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Степан Кость
МИ — “ПОВНИЙ” НАРОД:
західноукраїнська преса першої половини ХХ століття як
відображення структури українського національного життя
(замість передмови)
Спочатку висловимо одне застереження стосовно сумнівів деяких
дослідників щодо змісту понять “Західна Україна”, “західноукраїнський”.
Йдеться не про формальні речі. Є вчені, схильні вживати ці поняття лише в
географічному чи територіальному сенсі. Є такі, хто вважає, що Західна
Україна не є сталим історично-географічним поняттям і означує цей регіон
як землі, що до 1939 р. не перебували під владою Росії і Радянського Союзу
(у такому разі жодна із держав не була сталим історично-географічним
поняттям, бо то збільшувалася, то зменшувалася або й втрачала державність).
Але нас цікавить не географічний аспект, оскільки це спрощує і навіть
примітивізує проблему, тим більше, що й Західна Україна складається із
кількох регіонів, що, скажімо, за певними етнографічними ознаками суттєво
відрізняються — це Східна Галичина, Буковина, Волинь (разом із Поліссям),
Карпатська Україна (Закарпаття), Поділля. То що це: суперечки через те, з
якого кінця — тупого чи гострого — розбивати яйце? Ні. Чомусь радянські
історики (не без відповідних вказівок і рекомендацій вищих партійних
інстанцій) свого часу почали вживати таке словосполучення — “західні
області України”. Нема, мовляв, двох Україн — Східної і Західної. Цинічна,
хоча позірно соборницька позиція, але такий погляд допомагав нівелювати,
затушковувати своєрідність (не етнографічну!) західноукраїнських земель.
Відомий український меценат і громадський діяч Є. Чикаленко, відвідавши
на початку століття Галичину, назвав її згодом українським П’ємонтом,
зважаючи на те, що робила тоді маленька і бідна Галичина для українського
національного відродження, для збереження національної ідентичності,
загалом — для української ідеї. Є.Чикаленко навіть не гадав, що його образне
визначення ролі Галичини (зауважимо, що Є. Чикаленко не був самотнім у
зазначенні ролі Галичини в історії українського народу, коли
Наддніпрянська Україна на чолі з Києвом перебувала у небезпеці, але йому
належить порівняння з П’ємонтом) відкриє одну із важливих і складних тем
української публіцистики ХХ ст., тему, з якою буде пов’язана діяльність і
творчість багатьох відомих у нашій історії політиків і публіцистів. Зрештою,
навколо цієї проблеми і досі не вщухають дискусії. Але то вже інше питання.
Західна Україна, західноукраїнська преса першої половини ХХ ст. — ці
поняття ми тлумачимо не як географічний чинник, не в географічному
аспекті, а як своєрідний суспільно-політичний, інтелектуальний, моральний,
духовний феномен, зумовлений тими історичними умовами, в яких
відбувалася боротьба за українську ідею. Вживаючи це збірне поняття —
“Західна Україна”, ми говоримо переважно і головним чином про українську
пресу Східної Галичини. Коли ми говоримо “західноукраїнська преса”, то
маємо на увазі ту пресу, що виходила українською мовою і проповідувала
українську ідею. (Для пропаганди цієї ідеї українці видавали, коли була така
можливість, журнали й іншими мовами. Ми не вважаємо українською ту
пресу, що виходила українською мовою за кошти польського, чеського,
румунського чи російського (радянського) урядів і була антиукраїнською за
своєю суттю, за своїм духом. Про цей теоретичний нонсенс і факт
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політичних спекуляцій йшла мова у “Нарисах з історії української військової
преси”. Наприклад, російськомовна преса армії, яка знищила українську
державність, не належить до української військової преси за ознакою, що ця
преса виходила на території України…).
Українська політична думка, не забуваючи про етнічну, національну
окремішність свого народу, ніколи не сприймала його в Галичині як якусь
однорідну соціальну масу, як замкнуте соціальне середовище. Але й тоді
наші вчені і публіцисти не зводили соціальну структуру до вичленування
лише окремих, протилежних за своїми соціальними позиціями й інтересами
класів: “селяни — поміщики”, “пролетаріат — буржуазія”. Незаперечно, що
вони використовували поняття “людство”, “народ”, “нація”, “клас”, стан, але
“народ” (як нація), “нація” в ієрархії цих понять завжди були на першому
місці. Очевидна річ, що вже у другій половині і особливо з кінця 90-х рр.
ХІХ ст. галицька інтелігенція добре знала праці європейських вчених, що
писали про націю, націоналізм. Йдеться, зокрема, про Е.Ренана, який,
відповідаючи на питання “що таке нація?”, головними чинниками вважав не
расу, не мову, не релігію, не спільність інтересів, не природні кордони
(географію). На його думку, “Нація — це духовний принцип, результат
глибоких комплікацій історії, духовна родина, а не група, яка визначається
не формою поверхні”, “Нація — це думка, духовний принцип”, “Нація — це
велика солідарність, утворювана почуттям жертв, які вже принесено й які є
намір принести в майбутньому”, “Людина не є рабом ні раси, ні мови, ні
релігії, ні течії рік, ані напрямку гірських хребтів. Велике згромадження
людей зі здоровим розумом і гарячим серцем витворює моральну свідомість,
яка зветься нацією” [1]. Абсолютизувати формулу Е. Ренана не варто, бо
саме у випадку з Україною усі згадані чинники, хіба що за винятком раси,
мали вагоме позитивне значення. Для нас важливо, що Е. Ренан писав не про
людство загалом, а фіксував наявність такого складного історичного
феномена, як нація. В українській політичній думці це поняття увійшло в
науковий і публіцистичний обіг у різних методологічних і політичних
контекстах. Так, Ю. Бачинський обґрунтував самостійність України на грунті
марксистської методики сприймання і тлумачення історичного процесу [2].
М. Міхновський вживав поняття “нація” щодо українців, не зважаючи на ту
обставину, коли нація, як він писав, — не національна. Обґрунтовуючи
необхідність політичної самостійності України, він виходив з інших засад,
ніж Ю.Бачинський. Для нього аксіоматичною була думка про те, що кожна
нація хоче вилитись у форму незалежної, самостійної держави, що тільки
держава одноплемінного національного змісту може дати своїм членам нічим
не обмежувану змогу всебічного розвитку [3]. Але і Ю.Бачинський, і
М.Міхновський писали про розвиток. І.Франко, який зарекомендував себе як
прагматик у політичних питаннях, зокрема, у поглядах на ідею державності,
теж писав у статті “Поза межами можливого” про розвиток нації, про
“соціальну динаміку нашого часу”.
Саме тоді, на зламі століть, щораз виразніше формувався погляд
української політичної думки на націю як на найвищу спільноту людей (у
формі держави), що саме вона, а не “людство” загалом може забезпечити
духовні потреби (і матеріальні), як на суспільно-історичний організм, який
розвивається. Коли й сьогодні деякі політологи соціальну структуру
розуміють як сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих соціальних груп і
стосунків між ними, зумовлених лише суспільним поділом праці, то це
матеріалістичне розуміння суспільно-політичного розвитку. Тут незрозуміло
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що зумовлює суспільний поділ праці (за марксистською методологією — це
розвиток природних сил і розвиток економічних відносин).
Структура західноукраїнської преси не була механічною сукупністю
періодичних видань історичної епохи чи відтворенням соціальної структури
української спільноти. У минулому столітті у польських шовіністських колах
побутувала глузлива думка про те, що український народ — це “popi і
chłopi…”. Ця думка, ображаючи нашу національну гідність, на жаль,
правильно констатувала, що соціальна структура української спільноти
справді була дуже бідною, вузькою, обмеженою, не розгалуженою. Відомий
на еміграції український художник П. Андрусів писав: “Український нарід
увійшов у ХІХ і ХХ століття обдертий і ограблений минулими подіями та
доведений майже до голого етнічного кореня, з якого бурі історії обірвали
пишноту княжої державності, лицарський розмах козацьких республік.
Золотоголове боярство і буйно-шляхетські верстви в кармазинових деліях
розбіглися по чужих царсько-королівських дворах, шукаючи привілеїв і
потвердження прав на особисті маєтки” [4].
В історії такі приклади існують. Після втрати державності чехи втратили
дворянство і стали селянським народом. На цю обставину звернув увагу
Л.Ребет у праці “Теорія нації” [5].
Саме завдяки духовенству галицькі українці зберігали свою національну
ідентичність. Серед молодої і романтичної частини духовенства в 30-х рр.
ХІХ ст. починається національне відродження. Ми теж збереглися як народ
завдяки селянству. Можна сказати, що нас і врятувало те, що ми стали
селянським народом. Селянство більшою мірою, ніж інші соціальні стани,
консервативне, більш вірне традиціям, більш життєздатне і здатне
регенерувати ту моральну силу і віру в свою долю, що й не дозволяє
асимілюватися, зникнути, піти в історичне небуття. Українці були тим
“селянським” народом, сини якого упродовж сотень років створювали
духовну культуру інших народів. Ми були найбільшим слов’янським
народом і одним із найбільших європейських народів, який, остаточно
втративши державність у ХVІІІ ст., став поневоленим і поділеним. Хоча
історична доля була до нас несправедливою, несприятливими були політичні
обставини (сусіди розігрували “українську карту” в своїх інтересах), ідея
державності (навіть стихійна) не вмирала в душі народу. Фізичний і
духовний геноцид позначився на нашій ментальності (малоросійство,
комплекс меншовартості — це набуті риси), але ми чимало завдячуємо нашій
живучості як категорії біологічній і духовній. Наш народ завжди прагнули
до повноти національного життя. І.Кедрин пише: “... нарід не “повний”, коли
немає свідомих свого “я” всіх суспільних верств, до яких належить не тільки
селянство й інтелігенція, але й міщанство та міський робітничий
пролетаріят” [6]. У 30-ті рр. західноукраїнська преса, досягнувши апогею
розвитку, вже була добре структурованою.
Сучасні дослідники й історики преси уникають розмови про структуру
преси і віддають перевагу такому поняттю, як “класифікація”, не здаючи собі
справи з того, що “структура” є поняттям ширшим. Саме аналіз структури
преси відображає рівень (суспільно-політичний, економічний, духовний,
інтелектуальний, моральний) суспільства, оскільки кожна політична партія,
громадська
організація,
кожен
вид
життєдіяльності
вимагають
інформаційно-ідеологічного наповнення, ще більше — їх важко уявити без
“своїх” засобів масової інформації. До речі, аналіз сьогоднішньої структури
української преси дав би змогу дійти цікавих висновків про реальний стан і
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рівень національного (українського) життя в Україні, про реальних володарів
і власників інформаційного простору.
Як природа не любить вакууму, так і тенденція суспільного життя полягає
у щораз більшому розгалуженні, структурованості, власне,
повнота
суспільного життя означає максимальне заповнення суспільних ніш. Образно
кажучи, галицькі українці, особливо після рішення Ради амбасадорів (березень
1923 р.), прагнули до створення своєрідної “держави в державі” (гасло “свій
до свого по своє” було виявом цього прагнення в економічній сфері).
“Пацифікація” 1930 р. — це не стільки відповідь на революційну боротьбу
українських націоналістів, скільки традиційна політика “zniszczenia Rusi”,
прагнення зруйнувати, насамперед, економічне підґрунтя, економічну міць
українського життя. А цей шлях до “повного” народу, до повноти
національного суспільного життя для галицьких українців починався у
ближчій ретроспективі з часів “йосифінських” реформ, але у далекій — понад
тисячу років тому, коли зародилася державність України-Русі. Втрата
державності уповільнювала розвиток національного життя, але не зупинила,
народ ставав поневоленим, але не недержавним! “Повнота” національного
життя завжди проблематична без державності (ми не маємо на увазі
авторитарні, тоталітарні системи). Держави, до складу яких входили українські
землі (навіть Чехо-Словаччина, найбільш демократична держава у Європі
міжвоєнної доби), не поспішали виконувати гарантоване їм конституцією і
повоєнними мирними договорами. Західна Україна у постійному змазі за
національну самобутність в умовах полонізації, румунізації, мадяризації,
чехізації здобувала позитивних результатів.
Усвідомлення досягнень свого народу на кожній ділянці суспільного
життя, у кожній сфері життєдіяльності психологічно допомагало долати
важкий комплекс відсутності державності. Появлялася навіть думка про
побудову “держави в державі”. Приклад єврейської громади, незрівнянно
потужнішої фінансово, більш однорідної і згуртованої
соціальнопсихологічно і морально, свідчив про шкідливість цих намірів. Шкідливі
ілюзії “держави у державі” вели українців до самозаспокоєння й примирення
з пануванням чужої державності, до угодовства.
Дослідження структури західноукраїнської преси продуктивне з погляду
на неї як на систему, що функціонує за внутрішніми законами, діяльність її
зумовлюють чинники зовнішні, з якими вона перебуває у двосторонньому
зв’язку. Функціонування західноукраїнської преси позначене тим, що воно
відбувалося на таких методологічних та ідейно-концептуальних засадах, суттю
яких була ідея державності. Преса була чітко зорієнтована політично, найбільш
відомі видання — це видання масових і впливових політичних партій,
суспільних рухів (“Заграва”, “Літературно-науковий вісник”, “Вісник”,
“Сурма”, “Розбудова нації” — націоналістичний рух, “Діло”, “Свобода”,
“Шлях нації” — УНДО, “Батьківщина”, “Перемога” — ФНЄ, “Нова зоря”,
“Мета” — католицький рух, “Громадський голос” — УСРП). Політичний
спектр українських партій у Східній Галичині був різнобарвним, але навіть ті,
хто формально належав до “лівого крила” (соціал-демократи, соціалістирадикали) виступали за українську державність. Власне, з огляду на ставлення
до цього питання КПЗУ не можна вважати українською партією. Організоване
громадське життя зосереджувалося в десятках організацій і товариств:
культурно-просвітницька сфера репрезентована “Просвітою”, економічногосподарська — “Сільським господарем”, “Центросоюзом”, “Маслосоюзом”,
“Центробанком”. Була
ціла низка професійних організацій (учителів,
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інженерів, лікарів, адвокатів), молодіжних (“Сокіл”, “Січ”, “Луг”, “Пласт”).
Жіночий рух гуртувався навколо “Союзу українок”. Організованим був і
католицький рух (Українська Християнська організація, Український
католицький союз, Марійські товариства). На противагу полонізації у сфері
освіти українці розбудували приватне шкільництво (“Рідна школа”). Науковим
життям керувало Наукове товариство ім. Т.Шевченка, а другим важливим
центром наукової діяльності було Богословське наукове товариство. Існували
спортивні і туристсько-краєзнавчі товариства. За прикладом Галичини
аналогічна структура українського життя розросталася в інших регіонах.
Літературно-мистецьке життя Галичини початку століття репрезентує І.
Франко і “Молода муза” (П. Карманський, В. Пачовський, Б. Лепкий, С.
Чарнецький, О. Луцький, С. Твердохліб. Воєнні роки дали таке дивовижне
явище (і у військовій справі, і в мистецтві), як стрілецька творчість, а в
міжвоєнну добу розкрився талант десятків митців у багатьох галузях культури
і різної орієнтації. Практично кожна літературна група мала свій друкований
орган. Скажімо, навколо журналу “Поступ” згуртувалася група “Логос”, члени
якої належали до католицького напрямку. У 30-х роках вони гуртувалися
навколо журналу “Дзвони”. Д.Донцов зібрав талановитих поетів і прозаїків
навколо “Літературно-наукового вістника”, а потім “Вістника”. Частина
літераторів об`єдналася
навколо літературно-мистецького місячника “На
зустріч”. Лідером радяно-фільських митців був А.Крушельницький, який
видавав “Нові шляхи”, “Критику”. Письменники-емігранти із Наддніпрянської
України гуртувалися навколо журналу “Ми”, що виходив у Варшаві в
середині 30-х рр.
Структурну розгалуженість зумовлювало
те, що українські землі
належали до різних держав. Навіть за часів Австро-Угорської імперії, коли
українців милостиво називали “тирольцями Сходу”, по-різному складалася
доля української преси в Галичині, з одного боку, і на Буковині чи
Закарпатті, з іншого. Суспільно-політичний контекст функціонування
західноукраїнської преси міжвоєнної доби теж був неоднаковим: ЧехоСловаччина Т. Масарика, в якій демократичність, традиційне русофільство і
несприйняття української проблеми як проблеми незалежності поєднувалися
з матеріальною підтримкою багатьох українських освітніх установ
(Український вільний університет, Український педагогічний інститут ім. М.
Драгоманова, Українська господарська академія), Румунія 1918-1928 рр. і
1937-1940 рр. — це ворожа і неприхована антиукраїнська політика,
міжвоєнна Польща з її традиційною антиукраїнською політикою робила все,
щоб асимілювати українців, використовуючи інколи метод “сухарика і
батога”.
Західноукраїнська преса була структурована з огляду і на стать (преса
для жінок), і на вік (дитячі, підліткові, молодіжні видання), і на різноманітні
уподобання (спорт, туризм, краєзнавство).
Преса як соціальний інститут не є замкнутою системою. Вона більшою
мірою, ніж наука, мистецтво, література, пов’язана із суспільством, ще
більше — як специфічний соціальний інститут вона може існувати лише в
контексті суспільно-політичного середовища. Приклад. Якщо Галичину
називали українським П’ємонтом, то аналогічну роль мала б виконувати
західноукраїнська (галицька) преса.
Західноукраїнська преса (окрім структурування за рівнем соціальної і
політичної структури українського суспільства, політичної свідомості,
морально-духовного стану, розвитку економічних установ, культурномистецького і науково-освітнього життя) була рупором української
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національної ідеї, відображала основну тенденцію найважливіших етапів її
розвитку. Цих періодів можна виокремити кілька, бо історичний процес не
був ні однорідним з огляду на зміст, ні рівномірним з огляду на темпоритм
перебігу подій. Від початку століття до вибуху Першої світової війни — це
початковий період формування системи українського життя, суть його — в
кристалізації ідеї державності. 1914 — 1918рр. (період війни) — це культ
стрілецької ідеї. Зміст наступного періоду (національно-визвольні змагання)
— боротьба за українську державність зі зброєю в руках. Міжвоєнна доба —
це, можливо, найскладніший період у житті західних українців. Версальська
система не врахувала національних інтересів українців, їхнього права на
державність. Політики Антанти ставилися до українців Східної Галичини,
Волині, Буковини, Карпатської України як до національної меншини, якій у
межах держави треба лише гарантувати окремі права. Остаточно “українську
проблему” Антанта розв’язала у березні 1923 р., віддавши Східну Галичину
Польщі (з умовою, що Польща надасть їй автономію). Це була остання
поразка українців на дипломатичному рівні, коли великі держави забули про
справедливість, честь, моральність, про історичне і природне право народу
на самовизначення, державність. Існувала хибна концепція облаштування
повоєнної Європи. Українці постають і перед проблемою — зберігши себе як
народ, розбудовуючи зруйновану внаслідок кількарічної воєнної розрухи
структуру українського життя, вирішити, — як здобути державність.
ОУН була єдиною політичною силою, що визнавала єдиним реальним
шляхом здобуття державності збройну, революційну боротьбу. У 30-ті рр. в
українському політичному житті відбувалося протистоянням — між
прагненням до безкомпромісної боротьби і схильністю до легальних форм
співжиття, до лояльного сприймання польської (румунської, чеської)
державності, що межувало з угодовством. У міжвоєнну добу сформувалася
військова доктрина українського національно-визвольного руху: державність
як єдина головна ідея, мета; збройна боротьба як єдиний реальний шлях до
здобуття державності; українець нового типу (готовий до самопожертви,
самовідданий, рішучий, вольовий, безкомпромісний); віра у власні сили,
розрахунок лише на себе. Це й підтвердилося у наступні періоди розвитку
західноукраїнського журналістського процесу — у роки Другої світової
війни, що теоретично могла створити сприятливі умови для позитивного
розв’язання української справи (ці сподівання націоналістичного руху не
справдилися) і особливо у повоєнні часи, коли УПА, почавши боротьбу на
два фронти, без зовнішньої допомоги продовжувала її (з меншим успіхом
після смерті генерала Чупринки — Р. Шухевича) проти репресивних сил
московсько-більшовицької системи майже до середини 50-х рр.
Не завжди зміст і тенденції історичного часу ставали змістом преси:
інколи бракувало коштів для видання, перешкоджала цензура чи політичні
умови, міжпартійна неузгодженість, полеміка, слабкість політичної думки.
Тому автори “Нарисів” досліджували види преси не на рівні тематики,
текстів журналів чи газет, а з огляду на діяльність партій, товариств чи
соціальних верств, які преса репрезентували. Національне життя, його
повнота тісно взаємоіснують з таким інститутом, як преса. Автори єдині в
погляді на місце західноукраїнської преси в суспільно-політичному житті, в
тих історичних процесах, що відбувалися на західноукраїнських землях
упродовж першої половини ХХ ст. Українці відновили державність,
зв’язавши перервану нитку своєї тисячорічної державності.
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Ми українці — коли ми державники. Ми державники тому, що ми
українці. Ось чому ми — повний народ.
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РОЗДІЛ 1
Олег Богуславський
ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА:
РОЗБУДОВА ІНФОРМАЦІЙНО-ПРЕСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Вступ.
Державне відродження на західноукраїнських землях у Галичині, на
Закарпатті й Північній Буковині, які входили до складу Австро-Угорської
імперії, відбувалося відокремлено, але під сильним впливом подій у
Наддніпрянській Україні. Від вересня 1918 р., відчуваючи близький кінець
Австрійської монархії, українці в Галичині готувалися до перебрання влади в
краю у свої руки. Наприкінці вересня 1918 р. у Львові створено Військовий
комітет, який згодом очолив сотник Українських Січових Стрільців (УСС)
Дмитро Вітовський. Завданням комітету було організувати військове
захоплення влади на західноукраїнських землях.
18 жовтня 1918 р. Українська парламентарна репрезентація скликала у
Львові збори українських послів до Австрійської державної ради і членів
Палати панів, українських членів галицького і буковинського сеймів. Було
запрошено також по три делегати від політичних партій Галичини й
Буковини. Ці збори під проводом д-ра Євгена Петрушевича вирішили
уконституювати Українську Національну Раду (далі УНРада) політичне
представництво українського народу в Австро-Угорщині. УНРада,
спираючись на принцип самовизначення народів, проголосила Українську
державу на території Галичини, Північної Буковини та Закарпаття. Мала
бути опрацьована конституція на демократичних засадах пропорційного
представництва національних меншостей у всіх державних органах. Головою
УНРади 19 жовтня 1918 р. було обрано Є.Петрушевича, а для справ
Галичини було створено Делегатуру УНРади під проводом д-ра К.
Левицького.
Створена 29 жовтня у Кракові польська ліквідаційна комісія мала в разі
остаточного упадку Австро-Угорської імперії взяти владу в Галичині в свої
руки. Тому Українська парламентарна репрезентація вислала 30 жовтня своїх
представників до останнього австрійського прем’єр-міністра Лямаша з
домаганням передати владу в Галичині й Північній Буковині в руки УНРади, а
також дати відповідні розпорядження намісникові Галичини графові Гуйнові.
“Лямаш погодився на це, але відповідну телеграму перехопили поляки і вона
по адресу не дійшла” [1].
Коли намісник граф Гуйн 31 жовтня відмовився передати владу в руки
УНРади, було вирішено захопити її силою. Військове виконання цього
рішення доручили сотникові УСС Д.Вітовському. В ніч на 1 листопада
1918р. було роззброєно вояків австрійських військових підрозділів і зайнято
важливі урядові установи у Львові. Напередодні кур’єри появилися в
окремих містах Галичини з наказом до відомих українських місцевих діячів і
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розбудова пресово-інформаційної діяльності
військових комітетів — встановлювати владу на місцях іменем Української
Національної Ради.
1 листопада запрацював інформаційно-пропагандистський урядовий
апарат. До перших спроб офіційного інформування в Західно-Українській
Народній Республіці можна віднести появу 1 листопада на мурах Львова
двох прокламацій-відозв новоствореної влади. Перша відозва повідомляла
про створення Української Держави:
“До населення міста Львова!
Волею українського народу утворилася на українських землях бувшої
австро-угорської монархії Українська Держава.
Найвисшою державною властю Української Держави є Українська
Національна Рада.
З нинішнім днем Українська Національна Рада обняла власть у
столичнім місті Львові і на цілій території Української Держави.
Дальші зарядження видадуть цивільні і військові органи Української
Національної Ради.
Взивається населеннє до супокою й послуху тим зарядженням.
Під сею умовою безпечність публичного порядку, життя і маєтку як
також заосмотреннє в поживу вповні поручається.
Львів, 1. падолиста 1918 р. Українська Національна Рада” [2].
Одночасно оголошено другу відозву — “Український Народе!”, що
роз’яснювала нове становище Галичини. Це був “відповідник” універсалів
Української Центральної Ради, в інформаційній частині якого декларувалися
такі положення: “…Заки будуть установлені органи державної влади в
законному порядку, українські організації по містах повітах і селах мають
обняти всі державні, крайові і громадські уряди та в імені Української
Національної Ради виконувати владу…
Всі вояки від нині підлягають виключно Українській Національній Раді і
наказам установленої нею військової влади Української Держави. Всі вони
мають стати на її оборону… Все здібне до зброї населення має утворити
бойові відділи, які або ввійдуть у склад української армії, або на місцях
зберігатимуть спокій і порядок, особливо мають бути оберігані залізниця,
пошта й телеграф.
Всім горожанам Української Держави, без різниці народності й
віросповідання, запоручається горожанську, національну і віросповідну
рівноправність.
Національні меншості Української Держави — поляки, жиди і німці —
мають вислати своїх від поручників до Української Національної Ради.
Аж до видання законів Української Держави обов’язують дотеперішні
закони, оскільки вони не стоять в противенстві до основ Української
Держави.
Як тільки буде забезпечене й закріплене існування Української Держави,
Українська Національна Рада скличе на основі загального, рівного,
безпосереднього й тайного виборчого права Установчі Збори, які рішать про
дальшу будучність Української Держави.
Склад утвореного Українською Національною Радою уряду і його
програму оголоситься” [3].
Цього ж 1 листопада видано ще одну відозву, адресовану українським
воякам: “Браття! … Постійте тепер за себе, за свій нарід, за своїх діточок! …
На вас дивиться весь український нарід: у Ваших руках доля Ваша і доля

11

Нариси з історії західноукраїнської преси першої половини XX століття
цілого народу. За справедливу справу стоїте в бою, за святу справу свободи
народу, за земленьку святу, що належить селянству…” [4].
9 листопада 1918 р. Українська Національна Рада визначила назву для
держави — Західно-Українська Народна Республіка (ЗУНР). Цього ж дня
було створено перший уряд — Державний секретаріат на чолі з К.Левицьким
(голова Ради державних секретарів). ЗУНР декларативно включила до свого
складу Північну Буковину й Закарпаття. Однак невдовзі Буковину захопили
румуни, Закарпаття згодом увійшло до складу Чехо-Словаччини, а західну
частину Галичини окупували поляки.
Для національних меншин УНРада проголосила національноперсональну автономію. І якщо німці і євреї поставилися до української
влади лояльно, то поляки виступили проти неї зі зброєю в руках, внаслідок
чого українські війська і уряд змушені були залишити Львів 21 листопада
1918 р. Уряд ЗУНР переїхав спочатку до Тернополя, де діяв до кінця грудня
1918 р., а потім до Станіслава. Інформаційно-пропагандистська діяльність
молодої держави була одним із важливих напрямів державного будівництва.
Інше питання — чи була вона ефективною.
1.

Баран С., Витвицький С. ЗУНР (ЗО УНР) в 1918-1919 рр./ Енциклопедія
українознавства/ За ред. В. Кубійовича і З.Кузелі. В 2 т.— Мюнхен, 1947.
— Т. 2.— С. 528.
2. Дурбак І. У 50-ліття Листопадового Чину// Альманах Українського
Народного Союзу.— Джерзі Сіті, 1978.— С. 40-41.
3. Там само.
4. Там само.

1.1. Центральна урядова преса ЗУНР
Державний секретаріат (згодом Рада державних секретарів ЗУНР) було
сформовано 9 листопада 1918 р., секретаріат військових справ очолив
полковник Дмитро Вітовський. Це було принциповим моментом у політиці
уряду ЗУНР. І УНРада, і уряд добре розуміли, що тільки маючи сильне
військо можна осягнути розбудову держави. Хоча потрібно сказати, що не всі
розуміли, що на перший план висуваються збройні методи боротьби, а
легальна політична боротьба вже в минулому, що дисципліноване, боєздатне,
а головне, патріотичне військо можна створити за умови належної
агітаційно-пропагандистської та інформаційної роботи. Це питання набуло
ще більшої актуальності з початком польсько-української війни.
Зрозуміло, що військове видавництво було пов’язане з великими
фінансовими, організаційними й технічними труднощами, але уряд і
секретаріат військових справ, розуміючи важливість запланованої справи,
долали ці перешкоди.
Саме інформаційно-пропагандистську роботу найбільше провадив
пресовий відділ і окружна телеграфічна агенція при окружній військовій
команді (ОТАС), які очолював хорунжий д-р Нестор Гаморак і які розпочали
свою роботу 4 листопада 1918 р. в Станіславі. “Завданням цих установ
збирати інформації і вістки з усіх більших міст ЗУНР, новини з
Наддніпрянської України та з закордону, як також передавати вістки й
повідомлення для української преси у Станіславові та в інших містах.
Поміщено ОТАС в телеграфічному відділі головної пошти в Станіславові”
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[1]. Вже 1 грудня 1918 р. секретаріат військових справ почав видавати
урядовий пресовий орган “Вістник Державного секретаріяту військових
справ” у Тернополі. Це вузькоспеціальне видання було призначене для
командного складу Галицької Армії та повітових військових комісаріатів.
Редактором цього неперіодичного видання був Іван Боберський, громадський
діяч, заслужений організатор сокільського руху та тіловиховання у Західній
Україні, у минулому член Бойової управи УСС, а тепер і Державного
секретаріату військових справ. Перший випуск “Вістника Державного
секретаріяту військових справ” вийшов 1 грудня 1918р. Починаючи з травня
1919 р. виходив у Станіславі, а після переходу Української Галицької Армії
за Збруч — у Кам’янці-Подільському під назвою “Вістник українського
війська. На зарядження Диктатора ЗО УНР” за незмінної редакції
І.Боберського.
Редакційна стаття, що була вміщена в ч. 1 “Вістника”, пояснювала
наміри секретаріату військових справ: “Вістник Державного Секретаріяту
Військових Справ” подаватиме розпоряди, рішення, поучення, накази,
вказівки Державного Секретаріяту Військових Справ і його Відділів…
Додаток “Стежа” міститиме в міру потреби особисті вістки, а також
статті з воєнного знання, огляд військової роботи у нас і в других державах,
нариси про розвій і улад фізичної сили народів.
Український нарід творить своє власне військо, яке має забезпечити
політичну незалежність. Українське військо має розбити ватаги захланних
негідників і захистити постійно українську землю, українську волю і
українську мову проти чужої нахабности” [2].
Своїм змістом часопис відрізнявся з-поміж інших друкованих органів
тим, що в ньому містилися лише внутрішні накази командування Галицької
Армії, інструкції, розпорядження Державного секретаріату військових справ
про підвищення та пониження у званнях, скорочення старшинського складу,
накази про нагородження тощо. Від початку 1919 р. запроваджено рубрику
“Полягли за волю України”, що стала важливим джерелом для вивчення
історії Галицької Армії.
Одним із перших офіційних друкованих органів уряду ЗахідноУкраїнської Народної Республіки став місячник “Збірник законів, розпорядків
та обіжників проголошених Державним Секретаріятом Західньо-Української
Народньої Республіки”. Перший збірник вийшов 28 грудня 1918 р. у
Станіславі. На жаль, важко встановити, хто був редактором цього органу, але
знаємо, що виходив він під наглядом Державного секретаріяту судівництва [3].
Уже 4 січня 1919 р. появився закон про спосіб оповіщення законів і
розпоряджень. Він постановив, “що закони, ухвалені Українською
Національною Радою, розпорядження державних секретарів” оповіщуються у
“Вістнику державних законів і розпорядків”, закони підписує президент
Української Національної Ради і один член виділу Української Національної
Ради, розпорядження — відповідний державний секретар” [4]. Відповідно до
закону регламентувався і вихід “Збірника законів, розпорядків і обіжників”,
який під назвою “Вістник державних законів і розпорядків Західньої Області
ЗУНР Української Народньої Республіки” появився 31 січня 1919 р.
Напередодні, 3 січня 1919 р., УНРада одностайно прийняла ухвалу про
злуку Західно-Української Народної Республіки з Українською Народною
Республікою. Президент УНРади Є.Петрушевич заявив: “Ухвалений закон
полишиться в нашій історії одною з найкращих карт. Від сьогодні існує тільки
одна Українська Народня Республіка. Нехай вона живе!” [5].
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Варто зазначити, що рішення УНРади від 3 січня 1919 р. хоч і носило
назву ухвали, було оголошено у “Вістнику державних законів і розпорядків”
[6] “в формі, яку закон з 4 січня 1919 року про спосіб оповіщування законів і
розпорядків приписує для оголошування законів. Значить, ся ухвала є
поставлена на рівні з законом” [7].
У вирі революційних подій початку січня 1919 р. починає виходити
інформаційний урядовий щоденник “Републіка”, перше число якого
появилося 2 січня у Станіславі. Редактором часопису був Іван Кревецький,
відомий історик і публіцист.
Редакторська стаття у ч. 1 “Републіки” роз’яснювала завдання часопису:
“Не зважаючи на цілий ряд часописів, які виходять по ріжних містах нашого
краю, громадянство наше після застановлення, внаслідок ворожого наїзду на
Львів, “Діла” й “Українського Слова”, чим раз то сильніше відчувало
потребу одного центрального органу, який би був висловом громадської
думки цілої ЗО УНР — бувших австро-угорських провінцій: Галичини,
Буковини й Закарпатської України.
Орган такий хоче заступити “Републіка”. Бажаючи стати органом загалу
західноукраїнського републіканського громадянства, “Републіка” буде,
розуміється, часописом републікансько-демократичним і безпартійним. На
сторінках його знайде вислів кожна думка, яка не суперечитиме основним
принципам републіканізму і демократизму, яка добро загалу ставитиме вище
над партійний чи інший який догматизм. Він хоче бути трибуною для
вислову кожного щирого громадянина Української Народньої Републіки без
огляду на його партійне переконання, національну чи конфесійну
приналежність.
Передусім одначе “Републіка” рішуче стоятиме на становищі української
державности — повної державної незалежности всіх українських земель від
Кавказу по Карпати, повної державної суверенности українського народу від
Кубані по Тису і Сян.
Українська державність — оце критерій, який часопис наш
прикладатиме виключно і до всього. Все, що даватиме на цілі скріплення
Української Републіки, знайде на сторінках його повне признання і
якнайсильніше підпертя; все, що може вийти їй на шкоду — безоглядний
осуд і безпощадне поборювання. Інтерес Української Народньої Републіки
передовсім — salus Republicae suprema lex! …” [8]. Це те, що стосувалося
політичної програми часопису. Стосовно структури змісту і технічного боку
видання, то “часопис… старатиметься і змістом, і технічною стороною йти в
повні і по лінії інтересу читачів. В тій цілі редакція зробить усе можливе,
щоби часопис відповів свойому завданню” [9].
Основним відділом часопису став “Урядовий відділ”, де редакція,
“бажаючи інформувати наш загал про те, як будується своя українська
державність й які норми установлює вона для його” [10], постійно друкувала
найважливіші розпорядження уряду ЗУНР — обласного і центрального. “В
інших відділах часопис… буде старатися подавати все, що повинно знати
наше громадянство, щоби зорієнтуватися як слід в краєвих, державних і
світових подіях” [11].
Важливим матеріалом першого числа “Републіки” була розвідка І.К.
(Івана Калиновича.— О.Б.) “Українська преса Західної України”, що є
першою спробою подати розгорнуту картину розвитку української преси
доби ЗУНР. Автор вирізняє урядові, партійні та приватні видавництва
українських часописів, зазначаючи, що “…значна частина преси сеї —
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ефемериди, які після короткого існування кінчають своє життя…” [12].
Стосовно політичного напряму та політичної приналежності, то переважна
частина української преси Західної України “не має яркої партійної марки.
Вона стоїть на становищі передовсім української державности, підкорює їй
всі інші справи …” [13].
Але вся преса, що виходила в ЗУНР, не до кінця виконувала поставлені
перед нею завдання, і то не зі своєї вини. Відчувалася відсутність
координуючого урядового інформаційно-пропагандистського апарату. Так, у
числі від 7 лютого “Републіка” надрукувала звіт засідання Української
Національної Ради від 5 січня 1919р., на якому відомий громадськополітичний діяч д-р Кирило Трильовський порушив питання про
необхідність створення бюро пропаганди: “…Д-р К.Трильовський: …Треба
остерігатися політики нервів. У нас спричинює її по части загострена
цензура, по части брак інформації… Треба інформувати світ про надужиття
поляків. Навіть в осередніх державах мало про те знають.
Большевизм нема що легковажити. Треба заложити бюро пропаганди. В
армії й серед суспільності треба діяти словом і пресою” [14].
У цей час тематичний діапазон публікацій у багатьох часописах значно
звужується, основною темою є питання оборони української республіки. Так,
і урядова “Републіка” закликає до боротьби з ворогом (“На захист рідних
хат” [15]), інформує про жертви серед мирного населення під польською
окупацією і в зоні бойових дій (“Ogniem i mieczem” [16), про результати
переговорів з країнами Антанти [17]. Серед інших актуальних публікацій, що
вміщувала газета, були матеріали про оманливість і брехливість політики
більшовиків (“Чого хочуть большевики?” [18]), про політику польських
шовіністів на захоплених територіях (“Закривають українські часописи у
Львові” [19]).
Висвітлення проблем, пов’язаних з національними меншинами в ЗО
УНР, було однією з пріоритетних тем. Так, газета виступила зі співчуттям
єврейському населенню Львова, коли там були вчинені польськими
шовіністами погроми єврейських кварталів: “22 і 23 листопада у Львові
відбулися страшні жидівські погроми, знищено жидівську дільницю за
міським театром, спалено сотні склепів і домів з мешканцями. По свідоцтву
самих поляків жертв — 150, спалено 54 будинки. За жидівським галицьким
сіоністським органом “Chwila” число забитих — 73, ранених — 463, а шкоди
на звиж 102 міл. корон!” [20]. Коли єврейські погроми відбувалися в
Тернополі, 14 лютого 1919р. “Републіка” в “Урядовому відділі” надрукувала
інформацію “Жиди у Секретаря Внутрішніх Справ” [21]. Було зроблено
належну оцінку цього злочинного інциденту, державний секретар д-р Іван
Макух пообіцяв суворо покарати винуватців [22].
Треба зазначити, що проголошена УНРадою національно-персональна
автономія вплинула на розвиток національного життя єврейської меншини, а
кількість євреїв у ЗУНР складала 13 % від загальної кількості населення [23].
Так, у грудні 1918 р. у Тернополі було створено Жидівський курінь
Української Галицької Армії під командуванням поручника С.Ляймберга
[24]. У перші місяці після проголошення ЗУНР у Станіславі було відкрито
Жидівське пресове бюро, що було засноване заходами Східно-Галицької
жидівської національної ради [25]. За час існування Західно-Української
Народної Республіки виходило 12 єврейських періодичних видань [26].
Якщо Українській Національній Раді вдалося налагодити контакти зі
Східно-галицькою жидівською національною радою і можна було
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сподіватися на віднайдення компромісу в деяких складних питаннях, то про
можливість конструктивного діалогу з польською національною меншиною
мова не йшла. Поляки не лише не визнали ЗУНР, а й зі зброєю в руках
виступили проти нової влади. Ситуація загострилася після того, як невдачею
закінчилися переговори з місією Антанти про польсько-українське
врегулювання [27]. Відомо, що Антанта неприхильно, навіть вороже
ставилася до ідеї української державності. Як зазначено в “Ноті Державного
Секретаріяту до правительств Антанти і країн цілого світу”: “…місія
Антанти інформувалася про нашу справу тільки в Поляків у Варшаві і Львові
…” [28]. Невдачею закінчилася спроба демаркації українсько-польських
кордонів (за версією поляків Львів, Дрогобич і Камінка-Струмилова повинні
були належати Польщі). “Републіка” вмістила після цього матеріал “Хай нас
розсудить кров і залізо” [29] за підписом командувача Галицькою Армією
отамана Омеляновича-Павленка. Цей заголовок був підхоплений як гасло в
польсько-українській війні.
Однак українські часописи не вважали польський народ за ворога. Так,
ще 30 листопада “Український Голос” у редакційний статті писав:
“Польського народу не вважаємо нашим ворогом і бажаємо з ним жити в
добросусідських відносинах. Натомість вважаємо ворогами нашими сі
одиниці польського населення, які будь фізично, будь морально
поборюватимуть нашу владу…” [30]. У “Републіці” від 20 березня 1919р.
надруковано цікавий матеріал, який свідчив, що й серед поляків є багато
людей, які не підтримують цієї війни: “Недавно зайшов оден Мазур —
колоніст. Випив трохи і почав нарікати на погані часи, на війну і т.ін. Свої
міркування політичні закінчив: “A wszystkiemu winien ten dureń Szela! Gdyby
był w 1846 roku nie zostawił ani jednego pana, — nie byłoby teraz tej wojny z
Ukraińcami…!” [31].
Зовсім протилежної думки дотримувалися польські часописи, що
задокументував “Станиславівський голос”, який у числі від 9 листопада
1918р. подав добірку матеріалів з польської преси “Які думки у сю хвилю у
наших співгорожан поляків” [32]. “Републіка” в числі від 2 березня 1919 р.
передрукувала із львівської польської газетки “Placówka” від 2 лютого 1919
р. вірш “Десять заповідей другої батерії”. Дві такі “заповіді” добре
ілюструють ставлення польських вояків до українців:
“Nie zabijaj bezbronnych, starców
Оraz dzieci,
Boś ty artylerysta, a nie hajdamaka,
Niech stanowisko wroga jako cel
Ci świeci,
Najcelniej mierz w dom popa, lub
Przynajmniej diaka” [33].
За межами ЗУНР майже вся польська преса була просякнута ненавистю
до українства і української державності. Але “Републіка” від 7 березня 1919р.
повідомляє: “З днем 23 лютого 1919 року почав виходити в Станиславові
новий польський орган “Głos Prawdy”, який появляється тимчасовo 2 рази на
тиждень” [34]. Ця газета є настільки цікава своїми тверезими та
об’єктивними думками, що варто навести декілька прикладів тих думок. У
передовиці “Głosu Prawdy” за 23 лютого 1919 р. читаємо: “…ми національна
меншість і з тим мусимо числитися. Кладемо собі за святий обов’язок не
дратувати антагонізму народів, щоб не будувати доріг, що нас ділять, а
шукати мостів, що нас об’єднують” [35]. Передовиця закінчується такою
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заявою: “…немає в нас іншої мети, як співжиття з Україною при
безперервній обороні прав нашої національної меншости” [36]. Коли вся
українська преса привітала Симона Петлюру з обранням на посаду Голови
Директорії УНР, “Głos Prawdy” не залишився осторонь. Вітаючи С.Петлюру,
часопис підкрeслював: “Тепер нас тільки жменька таких, що не хочуть
боротьби з Україною, що прозріли в питанні, хто їх приневолив до тієї
братовбивчої війни. Панове магнати, що загубили нашу свободу сто років
тому, ви ж самі пхнули нас до боротьби з братнім для нас народом, — бо вам
жаль втрачати розлогі маєтки на Україні” [37]. В статті “Zyski a straty”
(“Вигоди і втрати”.— О.Б.) у тому ж числі за 2 березня 1919р. знаходимо: “…
наш інтерес в тому, щоб дійти до миру на Сході і до порозуміння в
Галичині… Скажімо собі голосно: Не хочемо зовсім чужої землі — своєї не
віддамо!” [38].
Авторських матеріалів в урядовій пресі ЗУНР небагато. Майже всі
публікації друкувалися без підпису або були підписані криптонімами.
Особливо з січня 1919р. більшість публікацій — це офіційні матеріали:
постанови, розпорядження і накази Державного секретаріату ЗУНР,
розпорядження начальної команди Галицької Армії, що робило уряду пресу
подібною до військових часописів тієї доби.
Серед публіцистичних матеріалів, що стали окрасою “Републіки”,
необхідно відзначити такі: “Задачі нашої інтелігенції” Михайла Лозинського
[39], “Польсько-українська границя” Михайла Грушевського [40], “На
видний шлях” Степана Витвицького [41], “Перед рішенням земельної
реформи” Михайла Творидла [42], “В обороні галицької інтелігенції” Юліана
Буцманюка [43], “Доля Закарпатської України” Степана Барана [44]. В іншій
своїй статті “Вчімся від нашого ворога” [45] Степан Баран роздумує над
причинами внутрішнього хаосу, викликаного більшовицькою агітацією і
пропагандою, а також зовнішніми чинниками, що привели до нього:
“Нерозважливі господарські і суспільні відносини у нас, брак політичної
освіти, а тим самим незвичайна легкість підпадати під чужі впливи,…
повний розгром Наддніпрянської України — кинули декого з наших молодих
людей в обійми до большевизму… Без сумніву, що помогли гроші зі Сходу,
бо наші голі і босі приклонники большевизму самі чейже не мали гроша на
видавання часописей і на політичну агітацію…” [46]. Нерозважливу лояльну
політику уряду ЗУНР стосовно “місцевого” більшовизму він порівнює з
польською політикою “твердої руки”: “Звісно, що національно-політична
свідомість у поляків стояла все дуже високо і що в сій війні виявила
стремління створити самостійну польську державу. Мимо величезної агітації,
скріпленої масою гроша, — в Польщі большевизм не проявив активности.
А безробіття, інфляція, повний застій господарського життя, голод в
містах… — пригожий грунт для большевицької агітації. Мимо всього цього
в Польщі спокій… Большевицьких агітаторів замкнено у в’язниці, часописі
їхні закриті, а для успішного здавлення большевизму у Польщі введено стан
облоги. У військових областях проголошено кару смерті за поширення
большевизму. Введено заборону ширити агітацію серед військ. Введено
строгу цензуру часописів і брошур, щоб вони… не ввели замішання в ряди
війська. Вираз тих заряджень… що хробак большевицького розкладу не
підточив досі польського державного організму. Одна з тайн польських
успіхів — безпощадна боротьба з всякого роду большевицькими затіями …
А ми обходимось в рукавичках з безпощадним ворогом української
державности, що залляв вже цілу Наддніпрянщину” [47]. Порівнює автор
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також систему інформування в Польщі і ЗУНР: “Поляки зорганізували добру
службу і про все є добре поінформовані. Передовсім стараються дістати різні
часописи і друки, що завдяки справности прес-бюра при польській начальній
команді у Львові — їм вповні вдається…
Прес-бюро інформує польську пресу про події з фронту, подає місіям
Антанти обтяжуючі матеріали проти нашої державності. Всі статті і замітки
писані в “Республіканці” і “Новим життю” з аплявзом для большевизму… в
перекладі оббігали цілу польську пресу і переклад на французьку, разом з
оригіналом, мандрував на мировій конференції, як доказ проти нас.
Автори сих большевизмом надиханих статей і заміток — поети і
музиканти — тобто люди не од мира сього — не здавали собі справи з того,
що їх власних слів і діл ужиють наші вороги проти української
державности...” [48].
Закінчує свою статтю д-р С.Баран закликом до уряду і всіх,
“непросякнутих большевизмом” сил: “…Не ждати нам одначе, аж наші
будучі історики осудять їх (більшовиків.— О.Б.) вину в можливому
поваленні української державности, але сотворити єдиний, твердий і
безпощадний фронт проти большевицького розкладу. В сій справі беремо
примір від поляків” [49].
В умовах політичної та економічної кризи, спричиненої станом
військової облоги, деякі повітові урядові часописи перестають виходити. Так,
наприкінці лютого чи на початку березня 1919 р. закрито “Стрийський
вістник”, орган Стрийського повітового комісаріату, “Збараське слово”,
“Голос Калуша” як органи відповідних повітових комісаріатів.
З огляду на те, що в Західно-Українській Народній Республіці вже
відчувалася паперова криза, “Републіка” у числі від 17 травня 1919 р.
помістила замітку кореспондента Українського пресового бюро в Будапешті
“Приклад гідний наслідування”: “З причин грізної паперової кризи, рішуче
правительством здержувaно багато щоденних часописів, щоб уможливити
видання тільки тим, що є безумовно потрібні. Від 15 мая виходять тільки сім
часописів” [50].
Іншою причиною внутрішньої кризи були суперечності в політиці уряду
ЗУНР і Директорії УНР, що були зумовлені “відмінними підходами до
питання взаємовідносин двох урядів” [51]. У числі від 15 березня 1919р.
“Републіка” надрукувала таку замітку “з підтекстом”: “До Президії УНРади.
Згідно наказу Головного Інформаційного Бюра Армії УНР до м.Станиславова
прибула філія… яка мала провадити культурно-просвітню і інформаційну
працю серед війська.
Але від секретаря військових справ одержано листа, що перебування
будь-якої інституції Східної Республіки зовсім зайве і небажане.
Не знаючи умов Західної України, як показує практика (Тернопіль,
Золочів!), нехай краще працюють на Наддніпрянщині” [52]. Іншою
причиною був великий наплив “всякого непевного людського елементу” в
Галичину, що прибув туди з Наддніпрянщини. Але головним каменем
спотикання для обох урядів було питання: “Чи Директорія має безумовне
право наказу?” Крапки над “і” ставить С.Голубович: “Безумовно — ні, бо
після нашої Конституції владою законодатною є Національна Рада, а Д.С.—
викон.” [53].
Після того, як “Републіка” 23 травня 1919р. надрукувала наказ
виконуючого обов’язки державного секретаря військових справ про загальну
мобілізацію [54], сподіватись на щось було пізно. У зв’язку з швидким
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наступом поляків і відчуваючи скорий занепад держави, повітові урядові
часописи починають закриватися. 1 травня 1919 р. перестали виходити
“Урядові вісти Косівського повіту” (вийшло всього 11 чисел), 5 травня —
“Наддністрянські вісти”, 15 травня — “Дрогобицький листок” (на числі 49).
Перестають також виходити “Бережанський вістник”, “Голос з-над Буга”,
“Товмацькі вісти”. 18 травня закрито “Покутський вістник” (вийшло 43
числа, ч.44 часопису було знищене польськими повстанцями [55]). 25 травня
перестав виходити урядовий інформаційний орган “Републіка”. Всього
вийшло 94 числа часопису.
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1.2. Повітова преса ЗУНР
Одразу після вдалого повстання 1 листопада 1918 р. почалося
будівництво молодої держави. Це проявилося в усіх ділянках громадськополітичного життя. У цій атмосфері національно-державного піднесення
починає розвиватися і українська преса, яка раніше була представлена
головно львівською. На початку це була урядова преса повітових державних
комісаріатів.
Першим повітовим урядовим часописом став “Станиславівський голос”,
що появився 5 листопада 1918 р. Він був задекларований як “урядовий
часопис Повітової Української Національної Ради” і виходив двічі на
тиждень. Редактором новозаснованого часопису став Михайло Губчак, який
був і директором Українського пресового бюро, що його заходами і
видавався “Станиславівський голос” [1]. Після від’їзду М.Губчака до Києва
редакцію часопису очолив Іван Ставничий.
Відтак у Тернополі появляється орган повітового комісаріату щоденник
“Голос Поділля”. Правдоподібно, вийшло тільки шість чисел цього часопису.
Є.Місило вважає, що газета була ліквідована після відновлення у Тернополі
“Українського голосу” [2]. Інше джерело подає, як на нашу думку, більш
правдоподібну і точну інформацію: “…Назву змінено на “Український
голос”, а на початку квітня 1919 р.— на “Українські вісти” з підзаголовком
“орган Державного секретаріату ЗУНР”, а згодом — “орган наддністрянських
самостійників” [3]. Редактором “Голосу Поділля”, а згодом і “Українського
голосу” був відомий український поет і журналіст Петро Карманський, а
відповідальним редактором — Микола Малицький. Від ч.32 “Українські

20

Західно-Українська Народна Республіка:
розбудова пресово-інформаційної діяльності
вісти” виходить за редакцією М.Малицького і заходами Українського
інформаційного бюро [4].
У часі проголошення ЗУНР та на початку військових дій, коли на
Покутті бракувало правдивої офіційної інформації, Окружна національна
рада почала видавати часопис “Покутський вістник”, до складу редакції якого
увійшли такі визначні публіцисти Коломиї, як Ярослав Навчук, Іван
Герасимович та Омелян Карашкевич. Перше число вийшло 10 листопада
1918 р. Як орган Окружної національної ради часопис був “речником потреб
покутського громадянства та провідником в усіх заплутаних питаннях
сучасности” [5].
Як і “Станиславівський голос” і тернопільський “Український голос”,
часопис “Голос Покуття” мав два основні відділи —“Урядову” і “Неурядову
часть”. У першому вміщували урядові розпорядження, повідомлення,
звернення, склад уряду ЗУНР, накази обласного команданта Галицької Армії
та ін. У другому — публікації про зміни в правлінні Коломиї, про
формування нового світогляду, про ставлення до національних меншин в
українській державі. Була тут і поточна інформація про життя Покуття. Від ч.
4 структура і зміст часопису дещо змінилися. На першій сторінці вміщено
поліграфічно закцентований анонс найбільш важливих політичних подій
українського і міжнародного життя, розширену інформацію про які подано
далі в часописі. Починаючи від ч. 1 за 1919 р. першу сторінку числа
відкривала редакційна стаття, присвячена актуальним проблемам того часу.
Поряд вміщували публікації урядового змісту. Найважливіші з подій
українського життя були зібрані в рубриках “По Україні”, “Українські діла”,
“Телеграми і вісти”, а повідомлення про життя в повіті — у рубриці “Життя
Покуття”. Воєнну інформацію з польсько-української та російськоукраїнської війн газета вміщувала у рубриках “Війна з Польщею” і “Війна з
Москвою”.
Про розгалуженість (на прикладі одного повіту) мережі збирання,
підготовки та поширення інформації філії Центрального інформаційного
бюро в Косові говорить той факт, що існувала агентура в таких містечках, як
Кути, Гвоздець, Городенка, Яблонів і Заболотів [6].
Часопис друкував твори українських письменників О.Олеся,
М.Вороного, М.Ірчана, Марійки Підгірянки, С.Васильченка й ін.
12 листопада 1918 р. починає виходити “Дрогобицький листок” — орган
повітової управи Української Національної Ради в Дрогобичі. Редактором
часопису був Іван Калинович. Виходив “Дрогобицький листок” щотижнево у
Видавничій спілці “Всесвіт”.
Наступним за чергою часописом стає “Золочівське слово” як орган
окружної військової команди в Золочеві. Перше число побачило світ 23
листопада 1918 р. за редакцією М.Біляча. Від ч. 7 редакцію очолив Микола
Голубець.
У другій половині листопада 1918 р. у Стрию заходами Стрийського
повітового комісаріату виходив “Стрийський вістник”. Редактором часопису
був А. Микитяк (від ч. 6 за 10 грудня 1918 р).
Інші повітові центри Західно-Української Народної Республіки теж не
стояли осторонь у справі інформування громадянства. Так, у Сокалі появився
новий український часопис “Голос з-над Буга” як орган місцевої повітової
ради. Перше число вийшло 12 грудня 1918 р. Цей часопис став своєрідним
початком української преси Сокальщини, бо через різні причини перед цим
видавався лише один український часопис “Пласт” (1914 р.) — орган
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сокальського повітового куреня, та й то появилося лише одне число журналу.
Редагував “Голос з-над Буга” Ярослав Біленький, вчитель гімназії, який
одночасно був головою повітової ради Сокальщини. 16 грудня 1918 р.
появився ще один часопис — орган повітових комісаріатів у Самборі,
Старому Самборі, Турці і Мостиськах — “Наддністрянський голос”. Цей
часопис виходив двічі на тиждень за редакцією Богдана Чайковського.
Ще один орган повітового комісаріату почав вийшов наприкінці грудня
1918 р. у м. Товмачі — “Товмацькі вісти”.
Решта часописів повітових комісаріатів появилися 1919 р., серед них:
“Голос Калуша”, перше число якого вийшло 4 січня 1919 р. за редакцією
Михайла Струтинського, “Збараське слово” — 31 січня 1919 р. та
“Чортківський вістник” — кінець січня 1919 р.
Майже всі часописи в своїх перших числах поінформували читачів про
події 1 листопада 1918р. та перехід влади до рук УНРади. Про те, як
відбувався перехід влади, писав “Станиславівський голос”: “В найбільшому
ладі і порядку відобрала Повітова Національна Рада власть в нашім місті …
Староста Звітовський сказав, що передасть владу без найменшого спротиву, з
огляду на право українського народу до його власної землі” [7]. Подібні
матеріали були надруковані в “Покутському вістнику” (“Влада в руках
Української
Національної
Ради”
[8]),
“Дрогобицькому
листку”,
“Золочівському слові” та ін. Після того, як розпочалася польсько-українська
війна, часописи жваво відповіли на розвиток подій у краю. Так,
“Наддністрянський вістник” у ч. 10 намагався показати корені та причини
війни, до якої дала поштовх “тільки польська сторона, повставши з оружжям
в руці проти української держави, утвореної на етнографічній території по
думці засад Вільзона” [9].
На урядові часописи повітових комісаріатів ЗУНР покладалися особливі
завдання, що виходили з необхідності захистити молоду українську
республіку. Знаходячись найближче до народу, ці часописи акцентували увагу
аудиторії на тому, що було найближче, найдорожче кожній людині. Так,
“Покутський вістник” 4 грудня 1918р. писав: “Усі верстви нашого
громадянства прийняли сей заклик з одушевленям. Із сіл напливають ряди
селянства, що спішать на оборону своєї землі і своєї волі. Українські
залізничники й ученики гімназій готові теж відбути свій святий обов’язок. Не
стало холодним і серце інтелігента … Кидає все і стає в бойові ряди. Так
голова Окружної Національної Ради Захар Скварко зголосився першим” [10].
Про інший випадок вияву національних почуттів пише “Золочівське слово” в
ч.3 від 28 листопада 1918р.: невідомий священик закликав весь священичий
стан не стояти осторонь від найважливішої державної справи, а “силою Божого
слова кріпити духа оборонцям краю, аби кожен міг виконати свій святий
обов’язок…” [11]. У цьому ж числі було надруковано подібне звернення
Комітету українських жінок. “Стрийський вістник” від 21 листопада 1918 р.
передрукував видану в Наддніпрянській Україні відозву, яка ситуативно
збігалася за змістом: “…Доля Галичини тісно зв’язана з нашою долею. Не дамо
її на поталу ворогу! Допоможемо нашим братам-галичанам!” [12].
Молох війни розкручувався на повну силу і жертвою польських військ
дедалі частіше ставало цивільне населення Галичини. Щораз частіше у
часописах згадуються приклади жорстокого ставлення поляків до
українського населення, військових і полонених. У публікаціях
“Наддністрянського вістника”: “Польське панування в Перемишлі”, “Наїзд
поляків на Старосамбірщину”, “В польськім полоні” [13], “Як поляки

22

Західно-Українська Народна Республіка:
розбудова пресово-інформаційної діяльності
розділяють землю між хлопів”, “Мартирологія українського населення під
польським панованням” [14] і була показана сутність нового панування
поляків. “От як виглядає польська культура, а з цього видно, що нас жде,
коли б у нас панували поляки” [15], — стверджує один анонімний автор
тижневика, акцентуючи увагу читачів на необхідності стати до оборони
перед польською агресією. У “Покутському вістнику” навіть була постійна
рубрика “Під польським наїздом”, де висвітлювалася польська окупаційна
політика на захоплених землях.
Підсумовуючи діяльність повітової преси, треба підкреслити, що всі
видання розпочали свою діяльність у важкий для українського народу час
боротьби за державну незалежність. Ця преса виконувала роль “організатора”
серед українського суспільства, оскільки для успішної боротьби на фронті
потрібна була беззастережна консолідація населення в тилу. Про завдання
українських письменників, а загалом — публіцистів і журналістів, писав
згодом у своїй статті “Табор”. Чергові проблеми військового будівництва в
українській військовій літературі” Симон Петлюра (стаття вийшла під
псевдонімом О. Ряст): “Інтенсивна праця письменства… заповнить ті
прогалини, що досі давали себе відчувати, і дасть в наші руки більш певні
знаряддя для виконання нами свого обов’язку перед батьківщиною …
Українське слово… повинно зберегти традиції воєнної боротьби за
державність, повинно створити і виплекати в тяжкі переходові часи великі
животворні цінності й передати їх для вжитку своєму народові в нових його
змаганнях вибороти й охоронити власну державу” [16].
Повітова преса ставила собі в умовах воєнного часу за мету інформувати
населення свого повіту про найважливіші політичні події. Публікації ж на
теми вільної української держави, піднімаючись до високого національнопатріотичного звучання, впливали на почуття і настрої читачів силою фактів,
переконували в необхідності підтримувати оборону республіки.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ставничий І. Від повітового міста до столиці ЗУНР: Станиславів у 19181919 рр.// Альманах Станиславівської землі.— Нью-Йорк-ТоронтоМюнхен, 1975.— С.130.
Місило Є. Бібліографія української преси в Польщі (1918-1939) і
Західно-Українській Народній Республіці (1918-1919).— Едмонтон, 1991.
— 250 с.
Мартинюк М. Українські періодичні видання Західної України, країн
Центральної та Західної Європи (1914-1939 рр.): Матеріали до
бібліографії.— Львів, 1998.— С. 231.
Український голос.— 1918.— Ч. 12.
Покутський вістник.— 1918.— Ч. 1.
Покутський вістник.— 1919.— Ч. 19.
Станиславівський голос.— 1918.— Ч. 1.
Покутський вістник.— 1918.— Ч. 1.
Наддністрянський вістник.— 1919.— Ч. 10.
Покутський вісник.— 1918.— Ч. 14.
Золочівське слово.— 1918.— Ч. 3.
Стрийський вістник.— 1918.— Ч. 1.
Наддністрянський вістник.— 1918.— Ч. 1.
Там само.
Там само.

23

Нариси з історії західноукраїнської преси першої половини XX століття
16. Петлюра С. Статті, листи, документи. В 2 т.— Нью-Йорк, 1979.— Т. 2.—
627 с.

1.3. Урядова відомча пресово-інформаційна служба
Важливим джерелом для вивчення урядової преси Західно-Української
Народної Республіки була відомча преса деяких державних секретаріатів.
Завданням цих органів було інформувати представників інших секретаріатів
на місцях про нові постанови, розпорядження та директиви уряду, які
переважно не були надруковані в центральних інформаційних виданнях.
Відомча преса почала формуватися після створення 4 січня 1919 р. Виділу
Української Національної Ради як другого уряду ЗУНР. Виділ УНРади мав
такий склад: д-р Сидір Голубович — голова і секретар фінансів, торгівлі і
промисловості, д-р Василь Панейко — закордонні справи, д-р Лонтин
Цегельський — секретар “без портфеля” й керівник секретаріату закордонних
справ (коли він 13 лютого пішов з посади, керівництво секретаріатом
перебрав д-р Михайло Лозинський), д-р Іван Макух — внутрішні справи,
полк.Дмитро Вітовський (а після його виходу з уряду полк.Віктор
Курманович) — військові справи, д-р Агенор Артимович — освіта й
віросповідання, Йосиф Бурачинський — судівництво, інж.Іван Мартинець —
земельні справи, інж.Іван Мирон — шляхи, пошта і телеграф, інж.Мар’ян
Козаневич — громадські роботи.
У Законі про Виділ УНРади у §2 було зазначено: “До компетенції
Виділу Української Національної Ради належить:
а) іменувати членів правительства;
б) приймати або уділяти їм демісію; …
в) іменувати начальників державних, цивільних і військових;
г) удостовіряти і оповіщувати закони” [1].
Саме ці пункти закону стали відправними у діяльності офіційних
урядових органів державних секретаріатів ЗУНР.
Одним із перших таких офіційних органів став “Вістник Державного
секретаріяту Військових справ ЗУНР”, що згодом продовжував виходити під
назвою “Вістник Українського Війська”, мова про нього вже йшла. Поруч із
ним виходили інші часописи Державного секретаріату військових справ,
Начальної команди Галицької Армії, фронтових корпусів і деяких бригад.
Референтом преси секретаріату військових справ був Василь Баранин — під
час Першої світової війни керівник етнічної преси штабу австрійської армії.
Зважаючи на потужну польську і більшовицьку пропаганду, в січні 1919 р.
було створено Пресову кватиру Начальної команди Галицької Армії (НКГА),
що діяла до січня 1920 р. Пресова кватира НКГА мала сім підвідділів:
організаційний, видавничий, вічевий (агітаційний) очолював А.Озарків,
історичний — М.Федюшка-Євшан, а згодом І.Кревецький, інформаційний —
Ткачівський, бібліотечний — П.Івасевич, і театрально-музичний —
П.Артемович. Пресовою кватирою НКГА керували чет. І. Боберський, чет.
Ю. Гарасимович і сотн. О. Левицький. Органами Пресової кватири в
корпусних командах були бюро пропаганди, якими керували чет. О.
Ганкевич (І корпус), пор.В.Баб’як (ІІ корпус), сотн.М.Щуровський (ІІІ
корпус), а після його смерті — чет. В. Чайківський. Заходами Пресової
кватири НКГА 1919р. виходили такі періодичні військові часописи, як
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“Стрілець”, “Козацький голос”, “У.С.С.”, неперіодичні — “Схід”,
“Стрілецький шлях”, сатиричний журнал “Бомба” та ін.
Офіційним органом Пресової кватири Начальної команди Галицької Армії
став часопис “Стрілець”, який з власної ініціативи й за допомогою секретаря
військових справ Д. Вітовського заснував Василь Пачовський, відомий
український поет, редактор, публіцист, старшина УСС. До редакційного
комітету часопису входили: Г. Микитей, В. Гадзінський, В.Гершанович, А.
Баб’юк (Ірчан). У різний час відповідальними редакторами були: В.
Пачовський (чч. 1-12), І. Ерденбергер (чч. 13-33) і О. Назарук (чч. 34-95).
Перше число двотижневика “Стрілець” вийшло 1 січня 1919 р. в
Тернополі. Починалося воно зверненням до українського народу — “Робочий
народе український!”: “У п’ятім році страшної війни приходиться тобі
складати свою армію для оборони своєї країни і для повернення землі Твоїм
дітям! … Аж нині велика година ударила Тобі у дзвін: тепер або ніколи! Ти
пан або пропав! Все добути або дома не бути!” [2].
Головною темою січневих чисел “Стрільця” було проголошення Акту
злуки українських земель — Західно-Української і Української Народних
Республік. У ч. 1 у статті В. П. (Василь Пачовський.— О.Б.) “Що мусить
статися!” пропонувалося проголосити об’єднання всіх українських земель:
“Ідеал, про який мріяли батьки й діти від кількасот літ, мусить сповнитися.
Тепер або ніколи!” Звісно, що присутні тут і дискусійні думки. Автор пише,
що всі українські землі мусять з’єднатися, навіть якщо до цього об’єднання
вступить Росія: “України вона не задавить, як будемо всі разом”. Поет
глибоко помилявся!
“Стрілець” надрукував тексти телеграм, що ними обмінялися уряди,
повідомлення про від’їзд делегації ЗУНР до Києва на святкове проголошення
Акту, статтю В.Пачовського “Історичне право злуки українських земель” та
інші матеріали. Публікації підтверджували, що об’єднання України хвилює і
членів уряду, і відомих політиків, і громадських діячів, і публіцистів, і
звичайних людей. У “Стрільці” від 13 січня 1919 р. надруковано заяву
селянина-гуцула П.Шекерика: “Ми хочемо разом радіти і плакати … та всі
однаково співати так під Чорногорою, як під Кавказом. Тому домагаємося
прийняти над усім знак тризуба, як герб з’єдиненої України”.
Об’єднанню в соборну державу редакція “Стрільця” присвятила досить
багато публікацій. Це, зокрема, звернення державного секретаря військових
справ Д. Вітовського “Жовніри!” [3], редакційна стаття “Нова радість стала”
[4] та ін. Проголошення Акту злуки 22 січня 1919 р., на жаль, не допомогло
повному об’єднанню українських земель. Тому зрозумілий був інтерес
часопису до окупованих земель: Закарпаття, Північної Буковини, Підляшшя,
яким були присвячені кілька публікацій.
В умовах війни з Польщею та Росією в публіцистичних матеріалах
“Стрільця” відчувалися протипольські і протибільшовицькі настрої. Так, у
статтях Івана Косинина “Третій напад Монголів на Київ” і Володимира
Гериновича “Голос з фронту” в числі від 12 лютого 1919 р. читача підводять
до розуміння коренів польського шовінізму і російського імперіалізму.
Не обминав “Стрілець” і гострих внутрішніх проблем організації
державотворчого процесу, військового будівництва тощо. Так, у редакційній
статті “Проч з партійними роздорами” від 29 квітня 1919 р. йшлося про те,
що “в останнім часі партійні роздори прибрали в нас справді завеликі
розміри". Стаття закінчувалася закликом: “Покиньте дебатувати й сваритися
в сей гарячий час, візьміться всі спільно за поважні праці, оберніть свою
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енергію, витрачувану на з’їздах, вічах та газетних полеміках, на будову
сильних основ нашої державності … Будемо мати забезпечену державу, а
тоді приступимо до подібного впорядкування її нутра… Пам’ятаймо — в
єдності сила! Наша девіза: маршируймо поодиноко — а биймо разом!”
До іншої внутрішньої проблеми належала підривна діяльність
“Селянсько-робітничого союзу”. Сили, що його репрезентували,
характеризували так: “…Об'єднували сі ріжнорідні елементи тільки
невдоволення з Української Національної Ради, з Державного Секретаріяту, з
партій, з усього, що діялось на Західній Області Української Народньої
Республіки” [5]. Стоячи на напівбільшовицький платформі, “Селянськоробітничий союз” був “джерелом внутрішньої контрреволюції в ЗУНР” [6].
Присвячуючи місце критиці цього політичного об’єднання, “Стрілець”
задавався питанням про доцільність його існування. Та в силу домовленості з
урядом УНР просоціалістичні партії, а також їхні органи преси закривати
було невільно [7].
Досить широко на сторінках “Стрільця” була висвітлена тема земельної
реформи, особливо в світлі проекту закону, який передбачав “наділення
землею тих селян, котрі не мали необхідного мінімуму грунту для існування.
Передусім при розділі землі вимагалося наділяти нею жовнірів, які беруть
участь у теперішній війні за волю України” [8]. Ідея першочергового надання
землі воякам Галицької Армії не була помилковою чи випадковою, бо таким
чином уряд хотів залучити до лав оборонців ЗУНР ще більше населення. На
земельну реформу відгукнувся публіцистичною статтею і В.Пачовський [9], в
якій він доводив всі переваги цього закону.
Основну увагу часопис приділяв військовому будівництву в ЗахідноУкраїнській Народній Республіці. Це було підкреслено в редакційній статті
(25 березня 1919 р.) про завдання і програму “Стрільця”: “Мета часопису —
удержання української армії через скріплення її моральної сили” [10]. У
зверненні до вояцтва зазначалося: “Часопис має бути Вашим власним
органом, часописом усього українського війська… Газета … буде кріпити
Вашого духа у важкім бою… доносити українській суспільності про Вашу
хоробрість, відвагу і героїзм, про славу Ваших боїв…” [11]. Оперативна
інформація з фронтів польсько-української, а згодом і російсько-української
війни друкувалася під рубриками: “З Начальної Команди Українських
Військ”, “Новини”, “Звідомлення Українського Генерального Штабу”.
Здебільшого матеріали для української преси готував начальник
оперативного штабу діючої армії полковник Красінівський.
Місця перебування редакції “Стрільця” ілюструють пересування лінії
фронту в польсько-українській війні: від 25 березня редакцію “Стрільця”
перенесено до Стрия, часопис видрукуваний у Ходорові. Після перенесення
редакції змінилася структура часопису — зникли старі рубрики, постали нові
— “Події в Европі”, “З життя України”, “Веселий кутик”, “Послідні новини”.
Зросла кількість патріотичних матеріалів, серед них поетичні твори О. Олеся,
Р. Купчинського, Ю. Шкрумеляка, В. Сивенького (Самійленка),
В.Пачовського, П. Карманського. Намагаючись максимально наблизити зміст
публікацій “Стрільця” безпосередньо до звичайного вояка, в ч. 14 від 28
березня 1919 р. було вміщено таке редакційне оголошення: “Всіх командирів
частин і відділів просить прийняти до відома, що при Полевому
Інформаційному відділі НКГА заснувала Пресова Кватира НКГА, яка має на
меті інформувати суспільність про діла нашого війська і т.п. Просить їх
заохочувати людей з літературним хистом, щоби вони надсилали до нас свої
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кращі твори, хоч би і з грубша оброблені — як от описи боїв, сильвети
хоробрих товаришів та командантів, а також представляли нам життя-буття
наших жовнірів. Праці ті будуть належно викінчені і поміщені в “Стрільці”.
Як згадує Осип Назарук у своїх мемуарах “Рік на Великій Україні”, “дня
шостого червня 1919 р. одержав я від генерала Павленка (на той час —
командувач Українською Галицькою Армією.— О.Б.), усне доручення (як
мені по тому дано й на письмі) обняти Пресову Кватиру Галицької Армії”.
Одночасно О.Назарук стає головним редактором органу українського війська
“Стрілець”.
30 червня 1919 р. вийшло “надзвичайне” ч. 38 “Стрільця” — вже в
Тернополі. У редакційній статті пояснюються зміни місця видання часопису:
“Наслідком останніх подій в нашім краю, редакція “Стрільця”, не хотячи
залишати нашу славну армію без друкованого слова, була змушена перенести
друк нашого часопису зі Стрия, найперше — до Заліщиків, де вийшло
надзвичайне видання ч. 34, а відтак до Кам’янця-на-Поділлю, де вийшли
чч.34(звичайне)-37. Побідний похід нашої армії, здобуття Тернополя, де є
більша українська друкарня — з одного боку, а труднощі, які виринули в
Кам’янці-на-Поділлю через зареквірування друкарні, в якій друкувався
“Стрілець” — з другого, отсе є причиною. Що редакція з радістю переносить
друк нашого часопису знова на територію Західної Області — до Тернополя
…” Але не так сталося, як хотілося. Вже наступне ч. 39 “Стрільця” вказує на
перенесення редакції часопису до м. Борщева.
9 червня 1919 р. голова Української Національної Ради д-р
Є.Петрушевич проголошує себе Диктатором у зв’язку з критичним станом
ЗУНР. У підзаголовку “Стрільця” від ч. 39 зазначено, що це “урядовий орган
Диктатора ЗО УНР”.
Починаючи від червня 1919р. часопис містить щораз більше авторських
публіцистичних матеріалів. Основний відсоток становлять публікації на тему
польських знущань з цивільного українського населення на окупованій
території. Ці матеріали друкуються в кожному числі “Стрільця”, серед них
“Звірства польських військ” , “Вічна пропасть між Україною і Польщею” і
“Страшні польські звірства”, “Польські звірства (протоколи)”.
Певний відсоток публікацій “Стрільця” — матеріали, присвячені
визначним політичним діячам і командувачам армії ЗУНР: “Генерал
Михайло Омелянович-Павленко”, “Генерал Віктор Курманович”, “Генералчотар Мирон Тарнавський”.
Міжнародний тиск, масований польський наступ, а також нестача зброї
змусили Українську Галицьку Армію і уряд ЗУНР відступити протягом 16-18
липня 1919 р. за Збруч. Галичину окупувала Польща. Тимчасовим осідком
Диктатора й уряду ЗУНР та Начальної команди УГА, що нараховувала до 45
тисяч вояків, від липня до листопада 1919 р. став Кам’янець-Подільський.
Разом з урядовими структурами до Кам’янця було перенесено й редакцію
“Стрільця”, що продовжувала видавати часопис.
Досить відчутною для преси взагалі і урядової зокрема, була проблема
цензури. Стаття “Преса і держава” Осипа Назарука, що була поміщена в
числі 57 від 18 серпня 1919 р., була реакцією на появу в попередньому числі
“білого поля” — матеріал конфіскувала цензура. Автор пише: “Признаюсь,
що я був перший, який у Києві ввів цензуру. Одначе я дав їй тільки таку
директиву:
Не вільно пустити: 1) нічого проти самостійности України; 2) злобних
нападів на українські права; 3) злобних нападів на українську армію … Тоді я
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висунув законопроект про скасування цензури й заведення пресових судів і
заповів його оповіщення в пресі. Та не довелося його провести — большевики
взяли Київ”. І далі: “Тепер превенційна цензура є в Туреччині й в Україні
(російські большевики не допускають не своїх видань). Як важко під нею
видавати часопис розуміє тільки той, хто видає”. Далі автор наводить приклад
некомпетенції цензорів: “Цивільна цензура конфіскує, наприклад, офіційні
звіти Начальної Команди за те, що в них проходять імена або числа в/частин,
хоч Команда лучче знає, що можна написати, а чого не можна. Сподіваюсь, що
уряд УНР не схоче терпіти таких відносин і знесе цензуру” [12].
Тому, як провадити пропагандистську роботу, “Стрілець” теж присвятив
певну кількість публікацій. У ч. 66 було поміщено матеріал “Як освідомляти
народ”, де йшлося про важливість виховної роботи з молоддю: “… 1.
Передовсім треба освітити масу національно. 2. Далі треба без обиняків
вщеплювати в народі ненависть до тих чужинців і їх держав, які хочуть
розбити Українську державу. 3. Треба вчити народ, що служіння у війську є
найбільша честь. 4. Особливої уваги жінкам, юнацтву і дітям. 5. Вчити нарід
історії України, про війни з кацапами і поляками. 6. Говорити до народу
популярно, без чужих слів і з запалом”. Стаття “Як виховувати народ?” в ч. 82
продовжувала думку попередньої статті, порушувала головне питання агітації:
“… Агітація — це така міцна зброя, що заставляє масу боротися навіть проти її
власного інтересу, що ми могли бачити в часі війни України з московським
большевиками… Коли б всі наші політичні партії розвели національне
виховання народу, тоді ніяка чужа влада не мала б що робити на Україні…”.
Ще з весни 1919 р. розпочалися “сутички” і непорозуміння між урядами
УНР та ЗУНР. Наддніпрянці не схвалювали “несоціалістичної” політики
УНРади, а згодом — проголошення диктатури, натомість галичани
критикували політику УНР, що почала щораз більше змінювати вектор
співпраці у зовнішній політиці у напрямку до Польщі. Всі ці політичні чвари
вилилися й на сторінки “Стрільця”. 16 вересня 1919 р. було надруковано
першу “шпильку” для часопису “Україна”, органу Головного отамана:
“Газета “Україна” (число 28) хоче бачити столицю України не в Києві, а в
Миколаєві”. В ч. 78 від 5 жовтня 1919 р. передруковано закиди часопису
“Український козак” (ч. 56) редакції “Стрільця”, яку звинувачують у
контрреволюційності. Вершини ця “полеміка” досягає тоді, коли в числі від
14 листопада 1919р. “Стрілець” надрукував статтю “Такого ще не було!”, де
зазначалося: “Чи знає Пан Головний Отаман, що пише його орган! …
“Україна” (ч. 89 з 13.11.19) закидає Галицькому Урядові зраду й виразно
закликає до погромів Галичан”… 1. Галицький Уряд не знав про дії генерала
Тарнавського. 2. Галицький Уряд не згубив України, бо якби не галицьке
військо, не було б давно ні Української Влади, ні Пана Головного Отамана. 3.
За пролиту за Велику Україну кров, Галицька Армія не отримала навіть
найпотрібніших для життя засобів”. Це ж питання порушувалося і в ч. 95 за
16 листопада — останньому числі “Стрільця” — “Галицькі Жовніри!
Галичане! Не вірте чуткам, що Галицький Уряд — уряд зрадників. Ці плітки
поширюють Галицькі і не галицькі партії і їх органи”.
Про останній місяць існування часопису “Стрілець” пише ширше, хоча і
дещо суб’єктивно, в своїх спогадах “Рік на Великій Україні” О. Назарук. Він
аналізував відносини між урядами УНР та ЗУНР восени 1919 р. та роль
урядової преси в цьому. На думку О. Назарука, найкращий вислів, який
підходив би до ситуації, в якій опинилися уряди УНР та ЗУНР в т.зв.
Кам’янецькому періоді, це “Omne regnum in se ipsum divisum dilabitur”
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(Кожна поділена в собі держава — розвалюється.— О.Б.). Публіцист пише:
“Спірні точки між обома українськими урядами (від самого початку і до
самого кінця) були три: 1. Справа армії (хто буде командувати УГА і Армією
УНР — уряд УНР чи ЗУНР? — О.Б.), 2. Справа заграничного заступства
(кого будуть репрезентувати закордонні місії та посольства — уряд УНР чи
ЗУНР? — О.Б.), 3. Справа міністерства для Галичини (уряд ЗУНР виступав
проти цього принизливого “міністерства”, що ставило галичан в ряд
національних меншин.— О.Б.)” [13]. Було створено відповідну комісію для
вирілення цих принципових питань, але все на тому й зупинилося. О Назарук
продовжує: “А преса?! Вона (з виїмком “Стрільця”, органу Диктатури,
призначеного для Галицької Армії) вся була видавана за гроші
наддніпрянського уряду … До перших днів вересня зв’язана вона була такою
цензурою, що цензура старої Австрії була ідеалом (конфісковано нпр.
радіодепеші, відомі цілому світові, як “державні таємниці”, конфісковано
офіціяльні звіти Начальної Команди Галицької Армії, конфісковано
найпотрібніші сатири типів урядовців, які пускав навіть царський уряд і т.
п.)” [14]. Водночас, на його думку, “Стрілець” був “одиноким органом
свобідної думки й критики, що признавали навіть члени наддніпрянського
уряду”. Але його вважали антидержавним органом і поставили в такі умови,
що він не мав навіть окремої кімнати для редакції: “Машинку для відбивання
“Стрільця” давали нам на кілька годин вночі”. На двох сторінках малого
формату “Стрілець” повинен був подати для війська найпотрібнішу
інформацію. Редакція мусила дотримуватися “телеграфного стилю” навіть
для урядових розпоряджень, щоб вмістити всю інформацію [15]. Проте і ці
невеличкі за змістом матеріали і статті викликали шквал невдоволення в
уряді С.Петлюри. Особливо це було помітно після того, як “Стрілець” досить
обережно почав писати про те, що за плечима уряду ЗУНР відбувається
“торгівля” Галичиною на переговорах із Польщею. Ця інформація почала
появлятися лише тоді, коли “наддніпрянський уряд заявив своє
“десінтересма” (незацікавлення.— О.Б.) в справі Галичини на користь
Польщі”. Наскільки вже була розважливою і обережною позиція “Стрільця” і
його редактора О.Назарука, але ще більш обережною була позиція диктатора
Є.Петрушевича — “… щоб галицька армія не кинула зброї в цій ситуації”.
Сам Є.Петрушевич, за словами О.Назарука, “ходив зажурений до краю і
говорив: “Чогось подібного я собі ніколи не представляв”. Та й що було
думати, коли в “Боротьбі”, близькому до урядових кіл органі соціал-демократів,
було поміщено “присвяту”: “Петрушевичам, Тарнавським, Левицьким,
Назарукам … Проклін Тараса Шевченка (Осії глава ХІV)”:
… Уловлять і судить не будуть,
Розтнуть, розірвуть, розіпнуть.
А кров’ю вашою, — собаки ! —
Собак напоять! …” [16].
Зауважимо,що це досить вільне цитування Т. Шевченка, але річ в
іншому. Такі “публікації” ставили крапки над “і” й викликали негативне
ставлення до уряду ЗУНР, Галицької Армії і галичан загалом.
Звісно, що говорити про якусь ефективну інформаційну діяльність уряду
чи його окремих структур нема підстав. Ефективності пропаганди
української ідеї перешкоджала відсутність єдності у діях обох урядів. Так,
серйозний скандал вибухнув після подій наприкінці серпня. Як відомо, у
вечері 30серпня 1919р. об’єднані сили УГА і Армії УНР, розгромивши
більшовицькі війська, увійшли до Києва. А вранці наступного дня на лівому
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березі Дніпра появилися денікінці. Після переговорів українські війська
змушені були залишити столицю. Це було принизливо. Подія викликала
взаємні звинувачення — прихильники С.Петлюри звинувачували ген. А.
Кравса (він командував київською військовою групою) і галичан, а ті,
відповідно, наддніпрянський уряд і особисто С.Петлюру.
9 вересня 1919 р. О. Назарук надрукував у “Стрільці” статтю “До булави
треба голови”, у якій писав: “Сором, який ми пережили в Києві, не має собі
рівного в нашій історії…” Автор звинувачував у тому, що сталося не військо,
а провід. Статтю було скеровано проти С. Петлюри, такою була загальна
думка. У наступному числі (від 11 вересня) О. Назарук надрукував статтю —
“Про військових фахівців”, у якій продовжував критикувати С. Петлюру.
Звичайно, не в усьому мав рацію О. Назарук, хоча висловив і слушні думки.
Зрештою, про ці події в українській історіографії і публіцистиці написано
чимало. Важливо інше, а саме: в умовах, коли потрібна була координація дій,
єдина стратегічна лінія, була відсутня навіть єдність в інформаційноагітаційній діяльності. Не є випадковим той факт, про який згадує І. Мазепа:
“…Галицька армія й після подій в Києві продовжувала жити своїм окремим
життям, неначе якась держава в державі. Ніякі інформатори, крім
інформаторів Петрушевича та його головного дорадника — Назарука, в цю
армію не допускалися” [17]. “Стрілець” виходив великим накладом, навіть 16
тисячах примірників, коли інші видання не мали більше семи тисяч [18].
15 листопада 1919 р. “по наказу коменданта Залоги (Кам’янцяПодільського.— О.Б.) “Стрілець” застановлюється, конфіскується й дальше
печатання забороняється” [19]. Всього вийшло 95 тисяч примірників
урядового часопису “Стрілець”.
Окремою сторінкою інформаційно-пресової діяльності уряду ЗахідноУкраїнської Народної Республіки була видавнича діяльність, яка в силу
короткого існування республіки майже не розвинулася [20]. Винятком був
урядовий військовий часопис “Cтрілець”, при якому, за постановою
Пресової Кватири УГА, було розпочато видання невеличких популярних
інформаційних брошур для війська. Як згадує О. Назарук, “…ми видавали й
дрібну бібліотечку для війська (видали 25 книжечок протягом двох
місяців)” [21]. У редакції “Бібліотечки “Стрільця” працював історик і
редактор І. Кревецький і В. Масляк”. “Книжечки печатали … найбільше в
3.000 примірників” [22].
Серед інших урядових часописів, що їх видавали державні секретаріати
ЗУНР, варто згадати “Вістник Державного Секретаріяту Шляхів, Почт і
Телеграфів”. Видавав цей орган відповідний Секретаріат, який очолював інж.
Іван Мирон. “Вістник Державного Секретаріяту Шляхів, Почт і Телеграфів”
видавався в Станіславі 1918-1919 рр. У січні 1919 р. починає видавати свій
друкований орган Секретаріат освіти й віросповідань під назвою “Вістник
Державного Секретаріяту Освіти й Віросповідань”. Обидва ці видання були
неперіодичними, мали майже однакову структуру: “Урядові повістки”,
“Накази і розпорядки”, “Обіжники”. Завданням цих “Вістників” було
інформувати своїх комісарів на місцях, а також працівників, залучених до
роботи у відповідній сфері, про нові закони, розпорядження, інструкції, що
були видані урядом ЗУНР чи відповідним Державним секретаріатом. На
жаль, важко встановити прізвища редакторів і членів редакційних комітетів.
У особистому архіві О. Назарука зберігається чернетка ч. 4 “Вістника
Державного Секретаріяту Освіти й Віросповідань”, власноручно написана дром Агенором Артимовичем, секретарем освіти й віросповідань. Це дає
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підстави твердити, що канцелярія Секретаріату була одночасно і редакцією
видання. Ця схема була характерна й для Секретаріату шляхів, пошт і
телеграфів.
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рік у Володимирі.— 32с. ; Назарук О. Розмова в Ільдіз-Кіоску про
державні справи. З Великої Легенди Сходу.— 16 с.; Назарук О. Українська
Султанка Роксоляна.— 16 с.; Україна в міжнародній політиці.— 16 с. ;
Лозинський М. Галичина на Мировій Конференції в Парижі.— 32 с.;
Українські дипльоматичні ноти в справі Східньої Галичини.— 50 с.;
Кренжаловський Д. Львів в українських руках 1-21. ХІ. 1918.— 56 с.;
Історія Галицької армії. Програма для збирання матеріялів.— 24 с.;
Назарук О. Ескізи зі школи життя. 1. Трильогія: Раб, Хам, Дурень.— 24 с.;
Життєписи українських вождів Галицької Армії.— 40 с.; Заклинський Р.
Українські кольонії.—16 с.; Сітницький І. Підручник гарматчика.— 36 с.; З
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очевидця.— 16 с.; Зіблікевич Є. Зі споминів січовика 1914-1919.— 16 с.)
22. Назарук О. Рік на Великій Україні.— Відень, 1920.— С. 271.

1.4. Зовнішньоінформаційна діяльність Уряду ЗУНР
Одним із найважливіших завдань уряду Західно-Української Народної
Республіки і його Державного секретаріату закордонних справ, керівником
якого був д-р Василь Панейко, було інформування іноземних урядів і
широкої громадськості за кордоном для створення позитивної щодо ЗУНР
громадської думки. Важко перебільшити значення такого інформування,
коли Західно-Українська Народна Республіка перебувала в повній
міжнародній ізоляції, ставлення до неї та її політики було прохолодне, а то й
негативне. Головною причиною такого негативізму з боку світової спільноти,
а особливо Антанти було небажання бачити Україну незалежною державою,
але банальна непоінформованість міжнародної громадськості про змагання
галичан до незалежності теж давалася взнаки.
Українська Національна Рада, намагаючись використати дипломатичні
канали і засоби для створення умов у розбудові молодої республіки, вже 1
листопада 1918 р. розіслала телеграфні ноти до урядів країн світу. У цих
нотах йшлося про утворення Української держави на західноукраїнських
землях. Проте засоби зв’язку цих держав відмовилися вступати в контакт з
“країною, яка не існує”. Вийти зі складного становища вдалося завдяки уряду
Швеції та його посольств, які й передали урядам держав світу ноту УНРади.
Цю ж ноту-повідомлення було передано і до Української Держави гетьмана
Павла Скоропадського.
Першою урядовою інформаційною одиницею за кордоном була
Українська пресова служба (УПС) у Відні. Тут ще з часів Першої світової
війни у порозумінні з Українською парламентарною репрезентацією існувало
Українське пресове бюро під керівництвом Ів. Біберовича. Однак апарат УПБ
і рамки його діяльності, пристосовані до інших обставин, були тісними для
зовнішньоінформаційного осередку уряду ЗУНР. Постала дилема: або
діяльність Бюро переорієнтувати, або створити нове. Вирішили організувати
нову інформаційну структуру. “Почин вийшов з кіл українських вояків
збірної станиці, а душею акції за організування українського інформативнопропагандивного осередку у Відні був надпоручник австр. артилєрії Олекса
Кущак” [1]. У другій половині листопада 1918р. делегація українських
старшин і студентів звертається до українського посольства у Відні з
домаганням якнайшвидше заснувати інформаційно-пресовий осередок. Треба
зазначити, що посольство ЗУНР і його керівники барон М.Василько і
В.Сінгалевич виявили повне розуміння цієї проблеми і повідомили про
зустрічні урядові ініціативи. Накреслені рамки діяльності майбутнього
пресового бюро вимагали значних коштів, а для цього потрібна була
відповідна апробація і віза уряду ЗУНР.
Керівництво ЗУНР розуміло, що потрібно вирватися з інформаційної і
зовнішньополітичної блокади. Для цього уряд інформував дипломатичні
осередки, а для протидії “польській шовіністичній пропаганді у
Європейських засобах масової інформації наприкінці 1918 р. у Відні відкрито
Українську пресову службу” [2]. Їй активно допомагав особисто д-р
Є.Петрушевич, який перебував в австрійській столиці у листопаді-грудні
1918 р. Для потреб УПС було орендовано кілька кімнат у “Французькому
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готелі”. “Секретаріят УПС віддано в руки енергійного Кущака. З українських
співробітників, що працювали в УПС, треба назвати Ю. Сербинюка, І. Проця,
д-ра В. Бриндзана, о. І.Бриндзана, інж. Залозецького (для перекладів на
англійську мову), Семаківну та Марітчаківну. Для зв’язку з німецькими
пресовими органами і для догляду над редакційною сторінкою бюлетенів
німецькою мовою залучено співробітника віденських часописів Еміля
Оплатку. “Контакт з міжнародною жидівською пресою та жидівськими
організаціями взяв на себе відомий українофіл адвокат д-р І.Вальдман” [3].
Українська пресова служба у Відні стала головним інформаційним і
пропагандистським центром уряду ЗУНР у Європі, а також основним
постачальником інформації і матеріалів для тих українських пресових бюро,
які було створено при деяких інших посольствах і місіях ЗУНР переважно
після від’їзду уряду за кордон.
Основною перешкодою в діяльності УПС був незадовільний
інформаційний зв’язок із Галичиною. “Цей зв’язок йшов із Відня через
Будапешт-Стрий-Станіславів, а саме в такий спосіб, що Стрий відбирав
телєфонічні повідомлення зі Станіславова від д-ра Гаморака, шефа
військового пресового бюра, і перетелєфонував їх до Будапешту др.
Еренфельдові, будапештському співробітникові “Ное Фрає Прессе”, а
останній “з чемності” передавав телєфоном ці вістки Оплатці,
співробітникові Української Пресової Служби у Відні” [4]. З Відня тричі
висилали співробітників для створення філії УПС у Станіславі і якби не
перехід УГА і уряду ЗУНР за Збруч, таку філію створили б. Після залишення
Галичини й такий складний зв’язок перервався. Єдиним джерелом для УПС
стали українські часописи, що виходили у Львові під польською окупацією,
але й вони не були добре поінформовані про події за Збручем. Ще одним
джерелом інформації була австрійська радіостанція “Deutsch Altenburg”, що
подавала інформацію про події в Україні, почерпнута із передач
більшовицьких радіостанцій. “Треба було до тих звідомлень підходити
обережно і так сказати б інтуітивно відтворювати приблизно вірний, у
всякому разі правдоподібний образ дій” [5]. Зрозуміло, що про точність і
правдивість інформації з такого джерела майже не йшлося.
На прохання Української пресової служби австрійські і чеські
радіостанції шукали радіозв’язку з Кам’янцем-Подільським — осідком обох
українських урядів. Завдання ускладнювалося тим, що не був відомий
радіокод урядової радіостанції. Допомагав у цьому шеф чехо-словацького
бюро у Відні Долєжал, а в Кошицях — пресовий референт військової
команди Кудлячек. Намарно два тижні виходили в ефір, тому “п. Кудлячек,
що завзявся був стати українцям у пригоді, полетів літаком до Кам’янця. На
жаль, вернувся з нічим, стверджуючи, що ні український уряд, ні українська
армія, ніякої більшої висильної станція не мають, а військове становище таке
(було це вже після київської катастрофи), що треба сподіватися сумного
кінця” [6]. Попередня ідея купити потужну радіостанцію, про що вже йшли
переговори з німецькими фірмами, стала неперспективною і неактуальною.
Від початку створення УПС у Відні перед співробітниками поставали
завдання популяризації на міжнародній арені українських визвольних
змагань, доведення необхідності існування сильної Української держави, а
також заперечення всіх спроб паплюження іноземними пресовими органами
української справи і української державності.
Крім щоденних бюлетенів, що їх розсилали австрійським часописам
німецькою мовою, співробітники УПС опрацьовували окремі тижневі
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кореспондентів європейських агенцій, що мали свої кореспондентські пункти
у Відні. Темою щоденних бюлетенів були повідомлення з фронтів польськоукраїнської і більшовицько-української війн, звіти про важливі факти
будівництва української держави, а саме про діяльність УНРади, Трудового
конгресу, уряду ЗУНР і Директорії УНР. УПС надавала інформацію
кореспондентам європейської преси, якщо вони зверталися із запитами. Як
згадує І.Давидів у статті “Українська пресова служба у Відні”, не було й дня,
коли б до УПС не приходили англійські, американські, німецькі, італійські і
рідше французькі кореспонденти. “Особливо зацікавлений був в
українському питанні віденський кореспондент льондонського щоденника
“Daily Chronicle”. Він з’ясував ясно, про що йому йде: “Нам, англійцям, не
важно, чи ви або ваші вороги посунулися кілька чи кільканадцять
кільометрів вперед, або чи сталося навпаки; це може бути важне для вас, для
заспокоєння вашої національної гордости; для англійської прилюдної опінії
цікава буде відповідь на питання, який вплив може мати на склад політичних
і господарських відносин на Сході Европи Українська держава. Для Заходу
ви — terra incognita. Старайтеся переконати кого слід, що ви спроможні стати
конструктивним чинником серед східньо-европейського хаосу. Недовгі, але
переконливі числами і фактами, обосновані реферати та меморіяли для вашої
справи тепер дуже пригожі” [7]. У руслі цієї поради прихильного до
української справи англійського журналіста Українська пресова служба
залучила до підготовки та редагування таких рефератів відомих фахівців. Це
Степан Рудницький, географ, і Станіслав Дністрянський, юрист, автор
проекту Конституції ЗУНР. На основі рефератів, що їх вони підготували,
УПС видала низку брошур англійською і французькою мовами: "Західна
Україна”, “Українські проблеми”, “Українці і війна”, “Війна на Україні і
большевизм”, “Чому йде у Східній Галичині війна між українцями і
поляками”, “Україна і мирова конференція”, “Українці і світова війна і чому
українці і поляки воювали проти себе у Східній Галичині?”, “Галичина” [8].
Робота над цими брошурами ускладнювалася через відсутність точних
статистичних та необхідних архівних документів.
Співпрацюючи з дипломатами, УПС влаштовувала прес-конференції для
іноземних дипломатів і журналістів. Це були т. зв. “чайні” конференції у
першокласних віденських ресторанах. У них брали участь М.Василько,
В.Сінгалевич, іноді В.Липинський, і президент Є. Петрушевич, а від УПС —
О. Кущак, Е. Оплатка, І. Вальдман і В. Бриндзан. Це була коштовна справа,
але необхідна і в закордонній дипломатичній практиці звичайна. Під час
зустрічей українські державні діячі та журналісти розкривали незрозумілі та
складні для іноземців питання української політики.
“До червня 1919 року кошти на утримання Української пресової служби
покривало посольство ЗУНР, опісля вона перейшла на етат віденського
посольства УНР і продовжувала цю роботу в контакті з ним до осені 1920 р.” [9].
Дипломатична і консульська діяльність уряду ЗУНР почалася наприкінці
1918р., а згодом уже було 15 делегацій чи представництв або посольств [10],
хоча сучасні дослідники вважають, що із цих 15 дипломатичних осередків
ЗУНР основна частина, була створена урядом уже в екзилі… Саме при цих
дипломатичних представництвах і було створено пресові бюро, що діяли від
1920 року, тобто відтоді, коли ще існував уряд, але вже не було держави.
Існувала ще одна форма зовнішньополітичного інформування. Це
інформаційна діяльність українських делегацій на переговорах. “Крім
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постійних дипломатичних станиць, акредитованих при урядах поодиноких
держав, Україна висилала спеціяльні делегації на мирові переговори, у яких
вона виступала як контрагент або які торкалися її долі” [11]. Саме такою була
делегація на мирну конференцію в Парижі. На Паризькій конференції
інтереси ЗУНР до приїзду галицької делегації захищало представництво
Директорії УНР. До його складу входили: колишній міністр Центральної
Ради Г. Сидоренко (голова делегації), Д. Ісаєвич, О. Шульгин, А. Марголін,
С. Шелухин, галичани — А. Петрушевич, С. Томашівський, М. Рудницький.
21 березня 1919 р. до Парижу прибув державний секретар закордонних справ
ЗУНР В. Панейко, якого було включено до складу делегації УНР, але він
чекав на дозвіл в’їхати до Франції у Берні (Швейцарія).
Тим часом Державний секретаріат ЗУНР готував делегацію, до якої
увійшли заступник секретаря закордонних справ М.Лозинський (голова),
полковник Д.Вітовський (військовий аташе), секретар О.Кульчицький.
“Делегація прибула до Парижа 7. Мая 1919 року і ввійшла до складу
Делєгації” [12]. Попри всі заходи делегації ЗУНР Найвища рада на засіданні
25 червня 1919р. прийняла проект рішення, за яким Східна Галичина
відходила під протекторат Польщі. Під час роботи української делегації на
мирній конференції було відкрито Українське пресове бюро в Парижі, яке
“обслуговувало” як делегацію УНР, так і делегацію ЗУНР. Як і Українська
пресова служба у Відні, паризьке Бюро будувало свою роботу в двох
напрямах: 1) інформувати французьку і світову пресу (бо до мирної
конференції було прикуто увагу всього світу) про перебіг подій на
конференції, з’ясовувати позицію делегації ЗУНР; 2) видавати комунікати та
меморіали на актуальні теми української політики та інформувати про
українську справу взагалі. Вже 22 травня 1919 р. “Републіка” надрукувала
таку інформацію: “Українське Пресове Бюро в Парижі під керівництвом
Савченка почало видавати свої комунікати”.
Як і в стосунках між урядами УНР та ЗУНР, так і в стосунках між
дипломатичними представництвами обох урядів, були суперечності.
Наддніпрянська делегація закидала галицькій, після її демаршу на паризькій
конференції, майже зраду державних інтересів. Делегація УНР увесь час
намагалася нав’язувати свою позицію делегації ЗУНР і суперечності між
ними противники української справи використали. Все зводилось до того, що
“на Конференції не бажають більше розмовляти про українське питання
інакше, як з однією особою (головою делегації УНР.— О.Б.), яка буде одна
відповідальна” [13], натякаючи і зважаючи на безкомпромісну позицію
делегації ЗУНР у питанні приналежності західноукраїнських земель.
Найкраще про причини поразки на мировій конференції було сказано у
доповіді “Причини невдачі Української місії в Парижі” (у ній було зібрано
думки кількох французьких політиків, прихильних до України), що її привіз
до Кам’янця-Подільського Шарль Дюбре: “1. Місія невдало складена. У
склад місії входять багато членів некомпетентних, що не знають французької
мови, а також дипломатичних звичаїв, без певних і означених завдань.
2.Немає єдності в напрямку … Боротьба всіх проти всіх (натяк на різницю
позицій делегації УНР і ЗУНР.— О.Б.) … своїми протилежними заявами
французам, американцям та англійцям вони викликали обвинувачення проти
себе в нещирости та анархічности … 3. Місія майже нічого не зробила, щоб
ознайомити союзні держави з тим, що на Україні є уряд цілком оформлений,
в склад якого входять видатні особи, яким Антанта могла б цілком довіряти.
Вони не потурбувалися освітити велику постать Петлюри й оборонити його
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перед неправдивим обвинуваченням в большевизмі, що закидали йому
поляки й москвини (йдеться про російські праві партії, представники яких
були присутні на конференції.— О.Б.). 4. Взагалі пропаганда на користь
України була кепсько поставлена, без пляну, без метод і без жадного
порозуміння з прихильниками України, які добре знають те, що треба робити
у Франції, і які примушені були працювати самостійно, своїми власними
силами для зближення України з Антантою, так нібито й не було Української
місії в Парижі. Не зважаючи на поради з боку прихильників України, члени
паризької місії не потурбувалися, аж до самого прибуття п. Галіпа,
встановити дружні відносини з чехами і румунами, що перебувають у
Парижі, які бажали працювати для встановлення зв’язків з їх країнами. Ось
чому праця пропаганди українців у Парижі мусить бути відновлена наново
особами новими і новою методою” [14].
Українське інформаційне бюро в Парижі видало 10 видань
дипломатичного представництва уряду УНР і кілька видань видала місія
уряду ЗУНР. Серед останніх є відомі і ті, що були нам доступні або ті, про які
є згадка в інших джерелах: 1) М.Лозинський. Про українсько-польські
відносини в Галичині протягом останніх 25 років (1895-1919); 2)
М.Лозинський. Західна Україна (Галичина); 3) Галичина: територія і
населення; 4) Меморіал представництва Галичини; 5) С.Дністрянський.
Україна на Мирній Конференції.
Іншим центром інформаційно-пресової і пропагандистської діяльності
уряду ЗУНР була Швейцарія. Ще в часі Першої світової війни широку
пропагандивну діяльність провадили українці в Лозанні, де появлявся
французькою мовою орган Союзу визволення України місячник “La Revue
Ukrainienne”. Редагували цей часопис А.Зееліб, а згодом Є. Бачинський і
П.Чикаленко. У Лозанні появлявся 1915-1920 рр. франкомовний
двотижневик “La Revue Ukrainienne”, що видавався заходами В.
Степанківського і графа М.Тишкевича. Досить красномовним фактом було
те, що в 1918-1919 рр. головним редактором цього часопису був
швейцарський публіцист Е. Пріва (Privat), а його заступником Є. Бачинський.
1917 року в Лозанні було засновано Українське пресове бюро, яке почало
працювати стараннями В.Степанківського. Є. Бачинський писав згодом:
“Засноване ним “Бюро”, або, як воно звалося офіціяльно — “Українська
Канцелярія”, було добре зорганізоване і з добрим складом працівників” [15].
Співробітниками УПБ у Лозанні були Є. Бачинський, М. Тишкевич, Д.
Мануїльський, В. Полісадов, С.Романовський, Ю. Ждановська, всього 20
осіб. Адміністратором був пастор Г. Ноймарк, головним секретарем — Ж.
Фортей [16]. Інформацію з українських земель, що їх контролювала ще
українська влада, УПБ В.Степанківського отримувало від Українського
пресового бюро у Відні.
Завдяки В. Панейкові [17], 1918 року Українське пресове бюро почало
видавати щоденні інформаційно-політичні бюлетені французькою мовою, але
в лютому-березні 1919р. через закулісні провокації голови місії УНР
Є.Лукасевича В.Степанківському замкнула доступ до іноземної преси. “Бюро
Степанківського перестало видавати бюлетені і видавало лише тижневик
“Україна” [18].
З “Урядового відпису” від 22 березня 1920 р. можна дізнатися про
значення діяльності Українського пресового бюро В. Степанківського, якого
надавав йому уряд ЗУНР в екзилі: “Володимира Бандрівського іменувати
урядовцем для окремих доручень при Уряді Диктатора для справ
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Західно-Українська Народна Республіка:
розбудова пресово-інформаційної діяльності
закордонних … пан Бандрівський є зайнятий при кореспонденційному Бюрі
П.Степанківського в Льозанні, на тім становищі є корисним для нашого
уряду … для зносин з кругами дипломатичними і преси заграничної …” [19].
Зовнішньоінформаційна і пропагандистська діяльність урядових місій
ЗУНР у країнах Західної Європи була важливим чинником висвітлення
процесів державотворення, внутрішньої і зовнішньої політики. Об’єктивне
інформування урядів держав світу та іноземної преси про українську справу
сприяло позитивному іміджу Західно-Української Народної Республіки.
Однак ці спроби розбивались через потужну польську контрпропаганду і
частково через упереджене ставлення урядів Антанти до ЗУНР як нібито
головного осередку більшовизму в Східній Європі.
Натомість
“інформаційну
службу
українських
дипломатичних
представництв за кордоном слід розглядати як чинник у розвідувальній
діяльності уряду ЗУНР, оскільки вона була зорієнтована на збирання
інформаційних даних для державного проводу …з метою подальшого
корегування політичного курсу …” [20]. Д.Будкова і В.Веденєєв у розвідці
“Організація зовнішньополітичного інформування доби Директорії УНР”
зазначають: “…Важливим завданням зовнішньополітичного інформування була
відсіч ворожої для України пропаганди за кордоном, найактивнішими
учасниками якої були російський “білий рух” і шовіністичні кола Польщі” [21].
Історія визвольних змагань першої чверті ХХ ст. на західноукраїнських
землях — одна з найбільш героїчних і найбільш трагічних сторінок
української історії. Прагнення галицьких українців до національного
визволення, до створення власної держави набули величного піднесення
після славнозвісного Листопадового Чину 1918 р., коли Українська
Національна Рада збройною силою захопила владу в Галичині. Цей процес
державного будівництва на західноукраїнських землях супроводжувався і
налагодженням розвитком пресово-інформаційної служби української преси.
Українські часописи починають видаватися чи не в кожному місті Галичини,
навіть там, де до 1918 року ніколи й не видавалися. Переважно ці нові
видання — це урядові часописи як центральних державних органів влади, так
і повітових державних комісаріатів, органи партій і різноманітних товариств.
Визначною і характерною ознакою преси періоду ЗУНР було
“самоусвідомлення своєї історичної місії, своїх завдань, функцій преси” [22].
Але уряд не зміг добитися ефективного функціонування ні на внутрішньому
фронті, ні на міжнародній арені, де здобутки були ще менші.
Відомий український історик Я. Дашкевич слушно зауважує:
“Інформаційна блокада завдала незвичайно великої шкоди в справі
української незалежності. Уряд ЗУНР робив всі можливі заходи, щоб
вирватися з дезінформативної облоги. Інформаційно-пропагандистські
осередки при дипломатичних представництвах намагалися інформувати
закордон про справжній стан справ, про те, що українська нація також має
право на свою державну незалежність, але (зокрема, й на Паризькій мирній
конференції 1919р.) це була розмова з глухими” [23].
Пресово-інформаційна служба уряду ЗУНР в дуже несприятливих
політичних, військових і економічних умовах виконала своє завдання. Хоча
“ще нині важко відповісти, чи справді було застосовано всі можливі засоби і
способи…” [24].

37

Нариси з історії західноукраїнської преси першої половини XX століття
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

21.

22.

23.
24.

Давидів І. Українська пресова служба у Відні // Календар
“Червоної Калини”.— Львів, 1938.— С. 43.
Литвин М. Українсько-польська війна 1918-1919 рр.— Львів;
1998.— С. 259.
Давидів І. Українська пресова служба у Відні // Календар
“Червоної Калини”.— Львів, 1938.— С. 44.
Там само.— С.44-45.
Там само.— С.45.
Там само.— С.45-46.
Там само.— С.46.
Там само.— С.47.
Там само.— С.48.
Левицький К. Дипльоматична діяльність ЗУНР (1918-1923) //
Літопис Червоної Калини.— 1938.— Ч.11.— С.3-4.
Галайчук Б. Організація української дипломатичної служби //
Альманах “Червоної Калини”.— Львів, 1938.— С. 38.
Лозинський М. Галичина в рр. 1918-1920.— Нью-Йорк, 1970.—
238 с.
Републіка.— 1919.— Ч. 91.
Васильківський Л. Причинки до історії української дипломатії в
1917-1921 рр.// Сучасність.— 1970.— Кн. 6.— С. 118
Бачинський Є. Рік 1917. Початок другої революції в Росії, як
вона відбилася серед українців у Швайцарії // Визвольний Шлях.
— 1958.— Кн. 10.— С. 1100.
Жуковський А. Швайцарія // Енциклопедія українознавства/ За
ред. В.Кубійовича, А.Жуковського й ін. В 11 т.— Мюнхен; 1984.
— Т. 10.— С. 380.
Васильківський Л. Причинки до історії української дипломатії в
1917-1921 рр. (ІІІ): Діяльність українського посольства в
Швайцарії в насвітленні д-ра медицини Є.Лукасевича (І) //
Сучасність.— 1970.— Кн. 10.— С. 117.
Там само.— С.118.
Центральний державний історичний архів у м. Львові.— Ф. 359,
оп. 1, спр. 370, арк. 1
Соловйова
В.
Зовнішньоінформативна
діяльність
дипломатичних представництв у країнах Центральної Європи
(1918-1920) // Вісник Київського державного лінгвістичного
університету. Серія “Історія, економіка, філософія”.— К., 1999.
— Вип. 3.— С. 155-166.
Будкова Д., Веденєєв Д. Організація зовнішньополітичного
інформування за доби Директорії УНР// Міжнародні зв’язки
України: наукові пошуки і знахідки.— К., 1993.— Вип. 4.— С.
12-19.
Кость С. Західноукраїнська преса 1900 — початку 50-х років:
особливості функціонування, періодизація, структура // Збірник
праць кафедри української преси Львівського державного
університету ім. І.Франка.— Львів, 1995.— Вип. 1.— С. 72-79.
Дашкевич Я. Західно-Українська Народна Республіка: позитивний і
негативний досвід // Вісник Організації Оборони Чотирьох Свобід
України (ООЧСУ).— 1998.— Ч. 4.— С. 207-214.
Там само.

38

Військова преса

РОЗДІЛ 2
Степан Кость, Олександра Тимчишин, Катерина Федірко
ВІЙСЬКОВА ПРЕСА
Вступ.
Західноукраїнську пресу за радянських часів тримали у “спецфондах” за
сімома замками. Ще більше не пощастило такому виду української преси, як
військова преса. Цією пресою дослідники зацікавилися вже за часів
незалежної України. Одна із перших публікацій — стаття Г. Кривошеї
“Українська військова преса: з історії становлення” [1]. Є у цій статті
моменти як цікаві, так і спірні. Скажімо, автор слушно вважає, що в систему
української преси не входять періодичні видання армії колишнього СРСР, що
виходили в Україні російською мовою. Справді, думка слушна, але
аргументація повинна бути переконливішою, ніж у автора. Він пише: “Що ж,
і цю пресу з історії не викинеш (йдеться про радянську військову пресу.— С.
К.) — вона була. Та й не варто цього робити, адже підпорядкування історії
певній політичній меті вже призвело до того, що ми тепер змушені
відтворювати те, про що, здавалось, повинні були пам’ятати, чим могли б
здавна гордитися.
Саме так трапилося з історією української військової преси: вона нібито
була і водночас її не було. Звичайно, вважати ті періодичні видання, про які
згадувалось вище, власне українською військовою пресою немає підстав.
Мова тих видань — російська, проблеми, про які згадувалось вище, не
стосувалися здебільшого долі України, автори — переважно представники
інших республік колишнього Союзу... Щоправда, категорично стверджувати,
що преса тільки те й робила, що завдавала лиха, теж було б хибно. Адже ми
повинні пам’ятати і ті хвилюючі рядки на шпальтах військової преси, які
навчали нас любити і ненавидіти, які піднімали людей на бій з фашизмом, які
і в повоєнні роки проникали в свідомість, коли мова заходила про честь,
гідність, любов до своєї землі” [2]. Ми свідомо навели цю розлогу цитату,
щоб показати, як актуальна постановка проблеми, як хороша думка
знецінюється навіть не аргументацією, а просто банальними фразами. Так,
найголовніше: армія колишнього СРСР була, по суті, російською армією, яка
окупувала Україну. Преса такої армії за жодних умов не могла бути
українською. Підіймаючи на боротьбу з фашизмом (правда, ветерани із
доброю пам’яттю згадують про більшу ефективність енкаведистських частин,
де не жаліли кулеметного вогню, якщо хтось відступав або не піднявся в
атаку...), ця преса сприяла перемозі московсько-більшовицького режиму, що
приніс народам більше жертв, ніж нацизм. А про яку честь і гідність і якої
армії йде мова? Тієї армії, що танками розчавила українок-в’язнів у Кінгірі,
що придушила повстання у Берліні, у Будапешті, що знищила мільйон
мирних мешканців у Афганістані, виконуючи “інтернаціональний
обов’язок”? Поразка в Чеченії, де російська армія ще раз продемонструвала
бездарність і аморальність, вдавшись до тактики “спаленої землі”, — це
закономірний підсумок шляху армії з імперськими амбіціями.
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Преса такої армії не могла навчити нас ні честі, ні гідності, ні добра, ні
справедливості. Але повчала, і це було лицемірством.
Є кілька чинників (чи критеріїв), на підставі яких можна говорити про
приналежність видання до військової преси. Це видавець (армія, регулярна
чи партизанська, армійська структура, військова, комбатантська чи
парамілітарна організація, військово-наукові чи військово-історичні
товариства тощо); аудиторія (видання для будь-якої вояцької аудиторії вже
можна вважати військовим); зміст ( у виданні повинна переважати, головним
чином, військово-політична, військово-історична чи воєнна проблематика);
критерій політико-ідеологічний (основною ідеологічною концептуальною
засадою видання повинна бути українська національна ідея, ідея української
державності); мовний чинник (видання повинно виходити українською
мовою, хоча, зрозуміло, що пропаганду ідеї української державності,
українську військову історію чи українську військово-політичну думку
можна провадити на сторінках видань і будь-якою іншою мовою).
Отже, якщо взяти до уваги ці критерії, то військова преса у нас є і
нараховує понад сотню видань різного типу. Крім цього, чималенька й
бібліографія досліджень з історії української військової преси. Так, є
дослідження, що прямо чи опосередковано стосуються преси парамілітарних
організацій початку цього століття [3], преси Легіону УСС [4], таборових
видань часів Першої світової війни [5], військової преси періоду
національно-визвольних змагань [6], таборових видань початку 20-х років
[7], військової преси діаспори 20-30-их років [8], військової преси часів
Другої світової війни (преса Дивізії “Галичина”) [9], таборової преси часів
другої половини 40-их років [10], військової преси ОУН-УПА-УГВР і
українського збройного підпілля під час Другої світової війни і по війні [11],
є монографія С. Горевалова [12].
Не всі видання збереглися. Це особливо стосується тих, що виходили під
час воєнних дій. Наявний фактологічний масив допомагає відтворити історію
військової преси. Для цього потрібні не лише самі видання як об’єкт
дослідження. Цілісне і фундаментальне дослідження історії військової преси
повинне опиратися на українську військову історію і на військово-політичну
думку нинішнього століття. Однак, на наш погляд, і це видання теж приверне
увагу істориків військової преси, тих, хто працює у сфері сучасної військової
преси, і тих, хто готується стати військовим журналістом.
23. Кривошея Г. Українська військова преса: з історії становлення//
Українська періодика: Історія і сучасність.— Львів, 1993.
24. Там само.— С. 75.
25. Гей, там на горі “Січ” іде!...: Пропам’ятна книга “Січей”/ Зібрав і
упорядкував П. Трильовський.— Едмонтон, 1965; За волю України:
Історичний збірник УСС: В 50-ліття збройного виступу Українських
Січових Стрільців проти Москви, 1914-1964.— Нью-Йорк, 1967; Леник
В. Українська організована молодь: молодечі організації від початків до
1914р.— Мюнхен ; Львів, 1994; Ріпецький С. Українське Січове
Стрілецтво.— Львів, 1995; Тисовський О. Пласт.— Львів, 1912.
26. Баб’юк А. Стрілецька преса// Вісник СВУ.— 1917.— С. 169, 170;
Крупський І., Малик Я. Галицьке стрілецтво в боротьбі за українську
державність.— Львів, 1994; Крупський І. Національно-патріотична
журналістика України: Друга половина ХІХ - перша чверть ХХ ст.—
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2.1.

Українська суспільно-політична думка початку
ХХ століття і проблема збройної боротьби

В одній зі своїх статей “метр” нашої журналістики І.Кедрин пише, що
перед “...Першою світовою війною військо не втішалося популярністю в
українському суспільстві, — навпаки, українці ставилися до війська як до
професії легковажно, а то й з презирством. Так було по обох боках
Збруча“[1]. Ця проблема занадто складна і болюча для нас, щоб так
однозначно відповісти. Після трагічного 8 липня 1709 р. і кривавої різні в
Батурині, яку вчинили росіяни за наказом Петра І, після того, як росіяни
підступом захопили і зруйнували за наказом Катерини ІІ (цієї європейської
блудниці, за влучним висловом одного із “класиків” марксизму) Запорізьку
Січ, останню нашу опору, бойовий дух українців поступово занепадав. Уже
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поразка у битві під Полтавою свідчила не лише про відсутність єдності, а й
про морально-психологічний злам в українському суспільстві. Річ у тім, що
після смерті Б. Хмельницького “Його товариші й наступники, вірні ідеї
автономної України, старають ся далі знайти опору против московського
централізма. Гетьман Виговський пробує оперти ся на Польщі і Татарах.
Дорошенко на Турції, Мазепа й Орлик на Швеції, але роздвоєння між
політичними змаганнями старшини й соціальними вимогами народніх мас
підривало сили народа, а московське правительство користувало ся і сим
роздвоєнням і всіми ваганнями, замішаннями, суперечностями, щоб вести
далі свою централістичну політику й обмежати крок за кроком автономію
України. Воно використовувало аспірації кариєровичів і амбітників,
деморалізувало козацьку старшину, крок за кроком виторговувало від неї
відречення то від тої то від сеї політичної прерогативи, платячи авансами,
маєтностями, уступками для клянових інтересів сєї старшини... Сто літ від
присяги Хмельницького з української автономії лишила ся тільки безсильна
тінь...”, — писав М. Грушевський у статті “250 літ” [2].
Коли ми говоримо про морально-психологічний злам, про занепад
бойового духу, то маємо на увазі насамперед занепад ідеї української
державності. Держава, українська державність переставала бути мотивом
життя, переставала бути тією метою, ідеалом, задля яких можна і треба було
жертвувати усім, навіть життям. Бо українці воювали і воювали хоробро, але
в арміях своїх окупантів і гнобителів. Українці, як свідчать очевидці та
історія, завжди були кращими вояками в чужих арміях, хоча воювали не за
свою державу, а за чужу.
Однак цей бойовий дух не вмер остаточно. Чужинці асимілювали
аристократичну верству, згодом інтелігенцію, вони присвоювали собі нашу
історію і грабували наші матеріальні цінності, однак так і не змогли
деморалізувати народ і викорінити його бойовий дух, хоча національне
відродження йшло дуже важко. “Кружок завязаний чільнійшими
українськими патріотами в Києві двіста літ по Хмельнищині (т. зв. КирилоМетодиєве брацтво), в своїй програмі — першій серйозній і сьвідомій
програмі відродженої України — рішучо переносить головну вагу в сферу
культурних і соціяльних ідеалів, хоч і не вирікаєть ся політичних,
автономічних постулятів” [3]. Повністю відродився цей невмирущий
бойовий дух українського народу лише в житті і творчості нашого пророка
— Т.Шевченка. Проте ідея збройної боротьби не знаходила підтримки ні в
українській політичній думці, ні в конкретних діях. Ця ідея в
“українофільському” русі, в середовищі культурних товариств, “громад” і не
могла зародитися. Тим більше, що у відповідь на зростання українського
національного руху у 1863 р. появився так званий “валуєвський циркуляр”,
який забороняв видавати українською мовою наукові, релігійні та освітні
книги. За цим циркуляром було заборонено діяльність недільних шкіл. Було
знищено і громади, багатьох членів царський уряд заслав. Згодом громади
знову відновилися. У 1876 р. російський уряд, стурбований зростанням
національної самосвідомості серед українців, видав Емський указ. Цього разу
заборонялося не лише видавати книги українською мовою, й ввозити їх.
Не могло бути культу збройної боротьби для здобуття державності і в
Драгоманова, і серед його послідовників. Драгоманов був за федерацію з
Москвою, був соціалістом, а тому й завдав великої шкоди українській
національній ідеї.
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Наприкінці ХІХ - початку ХХ ст. на Наддніпрянщині і у Західній Україні
ціла низка партій. У підросійській Україні вони існували нелегально. Це
Братство Тарасівців, загальна українська безпартійна демократична
організація, Революційна українська партія, Українська соціалістична партія,
Українська демократична партія і Українська радикальна партія (останні дві у
1905р. утворили Українську демократично-радикальну партію), Українська
соціал-демократична спілка. У 1905 р. члени РУП створили Українську
соціал-демократичну партію. У 1908 р. виникло Товариство українських
поступовців, яке очолив М.Грушевський [4]. Ідея боротьби поволі набирала
сили, хоча заважали соціалістичні ідеали і федералістські ілюзії.
У Галичині ситуація склалася по-іншому. Зважаючи на те, що АвстроУгорщина була конституційною монархією, українці мали умови для
економічного, культурного і політичного розвитку. Проте треба було здолати
шалений опір поляків. Ситуація українців погіршилася, коли у 1849 р.
губернатором Галичини став А.Голуховський, а ще ускладнилася після
австро-угорської угоди 1867р., бо керівництво краєм поляки захопили
повністю. Все ж виникла “Просвіта” (1868р.), але існував і москвофільський
рух, який підтримувала і фінансово заохочувала Росія. Розвивалося й
політичне життя.
У 1885р. було створено Народну Раду — політичний керівний орган
народовців на чолі з Ю.Романчуком. Народна Рада протистояла так званій
Руській Раді (москвофільській). Вона прийняла програму, в якій було
відображено прагнення українців як самостійного слов’янського народу до
успішного культурного, економічного і політичного розвитку [5].
Дехто вважає, що галицькі українці політично активізувалися під
впливом М.Драгоманова. Якщо й так, то цей вплив завдав українській справі
більше шкоди, ніж користі, бо М.Драгоманов виступав проти церкви і
духовенства, а в Галичині саме вони були опорою національного
відродження; він проповідував соціалістичні ідеали, але найголовніше — він
нехтував національним питанням і не бачив (не хотів бачити) Україну
самостійною державою. Коли у 1890р. група галицьких інтелектуалів
заснувала Русько-українську радикальну партію, то вплив ідей Драгоманова
був помітний, бо вже у першому пункті “Програми максимальної” читаємо,
що в “...справах суспільно-економічних змагаємо до переміни способу
продукції згідно зі здобутками наукового соціялізму, т. є. хочемо
колектівного устрою праці і колектівної власности средств продукційних”[6].
Порушувалися і національні проблеми: “Запанованє у внутрішній політиці
Австріі правдивого автономізму, котрий би бачив силу монархіі в як
найкрасшім культурнім і національнім розвою провінцій і народностей і в
задоволюванню всіх йіх жадань, котрі змагають до сеі ціли” [7]. І ще: “...
Зваживши, що розвій мас народних можливий тілько на грунті національнім,
руско-украйінска радикальна партія в справах національних змагати буде до
піднесеня почутя національноі самосвідомости і солідарности в масах усего
руско-украйінского народа, через літературу, збори, зйізди, товариства,
демонстраціі, печать і т.і.” [8].
Та ні в максимальній, ні в мінімальній програмах не говорилося про
збройну боротьбу, про насильство як засоби досягнення мети (власне, це той
аспект, що нас цікавить найбільше). Можливо, давався взнаки недавній
трагічний досвід паризької комуни.
Зрештою, йшлося про необхідність військової реформи, про заміну
постійної армії народним ополченням, про усунення війн взагалі тощо. Цю
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програму ще писали, в усякому разі, соціалісти з “людським” обличчям —
час кривавих експериментів російських більшовиків ще не прийшов.
Більш радикальними були “молодші” радикали, які вважали себе
марксистами (Ю.Бачинський, В.Будзиновський, М.Ганкевич, О.Колесса,
Є.Левицький, В.Охримович). Саме в їх середовищі вперше в історії нашої
політичної думки було проголошено ідею самостійності України — маємо на
увазі книжку Ю.Бачинського “Ukraina irredenta”. Власне, ідею політичної
самостійності тут обгрунтовано вперше.
У напрямі до ідеї політичної самостійності розвивалася і політична
думка наддніпрянських українців. Так, у 1891р. М.Базькевич, М.Байздренко,
В.Боровик, І.Липа (усі четверо — студенти) заснували таємне товариство
“Братство Тарасівців”. Програми цього товариства не залишилося, але
уявлення про головні засади можна скласти на підставі інших документів. У
1893р. львівська “Правда” опублікувала під назвою “Profession de foi
молодих українців” доповідь, виголошену під час святкування
Шевченківських роковин у Харкові. Заявляючи про себе як про “козмофілів”,
які люблять усіх людей, молоді “тарасівці” називали себе “націоналами”- є
всі підстави вважати, що це поняття майже тотожне із поняттям
”націоналіст”. Свою мету “тарасівці” бачили в тому, щоб “...розбити
російські кайдани і визволити усі російські народи з-під гнітучого їх
деспотизму й централізму” [9]. “Тарасівці” іронічно ставилися до деяких
уявлень та ідеалів українофілів. Пропагували вони й ідею соборності й
прагнули до тих суспільних змін, які б задовольнили моральні, просвітні,
соціальні та політичні потреби України. Але навіть підкреслюючи
самобутність українського народу, “тарасівці” стояли на “...федеративних
основах повної реальної рівноправности...”[10]. Зважаючи на ці обставини і
на те, що характер своєї діяльності вони визначали як культурно-просвітній,
можна зробити висновок, що і в цьому випадку не було достатніх
теоретичних передумов для виникнення ідеї збройної боротьби, хоча ті
українські діячі, які мислили найбільш тверезо, вже могли дійти висновку:
Москва не поступиться ні найменшим і ні в чому.
У контексті проблеми, яку ми розглядаємо, цікава полеміка між
І.Франком і Лесею Українкою.
Наприкінці 1896р. І. Франко помістив у журналі “Житє і Слово” статтю
“З кінцем року” [11], яка викликала жваву реакцію наддніпрянських
українців. І. Франко пише, що “сістематична праця на кождім полі” стала
гаслом теперішньої доби, пише про нові вимоги перед тими, хто провадить
серед народу просвітницьку і політичну роботу. “Зробити з тих мас
полїтичну силу (а темні маси такою силою не можуть бути) — ось що
головна мета, яку поклала собі українсько-руська радікальна партія і до якої
по змозї своїх сил іде всїми можливими шляхами. А шляхи ті самі собою
визначують ся потребами житя народнього. Тут підходять віча і збори,
агітація виборча і праця по громадах, поміч правна і лїкарська,
публїцістична, газети і брошури” [12]. Це перший цінний для нас висновок
— про народ як про силу (хоча лише політичну), про те, що рівень
політичної свідомості визначає і можливості народу як політичної сили. Ось
чому І.Франко критикує наддніпрянських українців, які були прихильниками
соціалістичних ідей (“Говорять нам, що на Вкраїні і загалом у Росії є
українські радикали, Драгоманівці чи як вони себе там величають”). Їх він і
критикує за абстрактне розуміння своїх завдань, за надмірне теоретизування.
У зв’язку з цим ще одна цінна думка: про потребу національного ідеалу в
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політичній роботі і боротьбі. І.Франко пише: ”Ми певні, що в Росії і на
Україні не виродили ся сильні, енергічні, геройські натури, що зуміють і тут
піти на пролом, як пішли Желябови, Кібальчичі і сотки инших Українців на
боротьбу за всеросійську революцію. Згадуючи про тих дїйсних новочасних
героїв, ми ніколи не можемо позбути ся безконечного жалю. Кілько сили,
кілько золотих характерів потрачено і з яким результатом? Усунули особу
Александра ІІ, щоб зробити місце Александрові ІІІ. Серце стискає ся з болю
й досади. Адже ж як би ті люди були зуміли віднайти український
національний ідеал, оснований на тих самих свободолюбних думках, якими
вони були проняті, і як би повернули були свої великі сили на працю для
того ідеалу серед рідного народу, як би поклали були свої голови в боротьбі
за той ідеал, ми б нині величали їх память у рядї наших найлїпших борцїв і
— справа вільної, автономної України стояла б нинї і в Росії і в Европі як
справа актуальна, що жде свого рішеня, і може зовсїм иншим шляхом ішов
би розвій молодих українських поколїнь!” [13].
Не випадково статтю І.Франка прихильно зустріли однодумці
М.Міхновського (група радикально національна, за висловом І.Франка), але
вона викликала обурення соціалістів, драгомановців, у тому числі й Лесі
Українки, яка написала у відповідь статтю “Не так тії вороги, як добрії люде”
[14]. Не будемо детально аналізувати аргументи Лесі Українки, але важливо,
що вона, полемізуючи з І.Франком, роздумує над тим, як зробити Україну
політичною силою. І це було характерним для політичної думки українців
того часу, це було чи не найголовнішим політичним завданням. Зрештою,
якщо прискіпливіше прочитати останню цитату із статті Франка, то
складається враження, що він виступає проти терору і насильства як засобу
досягнення політичної мети і, вже без сумніву, говорить лише про автономію
України...
У 1899 р. на теренах Галичини виникли відразу дві партії, які на той час
багато в чому відображали суспільно-політичну атмосферу української
спільноти. У вересні було засновано Українську соціал-демократичну партію.
Галицькі соціал-демократи заявляли про необхідність рішучої, безоглядної,
нещадної боротьби за права трудящих мас. Ця боротьба — єдиний шлях до
кращого майбутнього. Єдиний національний табір — це порожня фраза.
Боротьба за соціалізм — це боротьба і за національне визволення. “В Австріі
ми згідно з соціялістами польскими, ческими, німецкими, італіяньскими і
словіньскими стоїмо за автономію (самоуправу) народностий против
автономіі країв, за волю национальну против национального гніту... Ми
далекі від национальної ненависти, ненависти до чужинців; ми є ворогами
шовінізму” [15], — так говорилося у передовиці “На склоні століття”,
видрукованій в газеті “Воля”, органі УСДП. Отже, є тут мотив боротьби, не
конкретизований пріоритет соціального над національним, є ідея
національної автономії, ідея пролетарського інтернаціоналізму, для якого
ворогом є не чужинець-окупант, який нищить культуру нашого народу і
всіляко стримує його політичний розвиток, а той, хто має власність.
26 грудня того ж року було засновано Національно-демократичне
сторонництво. У програмі читаємо, що їхня кінцева мета — соборна і
незалежна Україна, а поки що — автономія в межах Австрії [16].
Етапне значення мала брошура М.Міхновського “Самостійна Україна”,
написана у березні 1900 р.[17]. М.Міхновський перший після Шевченка
однозначно висунув ідею незалежності України та ідею боротьби і почав
пропагувати культ сили. Для нас важливо з’ясувати основні положення цієї
програмної статті. М.Міхновський перший серед українських діячів звернув
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увагу у зв’язку з українською проблемою на повстання поневолених націй
проти націй-гнобителів. Державна самостійність — це головна умова
існування нації. Політика Росії щодо України та української справи
зумовлена не законами міжнародного права, а тримається на насильстві, на
силі. І навпаки: Україна має досить правних підстав для повернення волі.
М. Міхновський вперше і відверто на рубежі століть висловлювався про
закономірну, історично виправдану ненависть до росіян і про моральне право
вбити насильника. Зацитуємо, щоб уникнути непорозумінь: “Коли б навіть
було доведено, що ми тільки ріжноманїтність російської нації, то й тоді
нелюдські відносини росиян до нас осьвячують нашу до їх ненависть і наше
моральне право убити насильника, оборонюючись від насилля”[18].
Втративши вперше інтелігенцію у XVI-XVII ст. на користь Польщі,
вдруге — у XVIII-XX ст. на користь Росії, український народ знайшов у собі
достатньо сили, щоб ще раз відтворити національну інтелігенцію. Але часи
“...вишиваних сорочок, свити та горілки минули і ніколи вже не вернуть ся.
Третя українська інтелігенция стає до боротьби крівавої і безпощадної... Вона
виписує на своєму прапорі сі слова: “Одна, єдина, нероздільна, вільна,
самостійна Україна від Карпатів аж по Кавказ. Вона віддає себе на служення
сьому великому ідеалови і доки хоч на однім клапті української теріторії
панувати ме чужинець, доти українська інтелігенция не покладе оружія, доти
усі покоління Українців йти муть на війну. Війна провадити меть ся усіма
засобами, і боротьба культурна уважаєть ся также відповідною, як і боротьба
фізичною силою. Потреба боротьби випливає з факту нашого національного
істновання” [19].
Отже — вперше сказано про боротьбу усіма засобами і про те, що ідея
фізичної (збройної) боротьби зумовлена нашим існуванням як нації.
Кілька разів у своїй брошурі М.Міхновський говорив про соборність
України. Можна стверджувати, що Україна ХХ ст., її новітня історія,
почалася тоді, коли появилася стаття М. Міхновського. Мали українці на той
час багато видатних, навіть геніальних вчених, мислителів, але ніхто не зміг
так конкретно, рішуче, категорично, безкомпромісно поставити українську
проблему, обгрунтувати українську ідею. Того ж 1900р. у вересні у
“Літературно-науковому вістнику” появилася відома стаття І.Франка “Поза
межами можливого”. Статтю написано з приводу дискусії про національну
самостійність, яка розгорілася на сторінках “Буковини”, “Діла” і “Молодої
України”. І. Франко на той час уже відійшов від “драгоманівства”, від
соціалізму. Еволюція його політичних поглядів відбувалася від соціалізму та
федералізму до ідеї самостійності. Ідеал національної самостійності І.
Франко вважав реальним, органічним, але не актуальним, не питанням дня,
насущної боротьби. Він писав: “Ідеал национальної самостійности в усякім
погляді, культурнім і полїтичнім, лежить для нас покищо, з нашої
теперішньої перспективи, по за межами можливого” [20]. Можливість
реалізації цього ідеалу він бачив лише у майбутньому і навіть дещо
апокаліптично моделював ситуацію, коли писав, що через неправильне
ставлення до цього ідеалу розвиток матеріальних відносин може потоптати і
роздавити українців як сліпа машина. Через сім років (у 1907 р.) І. Франко
пише статтю “Свобода і автономія”. Позиція І. Франка непослідовна.
Спочатку він критикує тих російських шовіністів, які висували гасло “Росія
для росіян”, а потім заспокоює цих же російських політиків: не треба
боятися, що коли надати інородцям автономію, то вони відокремляться від
Росії, бо для цього нема підстав. Поза тим, І.Франко переконує росіян, що
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автономія потрібна навіть окремим частинам (російським) такої великої за
розміром держави, як Росія. Ще більш несподіваним є закінчення статті:
”...покликом нашим у сю пору не може бути анї автономія sans phrase, анї
федералїзм sans phrase, але все і всюди: повна політична воля і рівність
кождої людської одиниці, забезпеченє її людських прав і вже на тій основі
автономія національности” [21].
Не був саме на той час державником і М.Грушевський. Л. Винар пише,
що ідея української державності становить другу головну історіографічну та
історіософічну концепцію в творчості великого історика [22]. Державником
М.Грушевський був як історик, але як політик він не був позбавлений
федералістських ілюзій, що остаточно розвіялися лише у січні 1918 р., після
того, коли російські більшовики захопили Київ і вчинили криваву різню,
розстрілюючи навіть за те, що людина розмовляла українською мовою, як
свідчать очевидці.
Події кінця ХІХ - початку ХХ ст. були бурхливими. Після провалу
політики “нової ери” (українці ще раз переконалися, що жодна угода з
поляками неможлива через їх шовінізм) знову почався період впертої
боротьби. Прийшли криваві “баденівські вибори” 1896-1897 рр. Галицький
намісник граф Бадені не зупинився перед терором і застосуванням зброї.
Восьмеро українців було вбито, сотні кинуто у в’язниці. Шахрайство,
шантаж, фальшування результатів — усе було зроблено, щоб зламати
українців.
Наслідком цих виборів був селянський страйк влітку 1902 р. Великими
землевласниками були, в основному, поляки, а безземельні українці або
дешево продавали свою силу, або емігрували.
Ареною боротьби стала і освіта, і культура. Кілька десятків років
українська мова виборювала рівноправність. Початок століття позначений
боротьбою за український університет. На студентських мітингах збиралося
по кілька тисяч студентів-українців. Але ні студентські маніфестації, ні
підтримка української спільноти, ні апеляції українських послів
(Ю.Романчук вніс на розгляд парламенту резолюцію про заснування
українського університету) — ніщо не переконало поляків й австрійський
уряд піти на поступки для українців. І тоді 440 студентів-українців 3 грудня
1901 р. вийшли із Львівського університету (“сецесія”). Звернення студентів
сприймалося як заклик до бою: “Се слово дітий Твоїх, що йдуть за Твою
долю в бій, йдуть, як сотні Твої ходили — шукати правди, волю добути —
Тобі, народе! Се днї вертають, що давно минули. Се воскресають горді твої
полки — лицарі спячі проснулись в могилах — на бій останній, на бій
великий” [23].
Т. Гунчак зауважує, що річ не в риториці і не в емоційній насназі чи
заангажованості [24]. У колективній свідомості галицьких українців
наростало усвідомлення неминучості бою, боротьби, адже українська кров і
далі проливалася. Під час виборів до Галицького Сейму на початку 1908 р.
жандарми вбили М.Каганця. Це знову викликало обурення українців
(українці здобули тоді 12 мандатів до сейму, а москвофіли, яких
підтримували поляки — 8). 12 квітня 1908 р. студент М.Січинський убив
намісника графа Потоцького, так пояснивши мотиви вбивства: “Се за кривди
нашого народу, за вибори, за смерть Каганця! За Каганця — Потоцький!”.
Подія набула розголосу. У конституційній Австро-Угорщині це був перший
акт політичного терору. М. Лозинський, відомий громадсько-політичний діяч
і публіцист, написав з цього приводу десяток публікацій в українській пресі.
У першій статті (“Гр.Потоцький убитий”) він висловив кілька думок, що
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підтверджують нашу концепцію: “...живий організм суспільний не може
добровільно вмерти і здеградувати в своїх життєвих функціях, шукає якогось
виходу. А коли не знаходить його в межах, означених законом, то з силою
стихії прориває ті межі” [25]. “І коли уявити собі психологію маси, яка
бачить, що всі ті заходи і зусилля даремні, що конституція не дає їй ніякого
способу розірвати цей ланцюг, яким її приковують до воза історичнопольської державної рації, а навпаки, цей ланцюг з кождим днем міцніє, то
чи могла вона прийти до іншого виводу, як до сего, що треба той ланцюг
розірвати насильно?! І до того виводу наша народна маса підходила з
кождим днем близше. Провідники української національної політики таки
бачили се і докладали всіх сил, шоб запобігти катастрофі” [26].
Наприкінці ХІХ - початку ХХ ст. увесь розвиток нації, тодішня її
ситуація підштовхували до висновку про неминучість збройної боротьби, що
лише культурницької роботи мало. Однак ця думка не була достатньо
відтворена у суспільно-політичній думці українського суспільства того часу.
Надмірний пацифізм наших вождів дався взнаки в роки української
революції і став однією із причин поразки визвольних змагань.
“Антипацифізм” поступово набирав сили. В. Янів про ситуацію того
часу, писав: “Хоч спочатку — до Першої Світової війни — виразно
переважала тенденція, щоб змагати до самостійности, плекаючи культуру та
освіту, була й опозиція проти того панівного переконання і наголошувалася
необхідність військової підготовки до безпосередньо визвольної боротьби”
[27]. Чому поляки ненависно поставилися до замаху на Потоцького,
розпочавши погроми на вулицях, чому польська спільнота через пресу
вилляла всю свою історичну лють і ненависть до українства? Історія
засвідчила, що без крові, без збройної боротьби держав не здобувають.
Терор, вбивства з ідейно-політичних міркувань відомі полякам, у боротьбі
проти Росії вони вдавалися до цього засобу. Перед цими подіями польський
суд звільнив від покарання Добрадзицьку, яка вчинила замах на
варшавського генерал-губернатора Скаллона. Поляки зрозуміли, що
українська спільнота — це вже не “popi i cłopi”, як вони називали українців у
минулому столітті. Вони побачили, що українці вважають М.Січинського не
злочинцем, а героєм (М.Січинському через кілька років влаштували втечу з
в’язниці), що в настроях українців відбуваються радикальні зміни і
захищаючи свою національну гідність, українці готові, хоча б психологічно,
до збройної боротьби. Саме готовність до боротьби — жорстокої,
беззастережної в ім’я української державницької ідеї, — ось що лякало
польський загал у Галичині: якщо українців не не знищили, не асимілювали
упродовж попередніх століть, то в епоху зростання національно-визвольних
рухів поневолених народів, це буде зробити важче.
Саме тому замах М.Січинського мав історичне значення для зміни в
соціально-психологічних настроях української спільноти, для усвідомлення
необхідності збройної боротьби. Правда, єдності не було. Так, митрополит
Шептицький осудив замах, посол Ю.Романчук взяв участь у похороні
Потоцького. Зрештою, зважаючи на своє суспільне становище, вони були
змушені зробити ці “протокольні” кроки. Акт М.Січинського — це не помста
за жертви (так найпростіше можна тлумачити слова самого Січинського, але
жертви були й раніше); це не просто реакція на нестерпні соціальні та
національні умови — такими вони були й раніше, такими й залишилися. Це
був своєрідний соціально-психологічний вибух, імпульс внутрішньої енергії,
який засвідчив, що в свідомості українців, в їх історичній пам’яті дух
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боротьби живе, бо як святою і непорушною є п’ята заповідь, так само
непорушним є право поневоленого народу на боротьбу.
Організаційним втіленням духу, ідеї боротьби був молодіжний рух. Ми
маємо на увазі появу таки товариств, як “Сокіл”, “Січ”, “Пласт”. Як би ми їх
не називали (спортивними, гімнастичними, руханковими, пожежними та ін.),
вони були парамілітарними, напіввійськовими організаціями.
І. Франко в розпалі російської революції, у зв’язку з тими бурхливими
подіями пише статтю “Отвертий лист до галицької молодіжи”. У ній він
говорить, що перед українською інтелігенцією стоїть величезне завдання —
витворити з величезної етнічної маси українського народу українську націю,
суцільний культурний організм, здібний до самостійного культурного і
політичного життя, відпорний на асиміляційну роботу інших націй” [28]. Не
про здобуття державної самостійності говорить І.Франко, а знову про
культурницьку, освітню роботу. А упадок абсолютизму в Росії, як вважає І.
Франко, уже не за горами. Тому І.Франко закликає до праці, до інтенсивної
невсипущої праці над собою: “Здобувайте знання, теоретичне і практичне,
гартуйте свою волю, виробляйте себе на cеріозних, статочних, сьвідомих
мужів, повних любови до свого народа і здібних виявляти цю любов не
потоками шумних фраз, а невтомною, тихою працею. Таких мужів потребує
кожда нація і кожда історична доба, а вдвох сильніше буде їх потребувати
велика історична доба, коли всій нашій Україні перший раз в її історичнім
життю всьміхнеть ся хоч трохи горожанська і політична свобода” [29].
На жаль, наш великий мислитель був далекий від істини. Абсолютизм
російський не впав. Навіть автономії Україна не здобула. А головне — як же
було наблизити ту добу, ту політичну свободу для України, невже лише
невтомним навчанням і працею над собою? Помилявся не менше І. Франко і
у виборі пріоритетів, так би мовити. І. Нагаєвський має рацію, коли пише, що
й українські політичні партії, поборюючи мілітаризм, поширювали нехіть до
створення своєї армії, були навіть пропозиції усунути із програми гімназій
грецьких і латинських класиків, оскільки, мовляв, вони у своїх творах
пишуть про війну [30]. Загалом І. Нагаєвський солідарний з І.Кедриним у
тому, що справді серед галицьких українців була нехіть до військової справи,
бо армія захищала династію Габсбургів, яка завжди стояла на боці поляків.
Не допомагало навіть те, що митрополит Андрей Шептицький переконував
синів священиків, що військова служба — це теж почесна служба для свого
народу. Недостатня кількість старшин серед українців дуже зашкодила як в
організації Легіону Українських Січових Стрільців, так і Української
Галицької Армії.
Окремі публіцисти і діячі, передбачаючи європейський катаклізм,
вважали, що молодь повинна не лише вчитися, а й вміти воювати, а тому
військова підготовка — один із важливих складників виховання молоді.
Д. Донцов ставив питання по-іншому, ніж І. Франко. Свої погляди він
виклав у рефераті “Сучасне полїтичне положенє нації і наші завданя”,
виголошеному на ІІ Всеукраїнському студентському з’їзді, що відбувся у
Львові в липні 1913 р. Це відомий і знаменний виступ Д.Донцова, нашого
найвидатнішого публіциста століття. Він проголосив і обгрунтував у ньому
ідею сепаратизму, відокремлення від Росії. Але є один момент, який має
пряме відношення до проблеми, що ми з’ясовуємо. Д.Донцов зазначає: ”...я
не бачу — як дехто, ділєми: культурня праця чи політика? Я думаю, що одно
дасть ся погодити з другим. Українська молодіж мусить брати активну участь
у політичному житті нації. Але розумієть ся, не сміє забувати і на
самообразованє...
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Зрештою, панове, є такі моменти в історії нації, коли такі питання — як
поставлені вгорі — не існують цілком... Є моменти, коли одиниця, сотки
одиниць — попадають у вир великого історичного потоку — і тоді вибір тої
чи іншої дороги для кождої одиниці залежить від її суспільного інстинкту і
совісті” [31]. Як бачимо, на відміну від І.Франка, який наголошував на
навчанні, Д.Донцов говорить про поєднання навчання і політичної
активності, про участь молоді в політиці. А по-друге, він не закликає, як
І.Франко, лише готуватися до історичної доби. Він вважає, що
“...Такий момент наступив тепер для нашої молодї. Революція 1905р.,
що стала прольогом українського відродження в Росії, 12 цвітня 1908 р. в
Галичині, її полїтичні стрясеня 1910. і 1912 р., хорватський рух, упадок
Турції — були нїби першими підземними товчками того великого
землетрусу, що невдовзі захитає ще не один status quo і переверне догори
ногами згнилу будову сучасної Европи, оперту на поневоленю молодих, що
рвуть ся до нового житя, націй... Най нас не страшить непомірність завданя,
най не слїпить нам очі величезність Росії. Великі нам здають ся нам такими
тому, що ми стоїмо перед ними на колїнах.
Росія взагалі не лишила нам свободи вибору. Вона поставила нас перед
ділємою: або цїлковита національна смерть, або — безпощадна боротьба” [32].
Ось чому думка І. Кедрина про те, що перед Першою світовою війною
військо не втішалося популярністю в українському суспільстві, що українці
ставилися до війська як до професії легковажно, занадто категорична.
Адже є військо своєї держави і держави, яка захопила твою країну. У тих
умовах армія була частиною тієї державної структури, яка практично усі
принципові справи і ситуації вирішувала на користь поляків, а не українців.
Зрештою, ставлення до війська — це одна проблема, а ідея збройної
боротьби для здобуття державності — це вже інша проблема, хоча вони і
пов’язані між собою. Не через легковажне ставлення до війська як до
професії у нас було мало старшин і практично не було генералітету, що
далося взнаки і в Легіоні УСС і в УГА. Українцеві важко було зробити
військову кар’єру, не поступившись принципами. Українські військові кадри
зростали і виховувалися в боях.
Далі. Культ збройної боротьби, опертий на наших традиціях, на вояцькій
славі княжих і козацьких часів, ніколи не зникав із колективної свідомості,
пам’яті українців. Відставало теоретичне осмислення цієї проблеми,
відставала українська суспільно-політична думка, хоча, на щастя, були й
винятки, як засвідчив аналіз партійних програм і публіцистики.
Упереджене ставлення до війська, до військового виховання, а тим
більше до збройної боротьби теж не можна поширювати на весь загал. Це
упередження притаманне старшій генерації. Молодше покоління, яке
включалося в політичну боротьбу наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст., було
більш радикальним у виборі шляхів і засобів цієї боротьби. Ідея державної
самостійності чимраз більше переставала бути лише теоретичною
концепцією, ідеалом “поза межами можливого”. Це покоління починало
сприймати ідею самостійності не як теоретичну концепцію, а як практичну
проблему, яку треба вирішувати.
Саме молодь почала розуміти, що ідея державності без ідеї, без культу
боротьби (у тому числі і збройної) — це фікція. Тому така важлива роль у
політичному житті початку століття належить не лише організації “Молода
Україна”, а й парамілітарним організаціям “Сокіл”, “Січ”, “Пласт”. Саме
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завдяки їм було організовано військовий вишкіл молоді, а в політичній
свідомості українців усе більшої сили набирала ідея збройної боротьби.
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2.2. Попередники військової преси
Українська військова преса ХХ ст. починалася з преси молодіжних
організацій (“Сокіл”, “Січ”, “Пласт”). Аудиторія цієї преси — члени названих
організацій і таємних гуртків, які були створені завдяки “Молодій Україні”.
“Енциклопедія українознавства” говорить про “Молоду Україну” як про
місячник, а не як про організацію, зауважуючи, що його редакція одночасно
створила провід незалежницького руху та була організатором таємних
гуртків університетської і середньошкільної молоді в Галичині і на Буковині
[1]. Ріпецький говорить про “Молоду Україну” як про організацію [2]. Це
важливо, бо процес виникнення і становлення військової преси був би
неможливий без ідеї самостійності, що поширювалася на межі століть серед
сотень і тисяч членів таємних гуртків. Це був широкий ідейно-суспільний
рух української молоді. Його очолили В. Старосольський (лідер), Л.
Цегельський, Т. Мелень, С. Горук, В. Темницький, Л. Ганкевич, С. Баран,
М.Галущинський. Вони не були однодумцями щодо політичних і
філософських поглядів, але їх об’єднувала ідея української державності. На
з’їзді українських студентів і учнів середніх шкіл у липні 1899 р.
(С.Ріпецький подає 1900 р.) було прийнято резолюцію, в якій зазначалося, що
лише в самостійній державі українська нація знайде повну свободу для
розвитку [3]. Таємні гуртки існували серед студентів і учнів ще від часів
М.Шашкевича, але саме навколо ідеї державності, навколо “Молодої
України” вони об’єдналися. “Молода Україна” змогла скерувати молодь на
революційну боротьбу за український університет, що закінчилася “сецесією”
і виходом 440 студентів-українців з університету. Це була моральна перемога
молоді й усього українського суспільства.
За участю “Молодої України” проведено масовий страйк за участю
понад сто тисяч галицьких селян і закінчився їх перемогою.
Перше число місячника “Молодої України” появилося 1 січня 1900 р.
Програмна стаття містила, насамперед, національну ідею, наголошуючи:
“наша національна ідея — це не саме питання мови, етнографічної
відрубности — це питання політичної назалежности” [4]. Редакція виступила
проти регіональної відокремленості і проти тих мінімальних завдань, якими
обмежувалася молодь із підросійської України.
Але місячник “Молода Україна“ нема підстав вважати навіть
попередником військової преси. Це було молодіжне суспільно-політичне
видання. До речі, виходив журнал у 1900-1902 рр. (останнє число датоване
1902 р., а вийшло у березні 1903 р.). Вплив його був настільки значний, що в
наступні кілька років зроблено дві спроби відновити видання, але щоразу
журнали під такою назвою не мали ні попереднього впливу, ні успіху.
Попередником військової преси треба вважати пресу організацій “Січ”,
“Сокіл”, “Пласт” і таємних військових гуртків.
Стосовно історії цих товариств. Відомо, у сусідніх народів
(європейських) вже давно існували як молодіжні, так і студентські
товариства, корпорації. Скажімо, у слов’янських народів ці організації мали
назву “Соколи”. Особливо добре розвинутими були чеські “Соколи”, роль
яких у збереженні національної ідентичності, самосвідомості була дуже
велика. Ще в 1886 р. В. Нагірний на сторінках часопису “Батьківщина”
порушив проблему створення товариства “Сокіл”, а вже наступного року він
видав “Статут товариства охотничої сторожі і огневої “Сокіл” [5]. 1891 року
перше пожежне товариство “Сокіл” було засновано у с. Купчинці. У Львові
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справи посувалися повільніше. Українці ще не усвідомлювали конечність
культурнотворчого, просвітницького розвою, не розуміли, як треба готувати
молодь до визвольної боротьби. У 1892 р. В.Нагірний виступив із рефератом
про сокільський рух, ідеями якого захопилися Б. Лепкий, В. Лаврівський,
С.Яричевський.
У червні 1892 р. до Львова на святкування 25-річного ювілею
польського “Сокола” приїхали чеські “Соколи”. Українська молодь
заприятелювала з ними, підготувала концерт хору “Боян”. А відразу після
від’їзду чехів у Львові відбулися підготовчі збори, на яких схвалено статут і
назву товариства [6]. Статут із чеської переклав В. Лаврівський.
Намісництво, правда, статут не затвердило — традиційна реакція польських
шовіністів на будь-яку українську ініціативу. Відень дав згоду на існування
“Сокола”. У лютому 1894 р. відбулися установчі збори “Руського товариства
гімнастичного “Сокіл”. Головою управи обрали В. Нагірного. Сперечалися
щодо назви, дехто наполягав на традиційній назві — “Січ”. Зійшлися на
тому, що місцеві філії (гнізда) “Сокола” можуть називати себе “Січчю”.
Сокільський рух, згуртувавши усі стани української спільноти, поволі
входив в політичного життя. Українське сокільство перетворювалося на
всенародну організацію, метою якої було служіння українській нації.
1901 року Я. Вінцковський (В.Ярославенко) написав слова
“Сокільського гімну “ і поклав їх на музику:
Соколи, соколи, ставайте в ряди,
Нас поклик “бодрімось” взиває.
В здоровому тілі здорові душі,
Де сила, там воля витає.
Як славно, бувало, козацькі сини
Боролись до смерті-загину,
Боротись, будемо, соколи, всі ми
За нашу, Святу Україну!
Гасла українського “Сокола”: “В здоровому тілі здорова душа!, “Всі за
одного і один за всіх!, “Все вперед!”, “Не плачем, а мечем!”. Було п’ять груп
обов’язків: стосовно Бога і релігії, Батьківщини і народу, своєї сокільської
організації, побратимів і сестер, себе самого. Членство у “Соколі”
зобов’язувало до впертої роботи над собою, щоб стати міцним, витривалим,
дисциплінованим, обов’язковим, національно свідомим, відданим своєму
народові. До речі, у статуті “Сокола-Батька” (так від 1909 р. називали “Сокіл”
у Львові) було передбачено і вміння стріляти, для чого щороку
організовували змагання.
У листопаді 1901 р. І. Боберський вступив до “Сокола” і його як учителя
руханки обрали заступником голови. І.Боберський вивчав досвід та методику
виховання (фізичного) у країнах Західної Європи і прагнув прищепити любов
до руханки та спорту в Галичині. Завдяки йому фізичне виховання в “Соколі”
підноситься на якісно новий рівень, “Сокіл” не лише займається руханкою, й
популяризує різні види спорту. При “Соколі” створюються клуби лещетарів,
наколісників, сітківкарів. За ініціативою І. Боберського 1900 року
створюється “Український спортовий кружок”.
На терені культури “Сокіл” організував театральну секцію, заснував
Український музичний інститут.
Важко розвивалося сокільство на периферії. До “Сокола” приймали і
москвофілів, хоча москвофільські ідеї не узгоджувалися із завданням
товариства виховувати національно-свідому молодь.
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Від початку у “Соколі” тривали суперечки між народовцями і
москвофілами. У 1897 р. народовці (члени “Сокола”) відмовилися святкувати
50-річний ювілей скасування панщини в Австро-Угорщині. Поступово до
кінця століття москвофіли втрачають позиції і виходять з товариства.
На початку століття “Сокіл” активізує діяльність на селі. Було створено
десятки пожежних курсів. На кінець 1913 р. у Східній Галичині було
створено 878 пожежних товариств [7].
Особливого розмаху “Сокіл” набув після того, як у 1908 р. було обрано
головою І. Боберського. “Сокіл” розростається, стає найбільш численною
організацією. І. Боберський стає ініціатором купівлі землі для власного
стадіону — “Українського городу”.
Своєрідним оглядом молодих сил, об’єднаних у “Соколі”, став Перший
Краєвий здвиг 10 вересня 1911 р. У 1912 р. український “Сокіл” бере участь у
Всеслов’янському здвизі, що відбувся в Празі. Але особливо визначною
подією став другий, Шевченківський здвиг, що відбувся 22 червня 1914 р., у
якому взяли участь “Січ” і “Пласт”.
Перед війною в Західній Україні нараховувалося 974 сокільські
організації. Це була потужна сила, на яку треба було зважати. Адміністрація
(поляки, насамперед) ставилася до всяких проявів українського
організованого життя негативно. За такого ставлення важко було отримати
офіційний дозвіл включити військовий вишкіл у програму діяльності
“Сокола” [8]. І все-таки перед війною у структурі “Сокола” появляються
секції зі стріляння, секції “Запорізькі стрільці” — так називали себе члени
сокільських стрілецьких гуртків [9]. І знову ініціатором створення цих
гуртків стає І.Боберський.
Розвивалася видавнича діяльність “Сокола”. І. Боберський написав
кілька підручників із різних спортивних ігор. С. Горук видавав “Сокільський
календар”. У 1907р. ”Сокіл-Батько” вирішує видавати часопис “Сокільські
вісти”, та спроба була невдалою. У 1910р. починають виходити “Вісти з
Запорожа”, хоча Е. Жарський, один із сокільських діячів пізнішого періоду, у
своїй брошурі “Основи сокільства”[10] пише про 1911 р.
“Вісти з Запорожа” — місячник. Видавець і відповідальний редактор —
С.Демидчук. Спочатку це була “часопись руханкових, змагових, мандрівних і
пожарних товариств”, у 1914р. місячник мав такий підзаголовок: ”Руханка.
Змаг. Пожарництво. Мандрівництво. Пласт. Стрілецтво”. Виходив місячник
на 8 сторінках, але в 1914 р. виходив і на 10, 12, навіть на 16 сторінках, до
того ж, появився додаток “Пластовий табор”.
У ч. 53 за 1911 р. редакція надрукувала звернення “Українці”, з якого
зрозуміло справжню мету сокільського руху та його друкованого видання.
Отже, гасіння пожеж чи підготовка до цього — були формальним
прикриттям далекосяжних планів, хоча і така діяльність була важливою і
потрібною. У зверненні читаємо: “Ми, українці, мусимо виховати в собі
сильну волю, а сильна воля допоможе станути нам на рівні з иншими
народами. Виховання треба зачати від молодіжи. Прилюдні вправи, спільна
руханка, рухові засоби, ігри є важним способом, що розбуджує і розвиває
волю молодого чоловіка, робить його витривалим і завзятим” [11].
Звернення, до речі, пояснює і дивну обставину, чому нумерація “Вістей з
Запорожа” починається із ч. 53: 1910 року “Вісти з Запорожа” виходили один
раз на тиждень при газеті “Народне Слово” [12]. Від 30 січня 1911 р. “Вісти з
Запорожа” виходять як окреме видання.
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Журнал активно відгукувався на проблеми сокільського руху: подається
інформація про “Сокола-Батька”, гнізда “Сокола” у провінції. Видання було
суто інформативним, тут нема публікацій аналітичного змісту. Про загибель
А.Коцка “Вісти з Запорожа” повідомили не коментуючи і вмістили два
знімки.
Багато розповідалося про підготовку до Першого Краєвого здвигу, який
мав відбутися у вересні. Вміщувалися описи різних фізкультурних вправ,
поради, як їх виконувати. Рубрика “Огляд” розповідала про зарубіжне
сокільство, була і хроніка життя сокільських організацій у краю. Згодом
появилася рубрика “Нові книжки”. Так , Сень Горук підготував порадник для
“Соколів” і “Січей”, який називався “На соколиних крилах”. Журнал писав
про видатних українців — Т. Шевченка, гетьмана Дорошенка, розповів про
Перший Краєвий здвиг, про організацію збору коштів для закупівлі великої
ділянки землі для “Українського городу”.
Автори журналу: Боберський, С.Гайдучок, С.Горук, Я.Вінцковський,
Я.Пастернак, П. і Т. Франки.
З початком війни в журналі було вміщено універсал Головної
Української Ради із закликом стати в ряди УСС [14]. Це було останнє число.
Якщо ідея сокільства зародилася і реалізувалася в народовецькому
середовищі, то січовий рух — у середовищі більш радикально настроєних
українців. У “Соколі” гуртувалася міська молодь, його керівництво
відзначалося поміркованою політикою. А ідея політичної самостійності
України виникла саме серед молодих діячів радикальної партії — ми знову ж
нагадуємо про книгу Ю.Бачинського “Ukraina irredenta”. Деякі українські
діячі запитували: який наступний крок після проголошення ідеї
самостійності, а де та збройна сила, що зможе реалізувати цю ідею? Серед
цих діячів був і К.Трильовський. Він дав відповідь, як виховати цю силу у
руханково-пожежних товариствах “Січ”. А через п’ять років уже доктор
права адвокат К.Трильовський за допомогою Д. Солянича організував у с.
Соляничі Снятинського повіту перше пожежне товариство “Січ”. Так
почався січовий рух, навіть більш національно зорієнтований, більш
радикальний і динамічний, ніж сокільський, оскільки підтримував культ
Запорізької Січі і поширювався під ідейним прапором гетьмана І. Мазепи, в
дусі помсти за Полтаву і за зруйнування Січі [15]. З численної літератури про
виникнення і становлення “Січі” заслуговує на увагу збірник “Гей, там на
горі “Січ” іде!” [16], що вийшов у Канаді до 65-річчя створення “Січі”.
Виникнення “Січі” свідчило, що в галицькій ментальності заходять
важливі зміни, — зростає почуття національної гідності і самоповаги,
формується прагнення урізноманітнювати форми організованого життя і
використовувати не тільки політичні засоби боротьби за свої соціальні та
національні права, але й силові. Щобільше — набирає на силі думка про
ефективність саме такої боротьби, силової, долається нехіть до війська.
С.Чарнецький
пише
у
згаданому
збірнику:
”Переломити
ті
антимілітаристичні настрої серед народу, ідейно згуртувати українську
молодь для скріплення тодішньої боротьби з австро-польським окупантом і
приготовити її до майбутньої боротьби за волю України — ось такі завдання
поставив перед собою ініціятор і організатор “Січей” Др. К.Трильовський!”
[17].
Бойові козацькі традиції, туга за козацтвом були такими сильними, що
січовий рух одразу захопив сільську молодь Гуцульщини, Галичини і
Буковини. Окрім правил пожежної охорони члени “Січі” вивчали історію
України, звикали до дисципліни і займалися маршовим вишколом. Там, де
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були добре організовані товариства “Січі”, не було корчми, пияцтва,
виникали читальні, зростала національна свідомість, адже у “Січах”
здобували освіту, відбувалися концерти, вистави [18].
“Січі” виконували національно-виховну функцію у суспільстві. Виховний
ідеал К. Трильовського передбачав войовничий і товариський дух історичної
Запорізької Січі, її звичаї, демократизм, товариську солідарність, високі моральні
чесноти, боротьбу з пияцтвом, працю над собою, боротьбу з “хрунівством” і
москвофільством. Визначальним був патріотизм, приналежність до великої нації
із славним минулим та віра у власні сили. К. Трильовський писав: “Треба було
також боротися проти т. зв. антимілітаристичного комплексу в народі, треба
було старатися відновити старі козацько-визвольні традиції, вивчити народ
найголовніших військових вправ!...” [19].
“Січ” та її організаторів переслідували. Поляки не сприймали появу
організованого українського руху. Переслідували за носіння стрічок, за
топірці, за колядування. У 1905 р. відбувся суд над К. Трильовським. Його
звинуватили у сказаних на якомусь вічу словах: ”Я ще буду колись руським
королем”. У цих словах суд побачив образу цісарської гідності і
К.Трильовського ще з одним січовиком було засуджено до кількох тижнів
ув’язнення. Королем українським він не став, але січовим батьком був і коли
його обрали послом до парламенту, почав захищати “Січ” з парламентської
трибуни. К. Трильовський був добре знайомий з Масариком (згодом став
першим президентом Чехо-Словаччини). Вони 1908 р. організували віче на
знак протесту проти переслідувань січового руху.
“Січі” довго не мали керівного органу. У квітні 1908 р. було скликано
з’їзд делегатів і обрано центральну управу — Головний Січовий Комітет.
Його головою став К.Трильовський. У грудні 1912 р. він створив у Львові
нове керівництво — Український Січовий Союз. Суть не в зміні назви, а в
тому, що міжнародна ситуація в Європі погіршувалася. Дещо згодом, у
березні 1914 р., В.Старосольський писав: ”Останні роки — це ряд воєн,
стрясень і переворотів, що почався російсько-японською війною та
російською революцією. Революція перська, турецька, анексія Боснії і
Герцеговини та її насліди — загострення російсько-австрійської ворожнечі,
португальська революція, мароканський конфлікт і марево війни між
Францією, Англією та Німеччиною, китайська революція, турецькоіталійська війна, в кінці остання балканська, нове австрійсько-російське
непорозуміння — це події, які кажуть надіятися чогось більшого,
страшнішого, загально-європейської війни” [20].
Тому В.Старосольський стверджував, що серед поневолених народів
росте нова сила, яка матиме вирішальний голос тоді, коли долю нації
вирішуватимуть не вчені: “...серед цих народів росте мілітарна сила. У одних
в кращих обставинах явно, в других тайно. І коли прийде година “крови і
заліза”, вони матимуть голос”. Він правильно передбачав виникнення
конфлікту, але цього разу не за Балкани, а за українську землю: “Драма
розіграється на нашій арені” [21]. Навіть помірковані галицько-українські
діячі задумалися, долали свій антимілітаризм. А з російського боку і далі
лунали голоси про потребу знищення “мазепинства”, яке отаборилося у
Галичині. Після революції 1905-1907 рр. Росія розпочала нову
антиукраїнську діяльність. Російська шовіністська преса активно готувала
громадську думку до сприйняття української ідеї (“мазепинства”) як
найбільшого ворога московської державності. Ідея боротьби з українським
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сепаратизмом, з “мазепинством” охоплювала щораз ширші кола російського
суспільства, яке й так ніколи лояльно не ставилося до України.
Ідея української військової організації була втілена у таємному гуртку
“Пласт”, що виник 1911р. Ініціатор — І.Чмола, крім нього серед засновників
були В.Кучабський, Р.Сушко, П.Франко, О.Квас — усі згодом як старшини
брали участь у національно-визвольних змаганнях. Діяльним членом цього
гуртка була і О.Степанівна. Власне вона потім писала у спогадах: ”Ця
організація вела більше військову, як пластову роботу, бо крім в’язання
вузлів, пластового ходу — учились ми стріляти з револьвера, пізнавати
систему кріса Манліхера (покищо теоретично), таборувати і підходити” [22].
А далі події розвивалися так. Восени 1912 р. почалася Балканська війна
— Болгарія, Греція, Сербія і Чорногорія перемогли Туреччину. Ця поразка —
позитивне явище новітньої історії, нею звершилося віковічне прагнення
поневолених балканських народів. Водночас відкривався шлях Росії на
Балкани і до Адріатики, на перешкоді була лише Австро-Угорщина, і
галицькі українці (але не всі, це стосувалося і значної частини студентської
молоді) розуміли, що їм загрожує.
7 грудня 1912 р. у Львові відбулися збори провідних політичних діячів
української громади. Було вирішено, що українці боротимуться на боці
центральних держав як народ, що хоче вирішувати свою історичну долю як
політична сила. Очевидно, що це означало боротьбу зі своїми єдинокровними
братами — наддніпрянськими українцями, але іншого виходу не було. Проте
навіть тепер, перед обличчям прямої загрози, з’ясувалося, що “...зовсім нова
визвольно-мілітарна ідея самостійної боротьби в війні із власною збройною
силою під прапором української незалежности — застала ширші кола
українського суспільства досить неприготованими до одностайної відповіді.
Тут думка українського громадянства була нерішучою і неодностайною”
[23]. Не випадково А.Чайковський згодом писав: ”Ми боялися, та ще більше,
ми вважали низше нашого людського достоїнства ходити на артикули,
держатися прямо, ставати в ряди. Нам тоді здавалося, що Україну можна
здобути книжками і принципами” [24]. Давалася взнаки традиційна
лояльність до австрійського уряду, негативні наслідки занепаду
державницької думки і мислення, сприймання української справи в
міжнародному аспекті як якогось регіонального конфлікту. Лояльність до
уряду розглядали як гарантію адекватного ставлення уряду до розв’язання
проблем української спільноти (чого насправді не було, бо Відень віддавав
перевагу полякам). Про власні збройні сили взагалі ніхто не думав. Культ
війська існував як традиція, як гарна легенда, але не була ця проблема
предметом ні теоретичних розмірковувань, ні практичною проблемою. Поіншому було в поляків, які мали свої військові об’єднання, починаючи від
1910 р. Організатором цієї збройної сили і духовним батьком був
Ю.Пілсудський, який справедливо вважав, що “Тільки військовий рух
впроваджує знову польське питання на європейську шахівницю. Значення
його здається тим більшим, що починаючи від 1904р., ми є свідками цілої
низки переворотів і конфліктів, в яких вирішальну роль зіграла збройна сила.
Тільки меч важить щось сьогодні на терезах долі народів. Народ, який хотів
би заплющити очі на цю очевидність, безповоротно перекреслив би своє
майбутнє. Не повинні ми бути саме таким народом” [25]. Це слова із виступу
у Парижі у лютому 1914 р.
Консервативна стриманість як частини молоді, так і старшої генерації,
звичайно, не була визначальною, домінантною у настроях галицьких
українців. Сильна опозиція до культурників була у молоді. Активним
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прихильником ідеї створення української збройної сили залишався І.Чмола.
Цьому підпорядковувалися виступи у пресі, на різноманітних вічах,
безпосередня діяльність згаданого таємного гуртка “Пласт”. На захист ідеї
збройної боротьби виступив К.Коберський, студент Львівського університу.
Цюю ідею пропагував К. Трильовський.
Від січня 1912 р. починають виходити “Січові вісти” (“письмо,
присвячене січовим справам, просвіті і науці”) як щомісячний безплатний
додаток до “Громадського голосу”, органу радикальної партії. Виходив
місячник у 1912-1913 рр. За час виходу журналу на його сторінках було
вміщено чи не єдину публікацію, що стосується гасіння пожежі [26].
На сторінках “Січових вістей” зі статтею “В справі товариств “Січові
Стрільці” виступив К. Трильовський, який розуміючи, що українська
проблема — це і Галичина — є причиною конфлікту між Австрією та Росією,
переконував українців, щоб ті не віддавали долю держави чужинцям.
“Український народ мусить чинно вмішати ся у ту боротьбу і очевидно
станути по тій сторонї, котра дає для него запоруку більшої користи. Таку
запоруку дає очевидно конституційна Австрія” [27]. Українці повинні
боротися не в австрійських, а в українських мундирах. К.Трильовський
підкреслив те величезне пропагандистське значення, яке мали б українські
збройні формування, навіть один збройний корпус: “Саме його утворення
було би для самодержавної Росії більше болючою раною як десять програних
битв. Такий корпус був би величезною притягаючою силою для цїлої здібної
до зброї людности на російській Українї, котра би видїла в нїм видиму силу,
спрямовану на визволенє тої людности з під московського кнута”[28].
Це були стратегічні роздуми. Щодо стрілецького руху, то автор вважав,
що цей рух є важливим кроком до створення нашої збройної сили: ”Сей рух
вже цїлком мілїтарний і звернений на се, щоби наші селянські і робітничі
маси навчити обходити ся зі зброєю, навчити всїх потрібних воєнних
оборотів. Та цїль є цїлком ясна і з нею ми не криємо ся, так як не криють ся
Поляки з цїлию своїх стрілецьких організацій”[29]. К.Трильовський
критикував галицьких українців за безініціативність, за інертність, за їх
необгрунтовані випади проти мілітаризму і військової роботи.
До пропозиції К.Трильовського у Відні прислухалися, але намісник
Галичини Бобжинський зі статутом “Товариства Січових Стрільців”
К.Трильовського, не погодився. Тоді К.Трильовський запропонував інший
статут, польських стрільців, переклавши його українською мовою. У такому
вигляді і було затверджено статут “Товариства Українських Січових Стрільців”.
18 березня 1913 р. відбулися установчі збори Українських Січових Стрільців.
Головою товариства обрали В. Старосольського, заступником — Дм. Катамая.
Він очолив стрілецьку секцію в Українському Січовому Союзі. Згодом сюди
увійшли студентські “Січові Стрільці”, якими керував І. Чмола.
Стрілецький рух пожвавлюється. На початку квітня 1913 р. відбулися
збори Українського Студентського Союзу, на якому виступали ті, хто вважав
“мілітарно-революційну організацію між нашим народом за передчасну, а
навіть шкідливу” [30]. Але крига скресла. І тут згадаємо ще про одну
організацію — “Пласт”, що теж взяла участь у державній консолідації, у
вихованні національно-свідомої молоді.
До появи “Пласту” гімназійна молодь гуртувалася навколо таємних
гуртків і громад. Виникала потреба у створенні молодіжної організації і на
цю тему в галицькій пресі наприкінці 1911 р. почалася дискусія. Думка була
одностайною — гімназійній і шкільній молоді потрібна своя організація. В
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січні 1912 р. І. Чмола засновує таємний пластовий гурток при львівській
“Січі”. Трохи згодом П. Франко теж засновує таємний пластовий гурток у
філії Академічної гімназії. У березні того ж року він пише статтю “Пласт як
новий спосіб фізичного і морального виховання” [31]. У квітні 1912 р.
О.Тисовський засновує в Академічній гімназії перший пластовий курінь
імені П.Сагайдачного.
Так організовували “Пласт”. Ідейно та організаційно оформив, розробив
теоретичні засади ”Пласту” та написав підручник “Пласт” — О. Тисовський
[33]. Задум такої організації належить І. Боберському. Саме він переконав
О.Тисовського у доцільності створення скаутингу. Щодо назви “Пласт” —
пластуни жили на Запорізькій Січі, рибалили і полювали, а в чорноморських
козаків ходили на чати [32]. “Пласт” формально нагадував англійський
скаутинг Бадена Пауела, заснований наприкінці ХІХ ст. Організатори
українського “Пласту” добре знали, що йому треба надати національного
характеру.
Пластівські концепції головних осіб не були однаковими: П.Франко
більше уваги приділяв фізичному вихованню, І.Чмола прагнув надати
військового змісту всім заняттям “Пласту”, О. Тисовський орієнтувався на
виховання за системою Бадена Пауела і головне завдання вбачав у вихованні
твердого характеру. У О.Тисовського було мало прихильників.
У результаті пластових конференцій було створено Організаційний
пластовий комітет, який опрацював статут “Пласту” і почав вести у журналі
“Вісти з Запорожа” сторінку “Пластовий табор”, яку редагував П.Франко.
18 червня 1914 р. відбувся перший з’їзд “Пласту” Буковини і Галичини,
а через десять днів “Пласт” разом із “Соколами” і “Січами” взяв участь у
краєвому Шевченківському здвизі. Багато колишніх пластунів воювали
згодом як в УСС, так і в УГА.
Велику роль у розгортанні передвоєнного руху відіграв журнал
“Відгуки”, який видавала у Львові студентська стрілецька організація.
Очолював її І.Чмола, він же редагував журнал, який почав виходити у квітні
1913р. Хоча вийшло всього чотири числа, С.Ріпецький називає “Відгуки”
першим військовим українським ідеологічним фаховим журналом [34]. У
публікаціях цих кількох номерів журналу з’ясовано і його ідеологічні засади,
і його програму.
Перше число “Відгуків” появилося 1 лютого 1913 р. Ось уривок із
передової статті у цьому числі: “Не тепер сповідь з минулого! В таку пору
треба орієнтації нової, якої девізом сталаб оружна боротьба проти того, що
тамує наш національний розквіт і що гребе для нас вигідню могилу” [35].
Такі ж погляди поділяв І. Вихор (“На стрічу великим надіям”), П. Ч. (“Ціль і
завданнє молоді”). П.Ч., крім цього, критикує молодь за безхарактерність, за
інертність і пасивність у політичній боротьбі, за відмову від високого ідеалу
самостійної України. Він ратує за створення нової організації молоді, бо вона
не повинна залишатися байдужою, коли на міжнародному форумі виринає
українська справа [36].
У ч.2 І.Вихор у статті “В передодні іспиту” пише: “Мусимо тямити, що
гваранцією нашого істновання, пристановищем нашого повного розвою,
може бути тільки власна держава”. Він наполягав на тому, що українці самі
повинні подбати про власну фізичну силу [37].
Видавцем і відповідальним редактором журналу був Дм. Бассараб,
ідеологом і автором основних публікацій — І. Чмола. У журналі були статті
суспільно-політичного характеру, про життя молоді, хроніка, огляд
молодіжної преси, бібліографія. Обсяг журналу — від 16 до 24 сторінок.
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Крім організованого пластового руху на периферії існували і окремі
пластунські гуртки, що скорше були стрілецькими, бо основну увагу
приділяли військовому вихованню.
Одним із учасників стрілецького руху того часу був В. Кучабський.
Зацитуємо уривки з його “Автобіографії”:
“На другім курсі студіював я основно науки військові, а се: тактику,
будову укріплень та основні науки, як про збрую, впоряд і т.ін.
Думка мілітарного виступленя проти Росії появилась у мене під впливом
Івана Чмоли в осени 1911р. Піддана Чмолою думка розвивалась у мене від
тодї і від тодї повертав я все до читаня фахових військових книжок.
Поважнійше учив ся я щойно в першій половині 1914 р.
Від 1911р. беру участь у всяких тайних кружках військових гімназійної
молодїжи, що мали назву “тайного пласту”. Сі кружки не могли розвиватися
як слїд ізза браку фахових сил, але давали досить багато практичних вказівок
визискування терену на вправах і прогульках в поли.
Вступивши в університетське житє вписав ся я сейчас до “Українських
Січ. Стр.” у Львові товариства майже чисто академічного, де і слухав
викладів. Товариство дало взагалї дуже мало мені в сїм напрямі — знов ізза
браку фахових сил та нецікавого ведення товариства взагалі.
Тоді й попав я на думку — піддати і розвинути українську мілїтарну
думку серед гімназистів, щоб в цей спосіб змілїтаризувати якнайширші кола
суспільности...
В осени 1913 р. заложив я на спілку з товаришем Осипом Квасом т.зв.
“Мазепинський курс мілїтарний”- поконавши перед тим опозицію в кружках
самообразовання.
Назва товариства видаєсь дещо дивною — хоч не розходилось о ніщо —
лише о зазначенє в ній самій самостійницької ідеї і протиросійського
настрою” [38].
Про військово-стрілецький рух у середніх школах, про видання
військової літератури пише О.Квас. Українську термінологію цих видань
прийняла стрілецька комісія із сімох осіб, де також були студенти-філологи.
“Мазепинський курс мілітарний” складався із 30 українських гімназистів, а
потім це число зросло до 80. О.Квас згадує, що під їхнім впливом був і
“Пласт” чисельністю 120 членів. “Весь цей підготовчий мілітарний рух
відбувався на основі державно-самостійницької української ідеології, про яку
ми давали виклади, викликуючі дуже гарячі дебати, головно про способи
здобуття самостійної української держави та про будучий устрій в ній” [39].
Члени цього курсу видавали ілюстрований часопис “Вічний революціонер”,
вийшло п’ять чисел, але деякі мали по два і по три наклади. О.Квас наводить
цікаву цифру: 70 відсотків членів згаданих організацій пішли в Легіон УСС,
— такою була ефективність “Мазепинських курсів”.
Восени 1913р. стрілецький курінь організували при “Соколі-Батьку”.
Командував ним спочатку Сень Горук, а потім С.Шухевич. “Вісти з
Запорожа” надрукували правильник цього куреня.
Стрілецький рух розвивався важко. На думку В.Старосольського, він
почався під враженням австро-російської війни [40], що справді дало
поштовх. Але виникнення стрілецького руху, на нашу думку, —
закономірний результат розвитку державницько-самостійницької ідеології.
В.Старосольський писав, що треба дивитися у майбутнє, бо не можна
провадити роботу, лише готуючись до Шевченківського Свята. Бракувало
коштів, обладнання, також потрібні були видавництва, часописи, брошури.
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І все ж передвоєнні січові стрільці — це справді провісники української
збройної сили новітньої доби. У цьому була їхня історична роль. Без них не
було б історичного злету і подвигу січового стрілецтва в роки Першої
світової війни, без них важко уявити національно-визвольні змагання
українського народу 1917-1920 рр.
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2.3.

“Вістник Союза визволення
національно-військової думки

України”

як

орган

Світова війна ще більше активізувала українське суспільство і
українську політичну думку. Звичайно, ніхто не міг передбачити, чим вона
закінчиться, але вже те, що національна проблема (а українське питання
зокрема) була головною причиною війни, давало підстави сподіватися
серйозних змін на політичній карті Європи. Одна істина була очевидною —
перемога Росії у цій війні означала б для українців неминучу загибель. Проте
не всі сприймали цю істину. В.Винниченко, який завжди був далеко від ідеї
української державності, писав: “Знаходились такі з нас, які по якимось там
своїм законам думки не вірили, що перемога Росії на фронті дасть волю й
життя народам її всередині. Ще були прихильники “російської орієнтації”.
Вони орієнтувалися на добре, широке серце руської демократії, на грім
перемоги, який пом’якшить круте серце царизму аж до народоправства, до
парламентаризму й до волі націй, що благоденственно мовчало тоді по всіх її
неосяжних просторах. Але таких було дуже небагато” [1]. Правда,
С.Петлюра, який у статті “Війна і українці” писав, що національна свідомість
українців — це ще не сепаратизм, що сепаратизм з “мазепинством” або
австрофільством — це міф, що бажане розв’язання українського питання в
Росії українці не поєднують з авантюрними побудовами, що українці не
піддадуться провокаційним впливам і виконають свій обов’язок громадян
Росії у цей важкий час не лише на полі бою, але й як “громадяни-обивателі”.
С.Петлюра належав тоді до автономістів. Його лояльна, навіть
вірнопідданська відозва була, швидше, пропозицією “шлюбу з розрахунку”
на демократичний лад (хоча на думку Т.Гунчака [2], С.Петлюра писав свою
статтю, виходячи не з політичного опортунізму, а з власного глибокого
переконання, оскільки він як соціал-демократ вірив, що Україна здобуде свої
права разом з іншими народами у перебудованій Росії), бо далі він пише:
”Якщо в найбільш критичні дні народи Росії виконують свої обов’язки у
відношенні до неї, то в свідомість суспільства і його керівних кіл повинна
просякнути думка про надання цим народам і відповідних прав. В цьому
відношенні можна завважити вже сприятливі симптоми” [3]. Які “сприятливі
симптоми” мав на увазі С.Петлюра, сказати важко, оскільки російський уряд
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не звернув увагу ні на його статтю, ні на лояльну передовицю київської
газети “Рада”. Росіяни за звичною для себе традицією взялися до репресій
проти українського руху. У Києві закрили “Раду”, “Літературно-науковий
вісник”, ”Українську хату”, ”Село”. Багатьох українських діячів було
заарештовано і заслано.
Міністр закордонних справ Росії С.Сазонов, виступаючи у Думі, звинуватив
українців у тому, що український політичний рух у Росії існує на німецькі гроші.
Проти цього божевільного і шовіністського звинувачення не виступили ні “ліві”,
ні “праві” [4].
До речі, це один із небагатьох випадків, коли В.Винниченко мав рацію.
Він вважав: коли самодержавство загнало українців у підпілля, заборонило
українську мову, ув’язнювало людей за одну належність до української нації,
вивозило у “товарняках” до Сибіру, “коли отверто й цинічно заявлялось, що
нарешті настав час остаточної загибелі українства й ту загибель всі реакційні
течії Росії провадили в життя зі ласностю й потиранням рук... — цілком
натурально, що ми тоді найбільше, найвиразніше почували себе чужими,
ворожими цій проклятій “тюрмі народів” [5]. І далі: “Нам закидали брак
патріотизму. В ім’я ж чого ми мали бити в бубни й литаври, гасати в дикому
танкові й горланити славу?... Чи в ім’я того, що на випадок перемоги Росії,
торжествуюча переможниця-реакція ще цупкіше взяла б у лабети невибиті на
фронті мілліони працьовників і ще нахабніше, ще отвертіше затвердила б
своє право визиску й насильства? Чи в ім’я того, щоб нас уже остаточно, до
щенту було задушено тоді...
Чого ради ми мали боятись розбиття Росії на фронті й у середині?...
І що дивного, що ми, сидючи в тюрмах, засланнях, у підпіллях, з
розбитими очима, з задушеним горлом, задихаючись, гарячково
прислухались до гуркоту гармат на фронтах і гадали, чи скоро той гуркіт
наблизиться на Україну й розіб’є тюрму й визволить нас, і дасть нам хоч
трохи дихнути? Ми не боялись ні німців, ні австрійців...” [6]. Як бачимо,
В.Винниченко емоційно і образно передав настрої українців, які перебували
на території імперської України. Щодо галицьких українців, то лише
москвофіли, відпрацьовуючи російські гроші, посідали промосковські
позиції. А ті з них, хто ще перед війною виїхав до Росії, утворили в Києві 29
липня 1914 р. “Карпато-русский освободительный комитет”, завданням якого
було інформувати російське суспільство і армію про минуле і сучасне
галицьких українців. Саме звідси вийшла брошура “Современная Галичина”,
де говорилося про український рух як нікчемну і штучну інтригу української
інтелігенції, яку підтримує австрійський уряд. Брошуру розповсюджували
серед офіцерів російської армії, щоб вони могли відрізнити “мазепинців” від
“русскіх” [7]. Великий князь Микола Миколайович, призначений Миколою ІІ
головнокомандувачем російської армії, звернувся до українців Галичини із
маніфестом про визволення “руського” (галицьких українців) народу.
Звільнена Галичина повинна була піднести прапор “єдиної”, “великої”,
“неділимої” Росії [8].
За цих умов 4 серпня 1914 р. у Відні наддніпрянські українці: Д. Донцов,
Д. Дорошенко, А. Жук, М. Залізняк, М. Меленевський, О. СкорописЙолтуховський заснували “Союз Визволення України”.
“Союз визволення України” провадив видавничу діяльність. За чотири
роки “Союз” видав півтори сотні книг, брошур [9]: “Вістник СВУ”, газету
“Ukrainische Nachrichten” (виходила у Відні); місячник “La Revue
Ukrainienne” (виходив французькою у Швейцарії). Чільне місце серед видань
належало тижневику “Вістнику Союзу визволення України”, перше число
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якого появилося 5 жовтня 1914 р. у Відні. Відповідальним редактором
журналу став О. Бачинський, роботою журналу керували Д. Дорошенко і М.
Возняк, від 1918 р. — А. Жук. Від початку війни західноукраїнські видання
не виходили, тому “Вістник СВУ” став найвпливовішим періодичним
виданням років війни і мав майже 60 співробітників [10]. Тут був
опублікований і маніфест Головної Української Ради [11].
Аргументи стосовно приналежності “Вістника СВУ” до військової преси
знаходимо у статті Г. Кривошеї “Українська військова преса: з історії
становлення” (автор — історик військової преси), у якій йдеться про
“Вістник СВУ” як орган закордонної військової преси [12]. Усе, про що
писав журнал, було пов’язане з війною. “Союз визволення України”
провадив розгалужену роботу серед українців-полонених, які були читачами
“Вістника СВУ”. Із їх числа було сформовано “сірожупанну” і
“синьожупанну” дивізії, а це заслуга “Союзу визволення України” і його
друкованого органу. На сторінках “Вістника СВУ” вмішували публікації про
побут українців-полонених, вміщували їх дописи та художні твори,
розповідалося про життя і бої Українських Січових Стрільців. Після
створення Центральної Ради “Вістник” писав про її діяльність, про
українізацію військових частин російської армії.
У першому числі видання опубліковано три документи під назвою
“Наша платформа”. Тут є кілька важливих положень.
Перше. Українські землі з обох боків кордону — це не тільки головні
терени війни, а й одна із її причин.
Друге. Йдеться про те, чи буде знищено в результаті війни український
П’ємонт, чи українське життя розквітне і на тому боці Збруча, а тому не
треба залишатися німими свідками подій, слід голосно і рішуче заявити про
свої права на національну самостійність.
Третє. Об’єктивна історична необхідність вимагає, щоб між Західною
Європою і Московщиною виникла самостійна Українська держава. Це
потрібно для європейської рівноваги (думка, яка, до речі, і сьогодні не
втратила своєї актуальності).
Четверте. Вагомо, що СВУ заявив: його національно-патріотичною
платформою є державна самостійність України.
П’яте. Союз визволення України вважав, що формою правління
самостійної української держави має бути конституційна монархія з
демократичним внутрішнім устроєм, однопалатною системою законодавства,
з громадянськими, мовними, релігійними свободами для всіх
національностей і віросповідань, із самостійною українською церквою.
Шосте. У разі прилучення до Австрії хоча найменшої частини
української території, що раніше належала Росії, СВУ домагатиметься
автономії для українських земель в Австрії.
Сьоме. Проведення радикальної земельної реформи у самостійній
українській державі — це основний економічний постулат “Союзу”.
З огляду на це СВУ визначав практичні завдання [13].
Союз Визволення України опрацював відозву “До українського народу в
Росії”, у якій всю вину за розв’язання війни поклав на Росію:
“Коли тисячі наших людей ляжуть трупом — знайте, що се є вина Росії!
Коли голод і холера завитають до нас — се є також вина Росії! ” [14].
Відозва закликала не боятися австрійського війська і боротися з Росією:
“Скиньмо вже раз на все з себе кляте московське ярмо! Як сього не
зробимо тепер, то вже ніколи. Не скорше , як згине Росія, зійде сонце
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свободи на нашій землі! Не скорше, як буде побита Росія, встане вільна
Україна.
Надходить час помсти.
Помстимо ся за все!
За сльози жінок і дітей наших!
За кров замучених в каторзі і на шибеницях братів наших!
За безчещений край наш, за його кайдани!
Або добути, або дома не бути!” [15].
Виступив Союз визволення України і з відозвою “До громадської думки
Європи!” Автори відозви викрили агресивну політику Росії, знаряддям якої є
“панславізм”. Вони переконували громадськість Європи в тому, що навіть
найбільший розгром для Росії не такий страшний, як утворення незалежної
України. У зв’язку із цим у відозві вказано на ту історичну роль, яку могла б
виконати Україна: “Лише свобідна Україна, зв’язана з тридержавним союзом,
могла би через свою далеку територію від Карпат аж до Дону і Чорного моря
створити забороло для Європи проти Росії, яке раз на все зробило б
нешкідливою експансію царизму та увільнило б славянський світ від
згубного впливу панмосковітизму” [16]. Ця думка є актуальною і у сучасній
міжнародній ситуації.
У відозві відверто говорилося про те, що Україна завжди була ворогом
Росії і шукала допомоги Заходу. Це традиція української політичної думки.
Автори відозви намагалися переконати європейську громадськість у
тому, що українська справа є рівночасно справою європейської демократії.
“Європа доти не прийде до сили, доки не буде вільна від грози інвазії
царизму, доки не буде певна своїх культурних надбань, доки на широких
степах України не повстане забороло проти Росії!” [17].
У цих документах вжито такі гасла: ідея української державності і
самостійності; українці боротимуться за свою свободу; Москва — одвічний
ворог України; Україна орієнтується на Захід; Україна є заборолом для
цивілізованої Європи перед варварською Росією; політика панмосковітизму
завжди небезпечна для інших народів; вина за вибух війни лежить на Росії.
Основна частина авторських прав на ці ідеї, ймовірно, належить
Д.Донцову з огляду на їх безкомпромісність, принциповість і категоричність.
“Вістник СВУ” популяризував українську справу в Європі, створював
позитивний імідж України як ворога Росії в очах європейців. Неоднаково це
сприймали в Німеччині чи Австро-Угорщині і, скажімо, в країнах Антанти,
але ж були ще й нейтральні держави. Українці всім рівночасно
наголошували: експансіоністська політика Росії рано чи пізно буде
загрожувати всій Європі, а самостійна Україна могла би бути могутнім
заборолом для Західної Європи перед цією загрозою. Союз видавав
літературу про Україну багатьма європейськими мовами. На сторінках
”Вістника СВУ” Союз звернувся з відозвами до болгарського [18],
румунського [19], турецького [20], шведського [21], чеського народів [22].
Політичні позиції Союзу Визволення України і Головної Української
Ради були однаковими. У маніфесті Головної Української Ради викрито
імперіалістичну політику Росії як історичного ворога України, сказано про
небезпеку для українського національного існування. Як і Союз Визволення
України, Головна Українська Рада пов’язувала майбутню долю України з
поразкою Росії, а тому орієнтувалася на Центральні держави. Галицькі
українці на з’їзді визначних діячів усіх українських партій Галичини, який
відбувся у Львові 7 серпня 1912 р., заявили, що на випадок збройного
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конфлікту між Австро-Угорщиною і Росією вони будуть на боці АвстроУгорщини у боротьбі проти Росії як найбільшого ворога України.
Союз Визволення України заявляв про самостійність України як мету
українського визвольного руху, допускаючи реалізацію ідеї української
державності шляхом автономії частини українських земель. Лідерів СВУ
цікавило, чи автономія України узгоджується із планами Австро-Угорщини й
Німеччини. А. Жук писав: “Історія знає вже приклади повстання самостійних
держав, от хоч би балканських, не так наслідком визвольних зусиль дотичних
народів, як наслідком того, що стороння держава мала свій інтерес у
“визволенню інших народів” [23].
Історія переконала, що ні в Австро-Угорщини, ні в Німеччини такого
бажання не було. Ці держави “ставили” на Польщу, проголосивши у
листопаді 1916 р. створення польського королівства, а Польща традиційно
орієнтувалася на Францію. Австро-Угорщина ж вирішила дати автономію
Галичині (не розмежовуючи на польську й українську частини). Короткозора
політика Австро-Угорщини і Німеччини щодо України також була одним із
чинників їх поразки. Нема сумніву в тому, що спроба позитивного вирішення
української проблеми, апеляція до приспаного державницького інстинкту 40мільйонного українського народу кардинально вплинули б на подальший
перебіг подій у Європі, у тому числі на її Сході. Д. Донцов, власне, саме це й
мав на увазі, коли писав, що Австрія і Німеччина мають зручну нагоду, щоб
ліквідувати, знешкодити експансіоністські прагнення Росії, але для цього
треба сприяти утворенню самостійної України. Союз Визволення України тут
не застосував свою наполегливість, вважаючи, що історична доля України
залежить від власних сил і результатів війни, тобто поразки Росії. Така
позиція була проявом концепції власних сил, що стала однією із провідних
проблем українського визвольного руху і його преси: “уважати власні наші
сили виключно певною, постійною та незмінливою підставою успіху” [24].
Зважаючи на традиційно несприятливий для української ідеї міжнародний
контекст, прихильникам цієї концепції не можна відмовити в історичній
рації.
Застереження щодо державницької позиції Союзу визволення України
стосуються позиції СВУ після лютневої революції 1917 р. у Росії. Президія
СВУ на пленарному засіданні 2 травня 1917 р. прийняла ухвали, в яких
говорилося про потребу загальної ліквідації війни і надання усім народам
культурного світу, у тому числі й українському, повної і нічим не обмеженої
свободи самим вирішувати свою долю і встановлювати взаємини з іншими
народами [25]. В ухвалі “До Тимчасового Правительства Росії” сказано:
“Вітаючи в особі Тимчасового Правительства й Ради робітничих і
солдатських депутатів політичний переворот в Росії, Союз Визволення
України висловлює надію, що Україна не зустріне жодних перешкод у
творенню свого національного життя після власної вподоби, противно
Тимчасове Правительство та зорганізована в Раді робітничих і солдатських
депутатів московська демократія за вихідну точку у відношенню до
національних змагань України прийме основи переяславського договору з
тим, що про внутрішній лад України в її національних межах і про її
відносини до сусідніх народів рішать Українські Установчі Збори в Київі”
[26]. Дивна позиція, адже для України сумно вже закінчився переяславський
договір. Крім цього, в Росії не було політичних сил чи політичних діячів, які
б ставилися прихильно до автономії України. Лідери СВУ були
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непослідовними — звертаючись до Центральної Ради, вони заявляли, що
стоять на грунті повної державної самостійності.
Дуже багато писав “Вістник СВУ” про Українських Січових Стрільців.
Зрештою, всі українські діячі добре розуміли, який політичний і
міжнародний резонанс має українська військова формація. В. Темницький
писав у статті “Українські Січові Стрільці”: “Наш легіон добровольців є для
кожного доказом, що український народ потрапить за свої права стати до
оружного бою, що не зрезигнував зі своїх прав до незалежного існування, що
готов здійснення цих прав силою переперти. З цією обставиною муситиме
числитися кождий, хто прийде у сяку чи таку стрічу з українським народом”
[27]. На теми стрілецтва писав Т. Мелень, відомий публіцист “Молодої
України”, а згодом діяч УСДП. Він був у лавах Січових Стрільців,
співпрацював у “Пресовій Кватирі” УСС, був кореспондентом “Вістника
СВУ”, загинув у червні 1915 р. Стаття “Український Легіон” — одна із
кращих у його публіцистичному доробку. Ось що писав Т. Мелень незадовго
до своєї смерті: ”Чорносотенні націоналісти московські назвали змагання
української суспільності до самостійного життя — “мазепинством”, а
представителів сих змагань — “мазепинцями”. Сю назву продиктувала
нашим ворогам сліпа ненависть до всього, що українське, — ненависть, якої
вислів зв’язується з проклятим для них іменем вождя послідньої оружної
боротьби України за свободу... Українська справа жива,- бо вона живе у
таборі українських січових стрільців, їх тяжкі криваві бої є доказом, що
традиція оружної боротьби українського народу за незалежність не загинула.
Вони нав’язали ту нитку, яка порвалася перед двома століттями в
полтавській битві, і показали ся гідними спадкоємцями козацьких лицарів”
[28].
Про Січових Стрільців писали: А. Баб’юк, М.Гаврилко, О. Назарук,
В.Бобинський, Л. Луців, М. Осока, Ю. Шкрумеляк, Р. Купчинський (усі
воювали в Легіоні УСС), В. Старосольський, П. Карманський, М. Ганкевич.
Б.Лепкий був одним із співців стрілецької слави. Чин українського
стрілецтва, його високий моральний і бойовий дух, офірність так захопили
Б.Лепкого, що свої почуття він висловлював у поетичній формі і
публіцистичних статтях.
Стрільці мали свою пресу, що була винятково для “службового вжитку”.
Трибуною, з якої стрільців чула Європа, був “Вістник СВУ”.
Публікації “Вістника СВУ” про Січових Стрільців присвячені описові
бойових дій і стрілецького побуту. Різноманітна проблематика цих
публікацій об’єднана думкою, що український народ зі зброєю в руках
готовий виборювати державність. Публікації “Вістника СВУ” передають
напружену роботу Союзу, яку він провадив серед українців-полонених, адже
кількасот тисяч українців, які воювали в армії ворога України — в російській
армії — і потрапили в полон, могли стати кваліфікованим резервом для
поповнення Легіону УСС і для створення української армії.
Союз Визволення України домігся, щоб українців-полонених зосередили у
чотирьох таборах: у Фрайштадті (Австрія), Зальцведелі, Вецлярі та Раштаті
(Німеччина). В окремих таборах перебували старшини-українці — у квітні 1917
р. у Гановерському Міндені (Німеччина), а згодом у Йозефові (Австрія) [29].
Через ці табори пройшло 200 тисяч полонених. Потрапляли вони в табори
малоросами, а виходили українцями, бо Союз Визволення України засновував у
таборах школи, бібліотеки, університети, різноманітні гуртки й товариства, хори,
театри, оркестри, допоміг організувати видання газет, брошур, календарів тощо
(у таборах діяли друкарні СВУ). Докладено чимало зусиль, щоб ті, хто боявся
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слова “Україна”, усвідомили свою національну приналежність. Найважливішим
здобутком діяльності СВУ було сформування з полонених двох дивізій — Сірої і
Синьої (назва походила від кольору одностроїв). Було організовано з полонених
й інші невеликі військові формації [30].
На сторінках “Вістника СВУ” починався шлях у велику літературу
відомих згодом поетів: М. Струмка (псевдонім Миколи Гладкого), О. Кобця
(псевдонім Олекси Варавви) у рубриках: “З поезій полонених-Українців”, “З
поезій полоненого О. Кобця”, “З поезій полоненого М. Капельгородського”.
Друкував журнал листи читачів-полонених (рубрика “Лист полоненихУкраїнців до Редакції”). Редакція часто зверталася із закликом “Жертвуйте
для полонених — наших земляків з російської України!”
Українці-полонені із табору Зальцведель написали листа до Президії
СВУ: “Надходить час, коли українське питання, що в сій великій світовій
війні відіграє таку важну роль, перестане бути кабінетним питанням і вирине
на дневний порядок міжнародних конгресів, на яких рішатиметь ся доля
народів” [31]. Українці табору Зальцведель вважали, що саме ця організація
покликана виступати від імені українського народу і захищати його інтереси.
Тому члени “Національної секції” на зборах 19 липня 1916 р. одноголосно
вирішили звернутися з проханням до Президії СВУ взяти на себе мандат
заступати на міжнародній трибуні український народ і його змагання до
самостійної України [32]. Цей лист підписали кількасот полонених.
На перешкоді тут було те, що СВУ вважав себе неофіційним
представником інтересів “підросійських українців”, а інтереси всього
українського народу захищала Загальна Українська Рада, створена у травні
1915 р., до складу якої увійшли представники Союзу Визволення України.
Практично у кожному числі була рубрика “Огляд воєнних подій”, про
війну говоролося і у інших рубриках (“Політичний огляд”, “Вісти” тощо), і в
публіцистиці журналу.
Багато писав журнал і про життя у Росії, про діяльність різноманітних
російських партій у Росії. Основна тема журналу — українська справа.
Різноманітні аспекти, розгалуження цієї теми знаходимо у сотнях публікацій.
Щоб у цьому переконатися, візьмемо хоча б “піковий” 1917 р.”, адже навіть у
назвах багатьох публікацій є це словосполучення. Орган СВУ підготував
німецькою мовою “Анкету в українській справі”, “Змагання до миру й
українська справа”, “Сучасне положення української справи”, статті ”АвстроУгорські політики про положення української справи”, “Поневолені нації й
українська справа”, “Російські воєнні цілі й українська справа”, “Французька
преса за два роки війни про український рух”, “Вічна українська справа”,
“Мілюков про українську справу”, “Російська революція і українська справа”,
“Сучасний стан українства в Росії”, “Голоси російської преси про українську
справу”, “Український рух і російський централізм”, “З голосів російської
преси про українську справу”, “З німецьких голосів про українську справу”.
Ці публікації за перші кілька місяців демонструють еволюцію “української
справи”. СВУ та його ”Вістник” намагалися показати міжнародний контекст
української ідеї, довести до відома європейської та світової громадськості,
що Україна — це поневолений народ, який втратив державність, але,
зважаючи на свій величезний духовний і економічний потенціал, повинен її
відновити. Писав “Вістник СВУ” і про “справи” інших поневолених народів.
Після лютневої революції 1917 р. “Вістник СВУ” зосередив увагу на
висвітленні подій в Україні. З утворенням Центральної Ради Союз
Визволення України зобов’язався провадити свою діяльність згідно з її
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принципами. У статті “Російська революція” редакція привітала лютневу
революцію [33]. Ще не знаючи, як будуть розвиватися події, Президія СВУ
звернулася із закликом до українців-полонених “Готовмось до боротьби!”:
“Вибила нарешті година погибелі крівавого царизму... Революція, неминучий
вибух якої ми передбачали від того дня, як спалахнула війна, охопила цілу
Росію скорше, ніж того можна було сподіватися. Власть опинилась в руках
народних представників, а в перспективі зарисовується запровадження в
Росії демократичної республіки... І перед нашим народом розкриваєть ся
широке поле боротьби за своє визволення. До сеї боротьби мусимо тепер же
стати, мусимо до неї належно приготовити ся. Мусимо виставити в усій
повноті наші національні постулати і змагати до переведення їх в життя”
[34]. Президія СВУ закликала допомагати Україні — робити пожертви на
Український бойовий фонд. М. Меленевський у статті “Наше відношення до
революції в Росії” писав: ”Перед нами лежить тепер обов’язок ділати
відтепер на користь як найшвидшого заключення миру, який давав би як
найбільше користей українському народові” [35]. Він вважав, що не треба
розвивати і поглиблювати боротьбу за повну політичну самостійність
українського народу, Україні мусять бути повернені правно-державні основи
Переяславського договору 1654 р. У цій же статті М.Меленевський пише, що
Союз повинен уважати присвоєний собі мандат за вичерпаний. Але “Вістник
СВУ” продовжував виходити. Він привітав проголошення автономії України,
надрукував текст І Універсалу Української Центральної Ради. І надалі Союз
підтримував Українську Центральну Раду та Генеральний Секретаріат. Це
стосується і проголошення Української Народної Республіки. “Вістник СВУ”
привітав ІV Універсал Української Центральної Ради і різко виступив проти
політики більшовиків щодо України. СВУ і його журнал у тлумаченні подій
покладалися на лідерів Центральної Ради. На сторінках “Вістника СВУ” нема
публікацій, які б містили критику заходів Центральної Ради.
У 1918 р. орган СВУ почав виходити під назвою “Вістник політики,
літератури й життя”, адже Україна стала незалежною державою.
Коли над Україною нависла більшовицька загроза, “Вістник” закликав
українців-полонених у австрійських та німецьких таборах вступати до
військових частин для захисту української державності.
1 липня 1918 р. Союз визволення України на підставі ухвали його членів
припинив своє існування. Мотивація: СВУ виник у результаті війни, він
виконав своє завдання, а з досягненням його основної програмної мети —
самостійності України, подальше існування втрачає сенс.
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2.4.

Національно-політичний
стрілецтва. Преса легіону УСС

аспект

українського

Преса Легіону Українських Січових Стрільців — це перший зразок суто
військової української преси двадцятого століття.
Коли 28 червня 1914р. у місті Сараєво було вбито австрійського
престолонаслідника архикнязя Франца Фердинанда і його дружину, всі
зрозуміли — війна в Європі неминуча. Серби не виконали умов
австрійського ультиматиму і 28 липня Австро-Угорщина оголосила війну
Сербії, а 29 липня її артилерія почала обстрілювати Бєлград. Того ж дня
російський цар видав наказ про мобілізацію, а 2 серпня оголосив війну
Австро-Угорщині. 5 серпня Німеччина окупувала Бельгію. Так почалася
Перша світова війна. Можна багато сперечатися про приводи і причини
війни, вдаючись до умовного способу — “а що було б, якби...”, розглядаючи
різні гіпотетичні варіанти розвитку подій. Історія умовного способу не знає.
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Рано чи пізно, але війна почалась би — не постріли Гавриїла Принципа
спричинилися до цього. Це був лише привід. Головна ж причина — у
невирішеній національній проблемі, у конфлікті між націями
імперіалістичними і поневоленими. Не Німеччина чи Австро-Угорщина
(вони мали свої геополітичні розрахунки і економічні інтереси, як, скажімо,
Франція і Англія), а Росія була головним винуватцем кривавої війни. До
цього її штовхала маніакальна ідея месіанського призначення, бажання
знищити джерело “мазепинства” у Галичині і вийти до Середземного моря.
Черговий приступ антиукраїнського шалу охопив Росію напередодні світової
війни. Після деяких поступок, зумовлених боротьбою 1905-1907рр., не лише
уряд, а й російське суспільство щораз більше виступають проти українського
руху. Це була не просто конфронтація політичних думок, політична дискусія.
Це була яскраво виражена ненависть до всього, що пов’язано з українською
ідеєю.
Після того, як Росія оголосила війну Австро-Угорщині, царська влада
закрила в Києві газету “Рада”, журнали “Літературно-Науковий Вісник” і
“Українська хата”, тижневик “Село”. Неначе передчуваючи ці репресії,
С.Петлюра в “Украинской жизни” і “Рада” заявили про свою лояльність, про
те, що українці повинні захищати Росію. Це не допомогло.
З початком війни почався новий період в історії боротьби за
державність, за державницьку ідею. Хай недостатньо організовано, без
достатніх матеріальних засобів, але психологічно галицькі українці були
готові до війни з Росією, до того, що їм доведеться, можливо, протистояти
своїм же братам-українцям.
2 серпня 1914 р. у Львові було створено Головну Українську Раду, до
якої увійшли представники національно-демократичної, радикальної і соціалдемократичної партій Східної Галичини. Уже на першому засіданні Головної
Української Ради, яку очолив К.Левицький, було вирішено організувати
корпус українських добровольців під назвою “Українські Січові Стрільці”.
Для цього було створено Українську бойову управу .
3 серпня 1914 р. Головна Українська Рада звернулася до українців із
маніфестом: ”Український народе! Надходить важна історична хвиля.
Важить ся доля держав і народів. Нїчого не вдїяли всі зусилля дипльоматії,
щоб удержати мир в Европі. Буря війни суне на Европу і нїщо її не спинить.
Суне отся буря передовсїм на держави, в склад яких входить
український нарід. Український нарід належить до тих народів, на які війна і
її наслїдки наляжуть найбільше.
В таку хвилю нарід, що хоче жити, мусить мати одну думку і одну волю
і ту свою волю перемінити в дїло, яке заважило би в історії держав і народів.
І тому в сїй хвилї, представники українського народу в Галичинї, всїх
полїтичних напрямків, які лучить один національний ідеал, зібрали ся в
Головну Українську Раду, яка має бути висловом одної думки і одного дїла,
яке жде його в теперішній хвилї.
Ми не є прихильники війни, ми разом з цїлим культурним світом
уважаємо мир найцїннїшим добром людськости. Але бувають в історії
держав і народів хвилї, коли війна являєть ся неминуча. І коли не можемо
війни відвернути, то мусимо старати ся, щоб ті жертви, яких вона від нас
вимагає, не пішли марно, щоб кров батьків принесла добро дїтям.
...Війни хоче царь росийський, самодержавний володарь імперії, яка є
історичним ворогом України.
...І коли Росія хоче війни, то говорять з неї та ненаситність, яка
червоною ниткою тягнеть ся через усю історію сєї імперії...
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...Та ненаситність царської імперії загрожує також нашому
національному життю. Історичний ворог України не може спокійно дивити
ся, що не вся Україна в його руках, що не весь український нарід стогне
поневолений під його пануванням, що існує часть української землї, де
український нарід не є винятий з під права, де він може жити своїм
національним життям.
...І тому наша дорога ясна.
Вже під час попереднього австрийсько-росийського напруження — з’їзд
усїх найвизначнїйших дїячів усїх українських партій Галичини, який відбув
ся у Львові 7. грудня 1912 р., заявив, що з огляду на добро і будучність
українського народу, на випадок оружного конфлїкту між АвстроУгорщиною і Росією, цїла українська суспільність однозгідно і рішучо стане
по сторонї Австро-Угорщини, проти росийської імперії, як найбільшого
ворога України.
...Побіда австро-угорської монархії буде нашою побідою. І чим більше
буде пораженнє Росії, тим швидше виб’є година визволення України.
Український народе!
Тільки той нарід має права, що вміє їх здобути. Тільки той нарід має
історію, що вміє її творити рішучими ділами.
Головна Українська Рада кличе Тебе до дїла, яким Ти здобудеш нові
права, утвориш новий період в своїй історії, займеш належне місце в рядї
народів Европи.
Нехай же сей поклик знайде відгомін в кождім українськім серцї! Нехай
збудить в нашім народї давнє козацьке завзяттє! Нехай вся наша суспільність
буде не тільки видцем, але як найдїяльнїйшим учасником грядучих подїй!
Нехай віддасть всї свої матеріяльні і моральні сили на те, щоб історичний
ворог України був розбитий!
До бою — за здїйсненнє ідеалу, який в теперішню хвилю з’єдинює цїле
українське громадянство!
Нехай на руїнах царської імперії зійде сонце вільної України!” [1].
6 серпня Головна Українська Рада і Українська бойова управа закликали
українців зголошуватися добровольцями до Українських Січових Стрільців.
До речі, добровольці з цілого краю зголошувалися вже кілька днів перед цим
закликом.
У заклику говорилося:
“Настав слушний час, день нашого воскресення. В сей час український
нарід кличе синів своїх до бою за волю України. В сей час нема для нас
жертви, яка була б завелика...
...Тому взиваємо весь український нарід дати Українській Боєвій Управі
силу, яка потрібна, щоб викувати будучність України. Взиваємо всіх, хто
тільки здатний, молодих і старших, інтелігенцію, селян, міщан і робітників,
— наскільки вони не обняті мобілізаційним наказом армії, — ставати
однодумно в лави Українських Січових Стрільців під прикази Української
Боєвої Управи.
Український народе!
Гряде время, якого давно не було. Зближається давно вижидана хвиля,
що долю українського народу віддає в руки самого народу. Тепер або ніколи
виборемо собі свободу! Або станемо панами своєї землї, або залишимося
надалї в чужім ярмі.
В тім вага хвилї, що самі можемо рішати про свою долю та власними
руками добувати собі свободу. Від нашої готовности, від наших діл, від
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нашого завзяття і від нашої сили залежить тепер наша будучність. Тому
кличемо до тебе, Народе: До зброї! З оружжям в руці зміримося з відвічним
нашим ворогом, з царизмом!
З оружжям в руці постоїмо за наші права, честь і будучність!
Стрічаймо великий час, як здалося великому Народові.
Нехай же через весь час котиться наш поклик! Нехай пориває до бою
всіх і тисячі нехай стануть в ряди Українських Січових Стрільців!
Бо пора се великая єсть!
У завзятій важкій боротьбі
Ми поляжем, щоб славу і волю і честь,
Рідний краю, здобути тобі!” [2].
До речі, святкування ювілею Шевченка у 1914 р. засвідчило не лише
невмирущість ідеї геніального поета, невмирущість української нації, але й
безсилля антиукраїнської істерії Москви. Ніщо не могло краще викрити
Москви, цього фальшивого пророка всеслов’янської “любові”, одвічного і
найпідступнішого ворога українства, як заборона святкувати цей ювілей. У
Шевченківській маніфестації у Львові 28 червня 1914 р., що відбувалася під
кличем “Вставайте, кайдани порвіте!”, взяло участь кільканадцять тисяч
членів “Січей”, “Пласту” і “Соколів”. Це свідчило, що злам у думках,
настроях українців відбувся. Нарешті багато хто почав усвідомлювати, що
бути пацифістом і антимілітаристом — ганьба для поневоленого народу.
В.Темницький писав: “І треба було щойно вибуху війни, треба цїлого
скомплїкованого апарату ріжнородних впливів, щоб становище української
суспільности до мілітарного руху змінило ся. Вправдї ся зміна була більше
формальна, бо до сутевої зміни так нагло і в такім короткім часї не могло
дійти. Але сам факт зміни становища, факт виставлення полку Українських
Сїчових Стрільцїв, мусить мати дуже далекойдучі і глибоко в душу народа
сягаючі наслідки” [3]. Деякі положення статті потребують коментарів.
Дивовижний збіг: у той час, коли сотник К. Гутковський командував на
маніфестації стрілецьким відділом, який виконував військові вправи, у
Сараєві лунали постріли Гавриїла Принципа...
Українці одразу відгукнулися на обидва маніфести, у яких дуже чітко
було заявлено про національні інтереси українського народу. Ще ніколи
українці не були такими одностайними, як тепер. вперше українська ідея
об’єднала у складі членів Української Головної Ради представників різних
політичних партій. Аналогічною була і реакція громадянства: “На удержання
добровольців посипалися з усіх сторін краю щедрі жертви. За місяць серпень
український здебільша малоземельний селянський нарід, склав кількасот
тисяч корон грошима, дорогоцінностями і в натурі. В тому самому числі
зголосилося понад двадцять тисяч добровольців із цілого краю. Так
відгукнувся український народ західних земель після вікової неволі на
поклик боєвої сурми, до збройної розправи з ворогом нації” [4].
Добровольці (а були й такі, кому ледве виповнилося 16 років) збиралися
у повітах, де діяли повітові комітети Української бойової управи, потім
збиралися в більших містах Галичини, звідки їх відправляли до Львова.
Тисячі молодих людей треба було одягнути і нагодувати. Бракувало усього,
але ідея, бойовий дух, бажання боротися за свободу свого народу панували
над цими труднощами. Найскладнішою проблемою було негативне ставлення
влади до спроби створення українського війська. Уряд дозволив створити
український легіон, але ж місцева влада знаходилася у руках поляків.
Коли росіяни підступили до Львова, добровольці переїхали до Стрия,
тут їх зібралося понад десять тисяч. Влада поставила абсурдну вимогу —
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обмежити кількість легіону до двох тисяч. Українці обурювалися, що вони
повинні скласти присягу на вірність австрійській монархії, а не на вірність
Україні. Та аргументи найбільш далекоглядних перемогли. Українці
присягали безініціативно, похмуро, як пише В.Кучабський, “...під ескортою
від стіп до голови уоруженого баталіону австрійського війська, присяга без
одного слова згадки про Україну...” [5]. М.Голубець пише, що важко було
перевірити, чи присягали щиро, чи замість слів офіційної присяги
декламували якийсь уривок із “Кобзаря” [6]... Було досягнуто головного —
українське військо почало існувати.
Після прийняття присяги Легіон УСС виїхав на Закарпаття. Бойове
хрещення січові стрільці отримали в Карпатах. Не вишколених, погано
озброєних, як слід не одягнутих, 10 вересня 1914 р. австрійське
командування кинуло їх охороняти карпатські перевали. Це була сотня
Дідушка, що складалася з інтелігентів — гімназистів, студентів чи
випускників університету. 17 вересня на фронт виїхала сотня Семенюка.
“Вперше від бою під Полтавою пролилась на історичнім побоєвищі світу —
кров українська за Україну. Пролилась кров перших українських вояків
новітньої історії України — не за кого іншого і не за що інше, а тільки і
єдино за Україну” [7].
Українських Січових Стрільців чекало ще багато боїв, ще буде Маківка,
бої за яку вкриють безсмертною славою наше стрілецтво, але оці перші бої у
Карпатах “...започаткували збройні визвольні змагання українського народу.
Ця горстка українських добровольців, кинена немов припадково в розбурхане
море світових змагань, стала заборолом найсміливіших мрій народу —
початком його збройної сили й боротьби за українську державу”[8].
Преса Легіону УСС — це прояв генія української молоді в стрілецьких
одностроях. Про стрілецьку пресу є спогади, статті, хоча їх менше, ніж
хотілося б, і не завжди автори належно оцінюють роль цієї преси. Скажімо,
С.Ріпецький (який також був січовим стрільцем) згадує про стрілецьку
сатиру і гумор [9], оцінюючи їх як вияв широкої душі і вільного стрілецького
духу. Стрілецтво вдавалося до гострого осуду і іронії, коли бачило
невизначену, значною мірою опортуністичну тактику офіційного
українського проводу [10]. Щира “...самокритика, свідомість власних
помилок і хиб, гостра іронія, а деколи й карикатура старших і молодших і
старшин та стрільців, зображування стрілецького побуту на фронті і поза
фронтом із здоровим гумором та веселою сатирою, — це були позитивні
риси стрілецької творчости, які зберегли УССтрілецтво перед можливою
власною самореклямою та дешевою пропагандою своїх заслуг” [11]. На нашу
думку, те, що мав на увазі С.Ріпецький, — це психологічний аспект функції і
завдань стрілецької преси, те, що повинно було розраджувати стрільців,
допомагати їм у важких військових буднях, морально і психологічно
підтримати. Стрілецьку пресу потрібно розглядати у ширшому контексті,
пов’язувати її з ідеологією стрілецького руху, з національно-військовою
думкою стрілецтва. Стрільці сотні Д.Вітовського створили Пресовий Фонд,
було створено і “Пресову Кватиру”. Д. Вітовський писав у червні 1915 р. в
американській “Свободі”: “Питаєтеся, що то за фонд? Стрілецький фонд
пресовий. Вони прийшли до переконання, що їх задача не кінчиться війною.
Що який би не був вислід війни, на них, і лише на них, спаде весь тягар
національної роботи. Вони від тепер приготовляються до неї” [12]. Про
Пресовий фонд, виникнення якого зумовлено піднесенням у стрілецьких
настроях, згадує у своїй “Автобіографії” В. Кучабський [13].
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Цікаві думки й інших учасників подій, бо висловлені вони у розпалі
боїв. М.Угрин-Безгрішний писав у статті “Преса “Українського Січового
Війська”: “Українське Січове Стрілецтво від самого початку свойого
існування шукало духовної поживи на кожнім місцї, деб тільки не опинило
ся та серед будьяких обставин. Спершу були це звичайні піснї, жартобливі
оповідання, хори та музика, що їми годувало ся стрілецтво в годинах
одпочинку, а то й серед усяких прикростей воєнного життя” [14].
Про виникнення стрілецьких видань, їх мету, труднощі, які треба було
долати, написав А. Баб’юк у статті “Стрілецька преса”: “Стрілецька преса се
кілька видань, переважно гумористичних, котрі появляли ся або появляють
ся дальше неперіодично, бо їх правильне видаваннє неможливе й залежне від
обставин. Звісно, що воєнне життє (думаю про військо!) се розбурхане,
неспокійне море, крім того кочовниче. Не треба зараз думати, що
гумористичні видання тільки для того появляють ся, щоб розбудити
веселість у приспаних, знидїлих душах стрільцїв і що в них поміщують ся
нїчого не варті жарти, які по хвилевім перечитанню та сміху перестають бути
цїнними. Так не є! Гумористичні й сатиричні видання мають на цїли
переважно всї їдким гумором та сатирою направляти хиби одиниць або
загалу, як зі стрілецького, так і з позастрілецького світа. Найдете в них цїкавї
нотатки з нашої полїтики, себто гірку іронїю її дій, найдете й болючу, а
правдиву сатиру зі сучасного нашого життя, що правда, недуже засмієте ся, а
сльози в очах закрутяться вам. Хиба-ж се не доказ, що стрільцї у сїрїм
мундїрї, знеможенї тяжкою та довгою недолею, не забувають про своїх
дорогих, що їх також болить серце задля гіркої недолї власного народу?..
Внутрішні видання Українських Сїчових Стрільцїв звичайно писані або
відбивані на “шапірографі” (гектографічній масї, літографії). Зміст — все
переважно теми біжучих днїв. Звичайно появляють ся вони за дозволом
стрілецької команди. Видавцї — самі стрільцї, котрі заразом є й авторами
змісту. Дуже часто “друкують” свої видання у вільних хвилях від своїх
службових обовязків (напр. ночами).
Кождого видання виходить смішно малий наклад, бо найвище 80-100
примірників, а то тому, що мізерні технїчні прилади не позволяють своєю
слабою тривкістю побільшити наклад. Не дивно, що по випуску якогось
видання стрільцї рвуть ся, щоб купити його, й густо-часто жалують, що не
можуть усї набути їх”[15].
Стрілецьких видань було кілька (але не чотири, як це твердить
С.Ріпецький, називаючи “Самохотник”, “Самопал”, “Бомбу”, “Усусу”).
До стрілецької преси, як вважає А. Баб’юк, відноситься і “Новініяда” —
журнал, редактором і єдиним автором якого був Р.Купчинський. Вийшов
журнал в одному примірнику, невеликим форматом (“вісімкою”), обсягом 21
сторінка та з ілюстраціями О. Куриласа. Народилася “Новініяда” у Замковій
Паланці у 1915 р. Головний герой її — стрілець, шляхтич Новіна.
Прототипом героя був стрілець Лесь Новіна-Розлуцький, який, до речі, також
брав участь у стрілецьких виданнях. Зміст “Новініяди” — віршована
гумористична розповідь про любовні пригоди Новіни і Маргітки, гарної і
лагідної української панночки з угорської України, родичі якої, хоч і
змадяризовані, але радо вітали у себе українських стрільців. Усі постаті,
зображені у поемі, правдиві і реальні. Герої “Новініяди” так сподобалися
читачам, що вони самі почали доповнювати “Новініяду”.
Звичайно, “Новініяду” лише умовно можна назвати періодичним
виданням. А. Баб’юк писав, що видання виникали неперіодично, оскільки їх
регулярний вихід був неможливий. “Не треба зараз думати, що гумористичні
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видання тільки для того появляють ся, щоб розбудити веселість у приспаних,
зниділих думках стрільців, і що в них поміщуються нічого не варті жарти, які
по хвилевім перечитуванні та сміху перестають бути цінними. Так не є!
Гумористичні і сатиричні видання мають на ціли переважно всі їдким
гумором та сатирою направляти тих одиниць або загал, як зі стрілецького,
так і з позастрілецького світа. Найдете в них цікаві нотатки з нашої політики,
себто гірку іронію її діл, найдете й болючу, а правдиву сатиру зі сучасного
нашого життя, що правда, не дуже засмієте, а сльози в очах закрутять ся вам.
Хиба-ж се не доказ, що стрільці в сірім мундирі, знеможені важкою та
довгою недолею, не забувають про своїх дорогих, що їх також болить серце
задля гіркої недолі власного народу”[16].
Періодичним виданням був журнал “Самохотник” — “гумористичносатиричний часопис ”Українських Січових Стрільців”, виходить, коли сам
хоче”. Перше число надруковане 21 липня 1915 р. у Кам’янці (біля м. Сколе в
Карпатах), де стояв тоді Кіш УСС. Редактором “Самохотника” був А.Баб’юк.
У ч.1 “Самохотника” у редакційній статті журнал розповідає читачам
про себе: ”Так тяженька моя доля! Скінчив як самохотник (бо так мене,
добровольця, назвали старі ополченці) першу кампанїю воєнну тим, що був
тяжко ранений — признали мене нездібним іти в поле й призначили до
легкої служби. Отже знайте, що я не маркірант. Часами крім невдоволення
тїшу ся гумором — і одно й друге переливаю на папір... Може хто з чого
невдоволений, най голосить ся до мене, я буду старати ся розрадити його, а
хто тїшить ся чимось — най напише менї чим, а я буду тїшитися з ним, а
навіть реготати ся. Все будемо записувати до записок моїх. Такий я ( вкінцї
всї ви бачили мене й знаєте) і такі мої бажання — я йду на їх сповнення і
працюю дальше”.
Писав “Самохотник” про стрілецькі будні і про мирне життя. Були на
його сторінках різноманітні новини, жарти, анекдоти. “Самохотник”
відображав стрілецьке життя жартівливо, вдавався й до сатири, критикував
те, що отруювало стрілецьку думку.
Багато писав до “Самохотника” А. Баб’юк, який спочатку редагував це
видання. Потім редактором був А. Лотоцький, його псевдонім — ТотоДолото. Криптонім АЛМУБ А. Лотоцький використовував разом із
М.Угрином-Безгрішним. А. Лотоцький — автор популярної пісні “Козак
Нитка”:
Гей , у славних Усусусів козак Нитка жив,
Він не збрую козацькую з собою носив,
А апарат той світливний з фільмами та склом,
Зловив кого на апарат — той був козаком...
Пісня була надрукована в ч. 13-14 за 1916 р.
Популярним “Самохотник” став відразу. Друге число вийшло через
чотири дні, воно подарувало стрільцям 10 жартівливих стрілецьких
заповідей. Ось деякі з них: перша — “я є твій сотник, якого маєш слухати”,
п’ята — “не забивай з порожнього кріса”, шоста — “бреши при “рапорті”,
щоб ти кари не мав”, сьома — “не кради, як не умієш, бо зловлять”, дев’ята
— “не жадай в свого товариша дівчини, бо він тобі її не дасть”.
Друге число вийшло в трьох примірниках, третє — розмножили на
гектографі і повторили наклад першого.
У ч.10 “Самохотник” пише:
Як хто не звик, — даремний крик,
Той з ним нехай таїть ся!

76

Військова преса
Моє перо і мій язик
Нікого не боїть ся!
У цьому числі було вміщено “Стрілецьку думу-сатиру” про нараду
старшин, передруковану потім у газеті “Громадський Голос”.
У ч. 20-21 появилися “Молитви за волю України” — своєрідні епіграми:
І. Др. К. Левицький:
Боже, вольну дай Вкраїну від Сяну до Дону,
Крім родини не дам у їй панувати нікому.
ІІІ. Др. К. Трильовський:
Боже, дай менї Вкраїну: Коломию, Снятин,
Городенку, Заболотів, Надвірну, Делятин.
VІІ. Боєва Управа:
Кріпи, Боже, Стрільцїв наших, кріси та гармати,
А ми й з Відня Українї зможем волю дати.
VІІІ. Поляки:
Panie Boże! Polski narуd! My sie przeciez znamy,
Dla nas calej Ukrainy, nie prosim, zadamy.
ІХ .Євреї:
Боже, дай волю Вкраїнї, просим й ми Євреї,
На Вкраїнї краще буде нам нїж в Галилеї.
Ілюстрував журнал О. Курилас.
Появлялися на сторінках журналу і ліричні, елегійні, сумні поезії. В
одному із осінніх чисел є “Осіння елегія”:
Злізла осїнь нехлюйна, брудная
На дороги й поля розлогі,
З дерев здерла зівялую зелень...
***
Недобитки селян в селах вбогих
Не для себе стягають добитки,
Реквірує війна їх для себе,
Пожирає останнї добитки...
“Самохотник” перестав виходити у лютому 1917 р.
Наступне видання — “Бомба”, сатирично-гумористичний журнал, який
виходив неперіодично. Видавала його “Артистична Горстка”. Появилося
видання 21 січня 1916 р. у полі над Стрипою. “Бомба” мала великий
журнальний формат, 52 сторінки. Тут були малюнки І. Іванця, Л. Лепкого, О.
Куриласа, Л. Новіни-Розлуцького. Зміст — теми із стрілецького побуту,
інколи політичні проблеми.
Перше число було присвячене Кирилові Трильовському. У другому
говориться переважно про старшину УСС. Виходила “Бомба” (три числа) в
одному примірнику.
15 травня 1916 р. вийшло перше число “Самопала”, що “стріляє сам без
нічиєї принуди усяку нечисть, гниль, безхарактерність та подібне хрунівство.
Готов до стрілу все, коли тільки треба. Видає: Хвабрика запорозьких
самопалів. Редактують: Це нікому не цікаве”. Виходив “Самопал” у
Свистільниках (Рогатинський повіт), де тоді стояв Кіш УСС.
Журнал розпочинався віршем про завдання “Самопалу”:
Колись на Вкраїнї орли Запорожа
До бою за волю, за Нарід за свій
Ішли з самопалом, як крайня сторожа
Із ворогом всяким в завзятий йшли бій.
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Дріжала і Польща і Москва дріжала
І Орда вся кримська, дріжав й Царгород
Мов листя трепети на гук самопала,
А силою чув ся Вкраїнський Народ.
***
Нї, братя, не згибла козацька ще мати,
Не згинув ще в нас для Народу запал,
Любов до свободи, охота посвяти,
Будити їх буде: новий “Самопал”.
Буде безпощадно стріляти, вбивати,
Між нами зневіру й знемогу усю,
І підлість і рабство за гори геть гнати,
Із всїм, що нечесне , підем в боротьбу.
А все, що високе, що гарне, що ясне,
На світ виводити, будити запал,
І він вже нїколи, нїколи не згасне,
Оце прирікає Вам наш “Самопал”.
Вийшло два числа журналу. Особливо цікавими є спогади А.Баб’юка з
карпатських походів, “Дума про козацьку раду в Коші Українського Січового
Війська” р.б. 1916, місяця мая, 7 дня, в другу неділю по Великодни”, “Вісти”.
Друге число появилося в червні. Визначальною тут є стаття “Слово
характерника”. Характерник, блукаючи по світу від козацьких часів, потрапив
до Січових Стрільців. Згадуючи про своє життя, він пророкує що
розповідатимуть про Січових Стрільців через сто років і подає це як
листування малого Тарасика з своїм дядьком, батько якого був сотником УСС.
Були у цьому числі і вірші, і розповіді, і дотепні карикатури .
Наказом команди Січового Коша після виходу другого числа випуск
“Самопала” припинили. Критика в “Самопалі” була гострою, влучною.
У травні 1916 р. теж у Коші УСС виникло видання — “Вістник Пресової
Кватири УСС”. Це місячник великого журнального формату і обсягом 16
сторінок. Редагували його А. Лотоцький і М. Угрин-Безгрішний.
Що таке “Пресова Кватира УСС”? Про неї є кілька цікавих спогадів —
Л.Лепкого [17], А.Лотоцького [18], М.Угрина-Безгрішного [19], І.Іванця[20].
Про неї згадують у своїх книгах О.Думін [21] і С.Ріпецький, є й деякі архівні
документи [22]. “Пресову Кватиру УСС” створено восени 1913 р. з ініціативи
І.Буцманюка, І.Іванця, М.Угрина-Безгрішного. У Центральному державному
історичному архіві у Львові збереглася копія правильника (статуту)
“Пресової Кватири УСС”. С. Ріпецький не має рації, коли пише, що її
створено як окремий осередок в полі і в Коші [23]. Згаданий архівний
документ є підставою для заперечення твердження С.Ріпецького, оскільки
повна назва “Пресової Кватири” — “Пресова Кватира Українських Січових
Стрільців при запасному куріні” [24]. Мету “Пресової Кватири” визначено
так: ”Члени мають представити образ УСС підчас європейської війни, яка
зачалася в році 1914, а заразом представити образ терпінь українського
населення в тій війні, щоб поширити світогляд будучого українського
покоління і піднести в нім українську народну свідомість і честь, а також,
щоби предложити докази чинної участи українського народу в війні перед
судом історії.
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“Пресова Кватира” виконує в запаснім курені сю роботу, що Артистична
Горстка в полі і оба тоті товариства доповняються в роботі” [25].
“Пресова Кватира” складалася з відділів: письменників-дописувачів,
співаків, музик, різьбярів, малярів, наукового, видавничого і економічного.
Як бачимо, структура досить розгалужена. Видавнича діяльність була
напрямом культурної роботи “Пресової Кватири”. Творчі музи українських
стрільців не замовкли, коли стріляли гармати, тому січове стрілецтво
перетворилося в живу легенду нашої новітньої історії. Щоб перемагати,
армія повинна мати високий морально-бойовий дух, цим і відзначалося
українське стрілецтво. Воно випромінювало таку потужну духовну енергію,
що виховало десятки талантів. Це поети і письменники Р. Купчинський, М.
Голубець, Л.Лепкий, О. Назарук, В. Бобинський, А. Лотоцький, О. Бабій, Л.
Луців, М.Угрин-Безгрішний, А. Баб’юк, Я. Гриневич, В. ЛевицькийСофронів, М. Островерха, Ю. Шкрумеляк, малярі Е. Козак, Л. Гец, О.
Сорохтей, Ю.Назарак, О. Курилас, І. Іванець, І. Буцманюк. Це композитори
М.Гайворонський, Я. Барнич, Л. Лепкий, Р. Купчинський, А. Баландюк,
Б.Крижанівський, скульптор М. Гаврилко. Тут починали відомі згодом
журналісти, науковці, громадські діячі. Поетичний талант Василя
Вишиваного теж пов’язаний зі стрілецькою ідеєю і духовністю. Як пояснити,
що він (Габсбург-Лотрінген Вільгельм, архикнязь, член австрійської
королівської династії) вивчає українську мову, стає полковником УСС і пише
вірші українською мовою? Найлегше пояснити політичним розрахунком, але
ж поезія... У вірші “До зброї”, присвяченому Українським Січовим
Стрільцям, він закликав:
До зброї! До зброї, стрільці!
Велика Украйна повстане!
І в крові воскреснуть мерцї
І радість до краю загляне!
До зброї! До зброї, стрільцї!
І рідну країну спасайте!
Повстаньте! Як вірні козацькі сини,
Героями в хату вертайте!
Редакція такою бачила програму у першому числі:
“Здавна вже відчувало ся недостачу органу, що був би дзеркалом життя
нашої “новітньої Сїчі”, деб попри звідомлення з життя в Коші містили ся й
літературні твори, що зновуж булиб дзеркалом духового життя Стрілецтва,
його думок, ідей, прямувань шляхом Сонця й Краси.
Здавна відчувалася потреба. Довгий час виринала серед нас думка
видавання такого органу. Сьогодня ця думка здїйснюється появою “Вістника
Пресової Кватири”, інстітуції, що її головним завданням збірати й зберігати
матеріяли до історії “Січового Війська” — отже буде передусїм подавати
звідомлення за діяльности цеї інституції, а крім цього лїтературні твори
Сїчовиків та статтї на ріжні теми.
Про наші завдання, провідні думки не говоритимемо широко —
говорить це вже само призначення нашого органу, а ще більше скаже зміст
поодиноких чисел. Зазначимо тільки одно. Горячим нашим бажанням є,
щоби наш “Вістник” став справдї дзеркалом “тїла й душі” нашої “Сїчі” —
дзеркалом її життя, думок, змагань. Зі свойого боку ми вложимо всї наші
сили, всю снагу.
Та не все в нашій силї, не все від нас зависить. Багато, дуже багато, куди
більше зависть це від Вас, Сїчове Товариство!
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Тож звертаємо ся тут до Вас із зазивом до як найживішого
співробітництва в нашому органові”.
У цьому ж числі були повідомлення про діяльність “Пресової Кватири”,
вірші, новели стрільців. А.Бей (псевдонім) написав “Вечір на Вкраїні”,
використавши форму вірша Т. Шевченка:
Садок вишневий коло хати,
Кулї над вишнями летють, —
Не йдуть, співаючи, дївчата,
З плугами плугачі не йдуть,
Вечерять матері не ждуть.
***
Не клала мати коло хати
Дїток своїх, а смерть поклала всїх, —
На вік заснула й мати їх,
Затихли соловій й дівчата,
Та гук гранатів не затих...
Була тут стаття М.Угрина-Безгрішного і А.Лотоцького “Дещо про
чистоту нашої літературної мови”, вірш “Іронія весни”, автор якого “Юра” —
можливо, це Ю. Шкрумеляк.
Ч. 2-3 “Вістника” вийшло в червні. Воно присвячене пам’яті І.Франка і
відкривється статтею “Іван Франко”. Це навіть не стаття, а етюд, написаний у
манері, характерній для символістів: “А він лежав спокійно в труні, в могилі.
А дух його зносив ся над рідними ланами, зрошеними його потом і кров’ю й
глядів спокійно на їх, спокійно, хоч буря тяжка шаліла над їми... Не пропаде
даром мій труд, бо я власним приміром лишив братам і дітям їх, і внукам їх
великий заповіт: “Праця — праця та витривалість”.
Хтось із стрільців-поетів під тим же псевдонім Юра написав “Заповіт
Пророка”:
Цілували промінї Весну
І нишком говорили —
Глянь! Пророк і торженник святий
Нинї йде до могили...
***
Всі найкращі хвилї життя
Посвятіть для народа, —
Ідеал Ваш хай буде в е с н а,
А мета вам: с в о б о д а.
***
Та однак між своїм і чужим
Будьте все справедливі, Так сповнїть тільки мій заповіт,
А будете щасливі!..
Криптонімом Т. В. (М. Угрин-Безгрішний) підписано вірш
“Безконечний глум”, нарис А. Баб’юка (“Стрілецька грудка землі на могилу
громадянинові”) присвячений І.Франкові. А. Ч. (криптонім, з огляду на стиль
статті, належить О. Назарукові) написав статтю “Про І. Франка”, у статті
розповідає про подвиг великого мислителя і невтомного трудівника, про те,
ким він міг би стати в умовах, якби його народ був державним.
У звіті “Пресова Кватира УСС” йдеться про діяльність та результати
роботи її членів. Дізнаємося, що першу нагороду за працю “Великдень в
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Коші УСС” одержав А. Лотоцький, другу — А. Баб’юк, третю — В.
Огоновський.
У ч. 2-3 публікується закінчення статті М.Угрина-Безгрішного та
А.Лотоцького “Дещо про чистоту нашої літературної мови”, друга частина
має назву “Навчання слів”.
Закінчилося ч. 2-3 такою заявою: ”З виданням цього числа перестаю
бути редактором “Вістника Пресової Кватири УСС”. М. Угрин-Безгрішний”.
Надалі “Вістник” не появлявся.
Наступне видання — “У.С.С.” — “сатиричний орган неінтелігентних
інтелігентів”. Виходить коли треба. Видає: Юрко Каламарь”. Видавався
“У.С.С.” у Коші УСС у 1916 р. В історію преси журнал увійшов під назвою
“Усусу”. Так стрільці вимовляли абревіатуру УСС, а себе жартівливо
називали “усусусами”. “Усусу” мав 12 сторінок і формат менший, ніж у
“Самопала” чи “Вістника”. А “неінтелігентні інтелігенти” тому, що багато
хто із стрільців пішов у Легіон і не встиг скласти матуру. Мета журналу —
безкомпромісна критика і сатира. Редакція про це пише у віршованій
програмі “Зараз за фронтом сьогодня” (ч.1-2):
...Допекти умієм ми.
В нас сатири повна миска, —
Ой, дріжать будуть (людиска),
Як той Брисько під дверми.
***
Звісно, що “стара вся война”
На сатиру здавна гойна,
Вміє впхати кольку в бік, —
Бо сатира се наука, —
А наука не без бука
(Людським) примхам добрий лїк...
А.Баб’юк назвав це видання як “незвичайно симпатичним” і з
естетичного, і з гумористичного боку. Хоча дотепи були не завжди вдалі. У
ч.1-2 (“Вістун Пель записує свіжий транспорт новобранцїв) читаємо:
- Отже не маєте нїяких документів?
- Не маю, пане капраль...
- Як то, нїчогісїнько не маєте?
- Маю тільки паспорт на пацюка (веприка), що колись гнав на ярмарок.
- Ну, бачите! Давайте, це вповнї вистарчає!..”
Не краще сприймалися і текстівки до карикатур хорунжого УСС
Синички-Небилички (хто це був серед жінок, які воювали в Легіоні, сказати
важко). Але із цієї “вузенько-шлункової дороги” [26] в ч.1-2 і подальших
числах “Усусу”, на щастя, зійшов.
Серед стрілецьких видань була і “Тифусна одноднівка”, “пам’яткова
збірка кварантанників”. Ч.1. В Коші У.С.С. зредактував Юрко Каламарь.
1917р. Сторін 33”. Вийшло видання форматом “вісімки”.
Зміст журналу, що вийшов в одному примірнику, написаному чорнилом,
від руки, (як і всі стрілецькі видання) — творчість тих стрільців, яких
розмістили в карантині, побоюючись поширення тифу. Є тут віршований
твір про Ю. Каламаря “Ой, що ж то за шум учинився?”:
Гей, щож то за шум учинив ся,
Гей, щож то за козак повалив ся?..
Чого блудять його очі,
Чого личко прехороше
Блїдне наче снїг?
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Чом трясеть ся, стогне з болю,
Проклинає свою долю,
Чом звалив ся з ніг?..
Вміщено тут листування і “Гимн кварантинників”, а також “Наш
альбом” — розділ, де вміщено поезії усіх “кварантинників”.
“Червона Калина” — “поважний та гумористично-сатиричний
ілюстрований січовий орган”. Видавав його гурток УСС, а відповідальним
редактором був М.Угрин-Безгрішний. Перше число появилося у травні 1917
р. Формат видання — журнальний.
Перші п’ять чисел “Червоної Калини” виходили періодично. “Червона
Калина” почалася із вірша редактора “Гуртом в ряди!”:
Гуртом в ряди! Борня кипить!
За волю й славу України,
Од ляку ворог вже дрожить,
За наші кривди та руїни!
***
Дніпро і Сян, Кубань й Дністер
Несуть на хвилях ген світами
Побідну пісню: Нї, не вмер
Народ вкраїнський й між катами!
В “Червоній Калині” співпрацювали А. Лотоцький, А. Баб’юк,
В.Бобинський, дехто друкував твори під псевдонімом. Ілюстрували журнал
О.Курилас, М.Гаврилко.
Популярними були статті “Козака-Незнайка”. Його памфлет “Драми
війни (з військової лічниці для умово-недужих)” має антипольський
характер: ”Та найстрашнїйше видовище в світї — це кілька павільонів для
умово-недужих у пруських воєнних лїчницях. Там під доглядом військової
медицини перебувають умово-недужі полїтичні акробати, гіпнотизери і чорні
маги зі школи покійника Твардовського”.
Загалом публіцистика “Червоної Калини” дотепна. Автори порушували
політичні питання, кілька статей вийшло про українську мову. У статті
“Дещо про літературну українську мову” автор “Козак Нитка” (А.Лотоцький)
пише: ”Найбільшим нашим гордістю і скарбом є наша милозвучна мова. Досї
були ми народом, доволї розбіжним, незгідливим і тільки вона, вкраїнська
мова, була тим чудотворним лучником нашого національного органїзму, що
не дав нам навіки стати погноєм наших ласих сусїдів та щезнути з лиця
Европи. Не даром і Генїй України, Тарас Шевченко, поставив на сторожі
рідне слово.
І тільки несвідомий, каправий на очі Українець, не доцїнює як слїд того
скарбу, через що й обнижує своє національне достоїнство, свою національну
гордість.
З якою погордою дивили ся би в иншому, навіть найбільше поступовому
народї на такого інтелїгента, що на рідній землї говорив би чужою мовою,
або найпоганїшим діялєктом народньої, не лїтературної рідної мови...
А в нас?!..”.
Рубрики “Книжки, надіслані до редакції”, “Дрібні жарти” були
своєрідним листуванням з читачами. На сторінках “Червоної Калини”
відтворено цілу галерею стрілецьких типів, є карикатури на політичні
проблеми — наприклад, події в Києві після лютневої революції 1917 р.
Дослідники преси закінчують перелік стрілецьких видань “Червоною
Калиною”. Хоча виходив ще журнал “Шляхи” — на гроші, зібрані
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стрільцями. Власне, це мав на увазі Д. Вітовський, коли писав про пресовий
фонд. “Шляхи” виходити від 1913 р. — вийшло 13 чисел. Видавцем був
Український Стрілецький Союз у Львові. Біля керма журналу почергово
стояли Р. Заклинський, М. Струтинський, О. Назарук, В. Пилип’юк,
Ю.Охримович. У першому числі видання говорилося, що це журнал для
української молоді, бо саме вона повинна стати тією силою, що відродить
суспільство і націю, вноситиме нові думки в скарбницю національного духу і
вершити нові справи на користь суспільно-політичного і культурного
розвитку. Це був студентський орган.
Відновився журнал у 1915 р. за фінансової допомоги стрільців.
Редактором став Ф. Федорців. Це було вже інше видання. Ф. Федорців писав
у зверненні “Від видавництва”, що, видаючи “Шляхи”, колектив має на меті
хоч би частково заповнити ту прогалину, яка утворилася, бо через війну не
виходять такі видання, як “Літературно-Науковий Вістник”, “Українська
хата”, “Дзвін”, “Український студент”, “Ілюстрована Україна”, “Світло” та
інші. Певною мірою це вдалося зробити. Більш розгалуженою і
різноманітною стала структура журналу. Там були відділи поезії, прози,
публіцистики, літературної критики, мистецтва, науки, бібліографії. Коли ми
говоримо про “Шляхи” як про стрілецьке видання, то не лише тому, що
стрільці його фінансували, а й тому, що це був ідеологічний орган
стрілецького руху, речник стрілецької ідеї. У журналі була рубрика,
присвячена воєнним будням. Тут друкувалися відомі публіцисти (Д.Донцов,
написав до журналу низку відомих статей — “Перед новою проблемою”,
“Шевченко і наша генерація”, “Чи кінець комедії”), стрільці —
Р.Купчинський, О. Назарук, А. Баб’юк, М. Голубець. Друкував журнал і пісні
стрілецького композитора М. Гайворонського. Серед тих, хто ілюстрував
видання, були І. Іванець, Л. Гец, чия творчість була пов’язана із стрілецьким
життям.
...У статті “Військова преса УСС”, надрукованій на початку 60-их років
у “Вістях комбатанта”, Б.Коринт писав: “У першій світовій війні появилася
вояцька преса в коші УСС самочинно і так сказати б інтуїційно. Не було тоді
ще інституцій пропаганди при штабах, ні видань більших військових
з’єднань, ні воєнних звітодавців. Усусуси створили свою пресу самі,
відчуваючи потребу друкованого слова для вояків, а з тим дали початок
оригінальному жанрові вояцької літератури. Слід зауважити, що творці
періодичних військових видань УСС є не тільки ініціяторами української
військової преси, але вони були першими в історії 20-го століття, які таку
ідею мали і перевели її в життя” [27]. Тут варто уточнити лише один момент.
Справді, Легіон УСС — унікальне явище в історії європейських армій,
стрілецька преса — особливо дорога нам сторінка української преси, але її
виникнення — це закономірний результат української історії, це органічна
риса українського характеру, це вияв нашої волі до незалежності.
Важливо, що ідеологія українського стрілецтва проявлялася у пресі. Як
утворення Легіону УСС мало всеукраїнське значення, так і формування,
еволюція ідеології стрілецтва теж мали всеукраїнське значення, оскільки то
був процес формування державницької ідеї. Відбувався цей процес у
несприятливих умовах, але чим довше тривала війна, чим більше жорстоких
боїв пережило стрілецтво, міцніла упевненість українців, що вони борються
за Україну, а своєю участю у війні проти одвічного ворога вони здобувають,
відновлюють втрачене історичне право бути самостійною державою. Це дало
підстави Загальній Українській Раді виступити із зверненням “До всіх
культурних народів світу” у вересні 1916р. У зверненні говорилося про те,
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що українська справа мусить бути справою всіх культурних народів світу, що
всі українці, незважаючи на кордони, змагають до визволення, опираючись
на історичне право і незабутні традиції своєї визвольної боротьби.
“Знаменням цих традицій є Український Легіон Добровольців в рядах армій
центральних держав”[28]. Українські політики ще раз підкреслювали у
зверненні, що українці хочуть бути “...самостійними господарями своєї землі,
в сім’ї вільних і рівних народів мати повну спромогу розвивати свої духовні
сили і матеріальні багатства свого краю для себе та для людства!” [29].
Політичний контекст формування державницької ідеології стрілецтва і
української політичної думки загалом, як уже говорилося, не був
сприятливим. На початку листопада 1916р. Австро-Угорщина і Німеччина
проголосили створення самостійного польського королівства. Крім цього,
австрійський цісар доручив урядові підготувати законопроект про автономію
Галичини без поділу її на польську і українську частини. Це був черговий акт
знехтування історичними правами українців, оскільки вони потрапляли під
владу свого традиційного ворога — Польщі. Зрештою, стрілецький загал
ніколи не був австрофільським. Лояльністю до Австрії, австрофільством,
відзначався скорше політичний провід, але на знак протесту і президія
Загальної Української Ради склала свої мандати. Запротестували і стрільці.
Постало навіть питання про доцільність збройної боротьби на боці АвстроУгорщини. Лише вчасна реакція Бойової управи врятувала ситуацію. У
своєму зверненні до Українських Січових Стрільців Бойова управа писала,
що навіть з найбільших розчарувань, при найбільших перешкодах, під
найважчими ударами “...не можемо дати собі витрунути з рук зброї, якою
боремося за нашу національну справу, не можемо допустити до того, щоб не
залежні від нас обставини зіпхнули нас без опору з нашої сторони, зі сцени
боротьби народів за свою будуччину” [30].
Та ніщо не могло спинити галицьких українців від братання з
наддніпрянськими українцями. Коли вони почули про лютневу революцію в
Росії, боротьба на боці Австро-Угорщини для них втрачала сенс: царат упав,
у Києві вибрано Центральну Раду. Усе це, як і проголошення І Універсалу,
мало величезний вплив на ідейно-політичну еволюцію стрілецтва. Цей період
закінчився 1 листопада 1918 р.
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2.5. Таборова преса періоду Першої світової війни
Із початком війни багатомільйонна російська армія рушила на захід. Її
головнокомандувач, князь Микола Романов, звернувся до галичан із
маніфестом, у якому проливав “крокодилячі сльози” над стражданнями
поневолених галичан (називаючи їх “російським” народом) і закликав їх
піднести прапор “єдиної”, “великої” і “неподільної” Росії, заявляючи, що
всім поневоленим братам знайдеться місце на лоні “матінки Росії”.
Російські політичні діячі були чеснішими і відвертішими. Захоплення
Галичини вони мотивували необхідністю знищити “мазепинство”, яке
заважало оздоровити Росію. Губернатор Галичини О.Бобринський на
практиці реалізував основні програмні положення російського шовінізму,
експансіонізму і хворобливого месіанства. Чесно діяли, можливо, кілька
російських інтелігентів. Так, В.Розанов писав 1917р.: “Росіяни дивним чином
себе спокушали, стверджуючи, що вони і східний, і західний народ, —
з’єднують і Європу, і Азію в собі, не зауважуючи зовсім того, що скорше
вони і не західний, і не східний народ, бо що ж вони принесли Азії і яку роль
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зіграли в Європі? На Сході вони обідрали і споїли бурятів, чемерисів,
киргизів-кайсаків, обідрали Вірменію, Грузію, заборонивши навіть (сам
слухав обідню) слухати свою православну обідню грузинською мовою... В
Європі явилися як Герцен і Бакунін і “внесли соціалізм”, якого “саме не
вистачало Європі”. Між Європою і Азією ми явилися саме “межеумками”,
тобто “нігілістами”, не розуміючи ні Європи, ні Азії. Тільки пиятику,
дурниці і бруд внесли. Це справді внесли... Але чи принесли ми сім’ю? Добрі
зачатки звичаїв? Працездатність? Ні-ні-ні...” [1].
Далі Розанов називає росіян “єрунда з художністю”, протиставляє їм
євреїв. Ця “єрунда з художністю” чисельністю понад десять мільйонів
чоловік, погано озброєна, не вишколена, озлоблена, неграмотна повинна була
застромити російський прапор на вершинах Карпат і вийти до Середземного
моря, а то й до Атлантики. Та російська армія ніколи не вигравала завдяки
вмінню, а лише завдяки перевазі у живій силі, підступові, жорстокості та
іншим факторам, які мають мало спільного із воєнним мистецтвом. У цій же
війні їй бракувало і достатньої мотивації. Діями на початковій стадії війни
(захоплення Східної Галичини і Львова та вихід до карпатських перевалів),
російська армія втратила кількасот тисяч полонених.
У таборах для військовополонених на території Німеччини і АвстроУгорщини виникла таборова преса. Власне, таборова преса — це теж
результат діяльності Союзу Визволення України.
У таборах, створених завдяки СВУ, з часом почали виходити газети: у
Фрайштадті — “Розвага”, у Вецлярі — “Просвітний листок” і “Громадська
думка”, у Раштаті — “Розсьвіт”, у Зальцведелі — “Вільне слово”.
Найбільше заслуговує на увагу “Розвага”, яка почала виходити раніше, і
професійний рівень її був вищим. Власне, уявлення про характер і зміст
таборових видань, їх роль у національному вихованні можна скласти на
підставі цієї газети.
Перше число ”Розваги” як часопису для полонених появилося 5 червня
1915 р. Видавав її гурток прихильників Союзу визволення України. У цьому
числі видавці говорили, що газета призначена для духовних потреб
полонених, буде містити все, що є корисним і цікавим. “І так в кожному
числі найдеться звістка про війну, різні оповідання, дещо з науки, про різні
дива природи, про людські винаходи, про поступ людської думки. В кожному
числі найдете вірші своїх товаришів, спомини, виливи того, що накипіло в
нашій натомленій душі. Ми находимо декількох із дійсним поетичним
хистом, які при роботі над собою могли б стати справжніми поетами, а треба
знати, що поет — духовний провідник народу, якого одне слово, більше
може, як цілі роти солдатів” [2].
У статті К. Пархоменка “Два роки видавничої діяльності у таборі” [3] є
факт, що саме із Фрайштадтського табору починалася національно-виховна
робота Союзу визволення України. Вона змальовує, в яких складних умовах
треба було провадити не лише видавничу, а й іншу діяльність.
Національно-виховна робота Союзу визволення України почалася зі
збору та передання для табору невеликої бібліотеки. Вона була розрадою для
полонених, засіваючи зерна національної свідомості серед полонених
українців. Це був перший культурний осередок, навколо якого почало
“гуртуватися все, що мало потяг до свого рідного” [4].
Наприкінці 1914 р. серед невеликого гурту полонених (читачів
таборової бібліотеки) зародилася ідея заснувати в таборі свою газету. Але не
було ні відповідних сил, ні матеріальних засобів, ні техніки. Та Просвітній
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відділ СВУ підтримав цю думку. Ініціативою полонених зацікавився В.
Сімович, член Просвітнього відділу СВУ. Відділ пішов назустріч і допоміг
матеріально, давши все необхідне для друкування газет.
На початку червня 1915 р. всі, хто бажав долучитися до видавничої
діяльності, зібралися на спільне офіційне засідання і вирішили створити
“Редакційний Комітет”, до складу якого увійшли 12 представників від
полонених і 2 від Просвітнього відділу (у тому числі В. Сімович).
На думку редакційного комітету, газета на початку повинна була мати
більше просвітній характер: знайомити полонених із минулим України,
показувати добрі і лихі сторони суспільного життя, поволі пропагувати ідеї
СВУ (редакційний комітет називав себе “Гуртком прихильників СВУ”).
Газету назвали “Розвагою”, оскільки вона справді мала служити, певною
мірою, розвагою для полонених українців, які опинилися на чужині.
Зважаючи на психологічний аспект ситуації, з цим можна погодитися.
“Розвагу” спочатку роздавали читачам безкоштовно.
Наприкінці серпня 1915 р. у таборі було засновано “Суспільнопросвітній гурток”. Відтоді редакційний комітет став одним із елементів
таборової організації і називався редакційною секцією суспільнопросвітнього гуртка. На загальних зборах суспільно-просвітнього гуртка
щодвамісяці вибирали президію редакційної секції з п’яти членів. Секція
мала право кооптувати до складу необмежену кількість нових членів. Члени
редакційної секції самі шукали серед полонених дописувачів. Особливо цим
відзначався В. Сімович, який кожному радив “пробу пера”. Це дало
результати, бо редакційний портфель збільшувався.
У серпні 1916 р. редакційна секція знову реорганізувалася — утворилася
цілком самостійна організація “Видавниче товариство імені Івана Франка”.
Товариство ставило за мету організувати серед полонених-українців
вивчення видавничої і редакційної роботи, щоб вони, повернувшись в
Україну, могли виконувати її самостійно.
Почався новий етап в житті табору і його видання. Видавнича робота
дуже пожвавилася, кількість членів видавничого товариства збільшувалася.
“Розвага” здобула прихильників серед полонених українців з інших таборів, а
згодом у всій Австрії, оскільки робочі команди із полонених брали газету із
собою, а вони працювали в різних районах країни. Про популярність газети
свідчив той факт, що з робочих команд до редакції приходили люди з
проханням надсилати газети і книжки. Збільшувалося число передплатників,
читачі організували збір добровільних пожертв для “Розваги”. Газета
“...зацікавлювала все ширші кола полонених і ставала як головним осередком
організаційної роботи у таборі, так і одиноким ширителем національної
свідомості поза табором” [5].
“Розвага” була тижневиком і виходила спершу на шести сторінках.
Структура газети нескладна. Це дві-три статті, вірші або проза полонених,
рубрики ”Війна”, “Світова війна”, “Із терену війни” (про події на фронтах
Першої світової війни), “Відомості із таборового життя” (про роботу різних
таборових гуртків, товариств, установ), “В полоні” (гуморески, зарисовки,
жартівливі діалоги тощо), “Всячина”, “Історичний календар”, “Вісти з цілого
світу”, “Розмовниця” (відповіді на запитання читачів), “Таборова хроніка”.
Головним завданням, яке поставив перед собою СВУ, було підняти
рівень національної свідомості, адже полонені здебільшого називали себе
“малоросами” чи “хохлами”, боялися слова “українець”.
У рубриці “Історичний календар” йшла мова про події минулого.
Наприклад, у ч.2 за 1915 р. згадувалося про М. Шашкевича, який помер 7
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травня 1843 р., про 8 травня 1653 р., коли Б. Хмельницький розгромив
поляків під Батогом на Поділлі, про 11 травня 1876 р., коли російський уряд
заборонив у межах Росії видавати книжки українською мовою.
У ч. 4 “Розваги” надрукована стаття Просвітнього відділу СВУ під
назвою “Про просвітну працю в таборі” і стаття “Чому нам треба вчитися
рідної історії?”. Автор останньої статті пише: ”Шануймо своїх героїв,
шануймо такі діла, справедливо оцінюймо, а тоді й полюбимо їх. Тоді не
будемо зглядати ся на сусідів... чуже святе, своє найсвятіше!” [6].
Ч.6 “Розваги” присвячене І. Мазепі, якого так ненавидить Росія: вміщено
його портрет, вірш про нього, вірші самого гетьмана. Онисим Чемерда
написав статтю “Хто такі “Мазепинці”. Автор пише, що росіяни називають
так українців, коли хочуть їх образити, але українцям треба цим гордитися.
У ч.11-12 появилася стаття “Геть руки від Володимира Великого!” 28
липня 1915 р. уряд Росії помпезно відзначив 900-ту річницю смерті
київського князя Володимира Великого. Газета дає читачам зрозуміти, що ця
постать належить Україні і є частиною української історії, а не російської. У
цьому ж числі була стаття Онисима Чемерди “Суспільно-просвітній гурток”
між полоненими в Фрайштадті”: “А ми хочемо, щоби кожний знав про це,
щоби кожен знав, що він є українець і що має робити, щоби йому краще
жилося. Для цього закладається “Просвітній гурток”, і він мусить бути чисто
українською організацією” [7]. До його складу, на відміну від усіх інших
гуртків, секцій, товариств, могли записатися лише українці.
“Розвага” присвячувала окремі числа Т. Шевченкові, І. Франкові,
М.Грушевському.
Вихованню національної свідомості полонених сприяв показ справжньої
Росії, тобто її негативного іміджу. У ч.6-7 за 1916 р. редакція вдалася до
такого прийому: передрукувала із журналу “Русская мысль” (липень 1914 р.)
статтю “Тургенєв і письменники України”, де є слова Тургенєва: “Мне дали
четыре номера “Основы”, из которых я мог заключить, что выше
украинского племени нет ничего в мире — и что в особенности мы,
великоросы, дрянь и ничтожество”.
Газета викриває загарбницьку політику Росії щодо своїх сусідів та інших
держав. Болгарія оголосила війну Сербії, тож у газеті появилася передова
стаття “Погром всеслов’янської брехні”. Тут викрито облудну ідею
панславізму. Насправді, переконує редакція, ідею панславізму Росія
використовувала у власних інтересах.
Про загарбницьку політику Росії говориться і в публікації “Заповіт
російського царя Петра Великого” [8], і стаття Онисима Чемерди “Чи
справдився заповіт Петра” [9], у якій автор доводить, що сучасна війна — це
результат агресивної політики Росії.
Дуже різко газета виступила проти ганебної політики Росії в окупованій
Галичині — арештів інтелігенції, вивезення населення у віддалені губернії,
насильства, знищення всього, що є українським, пограбування українських
музеїв і бібліотек. Усе це, до речі, не свідчило про Росію як про цивілізовану
державу. “Розвага” вмістила передову статтю “Варвари” [10], у якій
розповіла, що російська армія, відступаючи із Східної Галичини, Волині,
Холмщини, залишала за собою спалені і пограбовані міста і села, а людей
вивозила на схід.
Редакція поступово підводила своїх читачів до думки про потребу
організації, про те, що не треба боятися політики. Про це пише Іван
Наддніпрянець: “В організації наша сила і воля, наша будучність! Від неї
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зележить щастя і доля нас, полонених, батьків, неньок і діток наших, доля
рідного краю — України!” [11]. У наступному числі надруковано статтю “Ще
дещо про організацію” [12]. Поступово життя у таборі набувало
організованих форм, почали діяти “Видавниче товариство імені І. Франка”,
Товариство “Просвіта” імені М. Драгоманова (тут читали курси політичного
права, політичної економії, німецької мови, української історії, історії
педагогіки,
географії,
природознавства,
сільського
господарства,
бджільництва, відбувалися щотижня дискусії на громадські теми),
драматичне товариство імені І. Котляревського, Товариство “Український
хор” імені М. Вербицького, “Спілкова чайня”, “Власна поміч”. У таборі
відбувалися літературні вечорниці, вистави таборового театру — про все це
писала газета “Розвага”.
Редакція коментувала міжнародні події. Вона досить стримано
повідомила про рішення Німеччини і Австро-Угорщини створити польську
державу і рішення Австро-Угорщини надати широку автономію Галичині, не
розмежувавши її на польську і українську. Звернула увагу “Розвага” і на так
звані пункти американського президента Вільсона — його відомий лист до
сенату від 22 січня 1917 р., де він висловлював свої міркування з приводу
світової організації, з приводу основ майбутнього миру. Вільсон говорив про
умови, які могли б гарантувати цей мир. Вільсон говорив і про право
кожного народу (великого чи малого) на самовизначення.
Газета постійно розповідала читачам про життя в Росії. “Розвага”
привітала лютневу революцію та утворення Української Центральної Ради.
Вона багато розповідає про Україну — цій темі присвячувалося кілька
публікацій у кожному числі. Появляються рубрики “Вісті з України”, “Голос
українського народу”. Й. Іванченко у статті “Централізм, автономія,
федерація” [13] пише: “Для нас існує тільки одна політична форма, котра нас
може вповні задовольнити — в і д н і к о г о н е з а л е ж н о ї д е р ж а в и ”
[14]. Цю проблему порушено і в інших публікаціях — “Автономія
недержавних народів і російський лібералізм” [15], “Домагання українців і
тимчасове російське правительство” [16]. “Розвага” все більше схиляється до
ідеї повної незалежності. У ч. 39 газета надрукувала статті Переяславського
договору [17]. Співробітники і автори газети викривають політику Москви —
“Погрози Керенського” [18], “Авантура Корнілова”, “Яку правду показала
московська конференція” [19]. У статті “Чому московським централістам
потрібна економічна єдність України з Москвою?” [20] мова йде про те, що
не грабуючи Україну, “велика” Росія просто не може існувати.
Гасло про незалежність України, роздуми про її історичну долю знову
залунали після більшовицького перевороту. Іван Луб... у статті “Нова
революція в Росії, справа мира і Україна” пише: “Правительство ж Леніна
для України, як і для решти недержавних народів, бо Українці в його особі
мають найліпшого приятеля. Він свого часу боронив і “Союз Визволення
України”. Він з цілою своєю більшовицькою фракцією обстоює не тільки за
автономією для кожного народу Росії, а і за цілковитою самостійністю. Його
переконання в національній політиці сягають дальше багатьох Українців”
[21]. Але ілюзії незабаром розвіялися. Той же Іван Луб... пише, що “жадоба
цілком увільнитися від “братніх” обіймів московських прибирає на Україні
нечуваних досі розмірів” [22]. Газета розповідала своїм читачам про звірства
більшовиків в Україні, про переговори у Брест-Литовському.
Після проголошення Четвертого Універсалу газета виступила із
зверненням “До всіх полонених українців” [23], а ще раніше — “До офіцерівукраїнців” [24]. Це заклик записуватися в українське військо. У таборі
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створювався 1-ий український полк імені Гетьмана Петра Дорошенка, який
після повернення із неволі в Україну мав перейти у розпорядження уряду
УНР. Заклики вступати до українського війська повторюються в наступних
числах. Газета розповідає про від’їзд першого куреня добровольців до
Володимира-Волинського, де формували “Першу стрілецьку дивізію”.
Записом добровольців у таборі керувала Боєва управа. Газета послідовно
захищала ідею утворення українського національного війська. Росенко у
статті “Українське військо” писав, що саме це лякає наших ворогів і вони
намагаються довести “молодшому братові”, що це шкідливо, непотрібно, бо
спиняє людський поступ. З цього приводу автор критикував лідерів
Центральної Ради, які недооцінювали значення національної армії або, як
Винниченко, діяли так, щоб її не було: ”На чолі руху українського стоять в
більшости соціал-демократи, котрим мілітаризм меньше милий, ніж
ласкавим українським опікунам”[25].
У таборових умовах співробітникам газети було важко встигати за
подіями. Часто інформація брали з інших видань.
Стримано поставилася газета до державного перевороту і приходу до
влади Гетьмана П. Скоропадського. Газета пише про нього як про
загадкового гетьмана зі ще більш загадковими міністрами [26]. Позиція
газети — Українська Народна Республіка вийде із цих потрясінь сильною
[27], а гетьманський уряд не втримається [28]. Співробітники задумуються
над причинами того, що сталося. Росенко у статті “Хто винен?” пише про
байдужість українців, вважаючи, що ще не пізно спокутувати свій гріх [29].
Наприкінці липня 1918 р. газета припинила існування. Крім тижневої
газети “Видавниче товариство імені І.Франка” видало календар “Розваги” на
1916-17 рр. накладом 2400 примірників і обсягом 340 сторінок. Окремими
відбитками виходили національні гімни, відозви, різноманітні картки,
оповістки, театральні афіші, брошура “Дві казки”.
За три роки роботи у видавничій діяльності взяло участь 80 осіб, крім
дописувачів. Напочатку до газети писали, в основному, галицькі українці із
Просвітнього відділу СВУ, а потім лише полонені. Щоправда, писали вони
під псевдонімами, більшість з яких так і залишилася не відкритою. Тут
розпочинали літературний шлях поети Микола Струмок (псевдонім
М.Гладкого) і О. Кобець (псевдонім Олекси Варавви).
Від жовтня 1916 р. газету редагував Ф. Шевченко, племінник
Т.Шевченка. Більшовики замордували його у 1945 р.
Серед співробітників найбільше було учителів і селян — по двадцять,
але були й представники інших професій та соціальних верств, навіть один
фахівець. Цю статистику подає редакція газети [30].
Такий шлях пройшли й інші таборові газети з тою лише різницею, що не
так насторожено полонені сприйняли своє таборове видання, бо вже читали
“Розвагу”. Перше число “Розваги” полонені зустріли неприхильно. “Майже
весь наклад першого числа “Розваги” опинився в таборових смітниках та
канавах. Скрізь по таборі тільки й було чути лайку на Україну й на рідну
мову, а тим, що писали й друкували газету, небезпечно було й і через табор
пройти. Ось як привітали перше число “Розваги” ті, для котрих вона була
призначена, котрим вона несла світло правди і просвіти, котрим мала
вернути загублену в московськім болоті національну думку”, — так
говорилося в останньому числі “Розваги” (ч. 27 від 27 липня 1918 р.) у
зверненні “До наших читачів!” [31].
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“Просвітний листок” почав виходити 1 січня 1916 р. Видавали його
українці-полонені табору Вецляр (Німеччина). Періодичність — двічі на
місяць. Виходив на восьми сторінках журнального формату.
У першому числі Ф.Степанюк у статті “Українцям” спростовує чутки,
долаючи упереджене ставлення полонених: ”Бунтувати ся Вас ніхто не
заставляє. Ніяких списків в Росію на Вас подавати не будуть, а тілько хотять
Вам дати спромогу знати, хто Ваші батьки, чиї Ви діти, словом сказати і
розяснити, якої він нації і що національність треба шанувати, і що як
національність поневолена, треба її освободити” [32].
Основні рубрики в газеті: “Допис” (розповіді або листи полонених),
“Просвітна праця” (розклад занять у школі, розпорядок роботи читальні,
оголошення), “Історичний календар”, “Події в світі”, “Наш голос”, “Із
таборового життя” (про життя і діяльність різноманітних таборових
організацій), “Із українського життя” (про події в Україні), “Про події з Росії
й зі світа”, “Війна”.
Подибуємо на сторінках “Просвітного листка” багато криптонімів і
псевдонімів: Олек. Полтавський, Подоляк, Волиняк, К.Ми-й, Січовик,
Патлах, Л.Л., В-лий, В.П., Чухрай, Сміхун, Нихай, П.Г., Перекотиполе, А.Пко та інші. Тільки про криптонім В.П. можна сказати, що він належав
В.Пачовському, який був членом просвітнього відділу СВУ і дописував до
таборової преси.
Як і в інших таборах, у Вецлярі функціонували різні товариства й
організації: була пресова секція, соціальна, товариство кооперативної чайної,
гімнастичне товариство “Січ”, вищі курси імені Т. Шевченка, товариство
імені М. Лисенка. Згодом було організовано “Вецлярську Україну” — таку
назву отримала громада українців-полонених [33]. Газета активно описувала
роботу цих товариств і секцій.
Газета від початку порушувала політичні проблеми, розповіла про
ганебну поведінку Росії в окупованій Галичині — “Відгуки на Московське
панування в Галичині” [34], але щоб полонені не запідозрили газету в
упередженому ставленні до Росії, автор (П.Г.) посилається на петербурзьку
газету “День”. Цей же автор розповідає у кореспонденції “Московська
евакуація мирного населення” [35] про те, як росіяни вивозили галицьких
українців.
Як і “Розвага”, “Просвітний листок” розповідав полоненим про
І.Мазепу, Т.Шевченка, І. Франка, М. Грушевського.
Газета друкувала уривки із книги німецького вченого П.Рорбаха “Через
Україну 1897”. Цей вчений чітко розмежовував український і російський
народи, а не вважав їх братніми. Починали із найпростіших історичних і
політичних істин, щоб у полонених прокинулося усвідомлення своєї
національності. С. Журба пише у статті “Політичне значіннє України”: “І так,
Шановні братя, єдина путь до кращої будучности: відбудова Української
самостійної, ні від кого незалежної держави” [36].
Газета пояснює читачам, чому Росія боїться самостійної України — “чому
московські загребущі політики бояться Самостійної України?” [37], чому Росія
почала сучасну війну і які її справжні цілі — “Новими стежками до старої
мети”. Автор статті (передова) пише: “Одною з головних цілей теперішньої
війни є для Росії здобути за всяку ціну Галичину, щоб опанувавши цим “ісконі
рускім краєм”, задушити в коріні демократичний рух Український,
небезпечний для велитенської держави північного деспота” [38].
Як бачимо, “Просвітний листок” йшов шляхом, прокладеним
“Розвагою” і у політичному руслі, визначеному СВУ. Хоча були різні
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тлумачення деяких подій: відомо, що галицькі українці негативно
поставилися до рішення Австро-Угорщини надати широку автономію
Галичині, не розмежовуючи її на українську і польську, хоча до рішення
Німеччини створити незалежну польську державу поставилися помірковано.
В.П. намагається у цій ситуації (стаття “Самостійна Польща й Україна”)
знайти якусь користь для України: “Для нас створення Самостійної Польщі
важне тим, що тепер уже заміна Східної Галичини на Польщу в мирних
договорах з Росією, чого могла би домагатися Росія — виключена” [39]. В. П.
вважає, що коли самостійна Польща буде відділена від Росії самостійною
Україною, тоді осередні держави будуть забезпечені від загрози війни і
тільки тоді буде тривалий мир на сході Європи. “І тому по рішенню
польської справи мусить прийти на чергу українське питання” [40].
У Вецлярі виходив 1917-1918 рр. ще один часопис — “Громадська
Думка”. Редакція пояснила, чому таку назву отримало це таборове видання.
1905р. російська влада заборонила газету під такою назвою.
“Громадська Думка” теж нічим принципово не відрізнялася від інших
таборових видань, а тим більше від “Просвітного листка”, що виходив тут
же. Вона мала рубрики “Війна”, “Мир”, “Вісти з Росії й зі світа”, “З
таборового життя”, “Бібліографія”. Обсяг — вісім сторінок.
23 січня 1916 р. вийшло перше число “Розсьвіту”, часопису для
полонених-українців. Виходила газета у Раштаті (Німеччина). Видавав її
гурток прихильників СВУ, а від ч.6 — громада “Самостійна Україна”.
“Розсьвіт” мав журнальний формат і виходив обсягом вісім сторінок.
Виходив один раз на тиждень, а від ч.44 — двічі на тиждень.
Видавці у зверненні “До земляків” писали так:
“Наша мета була б в деякій мірі осягнена, коли б наші земляки тут, в
неволі, не марнуючи даремно часу, обмінювались думками, учились
пізнавати себе, бо ми ж тепер перед тою хвилею, коли скинемо ярмо
темноти, ярмо рабства і перед нами починає сьвітати, мов перед сходом,
тому й часопис цей назвали ми “Розсьвіт”.
Будемо старатися, на скілько се можливо, подавати товаришам відомості
про воєнні події, про таборні справи, деякі вісті з цілого світа і т.п.” [41].
Зрозуміло, майбутнє показало, що тематика видання була набагато
ширшою, важливішою. Як і всі інші таборові видання, “Розсьвіт” мав такі
рубрики: “Відомості із сьвіта”, “Послідні вісті”, “Воєнні вісті”, “Таборне
життя”, “Гумористичний куток”, “Із листів, які полонені отримують з Росії”.
“Розсьвіт” докладно розповідав про діяльність таборових секцій і
організацій. Тут були секції (входили до складу “Самостійної України” —
громади українців у Вецлярському таборі): національна, соціальна і аграрна
секції, гімнастична секція “Запорізька Січ”, артистична секція (згодом
драматичне товариство імені Тобілевича), музичне товариство імені Лисенка.
Участь у цих секціях, товариствах і заняття в школі чи в народному
університеті підвищували національну свідомість, а саме це було головним
завданням і метою. Однією із найважливіших була національна секція. У
статті “Про національну секцію” І. Гордієнко пише: “Національна секція має
на цілі: зорганізувати полонених Українців, розкрити ім очі, щоб вони
побачили, що німий український народ, ціла наша нація є доведена хитрою
політикою инших націй до стану робучого скоту...” [43]. Не відразу пішли
полонені у цю секцію, — заважали страх, затурканість. Але від кількох
десятків осіб ця секція зросла до 500.
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У розповідях про секції та товариства газета намагалася підкреслити
високі та одвічні культурні традиції українців. По-їв у розповіді про музичне
товариство імені Лисенка пише: “Українська пісня становила найцінніший
скарб, найбільші гордощі нашого народу”. Лисенко пише, що в Україні вже
за козацьких часів була дуже поширена освіта, а московський народ був тоді
напівдиким” [44]. Автор розповіді про драматичне товариство імені
Тобілевича (це публікація Палажки Борулихи — полоненого, який у
таборовому театрі виступав у жіночій ролі) описує, що товариство
утворилося влітку 1915 р. “Для Українців наш власний театр має може
найбільшу цінність, бо він один лунав по всій російській Україні з того часу,
як російський уряд указом з 1876 р. заборонив всяке живе слово на нашій
мові...
Те, що наші полонені цікавляться театром, дає нам змогу сказати, що
наші душі ще живуть, хотять чогось гарного, що вони здібні розбити кайдани
рабства та стати людьми і панами в своїй хаті” [45].
Можна здогадатися, яка боротьба відбувалася за ці душі. Так, П.Л. у
статті “Захалявна психологія” виступає проти захалявної, як він каже,
психології міщанського шовінізму [46].
“Розсьвіт” пише про Т. Шевченка, І. Франка, М.Грушевського, про
наше славне минуле, про гетьманів Б. Хмельницького та І. Мазепу,
переконує полонених у тому, що українці мають право на державу. Автори
публікацій відверто говорять про Росію як одвічного історичного ворога, —
це стаття “Наш ворог” [47], про те, що московщина — це отрута для
українців, а виною цьому — наша несвідомість [48], про те, що Росія завжди
грабувала Україну та її коштом збагачувалася [49].
“Вільне Слово” виходило у Зальцведелі (Німеччина) від 1 березня 1916р.
заходами просвітнього відділу СВУ і полонених. У першому числі читаємо
заклик: “Товариші! Говоріть і пишіть все і всюди по українськи, бо це ганьба
соромитись і неповажати матірню мову! Вчащайте усі на науку рідної історії
і письменства, бо кожна шануюча себе людина повинна знати свою
минувшину і духовне надбання своїх батьків!”
Зі звернення “Від Редакції” довідуємося, що: “Ціль часопису така: перш
усього нам потрібно подати товаришам дрібку сеї душевної розради і забуття
про власну недолю... А відтак хотілоб ся нам подавати попри найцікавіші
відомости із світа і родини також і инші думки на громадянські питання,
щоби плекати у собі свідомість горожанських і національних прав, а через те
стрясати з себе цей намул несвідомости, байдужости і заляканости...
Міститимемо попри поважні статті на суспільні, громадянські теми,
всякі дописи про життя в полоні, про переживання на війні, вірші і
оповідання, новини з нашого табору” [50].
Редакція обіцяла зберігати таємницю авторства. На сторінках газети
чимало псевдонімів і криптонімів: Іван Невеселий, Увірвиголова, Нагнибіда,
Товариш, Д.В., Сумний, Утікач, Небійсьполітика, Голопузенко, І. К., Г. К. Із
них знаємо лише про Миколу Струмка (М. Гладкий). Найважливіші рубрики:
“Українське життя”, “Листи з робочих команд”, “Український рух в Росії”, “З
таборового життя”, “Що діється в світі”, “Література, наука й мистецтво”,
“Вісти з російського життя”, “Переписка редакції”, “Дрібні вісти”, “Новини з
українських земель”, “З листів полонених”.
“Вільне Слово” теж суттєво не відрізнялося від інших таборових видань.
Однакові умови таборового життя і однакова мета (виховати полонених
національно свідомими) зумовлювали аналогічну проблематику. Іван
Невеселий писав у статті “Україна в передодні визволення”, що душа
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України заплямлена, але здорова для будучого життя, що подекуди віє
“руським духом”, але цей дух потопає у своїй брудноті. Усього цього зараз
важко позбутися, бо щоби цілком стерти українське ім’я, російський уряд не
шкодував жодних засобів для створення з “хахлів” перевертнів. Але
українська самостійницька думка живе, а з нею живе і весь український
народ на злість своїм ворогам [51].
Редакція “Вільного Слова”, як і інші видання, невтомно працювала над
тим, щоб розбудити сплячу українську думку полонених, їх приспану
національну свідомість і гідність. У ч. 7 Товариш написав статтю
“Пробуджений народ”, у якій йдеться про Ірландію та її боротьбу за
національне визволення. Приклад Ірландії, до речі, українські публіцисти
дуже полюбляли використовувати, адже ірландці були ще в гіршій ситуації,
ніж українці. Автор апелює до національної гордості українців: “А щож ти,
український рабе, з 34 міліонами голодних черев і 68 міліонами рук?.. Ти
гордиш ся сим, що зможеш зліпити два московські слова до купи і не мусиш
говорити до свого брата мовою твоєї матері! І лижеш руку, яка тебе бє і ляєш
кров за тирана! Сором!” [52].
Ч. 8-9 було присвячене Т. Шевченкові. Його лейтмотив — не
оплакування важкої долі поета, а боротьба за визволення з-під московського
іга. Товариш написав статтю “Шевченків заповіт і його політична думка” і
підкреслив, що головне в “Заповіті” — це боротьба з Росією” [53].
Полонені справді прокидалися. Ось редакція друкує листа Д. Люшні,
який пише, що прозрів після Тарасового свята [54]. Делегат був на “Січовому
Святі” у Раштатському таборі, про що він теж згадує у листі. Це ще одне
свідчення, як у полонених прокидалася національна свідомість. Інший
полонений, який чув про героїзм Українських Січових Стрільців, пише у
листі до редакції: “Зараз написав листа до СВУ з проханням вступу до УСС і
не знаю, чи що буде, чи ні, боюсь щоб не відказали” [55].
“Вільне Слово” писало про фальшиву любов Росії до слов’янських
народів, облудні ідеї слов’янофілів, про загарбницьку політику Росії щодо
України. Ось що могли прочитати полонені в одній із публікацій: “В Україні
було 90% озимої і 60% ярої пшениці, 99% цукру, 80% ячменю, 70%
мінерального і дерев’яного палива, 87% нафти, 70% залізної руди, 70% солі”
[56]. Тут було над чим задуматися. Без сумніву, що у такому контексті зовсім
по-іншому полонені сприймали слова Якимця: “Тільки у власній, незалежній
Україні зможемо використати величезні багацтва нашої землі й обернути їх
на добро власного народу” [57].
У редакції добре знали вагу друкованого слова. Про це йде мова у
редакційній статті “Велика сила людського слова” [58]. І хоча доводилося
долати труднощі у вихованні полонених, наполеглива праця давала
результати. Про це газета написала у статті “Рік праці” [59].
Таборові видання почали виходити у важкий для українців час: “Саме
тоді, коли здавалося, для України пробила остання година, тільки незначні
гурти українців галицьких і російських не втратили надію і гордо тримали
український прапор. До них належав і гурт українців, що заснував СВУ. До
них належали ті, хто під його фірмою розпочали культурно-національноосвідомлювальну працю серед полонених фрайштадтського табору. Вони
скрізь проголошували: “Україна не вмре й не загине, і дійде до повної
української незалежності” [60]. Так писала “Розвага” у своєму останньому
числі.
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Там само.— Ч.20.— С.1.
Там само.— Ч.19.— С.3.
Там само.— Ч.20.— С.1.
Там само.— С.3.
Там само.— Ч.22.— С.3.
Там само.—1918.— Ч.27.— С.1-2.
Просвітний Листок.— 1916.— Ч.1.— С.7.
Там само.— Ч.14.
Там само.— Ч.3.
Там само.— Ч.4.
Там само.— Ч.10-11.— С.1.
Там само.— Ч.25.
Там само.— Ч.27.— С.1.
Там само.— Ч.32.— С.1.
Там само.— С.2.
Розсьвіт.— 1916.— Ч.1.— С.1.
Там само.— 1917.— Ч.4.— С.3.
Там само.— Ч.11.— С.5.
Там само.— Ч.12.— С.2.
Там само.— Ч.8.— С.4.
Там само.— Ч.11.— С.6.
Там само.— Ч.19.— С.1.
Там само.— Ч.30.— С.1-2.
Там само.— Ч.31.— С.1.
Вільне Слово.— 1916.— Ч.1.— С.1.
Там само.— Ч.6.— С.1.
Там само.— Ч.7.— С.3.
Там само.— Ч.8-9.— С.5.
Там само.— Ч.10.— С.7.
Там само.— Ч.4.— С.3.
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56.
57.
58.
59.
60.

Там само.— Ч.1.— С.5.
Там само.— Ч.12.— С.3.
Там само.— Ч.21.С.1.
Там само.— Ч.48.— С.2.
Розвага.— 1918.— Ч.27.— С.4.

2.6. Військова преса Західно-Української Народної Республіки
М. Лозинський писав: “Заснувши вночі 31 жовтня 1918 р. під
австрійською державною владою, виконуваною поляками, населенє Львова
прокинулося 1 падолиста 1918 під владою Української Національної Ради. Як
символ сеї влади маяв на вежі ратуші український синьо-жовтий прапор. Такі
самі прапори маяли на важнійших державних будинках. По місті ходили
українські військові патрулі” [1]. Те саме сталося і на периферії. На стінах
будинків появилася того ж дня відозва Української Національної Ради, в якій
говорилося, що волею українського народу на українських землях колишньої
австро-угорської монархії утворилася Українська Держава. Тут же
повідомлялося, що найвищою державною владою Української Держави є
Українська Національна Рада. Того самого дня Українська Національна Рада
звернулася до народу новоствореної держави. У цьому зверненні читаємо:
“Український народе!
Голосимо тобі вість про твоє визволенє з віковічної неволі. Від нині Ти
господар своєї землі, вільний горожанин Української Держави.
Дня 19. Жовтня твоєю волею утворилася на українських землях бувшої
австро-угорської монархії Українська Держава і її найвища власть Українська
Національна Рада.
...Український Народе!
Доля Української Держави в твоїх руках. Ти станеш як непобідний мур
при Українській Національній Раді і відопреш усі ворожі замахи на
Українську Державу” [2].
Так починалася історія Західно-Української Народної Республіки. Тут
варто зауважити, що дату утворення держави Українська Національна Рада
пов’язує не із 1 листопада, не із захопленням фактичної влади, а з
утворенням Української Національної Ради.
Бої за Львів почалися вже 2 листопада. Лише 9 листопада 1918р. було
створено уряд — Тимчасовий Державний секретаріат, а до того часу і
законодавчі, і виконавчі функції належали Українській Національній Раді.
Секретаріат військових справ очолив Д. Вітовський.
Державний секретаріат розробив проект тимчасового основного закону
про державну самостійність українських земель колишньої австро-угорської
монархії. У статті першій цього закону і було визначено назву нової держави.
“Провідники листопадового зриву не передбачували поважного
спротиву поляків, вони й не думали, що дійде до українсько-польської війни.
Тимто до організації збройних сил прийшло доволі пізно. Він почав щойно
тоді, коли у Львові розгорілися бої” [3].
Як створювалася армія ЗУНР? Її основою були ті українські частини, що
захопили Львів, і січові стрільці, які прибули 3 листопада. До цих загонів
приєдналася частина студентської і робітничої молоді. На час, коли армія
ЗУНР залишала Львів, вона нараховувала чотири тисячі вояків. Цього було
недостатньо, щоб утримати Львів. Українці, які поверталися з австрійського
війська, поспішали до рідних домівок, бракувало старшин, провінція посилала

96

Військова преса
до Львова підкріплення. Державний Секретаріат зі Львова виїхав до
Тернополя. Тоді розпочалася планова робота над створенням регулярної армії,
якою зайнявся Секретаріат військових справ. Д. Вітовський почав
організовувати військову силу ще у Львові. М.Лозинський про події того часу
писав за гарячими слідами: “Рішучість, з якою занято Львів, не була на жаль
прикметою дальшої діяльности національно-демократичних кругів. Вирісши в
легальній політичній боротьбі з поляками, вони не освідомили собі, що тепер
місце політичної боротьби займає війна, — війна на житє або смерть” [4].
Збройну силу ЗУНР — Українську Галицьку Армію було створено. Вона
відновила державницькі традиції, зі зброєю в руках втілювала ідею
української державності у Галичині і Великій Україні. Десятки тисяч
стрілецьких могил розкидані на українських полях. Є вони і під Москвою, де
розстрілювали українських старшин, і на дні Білого моря, де їх топили разом
із баржами.
Про історію виникнення УГА, її організацію, структуру, трагічний шлях
написано чимало [5]. Про військову пресу ЗУНР, про її ідеологічнопропагандистську діяльність спеціальних досліджень нема. Б.Гнатевич і
О.Думін в “Історії українського війська”, оцінюючи, як в УГА було
поставлено розвідку і пропаганду, писали: ”З нею (з розвідкою.— Авт.)
лучиться нерозривно контррозвідка, себто охорона війська і населення
власного краю, і пропаганда, що знову має на меті словами і друком
поборювати ворожу пропаганду і протиставити їй власну.
Пропаганду в Галицькій Армії і також серед населення ведено головно
при помочі часописів; пропаганда при помочі книжок, афішів і устна
пропаганда були поставлені дуже слабо. В армії працювали пропагандні
старшини (в бригадах і корпусах), стрільці і підстаршини в менших
об’єднаннях. Справа пропаганди, хоч має вона переважне значення для нації,
що воює, була і серед населення, і серед війська організована зовсім
незадовільно. Тимто не могла вона успішно поборювати ворожої пропаганди
і формувати настроїв армії та населення в державницькому й воєнному дусі”
[6]. Ця думка учасників воєнних подій того часу відверта.
В УГА були такі видання: “Вістник Державного Секретаріяту
Військових Справ”, “Стрілець”, “Стрілецький шлях”, “Полева газета”,
“Український козак”.
Перше число “Стрільця” появилося 1 січня 1919 р. у Тернополі, де вже
перебував уряд ЗУНР. Цю газету з власної ініціативи і за допомогою
секретаря військових справ Д. Вітовського почав видавати відомий поет
В.Пачовський. За його ж словами, це була перша газета від того часу, як
українські війська і уряд залишили Львів. “Я підняв прапор нашої думки
чистими руками і ніс його високо понад головами. Воля народу, дух
українського війська — було для мене найвищий закон!” [7].
Тут своєрідно визначено програму видання. А втім, газета відображала
основні проблеми того часу. Перестала вона виходити десь приблизно у
середині листопада. Спочатку газета виходила як часопис українського
війська, потім — як орган Начальної Команди Галицької Армії, а в останніх
числах читаємо, що це знову часопис для українського війська.
Січневі числа “Стрільця” позначені впливом важливої історичної
проблеми — злуки обох українських держав ЗУНР і УНР. У ч. 1 В.П.
(В.Пачовського) у статті “Що мусить стати ся!” пише про потребу
проголосити відверто й урочисто злуку всіх українських земель: “Ідеал, про
який мріяли батьки й діти наші від кількасот літ, мусить сповнитися. Тепер
або ніколи!” [8]. Автор наголошує, що західноукраїнські землі повинні
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відійти до України, навіть якщо туди повернеться Росія: “України вона не
задавить, як будемо всі разом”. Насправді ж більшовицька Росія
започаткувала антиукраїнський геноцид, поєднавши асиміляцію і фізичне
знищення.
У другому числі “Стрілець” видрукував звіт із засідання Української
Національної Ради, на якому прийнято рішення про злуку з УНР [9]. І цю
тему “Стрілець” розвиває в наступних числах: опубліковано тексти телеграм,
якими обмінялися з приводу рішення про злуку Д. Вітовський і С. Петлюра,
повідомлення про від’їзд делегації ЗУНР до Києва, статті В. Пачовського
“З’єдинена Україна на міжнародному суді” та “Історичне право злуки
українських земель”, звіт про святкування злуки в Києві.
Зрозуміло, що найгострішою проблемою для ЗУНР (а після
проголошення злуки — Західна область Української Народної Республіки)
постала війна з Польщею. Було очевидно, що ЗУНР не вистоїть проти
Польщі і уряд УНР прийшов на допомогу. Директорія відправила військові
загони, артилерійську бригаду і два гарматні полки Січових Стрільців із
окремого корпусу полковника Є.Коновальця. Крім цього, Директорія
допомогла озброєнням і боєприпасами [10]. Сили були занадто нерівні і лише
високий бойовий дух допомагав вистояти й переходити у наступ.
“Стрілець” намагався цей дух підтримати і зміцнити. У статті
“Жовніри!” Д.Вітовський писав: “Що буде з нами — рішиться кров’ю і
залізом. Кров’ю і залізом мусите рішити, що буде з нами — мусите рішити
Ви, Жовніри без страху, без надуми і без вагання!” [11]. Безкомпромісну
позицію займав В.Пачовський у статтях: “Биться чи мириться?!” (ч.5),
“Вороги наші” (ч.6), “В справі переговорів” (ч.7), “В ім’я грядучих!” (ч.9).
Спочатку воєнні події розвивалися на користь українців. Східна
Галичина була в їхніх руках за винятком лінії Перемишль-Львів, але й Львів
перебував у облозі. Особливо успішною для української армії стала середина
лютого. УГА вже готувалась до того, щоб перервати залізничний зв’язок між
Львовом і Перемишлем, і доля Львова була б вирішена. Саме в цей момент
прибула комісія Антанти під голововуванням генерала Бартельмі. Згодом
виявилося, що найпершим її завданням було врятувати Львів для поляків.
Український уряд погодився на перемир’я, яке тривало від 25 лютого до 1
березня. Переговори відбулися намарно. 2 березня бої відновилися знову і
вдалий момент для українців було втрачено.
Газета писала, що Антанта виконувала посередницьку місію на користь
поляків. По суті, Антанта українській стороні поставила ультиматум.
С.Петлюра теж погоджувався, щоб уряд Є. Петрушевича прийняв пропозиції
комісії генерала Бартельмі, хоча вони (демаркаційна “лінія Бартельмі”) були
досить принизливими. Таким чином С. Петлюра намагався отримати
підтримку в Антанти у боротьбі з більшовиками. В. Пачовський
підкреслював нещирість політиків Антанти і рекомендував: ”Всі українські
громадяне усіх партій мусять раз на все затямити собі, що будувати не можна
на чужій помочі, а на власній силі, на організації власних мас тяжкою
працею з дня на день на кождім місці, при кождій нагоді, не папером і
словами, а ділом щоденного труду!” [12].
В. Пачовський й інші автори часто повторювали, що український народ
ніхто не переможе. УГА справді була найкращою, з огляду на моральний і
бойовий дух, армією на сході Європи, хоча і найгірше оснащеною.
Чортківська офензива — це блискуча операція, незабутня сторінка в історії
УГА — армія, деморалізована невдачами, без достатньої кількості
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боєприпасів, без єдності в керівництві зривається до наступу і громить
озброєні до зубів війська генерала Галлера. Вистрілявши всі набої, УГА
відступила. Попереду був похід на Київ.
Газета не лише відображала хід воєнних дій. Вона багато писала про те,
що фронтові треба допомагати. У ч. 9 газета надрукувала звернення генерала
М.Омеляновича-Павленка із закликом до громадян вступати в “Комітет
допомоги хорим і пораненим в національній боротьбі”. Про ситуацію на
фронтах, про оперативні зміни газета у кожному числі повідомляла у
рубриках: “З Начальної Команди Українського Війська”, “Оперативний звіт
Штабу Генерального Отамана”.
Відчутним і яскравим було антипольське спрямування як газети, так і
особистих публікацій В.Пачовського. Викривалася імперіалістична політика
Польщі, підступність польських військових, загравання з більшовиками,
знущання як над полоненими українськими вояками, так і над українським
населенням. За кілька років В.Пачовський, перебуваючи вже на Закарпатті,
саме через свої гострі антипольські публікації боявся повертатися у Східну
Галичину, та й польська влада не хотіла видати йому паспорт.
Газета не оминала увагою й інші складні проблеми. Так, вона
відгукнулася на всеслов’янський з’їзд у Празі. Треба сказати, що як тепер,
так і тоді до всього “всеслов’янського” варто ставитися іронічно.
В.Пачовський пише, що коли найважливішою справою для слов’ян є
стримування німецької експансії на схід, то це можливо лише за умови
позитивного вирішення української проблеми. Автор відверто говорить, що
“найбільшими ворогами України ще й досі є поляки і москалі” [13]. Водночас
він зауважує, що українці завжди прихильно ставилися до всеслов’янського
руху як до руху поневолених народів.
“Стрілець” писав про гострі внутрішні проблеми організації державного
життя, військового будівництва. Коли мова йде про діяльність “Селянськоробітничого союзу”, досить прочитати слова М.Лозинського: “Коли всі инші
українські партійні організації мали за собою довголітні традиції,
“Селянсько-Робітничий Союз” був дитиною нових відносин. Склад його був
дуже ріжнородний, а об’єднувало сі ріжнородні елементи тільки
невдоволеннє з Української Національної Ради, з Державного Секретаріяту, з
партій, з усего, що діялося на Західній Области Української Народньої
Республіки” [14]. Автор назвав тактику організації більшовицькою [15].
Основним каменем державної будови назвав В. Пачовський земельну
реформу у статті “Земельне питання” [16]. Газета повідомляла своїх читачів
про перебіг дискусії, про вирішення земельного питання.
Командування відзначало роль преси і “Стрільця”, зокрема, згідно з
наказом генерала М.Омеляновича-Павленка від 10 квітня 1919 р. команданти
військових частин повинні подбати, щоби “Стрілець” доходив до козаків
[17].
Система рубрик газети досить повно охоплювала тематику подій: “З
Начальної Команди Українського Війська”, “Оперативний звіт Головного
Штабу Головного Отамана”, “Загранична політика”, “Зі світа”, “Вісти зі
Львова”, “Послідні вісти”, “Вісти з Буковини”, “З Угорської України”,
“Мирова конференція”, “Діяльність Державного Секретаріяту”, “З життя
України”.
Виступали на сторінках газети В. Пачовський, Д. Вітовський, О.
Назарук, Д.Кренжаловський, Р. Заклинський, Є. Зиблікевич, І. Косинин, І.
Кревецький. Тут опубліковані вірші В. Пачовського, О. Олеся, В.
Вишиваного, австрійського архикнязя Вільгельма Габсбурга, який був
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полковником УСС і працював у Міністерстві військових справ. В останній
період “Стрільця” його редагував О. Назарук. На початку жовтня у газеті
вміщена його спільна з І.Кревецьким стаття “Як писати мемуари” [18].
Газета виходила неперіодично, не все збереглося. В одному із останніх
чисел було надруковано редакційну статтю “Вчинок генерала Тарнавського”
[19]. Факт, відомий із історії УГА. Генерал М. Тарнавський 6 листопада
1919р. підписав мирний договір з Денікіним, зважаючи на ситуацію, що
склалася — армія була не готова до зими, без боєприпасів, велика кількість
стрільців лежала хвора на тиф. Тоді наддніпрянські газети почали
звинувачувати галичан у зраді, були навіть заклики до погрому галичан, як
це фактично зробила газета “Україна”, орган Штабу Головного Отамана. У
редакційній статті “Такого ще не було! Чи знає Пан Головний Отаман, що
пише його орган?” виданя врівноважено захищало честь УГА [20].
“Стрілець” видавав серію “Українські мемуари”. Це видання: “Україна в
міжнародній політиці”, “Галичина на мировій конференції” М.Лозинського,
“Українські дипльоматичні ноти в справі Галичини”, “Українська
мемуаристика. Її сучасний стан і значіння” Ів. Кревецького, “Як писати
мемуари. Пояснення і практичні вказівки” Ів. Кревецького й О.Назарука, “На
Волині. Перші хвилі української державности” Л.Мишуги, “МармарошСигітська Кампанія. Як Галичина займала Угорську Україну”
Ст.Жибачинського, “Львів в українських руках 1-21 листопада 1918 р.”
Дм.Кренжаловського.
В умовах воєнного часу періодика функціонувала з труднощами, тим
більше військова. Вийшло кілька чисел “Стрілецького Шляху”, газети
просвітнього гуртка ІІІ Корпусу. Перше число появилося наприкінці жовтня
у Вінниці. Редагувала газету колегія. Редактором міг бути Мих. Партицький.
Йому належить стаття “Перша річниця народного відродження” [21].
ІІ Корпус видавав газету — “Полеву газету”, якої вийшло кілька чисел.
Командування УГА об’єднало “Стрілецький Шлях” і “Полеву газету” із
“Козацьким голосом” [22]. Але й це видання довго не протрималося.
“Вістник Державного Секретаріяту Військових Справ” почав виходити 1
грудня 1918 р. у Тернополі. У першому числі є повідомлення про характер
цього видання: “Вістник Державного Секретаріяту Військових Справ”
подаватиме розпоряди, рішення, поучення, накази, вказівки Державного
Секретаріяту Військових Справ і його відділів...
...Додаток “Стежа” міститиме в міру потреби особисті вістки, а також
статі з воєнного знання, огляд військової роботи у нас і в других державах,
нариси про розвій і улад фізичної сили народів.
Український нарід творить своє власне військо, яке має забезпечити
політичну незалежність. Українське військо має розбити ватаги захланних
негідників і захистити постійно українську землю, українську волю і
українську мову проти чужої нахабности” [23].
У цьому ж числі за підписом Президента державних секретарів
К.Левицького і Державного секретаря військових справ полковника
Дм.Вітовського було видруковано текст “Присяги українських військ”. Ось
цей текст: ”Присягаємо торжественно Всемогучому Богу повинуватися вірно
і слухняно Західно-Українській Народній республіці, її Верховній Владі, її
Правительству, її Армії, а також всім її отаманам та всьому її Начальству, їх
поважати і захищати, їх прикази і припоручення у всякій службі виконувати,
проти всякого ворога, хто-небудь ним бувби і де тільки воля Її Верховної
Влади вимагатиме, на водах, на сушах, у воздусі, в день і в ночі, у боях,
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наступах, сутичках і всякого рода підприємах, словом на кождому місці, в
кожду пору, в кождім случаю хоробро і мужно бороти ся, наших військ,
прапорів і оружя в ніякому случаю не покидати, з ворогом ніколи в найменші
порозуміння не входити, зовсігди так вестися, як сього воєнні закони
вимагають та як чесним воїнам лицює і в сей спосіб в чести жити і умирати.
— Так нам, Боже, допоможи — Амінь” [24].
Присягу було затверджено постановою Української Національної Ради
13 листопада 1918 р.
“Вістник” виходив неперіодично. Перше число появилося 1 грудня,
друге — 14 грудня, третє — 16 грудня. Видання дає цінний джерельний
матеріал для вивчення організації УГА. Неординарний приклад. У наказі М.
Їжака, преподобника Державного секретаріату військових справ, говориться
про організацію духівництва Українського війська, вінчання жовнірів [25].
На підставі наказів і розпоряджень можна уточнити й біографічні дані
багатьох відомих учасників національно-визвольних змагань. Так, згідно з
указом від 1 грудня 1918 р. командиром летунського відділу і референтом
летунства при Державному секретаріаті військових справ призначено
поручника УСС Петра Франка [26].
Загалом, ознайомлення із документами, виданими cекретаріатом
військових справ, дає розуміння, чому УГА було найбільш організованою і
дисциплінованою військовою формацією серед тих, хто боровся за волю і
незалежність України.
Останнє, 13-е число “Вістника” вийшло наприкінці травня 1919 р.
На першій сторінці першого числа є примітка бібліотекаря, очевидно,
зроблена олівцем: “Mergrosste Rarität!!!...”.
31 грудня 1918 р. у Станіславі вийшло перше число “Республіканського
Самохотника”. Редакція, як можна зрозуміти, хотіла продовжувати традиції
того “Самохотника”, стрілецького видання. Вона писала, що нове видання —
це “внук ще того, цісарського “Самохотника”. Мету перед собою
“Республіканський Самохотник” ставив таку ж, як і його попередник, але
після чотирьох чисел видання перестало виходити.
Важко встановити, коли почав виходити “Козацький голос” — “часопис
для війська”. Збереглися розрізнені числа, починаючи з ч.24, яке датоване 11
липням 1919 р. Правдоподібно, що це було після переходу через Збруч.
Виходила газета на двох сторінках. Головним редактором був
М.Старосольський.
Структура видання: передова стаття, стаття на іншу важливу тему,
операційний звіт Штабу Головного Отамана, ситуаційний звіт І чи ІІ
Галицького Корпусів, телеграми, рубрика “Зі світа”.
Галицькі українці після переходу через Збруч турбувалися чи приймуть
їх у “тій” Україні. Вороги поширювали різні чутки про ЗУНР, про галицьких
українців, тому газета неодноразово зверталася до цієї проблеми.
У ч.26 надруковано передовицю “Чому ми тут прийшли?” Автор пише,
що всі ми діти однієї матері — України, пов’язані “...численними узлами
крови, узлами етнографічними, язиковими, а в кінці і політичним актом
правним злуки Західної Області зі Соборною Україною...” [27]. У публікації
“Осторога: Козаки і Стрільці!” стрільців УГА повідомляють про заборону
забирати майно у селян. Це можуть робити лише корпусні команди за
згодою з місцевим населенням. За грабежі передбачали смертну кару.
Але УГА була дисциплінованою армією. Між нею і місцевим
населенням не виникали конфлікти, які часто траплялися на місцях зупинок
військових частин, коли бракувало харчів для людей і корму для худоби. У
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статті “Чи нас знають?” [28] говориться, що найкращим запереченням пліток
є сама поведінка УГА у наддніпрянській Україні. Де перебувала УГА, там не
було грабунків. У ч.36 газета знову закликає “Бережім чести наших військ”
[29].
Газета стежила за розвитком подій і писала про політику Польщі, про
стосунки з Денікіним — це була нагода боротися спільно проти більшовиків,
якби не шовіністська “єдинонеподільна” політика Денікіна, що занапастила
“білий” російський рух.
У ч.45 ( від 10 жовтня 1919 р.) “Козацький Голос”, який вже редагував
не М. Старосольський, а Пресове бюро І Галицького Корпусу, надруковано
цікаву і важливу передову статтю “Нова тактика”. У ній влучно зауважено,
що сучасна війна набрала партизанського характеру (мислення категоріями
позиційної війни заважало УГА): Хто володіє залізничним вузлом — той
володіє регіоном; перевагу має той, хто вміє маневрувати і швидко
пересуватися. У статті звернуто увагу на зростання значення кінноти, на
феномен армії Махна та його військову тактичну знахідку — “тачанку”.
”Крім зміни воєнної тактики прийшов ще до величезного значіння майже
зовсім новий фактор. Фактором сим єсть пропаганда, головно пропаганда
серед ворожих військ. Се можна сказати, новий рід оружжя і то
небезпечніший від всіх броневиків, панцирних авт, танків і т.п” [30].
На сторінках газети часто виступали М. Ріпецький, В.Хронович (його
вірші були у багатьох числах).
У ч. 49 і ч. 50, останньому, що збереглося (від 25 жовтня 1919 р.) газета
друкує статтю “Большевицька небезпека а Україна” [31]. Суть статті: доля
Європи залежить від долі України. Цю істину українські політики
повторювали неодноразово, але європейські політики її не зрозуміли.
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2.7. Національно-військова думка і військова преса часів
визвольних змагань
Про події періоду національно-визвольних змагань 1917-1920 рр.
написано дуже багато. Це статті або спогади М.Грушевського, В.Винниченка,
С.Петлюри [1] як вождів і лідерів Української Народної Республіки,
П.Скоропадського як керівника Української держави [2]. Це спогади і праці
державних, політичних і військових діячів того часу. Є дослідження авторів
як з діаспори, так і наших сучасників. Без сумніву, багато написали і
радянські історики, але все це далеке від істини, навіть протилежне їй.
Те, що нас цікавить найбільше, полягає у відповіді на питання “Чи
могли українці виграти національно-визвольні змагання?”. Можливість
виграти війну за незалежність, навіть незважаючи на несприятливі зовнішні
та внутрішні обставини, була. Але існувало кілька причин, що перешкоджали
цій реалізації:
— відсутність державницької (самостійницької) ідеї; автономістськофедералістські концепції українських вождів і лідерів;
— традиційне москвофільство української інтелігенції, безпідставні
надії на Росію Тимчасового уряду, а потім на більшовицьку Росію;
— соціалістичні утопії й ідеали українських вождів і лідерів;
— передчасна і невиправдана демократизація суспільства;
— шкідливий пацифізм і небажання, невміння вчасно створити армію,
нерозуміння ролі армії у здобутті незалежності.
Зрештою, усі ці фактори можна звести до двох: до ідеї державності і
збройної сили, здатної утвердити і захистити державність. А якщо так
ставимо питання, то треба відверто визнати, що стан української справи на
той час (лютнева революція 1917р. у Росії) був дуже важким. І. Мазепа так
напише у своїх спогадах “Україна в огні й бурі революції 1917-1921”:
“Особливість українського руху в час революції 1917 року була в тому, що
гасла українського національного самоозначення, які революція висувала на
порядок денний, фактично падали на грунт ще зовсім непідготовленого й
неорганізованого українського життя. Український рух розвивався
спонтанно, без належної попередньої підготовки та організації народних мас”
[3].
А хто ж міг підготувати й організувати народні маси, якщо ні основні
політичні партії, ні їх вожді ідею самостійності не сповідували? “Товариство
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Українських Поступовців” 6-8 квітня 1917р. скликало свій з’їзд. На цьому
з’їзді було змінено назву Товариства на “Союз Українських АвтономістівФедералістів”. Лідери цієї партії — М. Грушевський, С. Єфремов, В. Біднов,
Д.Дорошенко, А. Ніковський, О. Шульгин, І. Шраг, А. Лотоцький.
С.Єфремов говорив у своєму виступі, що автономія в федеративній Росії
була сталим і єдиним домаганням цілого українського руху. З’їзд прийняв
ухвалу про створення автономії України. Органом партії стала газета “Нова
Рада”, яку редагував А. Ніковський. Через деякий час “Союз Українських
Автономістів-Федералістів” знову змінив назву і став партією соціалістівфедералістів.
Зібралися на свій з’їзд і соціал-демократи на чолі з В. Винниченком. І ця
партія теж говорила про автономію України як про своє найважливіше
завдання. Її лідери — В. Винниченко, С. Петлюра, Б. Мартос, В. Садовський.
Соціалісти-революціонери так само на своєму з’їзді на початку квітня
1917 р. говорили про національно-територіальну автономію, хоча група
делегатів (члени Братства самостійників) мали самостійницькі вимоги.
Українська демократично-хліборобська партія (В. Липинський,
М.Макаренко, С. Шемет) і Українська федеративно-демократична партія
(А.Десницький, В. Ігнатович, Г. Квятковський), які стояли на
самостійницьких позиціях, були створені пізніше.
18 квітня 1917 р. відбувся український вчительський з’їзд, який послав
вітальну телеграму російському міністрові освіти — до речі, за українську
мову телеграми голосувало 175 делегатів, за російську — 170. У телеграмі
говорилося про підтримку Тимчасового уряду і про необхідність задоволення
потреб українського народу на основі територіально-національної автономії.
Наприкінці березня відбувся з’їзд кооператорів Київщини, який був
підготовкою до скликання з’їзду кооперативних союзів України. Обидва
з’їзди висловлювалися за підтримку Тимчасового уряду Росії і потребу
перетворити Росію на демократично-федеративну республіку. Провідні діячі
кооперативного руху (М. Туган-Барановський, Б. Мартос, П. Христюк й ін.)
були автономістами.
Зрозуміло, що й Всеукраїнський національний конгрес, який відбувся
19-21 квітня, не міг піти далі вимог національно-територіальної автономії.
Конгрес справді міг мати епохальне значення, якби став на державницькі
позиції. Він міг заявити про історичне право українців і їх прагнення
відновити свою державу. Цього не сталося. Позитивним було лише те, що
конгрес надав Центральній Раді легітимності, доручивши їй виступати від
імені українського народу.
Наприкінці травня до Петрограду виїхала делегація Центральної Ради з
доповідною запискою до Тимчасового уряду. У записці було зроблено
короткий огляд подій в Україні, викладено принципи, на основі яких могли б
розвиватися стосунки між Україною і Росією. Говорилося тут і про те, що
Національна Рада, по суті, вже здійснює національно-культурну автономію.
Українська делегація просила визнати автономію як передумову порозуміння
між Україною і Росією. І Тимчасовий уряд, і Рада робітничих і солдатських
депутатів відмовилися визнати автономію України. Навіть В.Винниченко,
недержавник, соціал-демократ, "москвофіл" писав у своїх спогадах: “Я мав
честь бути учасником, як сеї, так і всіх останніх делегацій до Петрограду, й
можу сказати, що, коли відродження нації повинно добуватися крім усяких
инчих способів і пониженням, і соромом, то українська демократія й цим
щедро заплатила як сій руській нації, так і її найпоступовішій демократії” [4].
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Таке ставлення обурило українців. Центральна Рада прийняла 23 червня
1917 р. І Універсал. Але навіть ще раз переконавшись у шовіністській
політиці Росії, українські вожді не змогли подолати своїх автономістськофедералістських утопій: “Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від усієї
Росії, не розриваючи з державою російською. Хай народ український має
право сам порядкувати своїм життям” [5]. Треба було дочекатися приходу
російських більшовиків, які “...грабують хліб наших селян і без всякої платні
вивозять його в Росію, не жаліючи навіть зерна, наготовленого на засів,
вбивають невинних людей і сіють скрізь безладдя, злодіяцтво, безчинство”
[6]. Тоді у ІV Універсалі 22 січня 1918 р. Центральна Рада проголошує:
“Однині Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від кого
незалежною, вільною, суверенною Державою Українського Народу” [7].
В. Винниченко пише у своїх спогадах і про армію. Він констатує як
закономірність той факт, що українці після лютневої революції хотіли
виявляти себе в усіх сферах життя, у тому числі й у військовій. Але
В.Винниченко ніколи не був державником. Він пише про ці проблеми як
сторонній спостерігач, а не як один із вождів, один із керівників держави,
якій треба захищатися. У розділі “Українізація війська” у параграфі під
назвою “Не силою зброї війська, а силою руху його” В.Винниченко пише:
“Отже, з усього цього цілком виразно можна бачити, що не збройною, не
військовою силою ми збирались тоді виборювати свої права... Для нас
свідомість і національна організація війська були під той час потрібні не як
технічна, фізична, чисто військова сила, а як моральна, як ще один і сильний
доказ нашої дозрілости й необхідности реалізацій наших домагань” [8].
Зрозуміло, що з такими потворними уявленнями про функції армії незалежну
державу побудувати важко. Перший український уряд, яким керував В.
Винниченко, складався в основному із соціал-демократів. Їм належали
ключові посади (В.Винниченко — голова Генерального секретаріату і
Генеральний секретар внутрішніх справ, С. Петлюра — Генеральний
секретар військових справ). Цей уряд під впливом В. Винниченка не
використав слушних нагод організувати українську армію. Адже українці
блискуче роззброїли більшовиків у грудні 1917 р., роззброїли 2-й
Гвардійський корпус, який під впливом більшовички Є. Бош рухався на Київ.
До речі, у цій акції позитивну роль відіграв зукраїнізований корпус генерала
П. Скоропадського. С.Петлюра, який належав до партії соціал-демократів,
спочатку підтримував політичну лінію В.Винниченка у поглядах на армію.
Він теж далеко не відразу зрозумів, що державу можна захистити не
мітингуючи, не словом, а зброєю, силою. Проти спроб С. Петлюри створити
дисципліновану українську армію виступили як соціал-демократична преса,
так і колеги С.Петлюри у Генеральному секретаріаті. Дійшло до того, що на
третій військовий з’їзд Центральна Рада послала не С.Петлюру, а
В.Винниченка. У роботі цього з’їзду С.Петлюра взагалі не брав участі. Він
залишив посаду Генерального секретаря військових справ і переїхав на
лівобережну Україну, щоб тут організувати українське військо.
Не можна однозначно оцінювати і позиції М. Грушевського. Але якщо
мова йде про політичну і публіцистичну діяльність, то висновок один — у
вирішальний історичний момент він не був державником, тобто не був
прихильником політичної незалежності і самостійності України. Нас у
даному випадку не цікавлять джерела чи причини виникнення
автономістсько-федералістської концепції М. Грушевського. Важливо те, що
починаючи від кінця ХІХ ст., коли М.Грушевський сформував свою
концепцію, і впродовж наступних років (разом із першим періодом
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національно-визвольних змагань — до IV Універсалу) він захищав і
пропагував ідею федерації з Росією.
У 1917 р. вийшла у Києві брошура М. Грушевського “Якої ми хочемо
автономії і федерації”. Він пише: “Українці в політичній справі хочуть
утворити широку національно-територіальну автономію України у складі
федеративної Російської республіки” [9]. І треба було пережити напад на
Київ більшовицьких банд Муравйова, щоб заговорити про кінець
московської орієнтації: “Перше, що я вважаю пережитим і віджитим, таким,
“що згоріло в моїм кабінеті”, се наша орієнтація на Московщину, на Росію,
накидувана нам довго й уперто силоміць. І кінець кінцем, як то часто буває,
справді присвоєна собі значною частиною українського громадянства” [10].
Але, як виявилося, і згодом, уже перебуваючи у Відні, М.Грушевський не
відмовився від своїх федералістських ілюзій, про що свідчить його стаття
“Українська партія соціалістів-революціонерів та її завдання. Замітки з
приводу дебат на конференціях закордонних членів партії”. А тому на М.
Грушевському лежить значна доля вини за те, що ідея самостійності України
не набула достатнього поширення в Україні.
Не витримував критики і погляд М. Грушевського на армію. Звичайно,
мав рацію М. Грушевський, коли писав, що до армії треба поставитися “...не
як до якоїсь звалки, куди скидаються найменш цінні, на ніщо краще не
придатні елементи, а як до окраси держави й нації, її почесну варту, куди йде
все щонайкраще, найбільш перейняте щирим, серйозним відношенням до
держави, її демократичних, соціальних і національних завдань, не за напасть,
не за страх, а за совість, — щоб віддати кілька найкращих літ сповненню
найвищого громадського обов’язку: боронити найвищі народні досягнення
своєю кров’ю!” [11]. Слушні міркування М. Грушевського і про кадрову
старшину, і про її ставлення до козаків, і про організацію армійської служби,
але ж якби це стосувалося реформ у державі, що має можливість займатися
ними спокійно і не поспішаючи, не маючи воєнної загрози з боку сусідніх
держав. Україна (писав це М. Грушевський в лютому-березні 1918р.) у такій
ситуації не була, а навпаки — їй звідусіль загрожували вороги і потрібно
було насамперед будь-якою ціною створювати боєздатну армію, а не
говорити і писати про те, що постійна армія є у нас інструментом
перехідним, тимчасовим [12]. Уже після поразки національно-визвольних
змагань, коли М.Грушевський перебував у Відні, де редагував орган лівого
крила соціалістів-революціонерів “Борітеся — поборете”, він виступав проти
Директорії і С. Петлюри, далі поширював федералістські ідеї, навіть
виправдовував
більшовиків:
“Шануючи
загально-людську
вагу
соціялістичної революції, що вони роблять, треба пробачити їм не одне з
того, що нам боком вилазить... все таки скорше з ними аніж з яким небудь
іншим російським урядом чи партією можемо сподіватися порозуміння...”
[13]. Сьогодні ми таке твердження сприймаємо щонайменше як
парадоксальне. Отже, відсутність ідеї самостійності, надмірний пацифізм і
демократизм, соціалістичні утопії, абсолютно безпідставні сподівання на
розуміння з боку Росії (чи це Тимчасовий уряд, чи більшовицький) — усе це
не могло привести М.Грушевського до ідеї армії, до ідеї збройної боротьби
— кривавої, жорстокої, фанатичної, безкомпромісної — за українську
державність.
А такі люди і такі політичні сили в Україні тоді були, хоча й нечисленні.
У середовищі студентської молоді у 1914 р. виникло Братство самостійників.
Р.Млиновецький пише, що це “Братство” було цілком таємною організацією,
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майже орденом. Воно поширювало самостійницькі погляди, у 1916 р.
організувало видавництво “Вернигора”. Створення у 1917 р. партії
соціалістів-самостійників було реалізацією однієї із ухвал Братства. До речі,
членом Братства самостійників був і М.Міхновський. Саме серед “братчиків”
після звістки про лютневу революцію 1917 р. було вирішено утворити
центральний орган для боротьби за відновлення української державності, а
також почати створення українських збройних сил. Так, 15 березня 1917р.
було створено Українську Національну Раду, а ідейний провідник
“братчиків” В. Отамановський того ж дня організував штаб української
міліції і почав формувати першу кінну сотню [14].
В.Винниченко пише, що у “соціялістів-самостійників” було ще менше
спільного із соціалізмом, ніж у федералістів. “Це був переважно військовий
“атаманський” елемент, без виразної соціальної програми, без усякої
політичної освіти, але з виразним націоналістичним темпераментом, який
служив їм і програмою, і тактикою, і аргументами” [15]. Проте це й було
найцінніше — не пацифізм, демократизм, соціалізм і московська орієнтація
В.Винниченка, М.Грушевського й С.Петлюри, а саме націоналістичний
темперамент. А ось у збільшеній Центральній Раді, яку було сформовано 20
березня і на якій заочно обрали головою М.Грушевського, більшість членів і
не мала національного темпераменту. Вони були автономістами,
федералістами, але не самостійниками. До злиття двох Українських
Центральних Рад дійшло 29 березня 1917 р. (факт, мало відомий сьогодні) і,
як вважає Р.Млиновецький, це мало фатальні наслідки [16].
Після лютневої революції українське життя почало відновлюватися.
Одночасно активізувався і український рух у російській армії.
З ініціативи М.Міхновського, одного із найбільш яскравих
самостійників, 22 березня 1917 р. у Києві скликано перші збори українських
старшин і вояків київського гарнізону. Через тиждень відбулася нарада, на
якій ухвалили заснувати Український військовий клуб імені гетьмана
Полуботка. Після промови М. Міхновського ухвалено приступити до
“негайної організації власної національної армії, як могутньої мілітарної
сили, без якої не можна й подумати про здобуття повної волі України” [17].
Постановили розпочати організацію українських добровільних полків усіх
родів зброї, а першому із них дати назву “Перший Український козачий імені
гетьмана Б.Хмельницького полк”. Прихильники самостійності України
організували у травні 1917 р. Союз української державності і його з’їзд 17
червня ухвалює боротися за самостійність України і творити власне військо.
Було утворено Український військовий організаційний комітет, що мав
організувати українські військові частини.
Військовий рух опирався на ентузіазм мас. Цей рух був настільки
сильним, що Центральна Рада скликала 18 травня 1917 р. Перший
всеукраїнський військовий з’їзд. Він підтвердив ухвалу Національного
конгресу про національно-територіальну автономію України, зазначив, що
Центральна Рада — єдиний компетентний орган, ухвалив негайну
націоналізацію армії і утворення при Центральній Раді Українського
генерального військового комітету як провідного органу українського
військового руху.
Український генеральний військовий комітет почав випускати “Вісник
Генерального військового комітету”, але вийшло всього кілька чисел.
18-23 червня відбувся Другий всеукраїнський військовий з’їзд. Було
багато виступів за відокремлення від Росії. З’їзд доручив Генеральному
військовому комітетові розробити план українізації армії і зайнятися
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організацією Вільного козацтва. На цьому з’їзді 23 червня 1917 р.
проголошено І Універсал. Зал вислухав його стоячи і навколішках відспівав
“Заповіт” Шевченка [18].
Після з’їзду на фронтах виникають українські військові комітети,
видають українські часописи. У Ризі при військовій раді південно-західного
фронту виходить “Український Голос”, на турецькому фронті виходили
“Вісти Українського військового з’їзду кавказського фронту”, Закавказька
Українська військова рада видавала “Вісти Закавказзя” [19].
2-12 листопада 1917 р. відбувався Третій всеукраїнський військовий
з’їзд. Вперше на з’їзді були представники французької, бельгійської,
румунської місій. Стосунки між Тимчасовим урядом і Центральною Радою
загострювалися. На з’їзді не бракувало рішучих і категоричних виступів на
захист України. З’їзд доручив Генеральному військовому комітетові домагатися
об’єднання українців в окремі частини, українізації гарнізонів на території
України. З’їзд поставив перед Центральною Радою вимогу проголосити
самостійність України, що й було зроблено через кілька днів у III Універсалі
[20].
На з’їзді зіткнулися два протилежні погляди на армію і війну —
прихильників ідеї самостійності та її ворогів. У звіті “Український
військовий з’їзд у Києві” “Вісник СВУ” писав про це так: “Поручник
Міхновський заявив, що основою війни є біольогічний закон боротьби за
існуваннє, але сей закон в його поясненню находить свій вислів виключно в
національних конфліктах. Є нації-пани й нації-раби. І теперішню війну
викликали нації-пани ізза сварки, що повстала між ними на грунті
національного змагання... Соціяльні проблєми можна розв’язати тільки по
розв’язанню національних проблєм. Одначе коли воювати, треба знати, за що
ми воюємо. Сьогодні перед нами у всій великости засіяв ідеал волі рідного
народу, ідеал воскресення, одної великої нероздільної України від Дону по
Сян”. Серед бурливих оплесків бесідник передав президії свою резолюцію з
мотивами, витягненими з проєкту Вільсона” [21]. Тобто йшлося про
самостійність України. В.Винниченко почав свою промову категоричною
заявою, що він стоїть на протилежній позиції.
Після з’їзду появилося ще кілька військових газет, що були органами
військових рад. 1 грудня 1917 р. почала виходити “Козацька думка” —
“Вістник Української військової ради Південно-Західного фронту”. Обсяг
газети — чотири сторінки. Виходила вона у Бердичеві. Редагувала “Козацьку
думку” редакційна колегія, а видавала фронтова рада. На першій сторінці
була “шапка”, розверстана на всі колонки: “Нехай живе Українська Народна
Республіка!”.
Газета підтримувала Центральну Раду, виступала проти більшовиків як
самодержавників, які не можуть спокійно дивитися на національне
самовизначення України, розповідала про з’їзди південно-західного фронту.
Очевидно, наприкінці року почала виходити “Козацька думка” —
“українська військова газета”, орган малої ради 26 українського корпусу.
Редагувала газету редакційна комісія, а видавала корпусна рада 26 корпусу. І
ця “Козацька думка” підтримувала Центральну Раду, висловлювала
самостійницькі ідеї. Дуже різкими були публікації у ч.7 (29 січня 1918р.).
Так, К.Писанка у статті “Чим себе показав український народ”, дорікає тим
українцям, які не беруть участі у збройній боротьбі за незалежну Україну. В
іншій статті “Проти большевизму чи авантюрства” автор пише, що не дивно,
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що більшовики-росіяни виступили проти української державності, а дивно,
що є українці, які їх підтримують.
Військові з’їзди засвідчили бажання українців звільнитися від
російських кайданів та силу української національної стихії. І не варто
говорити про те, що українці не були готові до таких раптових суспільних
змін, що зайшли після лютневої революції, і що політичний розвиток їх був
недостатній. Річ в іншому — це соціал-демократичні і соціалістичні лідери
Центральної Ради не змогли і не захотіли використати належним чином
величезний військовий потенціал свого народу. Про це ж свідчить і
ставлення до Вільного козацтва. А. Жук пише про нього як про народну
збройну силу. Вільне козацтво почало організовуватися після лютневої
революції 1917р. “Серед спроб створення національного війська Великої
України для здійснення українських завдань у процесі загально-російської
революції вільнокозачому рухові належиться одно з перших місць “ [22].
Поява Вільного козацтва, цієї стихійної військової організації народу — це
ще один незаперечний факт і чинник національного відродження і зростання
національної свідомості.
Вільне козацтво виникло на Київщині. Його ідейно-організаційні основи
визначені у постановах повітового з’їзду представників Вільного козацтва
(квітень 1917 р.):
1. Вільне козацтво організовується для оборони вольностей українського
народу та охорони ладу.
2. Воно є територіальною військовою організацією, в яку мають право
вступати громадяни повіту, не молодші 18 років.
3. Не приймаються до організації люди, ворожі до України та люди,
покарані судом за кримінальні злочини.
Всіма справами організації відають ради козацької старшини.
На командні посади старшину вибирають. Виборна старшина призначає
собі помічників [23].
У своїй статті А. Жук посилається на спогади Ю. Тютюнника
“Звенигородський Кіш Вільного Козацтва”, опубліковані в “ЛітературноНауковому Вістнику” (1922 р.). Вільне козацтво відіграло серйозну роль в
українській революції, воно було настроєне радикально з огляду
національного, але керівництво Центральної Ради ставилося до цього руху
дуже обережно, навіть вороже, а якщо й хотіло використати, то лише як
поліцейську силу для підтримання порядку. “Нова Рада”, орган соціалістівфедералістів, закликала до обережності із “козацькою романтикою” [24].
Обережно і упереджено поставився до вільнокозачого руху з’їзд губернських
і повітових комісарів, що відбувся у жовтні 1917 р. у Києві під проводом
В.Винниченка, хоча вже від серпня Центральна Рада пробувала якось
організаційно оформити Вільне козацтво. Генеральний секретаріат
внутрішніх справ вважав, що у боротьбі із епідемією грабежів, анархії,
самосудів найкращим способом є організована самодіяльність і самооборона
населення, тому наприкінці жовтня 1917р. було видано взірцевий статут для
товариств Вільного козацтва. У ньому говорилося, що товариство під назвою
“Вільне козацтво” закладається на Україні для об’єднання усіх громадян,
незважаючи на стать і національність, і ставить за мету фізичний і духовний
розвиток своїх членів, підтримування спокою у краю, боротьбу з
дезертирством під час війни та охорону спокою, життя і майна громадян. Для
здійснення культурно-просвітницьких завдань товариства упорядковують
курси, читання, подорожі, концерти, вистави, хори, бібліотеки, а для охорони
громадського спокою і добробуту закладають кінні та інші організації [25].
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Як бачимо, воєнним функціям Вільного козацтва відводилася другорядна
роль. Але ж на з’їзді Вільного козацтва, що відбувся у середині жовтня у
Чигирині (на цей з’їзд не прибули представники соціал-демократів, та
генерал П. Скоропадський був). У постановах з’їзду записано:
“1. Закладаючи по стародавньому звичаю предків-запорожців перші
підвалини організованої збройної сили української демократії, поставили
собі найпершим завданням, щоб Вільне Козацтво стало військом народу і
щоб єдиною його істиною була охорона інтересів і справ народу, а не
пануючих кляс, до якої-б нації сі кляси не належали” [26].
До речі, з’їзд звернувся із відозвою до всіх, хто визнає себе українцем,
згоден стати в оборону прав українського народу та підтримувати
федеративно-демократично-республіканський устрій Росії з повною
автономією України [27]. Отже, стереотипне для того часу уявлення про
політичний устрій України. Це, очевидно, влаштовувало Генеральний
секретаріат, але не влаштовувало прагнення Вільного козацтва стати
військом народу. А, можливо, все варто пояснювати політичною боротьбою
й інтригами, а не міркуваннями з огляду на державні інтереси, бо на з’їзді в
Чигирині Наказним Отаманом Вільного козацтва обрано генерала
П.Скоропадського...
Цю нагоду для організації національного українського війська було
втрачено. Боротьба між самостійниками, тими, хто захищав ідею
державності, незалежності України й ідею української армії, хто пропонував
її негайне створення, і автономістами, які обмежувалися автономією і
українізацією російської армії, а згодом взагалі планували перехід від армії
до народної міліції, — закінчилася на користь автономістів. Слів про
героїчний час, про те, що Україна буде захищатися і т. ін. у промовах і
публікаціях було достатньо.
Аж після того, як на початку лютого 1918 р. більшовицькі війська
захопили Київ, а уряд під охороною Січових Стрільців переїхав до
Житомира, почалося формування регулярної армії.
Муравйов, який командував більшовицькими військами, що захопили
Київ і вчинили українцям криваву різню, так писав про встановлення
радянської влади в Україні: “Цю владу ми несемо з далекої півночі на вістрях
своїх багнетів, і там, де ми її установлюємо, ми будемо піддержувати силою
багнетів” [28]. Елементарна істина, яку не хотіли і не могли зрозуміти ні
Центральна Рада, ні Генеральний секретаріат. Це коштувало Україні не лише
мільйони і мільйони життів, але й державності.
Умови воєнного часу, постійні наступи, відступи, маневри, брак
найнеобхіднішого, — усе це ускладнює відновлення структури військового
журналістського процесу. Видання загалом представлені одним або кількома
примірниками. Ті неповні видання (це кілька десятків назв) дають уявлення
про те, якого значення в уряді УНР, у середовищі військового командування
надавали пресі. І в такому вигляді військова преса УНР (як і ЗУНР) дає
сучасному дослідникові, читачеві величезний фактологічний матеріал, вона
ніби вдихає життя у документи тієї доби.
Серед перших видань був “Військовий науковий вістник Генерального
штабу У.Н.Р.”, що виходив від 1918 р. Появилося кілька чисел (за часів УНР
одне число), тому більше уваги звернемо на те, що планувала редакція
журналу: “Виявляючи з себе цілком безпартійний орган, “Вістник” зовсім не
буде торкатися питань внутрішньої політики. Нашим головним гаслом є:
армія і фльот сильні й своєю кількістю, і гідністю, гарно підготовані в змісті
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бойового вивчення й знарядження, які стоять поза партійною боротьбою й
тому об’єднують усі партії. Збройна сила Української Народної Республіки
повинна бути демократичною, але в ній не повинно бути жодного місця для
демагогії. Повага до закону, сувора дисципліна і внутрішній порядок, повна
любов до Вітчизни й постійна готовність повстати на її оборону...” [29].
Постійними відділами журналу мали бути такі: офіційний (накази
військового міністерства і генерального штабу), хроніка (життя української
армії і флоту), закордонна військова хроніка, бібліографія (огляд періодичних
видань з військових і військово-економічних питань як українських, так і
зарубіжних), відділ військово-технічних новин і листи з різних частин армії і
флоту. Але й цим не повинна була обмежуватися проблематика. Журнал
планував друкувати статті про українське воєнне мистецтво, про формування
і навчання війська, про життя українських і зарубіжних видань тощо.
Перше число мало 64 сторінки. Воно загалом втілює те, що планувалося
робити. Але одночасно складається враження, що журнал був відірваний від
життя. В умовах, коли Україні постійно загрожувала небезпека збройного
нападу з півночі, коли російські більшовики вже господарювали на частині
території України, журнал пише про територіальну систему поновлення
армії, про ідеальну армію майбутніх часів — армію міліційну і всенародну.
Те саме стосується і статті про армію Швейцарії і деяких інших публікацій.
Це в той час, коли основною проблемою було негайне створення армії, коли
першочерговим завданням була збройна боротьба з московськобільшовицькою інтервенцією.
Ч. 2 вийшло з портретом Гетьмана П. Скоропадського. У цьому числі
привертає увагу публікація “Совєтська армія”, де йшлося про принципи
організації більшовицької армії: комплектування на добровільній основі,
відсутність виборності, запрошення фахівців, сувора дисципліна (було
запроваджено смертну кару).
Різноманітні військові проблеми порушено у ч. 3. Після цього числа
журнал змінив назву. Тепер він називався ”Воєнно-науковий вістник армії і
фльоту”. Зміст його різноманітний: кіннозаводство, авіація, технічні новини,
бібліографія. Нашого сучасника зацікавить стаття “Українські клейноди”, у
якій повідомлялося, що всі українські клейноди знаходяться в російських
музеях.
Серед перших видань Армії УНР була і газета “Січовий стрілець”.
Видавала її Тимчасова рада галицьких, буковинських і угорських українців.
Це був орган 1 куреня Січових Стрільців, бо в газеті було вказано його
адресу. “Січовий стрілець” виходив від січня 1918 р.
У передовиці “Наші завдання” говорилося: “В таку хвилину
українському народові потрібна фізична сила, потрібна і необхідна сильна,
дисциплінована армія. Анархія з півночі перейшла і до нас і змучені війною
українські маси, невироблені політично, мало свідомі національно улягають
їй дуже скоро і тим самим можуть знищити Українську державу, велике діло
їх рук” [30].
У публікаціях “Січового стрільця” відверто говорилося, що військові
частини, заражені більшовицькими ідеями, розкладаються. Привертає увагу
стаття В. Дідушка “Наші цілі”. Основні думки цієї статті: успіх війни на три
чверті залежить від моральних сил, а на одну чверть — від матеріальних.
Історія не знає випадку, щоб армія, душа котрої загинула, перемагала.
Україна повинна вирішити дуже важливу проблему — відродити українське
військо, а для цього “...треба переорати теперішню народну душу,
пристосувати її до потреб і завдань нашого державного життя, вигребати із
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попелу давній козацький інстинкт, створити нову військову культуру...” [37].
Цікаві його роздуми про особливості, деякі риси українського менталітету:
“Ми всі здібні до ентузіязму, але цей ентузіязм часто солом’яний вогонь. Ми
вперті і наші наміри можемо виповнити. Ми склонні до дискусії.
Рефлексійнійсть, гіперкритицизм, невміння власну думку чужому рішенню
підпорядкувати. Ці всі ознаки дуже небажані, шкідливі і не одповідаючі
військовому духові” [32].
Дуже важливою є стаття “Стрілецька проба”. Вона дає нам можливість
зрозуміти, у яких важких умовах створювався корпус Січових Стрільців,
одна із кращих частин армії УНР. Ось один факт: на зборах куреня тільки
тридцять чоловік голосувало за виборність сотенних і курінних.
“Січовий стрілець” писав про події в Галичині, про українську справу на
мирних переговорах у Парижі.
То були початки військової преси УНР. Основна маса цих видань
появилася після повалення гетьманської влади. Від грудня 1918 р. почала
виходити газета “Ставка”, яку видавало Інформаційне Бюро Армії УНР. На
сторінках газети продовжувалася дискусія про те, яка армія нам потрібна.
Газета досить грунтовно інформувала читачів про події в Україні, у Києві.
Були тут й інші рубрики: “Офіційний відділ”, “Вісти з-за кордону”,
“Оголошення”, “Телеграми” тощо.
Деякі публікації “Ставки” містять важливий фактичний матеріал для
сучасних дослідників, для розуміння причин нашої поразки. У ч. 5 було
надруковано передовицю ”Про навалу”. Основна думка: вдруге протягом
року українська влада повертається до Києва, хоча ворога не покарано. Знову
починаються мітинги, дискусії. Українську владу не поважають, з неї
насміхаються. “Чутливість і бажання переконати тих, яких ніколи ніщо не
переконає — що ми більш свободолюбиві, як другі, що ми вміємо по
культурному і з чемністю поводитися з безсоромним противником — були
одною з головних причин упадку влади Центральної Ради” [33]. Україна і
зокрема Київ дали притулок і хліб десяткам тисяч росіян, які повтікали від
більшовиків, а вони за найменшої нагоди шкодили Україні. Автор
справедливо вважає, що всі ті втікачі були ворогами української ідеї і від них
треба було очистити Київ і Україну. Він пише, що нам потрібна тверда влада,
що з ворогами не треба церемонитися. Правда, українська влада так і не
навчилася цього вміння.
Із публікацій “Ставки” того часу відзначимо ще одну — статтю
Ф.Селецького “Агітація в армії”. Автор відзначає користь доброї газети з
докладним і розумним висвітленням подій. А ось всяка агітація в армії
непотрібна, військо повинно отримувати якомога грунтовніші знання — і
загальні, і спеціальні. Усе це треба робити систематично, під наглядом
старшин. Але агітатори у війську себе не виправдали.
У газеті були рубрики: “З газет та журналів”, “Діяльність уряду”, “У
Києві”, “По Україні”, “Бюлетень Інформаційного бюро Армії У.Н.Р.”,
“Телеграми”, “Офіційний відділ” тощо.
Мали свої друковані органи й окремі частини. У Білій Церкві виходила
“щоденна козацька часопись ”Вільний козак”. Інформаційне бюро 2-го
подільського корпусу Армії УНР видавало газету “Козацька думка”. Перше
число цієї газети вийшло наприкінці грудня 1918р. у Вінниці. Редагував її
Гулевич. На першій сторінці “шапка”: “Хай живе Самостійна Українська
Народна Республіка” і “врізка”:
“До зброї! До зброї! Ці заклика згуки
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Най льозунгом будуть “Козацької Думки”.
До зброї за волю!
До зброї за долю!
До зброї за землю, за краще життя!”
Збереглося мало чисел цієї газети. Тут були статті загально-політичного
характеру, накази та розпорядження,і вірші, хроніка подій. У ч. 1 Ол.Ч-ий
написав “Життя С.В.Петлюри”. Виходила газета на двох сторінках.
Ціла низка видань виходила у 1919 р. Так, штаб Дієвої Армії УНР
видавав “Україну” (Вінниця, 1918-1920 рр.), “Нову Україну” (Кам’янецьПодільський, 1919р.), “Нашу правду”.
Інформаційне Бюро Армії УНР видавало “Новини”, при 1-ій козацькострілецькій (“сірій”) дивізії філія Інформаційного бюро Армії УНР видавала
газету “Вістник сірих”, що виходила в Луцьку. У Жмеринці виходив
“Бюлетень Інформаційного бюро армії УНР”.
Окремі частини, що дислокувалися в різних містах території,
контрольованої Армією УНР, теж видавали свої друковані органи. Так,
Корпус Січових стрільців видавав “Стрілецьку Думку”. Поліська група Армії
УНР видавала “Бюлетень інспекції національно-культурно-політичних справ
північної групи військ УНР”. 16-ий кінний загін видавав газету “Козак”.
Окремий Залізний загін видавав газету “Каменярі”.
Хроніка воєнних подій, хроніка українського життя того часу, важкого і
суперечливого, міжнародна тематика, — це були головні проблеми, які
висвітлювали українські військові газети. Сьогодні нам деколи навіть важко
зрозуміти, як у таких умовах, без достатнього озброєння, без медикаментів
нечисленна українська армія могла тривалий час тримати кілька фронтів.
Заклики збирати гільзи, берегти патрони, заклики до населення одягнути
армію, — це лише невеликі деталі з тієї трагічної картини того часу. Не менш
трагічною була і суперечність, що існувала між урядом Є.Петрушевича і
Директорією. Ця суперечність все більше поглиблювалася і час від часу
відображалася на сторінках газет. Не все й сьогодні сприймається і
тлумачиться однозначно, а що вже казати про ті часи. Однак газети
виконували завдання, поставлені перед ними, передаючи героїзм і трагізм
тієї епохи. Для нас же вони залишили справді цінний матеріал для
досліджень.
На наш погляд, серед багатьох інших видань найпомітніше місце
належить “Новинам”, “Стрілецькій Думці” і “Україні”.
“Новини” — це листок Інформаційного бюро Армії УНР. Перші шість
чисел не датовані, але вийшли вони на початку 1919 р. Той факт, що редакція
знаходилася у вагоні, дає уявлення, як працювали військові журналісти.
“Новини”, зрозуміло, мали інформативний характер, хоча й не без винятків.
Характерне у цьому відношенні перше число. Тут опубліковано заяву Голови
Директорії УНР, розпорядження, заяву, ноту Директорії, різноманітні
постанови уряду. Є у першому числі і “Маніфест українських більшовиків”,
прийнятий на їхньому з’їзді на початку січня 1919 р. Українські більшовики
вимагали припинення військових операцій в Україні. Звернулися вони і до
більшовицької Росії, щоб та вжила заходи щодо “анархічних банд” біля
українсько-російського кордону [34]. Основні рубрики, що були на сторінках
“Новин”: “Політичні новини”, “Земельна справа”, “Військові справи”, “За
кордоном”, “По Україні”, “У Києві”, “Голос народу”, “Всячина”. Газета,
звичайно, регулярно друкувала “Бюлетень Інформаційного бюро Армії
УНР”, “Оперативний звіт Генерального штабу”. Але газета не обмежувалася
лише інформацією. Так, у ч.36-37 надруковано статтю “На переломі” (автор
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“Око”). Редакція у примітці заявила, що вона не поділяє поглядів автора, але
друкує цю статтю, щоб на сторінках “Новин” розпочати дискусію. У цьому ж
числі було надруковано ще гострішу публікацію. Мова йде про “Декларацію
Січових Стрільців”, яку підписали Є. Коновалець, А. Мельник, О. Назарук.
Січові Стрільці відкинули несправедливі звинувачення на свою адресу. У
“Декларації” говорилося, що Січові Стрільці завжди боролися і будуть
боротися за суверенність українського народу, за його самостійну
республіку, що “З народом йшло, йде і буде йти “Січове Стрілецтво” [35].
Січові Стрільці мали і свої друковані органи. Спершу це був “Січовий
Стрілець”. З початку травня виходить “Стрілецька Думка” як орган корпусу
Січових Стрільців. На першій сторінці було розверстано “шапку”: “До зброї
за рідну Вкраїну, землю та волю”. Тут же газета зверталася до стрільців:
“Стрільці! Збирайте патрони та гільзи, бо вони потрібні для вас”. Мова
газети свідчить, що її співробітниками були і галичани, і наддніпрянці.
Газета мала різноманітні рубрики, а це вимагало великих зусиль, щоб
відшукати відповідну інформацію: “По Україні”, “За кордоном”,
“Оперативний звіт штабу головного отамана”, “Звідомлення штабу
головного отамана”, “З записок хронікаря”, “Телеграми”, “З дневника
січового стрільця”, “Ріжне”. Була і рубрика, де друкувалися публікації
гумористичного характеру, — “Радіо і телеграми Грицька Босого”.
“Січовий стрілець” був добре поінформормованим виданням
(інформація з Генерального Штабу, інформація Української Телеграфної
Агенції). Але рівень газети, її творче обличчя, внесок у формування високого
бойового духу, яким відзначався корпус Січових Стрільців, зумовлювався
публікаціями, в яких порушувалися серйозні проблеми та з’ясовувалася
позиція січових стрільців щодо того чи іншого питання. Ось стаття “Сила
стрілецька” (редакційна). Автор роздумує над стрілецькою долею, він з
гіркотою пише, що колишня сила стрілецька ослабла, нема великих перемог,
ослаб розмах, не чутно могутніх закликів до боротьби. “В одному лиш
впевнена душа стрілецька, що боротьба ця не лишня, що вона необхідна, що
які б то непригожі обставини не хиляли стрілецьких прапорів, то вони знов з
землі, мов той казковий птах із згарищ, піднімуться і горді, високі поведуть
стрілецтво за собою...” [36]. Газета не культивувала надмір патетичної
фразеології, хоча були і такі публікації — піднесені, емоційні.
Увагу січових стрільців привертала українська справа на міжнародному
форумі. Про це пише Я. Ч. “Українська справа за кордоном” [37]. Цим
криптонімом підписано публікації про міжнародну ситуацію України.
Гр.Гладкий у статті “Дещо про нашу Армію” ще раз повертається до
однієї із найбільш болючих тоді для України проблем — проблеми армії.
Актуально звучать деякі його думки: “Ще до війни, а і за весь час всесвітньої
війни говорилося, що з арміями треба покінчити. Но між тим... коли хтось із
громадян лише погляне на карту нашої держави, на її майбутні границі, коли
прочитає назви сумежних нам держав-сусідів, то мусить згадати про зброю,
про велику сильну українську армію” [38]. Автор вважає, що газети повинні
більше писати про армію і про військові проблеми, що на цю тему повинні
писати військові знавці, а для цього не було б гріхом видавати і окремий
військовий орган.
У низці публікацій розповідається про бойовий шлях корпусу. В одному
із останніх чисел вміщено статтю О. М. “Галичане” [39] про трагічну долю
УГА, про рішення командування УГА підписати мир з Денікіним. Автор, на
відміну від публікацій в інших газетах, утримується від оцінок цього вчинку,
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пише, що лише надзвичайно важкі обставини, в яких опинилася УГА,
змусили її до такого кроку — адже УГА напередодні зими була хвора, боса,
голодна, роздягнута і недостатньо озброєна. Автор захистив честь УГА.
“Стрілецька думка” виходила при Пресовій кватирі корпусу Січових
Стрільців. Наклад її невеликий — 600 примірників. Розсилали виданя по
сотнях. Зв’язок із стрільцями редакція підтримувала через кореспондентів
(хронікерів).
Редагував газету С. Рудик. На сторінках “Стрілецької думки” є прізвища
людей, які стали згодом відомими: О. Бабій, і М. Курах (обидва поети), і
О.Думін, автор відомої книжки про Легіон Українських Січових Стрільців, і
Гр.Гладкий. Важко встановити, кому належать криптоніми Я.Ч., М.О.,
псевдоніми Гриць Босий, Роман Народний, Я.Голий.
За часів Гетьмана П. Скоропадського військової преси, очевидно, не
було. Виходив лише “Військово-науковий вістник Генерального Штабу
У.Н.Р.”, який потім змінив назву.
Німеччина була зацікавлена в існуванні незалежної України, пов’язаної з
нею економічно і політично. Німецькі війська допомагали підтримувати
порядок і стабільність. Вигода для Німеччини була очевидною — ешелони із
українським хлібом відправлялися в Німеччину. Та німецьке командування в
Україні не хотіло, щоб Українська Держава розбудовувала свої збройні сили.
З власною армією Україна відмовилася б від чужої допомоги. Гетьман
П.Скоропадський згадував про це: “Під час моєї розмови про формування
армії генерал Греннер сказав мені: “Для чого Вам армія? Ми перебуваємо
тут, нічого протилежного Вашому урядові всередині країни ми не дозволимо,
а щодо Ваших північних кордонів можете бути цілком спокійними: ми не
допустимо більшовиків. Створіть собі невеликий загін у дві тисячі чоловік
для того, щоб підтримувати порядок у Києві і охороняти особисто Вас” [40].
Німці перешкоджали формуванню українських збройних сил, але
гетьманський уряд розбудовував армію. 24 липня 1918 р. було схвалено
закон про загальний військовий обов’язок, затверджено план організації
армії. Одночасно почалося відновлення українського козацтва. Але темпи
були повільними. Гетьман підтримки не мав. Проросійська орієнтація
гетьманського уряду, найближчого середовища П. Скоропадського не могла
подобатися тим українцям, які хотіли незалежної України. П. Скоропадський,
закінчуючи свої спогади, писав: “... я залишався глибоко переконаним, що
Велика Росія відновиться на федеративних засадах, де всі народності
увійдуть до складу великої держави, як рівне до рівного, де змучена Україна
зможе тільки вільно розквітнути...” [41]. Грамота 14 листопада 1918 р.,
“федеративна грамота” П. Скоропадського, — це був крок вимушений. Не
маючи достатньої підтримки з боку українських кіл, але бажаючи врятувати
Україну від більшовицької навали, П. Скоропадський підписує Грамоту 14
листопада про проголошення федерації України з Росією.
Відсутність національної консолідації і розуміня, що нація і держава —
понад усе, і цього разу привели Україну до трагедії. Адже не Грамота 14
листопада була причиною повстання проти Гетьмана. Вожді і лідери
Центральної Ради теж свого часу були за федерацію з Росією. Сьогодні важко
сказати, як би розвивалася ситуація далі, коли б провідні українські політичні
партії підтримали Гетьмана П. Скоропадського. Сьогодні нас може втішити
лише те, що С.Петлюра і його соратники піднімали повстання проти
Гетьмана в ім’я української ідеї з вірою в першу заповідь української
зовнішньої політики — не вірити Росії і не покладати надій на союз із нею.
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2.8. Таборова преса початку 20-х років
“Серце з жалю стискається, коли подумаєш, як широкі колеса заточують
наші таборові видавництва; — подумаєш, що із всього цього за короткий час
і сліду не останеться, всі писання вибліднуть і не дочекаються навіть того
часу, коли пильний історик діждеться хвилі спокою і візьметься за історію
наших важких і великих днів” [1] — писав один із авторів газети “Нове
життя” з приводу переходу газети на друкарський спосіб. Час не пожалів цих
видань, але історики і всі небайдужі зверталися до них і на початку 20-х рр., і
згодом. Відразу збирав матеріал М. Литвицький [2], реєстр таборових видань
друкував журнал “Воля” [3], що виходив у Відні. На сторінках “Літопису
Червоної Калини” про таборові видання інтернованих вояків Армії УНР
писав на початку 30-х років Л. Бачинський під псевдонімом Прижмуренко
[4]. Про ці видання написав у своїй фундаментальній праці “Українська
еміграція” С. Наріжний [5]. Ця сторінка історії української преси зацікавила
сучасних дослідників [6].
Українська військова еміграція (і таборова преса інтернованих
українських вояків) починається з 1919 р. у Чехо-Словаччині. На територію
Чехо-Словаччини у травні 1919 р. прорвалися деякі частини УГА. Це була
бригада Черського. У вересні 1920 р. були інтерновані в Чехо-Словаччині і
військові частини УГА під командуванням генерала А. Кравса, які з боями
пройшли через Поділля і Карпати.
На той час у Чехо-Словаччині нараховувалась численна українська
цивільна еміграція. Це були західні українці, виселені або біженці, які тут
залишилися з часів світової війни. Зосередилися вони в основному в
Святобожицькому таборі. У таборі діяла народна школа, гімназія. Гімназисти
мали гурток “Самообразування”, драматичний гурток, хор, дві бібліотеки [7].
Частини Першої гірської бригади, що не змогли разом із УГА перейти
через Збруч, а прорвалися на територію Чехо-Словаччини, своє перебування
почали з того, що допомогли чехам у боротьбі з мадярськими
комуністичними частинами: “На допомогу чехам прийшли в той час деякі
наші частини, зокрема артилерія і під Кошицями, але особливо під Новим
Мостом допомогли українці чехам розбити мадярські червоноармійські
банди та очистити від них Словаччину, причому наші втрати в тій цілій
кампанії мали виносити около 350 вбитих і ранених” [8].
Після цього українських вояків розмістили в Німецькому Яблонному, де
було сформовано окрему Українську бригаду. Оскільки всі сподівалися
повернення в Україну, то й побут у таборі організували, як у регулярній
військовій частині. Крім військового вишколу у таборі провадили й велику
культурно-освітню працю. Про це писав згодом Ст. Годований у спогадах,
надрукованих у “Літописі Червоної Калини”: “Освітна справа в українських
таборах для інтернованих в Дайч-Габлю” [9] і „Торговельна освіта в
українському військовому таборі в Дайч-Габлю“ [10].
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Культурно-просвітньою роботою в таборі керував культурно-просвітній
кружок, заснований у червні 1919 р.
У 1921 р. табір у Німецькому Яблонному закрили, а тих, хто залишався
ще тут (інші працювали у різних містах Чехо-Словаччини у робітничих
відділах, яких було 70), перевели до табору в Йозефові.
Великий табір для інтернованих українських вояків знаходився і в
м.Ліберець. У цьому таборі було інтерновано групу генерала А.Кравса.
Перші вояки із цієї групи прибули до Ліберецького табору у вересні 1920 р.
До них приєдналися і колишні втікачі з польського полону (полонених вояків
УГА поляки тримали у жахливих умовах у Тухолі), які після втечі були у
Німецькому Яблонному. Прибували сюди й інші групи українських вояків.
Так, прибули до табору українці, які воювали в австрійській армії, потрапили
до полону і перебували у м. Касіно (Південна Італія). Після розпаду АвстроУгорської імперії вони заснували в таборі свою українську громаду, були
прикладом для інших в організації і в культурно-освітній праці. Вони
святкували всі українські національні свята, влаштували курси для вивчення
мов — італійської, французької, англійської, торговельні, музичні, правничі,
шоферські, хор. Видавали свою пресу: це рукописна газета в одному
примірнику — “Нові вісті”, гумористичний журнал “Лязароні”, рукописний і
неперіодичний журнал “Полонений”, призначені для плекання чистоти мови,
літератури, мистецтва і науки [11]. Мали вони і свою бібліотеку, яку теж
привезли із собою до табору в Ліберці.
У Ліберецькому таборі, як і в інших таборах, — у Німецькому
Яблонному, Йозефові, було добре організовано культурно-просвітню роботу.
Нею так само керував культурно-просвітній кружок, заснований у вересні
1920р., а ще раніше тут було засновано YМСА (міжнародну доброчинну
християнську організацію).
Культурно-просвітній кружок складався з секцій: театральної, музичної,
історичної, мистецької і секції фотографів. Працював гурток українських
учителів, який поширював освіту серед стрільців. Були тут курси для
неграмотних і малограмотних, французької і німецької мов, курс гімназійний
і семінарійний, торговельний.
При культурно-просвітньому кружкові працювали бібліотека, “Союз
Українок”, дитяча школа, гурток правників [12], працювала і редакція
часопису “Український скиталець”.
У Ліберці табір існував лише до квітня 1921 р., бо українських вояків
перевели до табору в Йозефові. Усі згадані культурно-просвітні гуртки й
секції продовжили роботу на новому місці. У таборі матуральний іспит
витримало понад 200 осіб, які згодом навчалися у вищих школах ЧехоСловаччини.
У таборі діяв театр, про який написав журнал “Театральне мистецтво”
[13]. Працювала у таборі термінологічна комісія, що збирала матеріал для
термінологічного військового словника. Функціонував у таборі “Союз
Українок”, працювали численні курси, існували два хори, була велика
бібліотека. Власну бібліотеку мав гурток правників. У вересні у таборі
організували виставку культурно-просвітніх досягнень УГА у таборах. Тут
були такі відділи: шкільництво, архів, видавництво, світлини, мистецтво,
музика і спів, промисел, театр. У відділі мистецтва були виставлені праці
Буцманюка, Іванця, Касіяна, Бринського, Кобринського.
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Історична секція збирала документи і матеріали для історії української
визвольної боротьби, вела і таборовий щоденник. Матеріали, зібрані у таборі,
згодом було переведено до Музею визвольної боротьби у Празі.
У таборі працювала комісія, яка збирала матеріали до “Пропам’ятної
книги еміграції земель ЗУНР”, редакційна комісія “Альманаху” і редакція
журналу “Український скиталець”. Усе це створювало національно свідому і
творчу атмосферу, що зумовлювала функціонування журналу “Український
скиталець”, який зазначав це високе покликання: “Український Скиталець”
має витворити з нас знова сих борців, що силою духа, гартом волі нову
українську віру сотворять так, щоб колись, коли повернемо в Рідний Край,
нарід діла наші за свої приняв і з сею вірою разом з нами на останній
побідний, визвольний бій за Україну пішов“ [14]. “Український Скиталець”
докаже, що наші змагання були і є чисті і святі. Ідея чиста, ясна,
безкопромісова, для всіх нас без ріжниці єдина національна ідея мусить в
кінці перемогти.
І в ім’я сеї ідеї ми йдемо дальше” [15].
“Український скиталець” виходив на професійному рівні. Перше число
журналу появилося 1 листопада 1920 р. у Відні, що й забезпечувало хороший
як на ті часи поліграфічний рівень видання. Це був орган військової еміграції
земель ЗУНР. Видавцем був Український військовий допомоговий комітет,
відповідальним редактором — Л. Гугель. Протягом першого року журнал
виходив на 16 сторінках журнального формату, від 1 листопада 1922 р. — на
32 сторінках книжкового формату двічі на місяць. У листопаді 1922 р.
редакційна колегія звільнила Я. Голоту від обов’язків головного редактора,
який без узгодження з нею надрукував у ч. 19 за 1922 р. статтю “День 1
Листопада”. Ця стаття, за оцінкою редакційної колегії, була відображенням
суб’єктивних поглядів Я. Голоти, а не військової еміграції ЗУНР.
Офіційним органом уряду ЗУНР була газета “Український прапор”. За
змістом журнал не був суто військовим виданням.
У редакційній статті від 1 січня 1923 р. редакційна колегія,
підсумовуючи, писала про завдання “Українського скитальця”: “Український
Скиталець” має бути сим нашим одностроєм, який з’єдинить нас усіх з
нашими партійними поглядами, нашими соціяльними становищами і
степенем інтелектуального розвитку. Він має доказати, що ми всі одні, члени
однієї великої родини — Української Галицької Армії. “Український
Скиталець” має доказати, що Українська Галицька Армія — се гордість
народу.
...Через “Українського Скитальця” злучити має нас одне коротке, а таке
величнє: У.Г.А., незломане ні силою ворога, ні тифом, ні інтернаціоналом, ні
розстрілами, ні підлотою” [16].
Українська еміграція вірила, що вона ще повернеться в Україну для
боротьби за її свободу, за українську державність. Віра ця була дуже сильна,
та безпідставна. Сусідні держави, Антанта розігрували українську карту і
ділили українські землі. Програвши битву за державність на фронтах,
українці поступово зазнавали поразок в битвах дипломатичних, кабінетних.
Кілька важливих світоглядних засад визначали обличчя журналу.
Найперше, це захист ідеї української державності, захист права
українців самим вирішувати свою долю на своїх землях.
Друге, це ідея збройної боротьби. Це питання залишалося актуальним.
Характерною є стаття О. Назарука “Чи зійти спокійно зі... сцени?”,
опублікована у ч. 3 за 1923 р. Стаття гостра і безкомпромісна, хоча
О.Назарук незабаром вже дотримувався поміркованої позиції. Так ось,
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О.Назарук писав, що українців віддавна відзначало прагнення до спокійного
життя, що, як не дивно, але в українців (поневоленого народу!) виникла ідея
антимілітаризму, хоча саме вони повинні плекати ідею воєнної боротьби
проти гнобителів. На думку О.Назарука, українці повинні сповідувати в душі
ідеал боротьби і добитися свого, хоч би проти нас змовилися всі сили світу. „
Бо ми матеріял на велику націю, якою напевно станемо, коли матимемо свій
ідеал боротьби і безоглядну методу“. Треба думати не про те, щоб зійти
спокійно зі сцени, а любити боротьбу і безоглядно присилувати до неї тих,
хто мріє про спокійну хатинку в гаю, — так розумів О. Назарук ідеал
боротьби [17].
Третє, що визначало тематику журналу, — це безкомпромісне ставлення
до польської окупації Східної Галичини та інших західноукраїнських земель.
Під рубриками „З України“, „З Рідного Краю“ журнал з номера в номер
писав про жорстокість польської окупаційної влади, виступав проти виборів
до сейму, проти спроб окупантів забирати до війська українців, про судовий
процес С. Федака і його товаришів (замах на Пілсудського), про страту
С.Мельничука і П. Шеремети (керівники повстанського загону) та В. Крупи і
Р.Луцейка (гімназистів, запідозрених у вбивстві і теж страчених після
нелюдських тортур). Журнал таврував ганьбою тих, хто співробітничав із
поляками. Відома історія поета С. Твердохліба, якого саме за це було вбито
за наказом УВО. П. Карманський написав некролог “Сидір Твердохліб”, у
якому прокляв за відступництво свого давнього товариша молодості [18].
У ч. 5 за 1923 р. журнал помістив повідомлення про те, що у Парижі
Рада амбасадорів почала займатися проблемою стосунків Польщі і Східної
Галичини. Рада амбасадорів питання вирішила на користь Польщі. Східним
кордоном Польщі став той, що був визначений між поляками і більшовиками
у Ризькому договорі. Держави Антанти, а Франція насамперед, не лише
знехтували правом українців мати свою державу на своїй землі, але й
відмовилися від права націй на самовизначення, від проголошених ними ж
нових засад у міжнародних стосунках.
“Український скиталець” писав про це рішення як про клаптик паперу,
що не зобов’язує українців ні до чого. “Залишається черговий етап у боротьбі
за волю українського народу. Чи рішення Антанти має і може припинити
нашу боротьбу за волю? Ні! Стократ ні! Боротьба мусить іти далі, зі
зодвоєною силою за кожну пядь Української Землі, але вже головним чином
в самім краю” [19]. “Український скиталець” був упевнений: „...встане
Українська Держава волею українського народу проти і наперекір усім
людським силам. Того український нарід хоче й так мусить бути. Тільки
дальше: вірити, працювати і працювати” [20].
На сторінках журналу виступало багато відомих діячів. Це
В.Пачовський, який від весни 1920 р. жив на Закарпатті, В. Старосольський,
який працював у Празі в УВУ, П. Карманський, який писав із далекої
Бразилії, О. Назарук — із Канади, А. Жук, О. Грицай, А. Крушельницький.
Були на сторінках журналу репродукції картин відомих художників,
учасників визвольних змагань І. Іванця і Ю. Буцманюка.
Тоді ж, у 1923 р. “Український Скиталець” перестав виходити, а
видавництво “Українського скитальця” почало видавати книжки: “Нова
держава” С. Дністрянського, “До основ українського націоналізму”
С.Рудницького.
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Після рішення Ради амбасадорів уряд ЗУНР припинив діяльність,
ліквідовано його представництва і місії за кордоном, а в Чехо-Словаччині —
українські військові частини.
Українська військова преса у формі таборової виходила і в Польщі.
Непросто формувалася тут українська військова еміграція.
...Польський уряд провадив переговори з більшовицькою Росією у Ризі,
залишивши свого союзника (С.Петлюру і Армію УНР) напризволяще.
Українці виконали свій обов’язок чесно і билися проти більшовицьких
частин, яких було в кілька разів більше. Про ці останні бої написано багато.
М.Середа у статті “Останні дні збройної боротьби” пише: „ Вони або святі
або божевільні, — висловився про наших вояків англійський старшина, який
випадково був свідком нашого відступу до Збруча” [21]. 21 листопада 1920 р.
наш уряд і армія перейшли через Збруч, на територію, яку вже захопила
Польща. Попереду маячіло життя у таборах для інтернованих.
У Польщі уже був один табір із українськими вояками — для тих, хто
потрапив у полон раніше, тобто стрільців УГА. У таборі велася жвава
культурно-просвітницька робота. Знаходився він у Тухолі, та під кінець 1920
р. його ліквідували: частина полонених повтікала до Чехо-Словаччини або
Німеччини, частину відпустили.
Армію УНР розмістили у кількох таборах. Одним із них був табір
Вадовіце. У таборі працювали такі секції: наукова, історична, художня, що
гуртували мистецькі сили. Був тут театр, хор, бібліотека. Діяла “Спільна
юнацька школа”, у якій за участю головного отамана С. Петлюри відбувся
випуск молодих старшин. Працював у таборі кооператив “Запорожець”, який
був прибутковим і надавав фінансову допомогу друкарні та іншим таборовим
установам і організаціям.
Займалися у таборі видавничою діяльністю. Культурно-освітній відділ у
дивізії видавав сатирично-гумористичні журнали “Комар”, “Жало”, які
виходили на шапірографі. Найкраще враження справляє журнал “Аванс”.
С.Наріжний, М. Литвицький називають його “політичним”. Це не цілком так,
бо у тих числах, що збереглися, переважають сатирично-гумористичні
публікації. У першому числі у статті “Від редакції” говориться: “Щоб дати
розвагу нашому вояцтву, взяли ми на себе смілість випустити наш журнал
“Аванс”. Маємо на увазі видавати наш журнал аполітичним, як то
належиться поводитись кожному війську, особливо будемо обережні щодо
будь-яких “хиб осіб нашого військового товариства”, бо кожний з нас так
ретельно старався, що було б йому прикро бачити себе у нашому журналі”
[22]. Так заявляла редакція “Авансу”, “який виходить коли хоче”.
У першому числі “Авансу” в “Офіційному відділі” журнал вмістив
жартівливий наказ військам “Символ віри” і такий же жартівливий варіант —
“Вірую”. Є тут гумореска О. Нечуя “За друтом”. Знаходимо і гострі
публікації. Автор під псевдонімом Безродний виступає із звинуваченнями
проти М. Ковалевського, члена уряду УНР. Згадує “контрреволюціонерів
Петрушевича, Андрієвського, Швеця, Макаренка“. Таке ж поєднання
властиве і наступним числам. Вийшло шість чисел. Журнал був добре
ілюстрований.
Видавав культурно-освітній відділ 1 Запорізької дивізії і літературний
журнал “Запорожець”, що теж був ілюстрований, виходив на шапірографі, і
“Запорожську думку”.
“Запорожську думку” редагувала колегія. Журнал почав виходити,
мабуть, у травні 1921 р. на двох сторінках журнального формату. Друкували
його від ч. 11 у друкарні кооперативу “Запорожець”. З цієї нагоди газета
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писала: “Випускаємо в світ одинадцяте число нашої “Запорожської думки”.
Випускаємо її в обновленому вигляді, бо ж друковану на справжній
друкарській машині. Друкарська машина! Це той неосяжний ідеал, про який
лише мріють багато з тих „Думок“, що тут, на еміграції, родяться, вмирають,
знову родяться і знову вмирають. Ми радіємо за нашу друковану „Думку“,
радіємо як діти ... або як господар, що спромігся на превелику силу придбати
коня” [23].
Незабаром “Запорожська думка” виходила на чотирьох сторінках, а на
першій сторінці появилася “шапка” — “Дисципліна та єдність — перш за
все!”. Як правило, кожне число відкривалося редакційною статтею, головним
змістом якої були роздуми над проблемою, найчастіше це була тема боротьби
за Україну. Одна із статей присвячена таборовій пресі. Л. Козар (очевидно,
псевдонім) пише: “Другого характеру преса — це преса таборова. Тут вже в
ширшому масштабі змальовуються часом ті ж самі події, а також
обговорюються проблематичні питання будучини і сучасности та щоденні
турботи нашого життя. Тут вишукуються шляхи для поліпшення свого
існування фізичного і духовного: праця над упорядкуванням театра, хора,
спорта, кооператива і т.д. Вся ця преса на перший погляд не має жодного
значіння, а в дійсності це є дуже цінна річ; це є сторінки до нашої історії. На
підставі цієї преси колись пильний історик буде студіювати дух нашої армії,
буде укладати історію для наших грядущих поколінь. Бо в таборовій пресі
змальовано все життя нашого вояцтва — його думки, надії, настрої і
політичні міркування щодо устрою нашої держави” [24].
Часопис ставив питання про створення фахового військового видання.
Часто у його публікаціях порушувалося питання про необхідність бути
готовим до боротьби проти більшовиків. Часопис у редакційних статтях
аналізував досвід минулих боїв, підкреслював необхідність осмислювати той
досвід і опановувати новітню стратегію і тактику війни.
Основні рубрики часопису: “Преса” (огляд української, польської
преси), “Таборове життя”, “Вісті зі світу”, “Українські справи”, “З життя
інтернованих”, “Новинки”.
Часопис друкував спогади учасників визвольної боротьби. Одне із чисел
присвячено “Зимовому походові”, що тривав від грудня 1919 р. до травня
1920 р. Більшість публікацій підписано криптонімами або псевдонімами. Є
тут публікації Є. Маланюка — рецензія на п’єсу А.Павловського “На хвилях”
[25] і стаття “Вірний лицар України” [26]. Статтю про наркотики надрукував
Л.Бачинський [27].
Набагато краще і ширше було організовано видавничу діяльність у
таборі Александрові Куявському інтернованих 4-ої і 6-ої стрілецьких дивізій
(генерала Безручка і генерала Тютюнника) з п’ятьма тисячами вояків.
У таборі було добре організовано культурно-освітню роботу. Тут у 1921
р. створена громада старшин, яка збирала матеріали для заснування музею, і
власне видавництво. Вистави драматичного товариства імені М.Садовського
відбувалися двічі на тиждень. Була в таборі “Українська студентська
громада”, спортивні гуртки, кооператив, курси для вивчення іноземних мов.
Дослідники називають різну кількість видань, що тут виходили:
С.Наріжний — 8, О. Вішка у статті “Видавнича діяльність вояків Армії УНР,
інтернованих в Александрові Куявському” описує десять видань.
Л.Бачинський згадує про 18 видань.
Газету “Нове життя” видавав культурно-освітній відділ 6-ої стрілецької
дивізії. Друкували її на шапірографі, а від ч. 39 — друкарським способом.
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Появлялася вона неперіодично. “Нове життя” виходило спочатку в
Александрові Куявському, згодом у Щипйорно. Редагував газету
Д.Левицький. Крім нього до складу редакційної колегії входили хорунжий
Хорішенко і сотники Г. Гладкий і О. Костюченко.
Газета писала про життя еміграції, підросійської України, проблеми свого
таборового життя, про військове питання. Подибуємо на сторінках газети
публікації про І. Мазепу, Т. Шевченка, І. Франка. Відомо, що українська
еміграція сподівалася на допомогу Європи у боротьбі з більшовицькою Росією,
а тому газета писала про українську справу у міжнародному контексті.
Газета активно формувала громадську думку інтернованих щодо їхнього
повернення в Україну, яке пропонували більшовики. Поїхали одиниці.
Трагічна доля цих людей відома. “Нове життя” звернулося до читачів із
проханням писати спогади про визвольні змагання. Не оминула газета і
трагедії Базару.
Виходив у таборі “Релігійно-науковий вістник”. Церковне життя було
тут добре організованим завдяки таборовому священикові о. П. Білонові.
Згодом він написав спогади “Похідна церква в стрілецькій січовій дивізії,
Братство св.Покрови і Видавництво “До Світла” [28].
У березні 1921 р. при 6-ій стрілецькій дивізії було засновано Братство
св. Покрови. Братство видавало різноманітну церковну літературу (церковні
служебники, молитовники, календар), а від вересні 1921 р. почало видавати
журнал “Релігійно-науковий вістник”, перший православний журнал
українською мовою.
Редагували журнал о. П. Білон, Л. Волохів, В. Михалкин, Словедецький.
Склад редакційної колегії змінювався: редагували о. П. Білон і Є.Бачинський
(перебував постійно у Женеві), брав участь у редагуванні професор В.
Біднов.
Журнал ставив собі за мету допомогти людям, які потрапили у скруту,
які потребують духовної розради і моральної підтримки. Про це і говорили
видавці журналу [29].
Структура журналу складалася із статей (М. Левицького, Є.Бачинського,
В. Прокоповича, В. Біднова), хроніки і таборового життя. В. Біднов написав
актуальну й сьогодні статтю “Дбаймо про автокефалію своєї Церкви!”, у якій
пише: “Московська ієрархія, не даючи згоди на церковну автокефалію на
Україні, керується не церковно-релігійними мотивами, а виключно
політичними та економічними” [30].Траплялися й інші публікації: стаття Ед.
Пріва “Заменгоф про необхідність релігій” [31]. У ній йдеться про погляди
Заменгофа, творця есперанто, на релігію. Він бачив причини конфліктів між
народами у різниці мов і релігій, тому й пропонував вирішити проблему
створенням міжнародної етичної і нейтральної релігії. В його програмі було
й таке положення: “став ймення людини вище від ймення нації”.
Друкувалися у виданні іноземці, що підвищувало авторитет журналу.
У „Хроніці“ журнал друкував повідомлення про події в Польщі та за
кордоном. Розділ „В таборах“ знайомив читачів із життям інтернованих.
Щодо інших видань. Тут виходила “Зірниця” — часопис кооперації,
культури і освіти. Видавав його таборовий кооператив, що мав свою чайну,
читальню, вів кооперативні курси, підтримував фінансово інші таборові
організації. Друкували “Зірницю” на шапірографі. Вона була ілюстрована.
Обсяг — від 30 до 60 сторінок. Від січня до червня 1921 р. вийшло сім чисел.
Редагував “Зірницю” І. Липовецький. На сторінках часопису були публікації
на загальнополітичні теми. Привертає увагу політична орієнтація часопису. І
кооперація, і соціалізм тлумачилися з огляду на європейський досвід.
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Визнаним авторитетом був патрон таборового кооперативу Р. Оуен. Багато
писала “Зірниця” про діяльність кооперативу.
Громада старшин 6-ої стрілецької дивізії видавала військовий журнал
“Український стрілець”. Перше число журналу появилося у Бердичеві у
квітні 1920 р., друге — в Києві, третє — в таборі у жовтні 1921 р. Друкували
журнал на друкарській машинці. Редагував його поручник І. Липовецький.
Це видання було призначене для старшинської читацької аудиторії. Тут
осмислювався бойовий досвід визвольних змагань, порушувалася проблема
організації армії, підкреслювалася перевага європейського підходу над
російським. Журнал надрукував історію 6-ої стрілецької січової дивізії. У
публікаціях порушувалися і військові питання, і політичні.
Відверто журнал писав про помилки у формуванні армії УНР. На думку
авторів, у армії повинні бути не просто професійні вояки, а люди морально
бездоганні, національно свідомі. Гаслом утвореної у 6-ій стрілецькій дивізії
громади старшин було “Україна, честь, чесність!”.
6-та дивізія видавала такі сатирично-гумористичні видання —
“Характерник”, “Промінь”. “Характерник” — “карикатурний журнал”,
виходив неперіодично. О. Вішка пише, що у реєстрі Є. Місила
“Характерник” має назву “Гримаса”. Л. Бачинський у своєму реєстрі називає
“Гримасу” “літучим” таборовим гумористичним журналом. Видавала його
ініціативна група 4-ої стрілецької дивізії. Вийшло одне число [32].
“Характерник” — типовий гумористичний журнал обсягом вісім сторінок.
Вийшло сім чисел. Редагував його сотник Г. Гладкий. Читачі любили цей
веселий, добре ілюстрований журнал Л. Бачинський пише: “Деякі журнали
були люблені таборовиками і користувалися великою пошаною. Напримір в
Александрівському таборі газета “Промінь” була живою газетою. Кожної
неділі збиралося все таборове братство в театральній залі і при 600-1000
слухачах, газету голосно вичитували артисти театру” [33]. Рубрики газети:
“Переднє слово”, “Публіцистика”, “Українське життя”, “Фейлетон”, “Ріжні
вісти”, “Спорт”, “Театральні справи”, “Гумор та оголошення”. Виходив
“Промінь” з літа 1921р.
“Нове життя” писало ще про одне видання, що виходило заходами 6-ої
стрілецької дивізії. Це “Вісти”, “листок”, як визначає С. Наріжний. Виходило
видання з червня 1920 р., появлялося неперіодично. Вийшло 18 чисел.
Редагував сотник Г. Гладкий. Журнал був рукописний ілюстрований.
Значно меншими у видавничій діяльності були успіхи 4-ої стрілецької
дивізії. Сатирично-гумористичний журнал “Окріп” виходив неперіодично.
Друкували його на шапірографі. Вийшло 9 чисел. Редагував Д. Левицький.
Про сатирично-гумористичний журнал “Комар” згадує Л. Бачинський.
Перше число вийшло у грудні 1920 р. і було конфісковано.
У таборі вийшлИ: “Збірка українських пісень”, “Маленька збірка пісень
для українського козака”, “Наша Батьківщина — Україна”, підручник
українознавства для козаків із картами, діаграмами, “Статут громади
старшин”, “Порівнююча граматика української мови з українсько-російським
словничком Модеста Левицького”, брошура “Армія, якої нам треба”, видана
громадою старшин (переклад із французької), “Культурно-освітня праця в
армії” Люддендорфа (переклад із німецької), збірка статей “На руїнах”, що
розповідала про зимовий похід 1921 р.
Потрібно сказати і про те, що видавниче товариство “До світла” було
засновано о. П. Білоном у березні 1922 р. з ініціативи Є. Бачинського.
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Періодичні видання виходили і в інших таборах. Л. Бачинський пише
про часопис “Волохівщина” (не зберігся). У Пйотркові виходив літературний
журнал “Тернистий шлях”. Редагував його Козловський. Журнал був
ілюстрований, розмножували його на шапірографі. Тут виходив і журнал “На
хвилях життя”, вийшло два числа.
У Ченстохові виходив часопис “Думка” — орган Війська Запорізького.
М.Литвицький пише, що вийшло десять чисел, але жодне з них до нас не
дійшло. М. Литвицький і Л. Бачинський пишуть, що у цьому таборі виходив
сатирично-гумористичний журнал “Колючки”, орган незалежної думки.
Журнал у 1921 р. виходив у Тарнові, у 1929-1931 рр. — у Варшаві. Згадують
вони і про неперіодичне видання “Військова думка”, перше число якого
появилося 15 лютого 1921 р. Редагувала його група старшин Генерального
штабу. Часопис друкували на машинці і розмножували. Обсяг — 10 сторінок.
У двох числах, що збереглися, є цікаві публікації. Так, П. Крижанівський у
статті “Агітація і пропаганда серед війська” пише, що часи, коли наше
військо було сліпим знаряддям, гарматним м’ясом, минулися. Потрібно мати
військо, свідоме тієї мети, до якої прагне народ, виховане у дусі
національних ідеалів. Аналізуючи досвід недавніх боїв, П. Крижанівський
обгрунтовує значення пропаганди і, як приклад, наводить більшовицьку
пропаганду [34].
Наприкінці 1921 р. вояків перевели із Александрова Куявського до
табору в Щипйорно, неподалік Каліша. 4-та дивізія мала друкарню, тож
видавала періодику. У Щипйорні продовжував виходити “Релігійнонауковий вістник“ для інтернованих і православних Волині, що не мали
церковного видання. Інше виданя — “На руїнах”. Продовжувало ту свою
діяльність видавниче товариство “До світла”. Тут воно видало кілька
книжок.
Активну культурно-просвітню діяльність провадили і в таборі Ланцут:
гімназія, театр, різноманітні курси. Та на першому місці був Народний
університет, перший український університет на еміграції, що почав свою
працю у червні 1921 р. і мав три факультети: економічний, історикофілологічний, математично-природничий. Згодом тут відкрили військовий
факультет.
У таборі виходив “Будяк”. Це “гумористично-сатиричний журнал, орган
партії “Бий — куди влучиш”. Виходить коли Бог пошле. Ціна по
євангельській заповіді — даючого рука не оскудіє, а беручого не всохне.
Видає Культурно-Просвітний відділ Української Збірної Станиці в Ланьцуті”,
— читаємо у першому числі від 1 вересня 1920 р. Гасло журналу: “Пролетарі
всіх бараків бережіться!”. Редагувала журнал колегія. У статті “На свято
виходу 1-го числа” аргументовано назву виданя — “Будяк”. Автор пише, що
будяк береже красу українського степу. “Отже, коли в Ланцуті розрісся степ
української праці, коли на ньому виросли трави — душі українські, —
задумали ми знайти сторожа над чистотою килиму — думки української, над
вільним зростом трав — розвитком дум українських. Задумали і пересадили
й сюди сторожа степів українських — “Будяка” [35].
На сторінках журналу (12 сторінок за обсягом) були політичні вісті
жартівливого змісту, гуморески, влучні карикатури, “Станична хроніка” —
добірка сатирично-гумористичних заміток. Редакція звернулася до читачів із
запрошенням до співпраці.
Влітку 1921 р. табір із Ланцута перенесли до Стрілкова. Це ускладнило
роботу університету. Викладачам зі Львова, які приїжджали читали лекції,
добиратися вже було далеко. Активніше запрацював військовий факультет.
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Ідея його заснування належала невеликій групі старшин. Завдяки підтримці
начальника Генерального Штабу генерала Сальського ідею реалізували.
На факультет записалося 235 слухачів. Існував він до червня 1922 р.
Повний курс закінчило 11 осіб, 170 залишилися незакінченими слухачами
[36]. Серед слухачів було 206 старшин (навіть двоє полковників), 29 козаків.
На факультеті видавали реферати і “Військовий вісник”, військово-науковий
журнал, за визначенням редакції. Почав виходити у 1921 р. у Стрілкові (на
обкладинці зазначено Стрілків-Київ). Виходив неперіодично. Друкували
журнал у друкарні 3-ої Залізної дивізії. Редагував К. Подільський, секретар
університету, видавцем був А. Ільницький. У зверненні “Від редакції”
говорилося, що у таборах достатньо літературних видань, але нема
військового, яке б цілком було присвячене військовій справі [37]. У журналі
було обгрунтовано заснування військового факультету: сувора дійсність
визвольної боротьби змушує поставитися до військової справи уважніше, ніж
було раніше; українська армія перебуває у таборах тимчасово, це підготовка
до подальшої боротьби за визволення; ми повинні прагнути до того, щоб
стати мілітарною державою, а для цього маємо всі дані: духовні прикмети
нашого народу і матеріальне багатство нашої Батьківщини; тільки як
мілітарна держава ми зможемо вижити як нація; стати мілітарною державою
— це невідкладне завдання розвитку української державності [38]. Тут
підкреслено, що мілітаризм — не форма, а суть, адже мілітаризм може
існувати у формі, що узгоджується із властивостями української
демократичної державності.
Редакційна колегія планувала друкувати оригінальні та перекладні статті
з різних галузей теорії та історії воєнного мистецтва (стратегія, тактика,
воєнна історія), знайомити читачів із новими положеннями армійських
статутів, наших і закордонних; робити огляди з організації зарубіжних армій,
друкувати науково-критичні військові огляди; передбачався розділ хроніки та
бібліографії.
У першому числі опублікувано статтю Т. Г. Масарика “Завдання і
організація демократичного війська”. “В демократичній армії ... мусимо
поставити наголос на дух армії, на її ідеї й традиції”, — вважав Т. Г. Масарик
[39]. К. Подільський підготував реферат про загальні риси діяльності
Генерального Штабу, К. Ліневич — статтю про похід Наполеона в Прусію,
І.Гончаренко — про психологію війська.
Для навчального процесу на факультеті бракувало найнеобхіднішого —
паперу, наочних посібників, підручників. Згодом „Літопис Червоної Калини“
напише про військовий факультет [40].
У Ланцуті виходив і літературно-військовий тижневик “Наша зоря”,
орган незалежної думки. Видавав його культурно-освітній відділ табору.
Друкували журнал спочатку на шапірографі, а потім на циклостилі. Від 16-17
числа він виходив у Стрілківському таборі. Виходив і журнал Запорізької
дивізії “Запорожець” , продовжував виходити “Аванс”.
На початку 1921 р. у Ланцуті організовано Спілку захисту рідної мови,
до складу якої увійшли “Союз українок” і культурно-просвітня комісія.
Функціонував таборовий театр імені Т. Шевченка та хор. У липні 1921 р.
виникло товариство есперантистів. У квітні у таборі відбувся з’їзд
культурно-освітніх працівників Армії УНР. На з’їзді прийнято ухвали про
культурно-просвітню працю.
Улітку 1921 р. табори із Вадовіце, Ланцута, Пикулич, Пйотркова
перевели до Стрілкова, де українці деякий час мешкали із росіянами, що
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часто призводило до суперечок. Умови для культурно-просвітньої праці у
таборі були гірші. У 1922 р. ця праця занепала. Але все ж тут працював і
народний університет, і гімназія, і школа грамоти, і бібліотеки, і театр, і
капела, і драматичні товариства, і хор. Активно працювали спортивні
організації, яким допомагала YМСА. Саме за її допомогою тут було відкрито
спортивну гімназію, до якої записалося близько 400 інтернованих [41].
У таборі продовжували виходити періодичні видання: “Військовий
Вісник”, “Наша зоря” і “Будяк” (з Ланцуту), “Запорожська думка” (з
Вадовіце), “Блоха” (видавав штаб тилу, редагував Сольвій), “Промінь”
(непартійна демократична таборова газета, редагував Нестеренко). “Наша
зоря” видавала додатки “Студентський вісник” і “Таборовий метелик”, “Ось і
ась: Думи козака Василенка”. Видала вона і листівку про те, якою повинна
бути Україна, за котру боремося. Вийшло два числа літературного журналу
штабу Армії УНР “На хвилях життя”.
У Стрілкові вийшли друком “Головні правила українського правопису”
— видання Спілки учителів Армії УНР у Стрілкові, кілька рефератів,
призначених для слухачів військового факультету. Це “Поняття і зміст
стратегії”, “Похід в 1812 р.”, “Історія воєнного мистецтва”, “Утримання
війська і піддержання його боєздатности”, “Елементарна тактика”.
У серпні 1922 р. інтернованих вояків зібрали в таборах біля Каліша і
Щипйорна. Тут діяла студентська громада, школа українських пластунів,
драматичне товариство імені М. Садовського, філософський гурток (куди
входив і Є. Маланюк). У Щипйорні продовжило діяльність Братство
св.Покрови при 6-й дивізії, що видавало “Релігійно-науковий вістник”.
Л. Бачинський, який з лекціями об’їздив 1921 р. усі табори
інтернованих, був вражений тією інтенсивною діяльністю, яку провадили
інтерновані у сусідньому таборі, у Каліші. Свої враження від побаченого він
описав у статті “Наші за дротами” [42]. У таборі була школа грамоти,
книгозбірня. Старшини Каліського табору організували спеціальну комісію,
яка переклала понад 30 військових праць з французької та німецької мов. У
таборі працювали художня і фотостудія, хор, драматичне товариство імені
М.Садовського. Власне, і театр у Каліському таборі був найкращим серед
таборових театрів. В.Авраменко організував у таборі школу національного
танцю, яка потім переросла у Товариство відродження українського танку. У
1921 р. воно нараховувало 123 осіб. 1922 р. тут було засновано “Хату
козака”, яка мала свою читальню, бібліотеку, YМСА організувала
бухгалтерські курси, учительська громада — педагогічні .
У 1923 р. при 3-й дивізії засновано Товариство пізнання військових
знань. При 2-й дивізії виникла студентська громада. Ще раніше у Каліському
таборі почало існувати Товариство допомоги емігрантам з України та їхнім
родинам. З ініціативи генерала Мик. Шаповала виникло видавництво
“Чорномор”. Воно мало свою друкарню і випустило кілька книжок. Тут
виходили такі видання: “Веселка”, “Залізний стрілець”, “Око”, “Січ”, “За
дротом” (сатирично-гумористичні), “Джерело”, “За Україну”, “Вісник
інженерного куреня”.
У Каліському таборі члени гуртка “Вінок” студіювали літературу,
організовували літературні вечори, бесіди. У травні 1922 р. група молодих
літераторів скликала організаційні збори, ухваливши видавати літературний
орган “Веселка”. Ообрали редколегію, до складу якої увійшли А. Листопад,
І.Зубенко, А. Коршнівський (члени “Вінка”), М. Селегій і Ф. Крушинський,
який її очолив. У червні 1922 р. відбулося об’єднання “Веселки” і “Вінка”.
Нове товариство назвали “Веселка“.
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Мистецька програма “Веселки” грунтувалася на таких засадах:
об’єднання українських письменників (особливо молодшої генерації),
незалежно від поглядів, навколо друкованого органу; допомога найбільш
обдарованим із середовища “Веселки”; вишукування, популяризація й
удосконалення українських національних особливостей у сучасному
українському мистецтві, а також перенесення на його грунт кращих
здобутків європейського і світового мистецтва.
Навколо “Веселки” згуртувалося спочатку близько двадцяти молодих
літераторів, через рік їх було до п’ятдесяти. У “Веселці” були такі відділи:
поезія, проза, мистецька трибуна, бібліографія, хроніка, “поштова скринька”.
Аналізуючи числа “Веселки”, що збереглися, і публікації про „Веселку“ в
інших виданнях (“Громадський вісник”, “Рідний край”, “Народне слово”,
“Український сурмач”, “Український прапор”, “Промінь”, “Нова Україна”),
зауважимо, що на її сторінках починали свій творчий шлях Є. Маланюк,
О.Турянський, Ю. Дараган, А. Листопад, В. Лімниченко, К. Поліщук,
М.Осика, Б. Гомзин, А. Монтрезор, М. Селегій, Г. Орлівна, А. Павлюк.
Графічне оформлення журналу належало В. Дядинюкові і П. Омельченкові.
На початку другого року існування редакційну колегію “Веселки” очолили
Є.Маланюк і М. Селегій, відповідальним редактором став А. Коршнівський.
“Залізний Стрілець” — газета 3-ої Залізної дивізії. На першій сторінці
була розверстана “шапка”: “Маєм шаблю в руці — ще не вмерла козацька
мати”. Редагувала журнал колегія. Обсяг газети — чотири сторінки.
Спочатку газету друкували на машинці і розмножували, а від ч. 49 виходила
друкарським способом.
“Залізний Стрілець” виходив у вівторок, четвер, неділю. У редакції
вважали, що газета служить для того, щоб кожен міг висловити свої сумніви
і побажання, що вона повинна досконало висвітлювати таборове життя —
нічого не залишати недоговореним, що могло би посіяти зневіру в душі.
Редакція газети була впевнена, що вдасться втілити в життя прагнення
збудувати Українську державу і закликала не боятися тернистого шляху,
яким іде українська ідея.
Основні рубрики газети: “Життя табору”, “Останні вісті”, “На Вкраїні”,
“Новини”, “Телеграми”, “Мистецтво і спорт”, “Малий фейлетон”,
“Бібліографія”, “Лист до редакції”. Редакція стежила за розвитком
міжнародних подій, цікавилася життям в Україні, хоча деколи у газеті
бажане видавали за дійсне. Це стосується, наприклад, замітки про розмах
повстання, яке нібито знищило більшовицьку владу у двох губерніях [43].
Зрештою, навіть у цьому нема нічого дивного, адже всі чекали дня, коли
армія рушить на схід. Проте відомо, що другий „Зимовий похід“ закінчився
трагедією біля Базару. Про боротьбу і героїчну смерть наших вояків, які під
час розстрілу співали український гімн, газета розповіла теж.
Загалом позиція, тон публікацій газети досить врівноважені, хоча
проглядається внутрішнє невдоволення від поразки. Більшість українських
вояків негативно зреагувала на пропозицію більшовиків повернутися в
Україну. Цю можливість використали порівняно мало інтернованих, хоча
більшовицькі агітатори роз’їжджали по всіх таборах. У ч. 9 газета вмістила
гостро сатиричну, памфлетну “Відповідь запорожців наймитам московського
царя Лейби I, що прибули до табору Стрілківського”.
Для газети притаманний своєрідний культ С. Петлюри. Армія справді
любила свого Головного Отамана, бо бачила саме його у найважчі хвилини
випробовувань, а не інших державних мужів, які вже давно знаходилися на
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еміграції. Зворушує лист українського вояка, який потрапив у полон до
врангелівських військ і разом з ними був інтернований у турецькому таборі.
Активними авторами газети були полковник П. Шандрук, А. Листопад,
полковник А. Коршнівський. П. Шандруку належать військові огляди, він
писав і статті про військову тактику, про нове у європейських арміях
(використання
танків,
наприклад),
про
більшовицьку
армію.
А.Коршнівський, відомий з участі у багатьох таборових виданнях, активно
співробітничав в “Залізному Стрільцеві”. Його перу належить цікава стаття
“Аполітичність армії” у ч.62. Серед редакційних статей варто відзначити
статтю “До військової термінології” у ч. 29.
Багато публікацій газети розповідали не лише про таборове життя, а й
про політичне життя української еміграції. У рубриці “Козача творчість”
редакція вміщувала дописи і твори читачів, не редагуючи їх, у рубриці
“Малий фейлетон” — гуморески Ф. Дряпко-Сервантес, І.З-ко (очевидно,
І.Зубенко), Блазень. На сторінках “Залізного Стрільця”, це вже традиція
багатьох видань того часу, були публікації про І. Мазепу, Т. Шевченка,
І.Франка.
“Літературно-військовий вістник”, що виходив у Каліші у 1921 р., був
видання культурно-освітнього відділу 2-ої Волинської дивізії. У зверненні
“До громадянства” журнал писав: “Ставлячи собі за завдання в справі
поширення національної свідомості, об’єднання розпорошеної громадської
думки біля одного суто державного критерія; освітлення військової науки і
занотування військових подій, нариси яких, безперечно, лежать під спудом у
нашого суспільства, але які можуть в великій мірі нам, а також майбутній
нашій історії багато дечого сказати нового — ми, головним чином, маємо на
увазі, аби наш Вістник став дійсним здоровим джерелом нашого
національного державного виховання” [44].
Зміст журналу підтверджував ці наміри редакції, як бачимо з публікацій
єдиного числа, що збереглося. Це розповідь про “Зимовий похід” генерала
Омеляновича-Павленка, полемічна стаття “Пережиток” (автор Д.К-ський) —
про таку спадкову рису, як рабство душі. Це цікава стаття Максима Сизого
“Мої мрії” з тезою: “Збройна боротьба дасть терен, але не створить нації”,
проте з вірою, що навіть якщо ми зараз програємо, то інтелігенція у цій
боротьбі загартувалася і створить основу для майбутнього національного
генія. В. Кущ у статті “Дух чи матерія?” наводить цікаві спостереження з
приводу позиційної і маневрової війни. Полковник В. Сигарів у статті
“Сущність війни і значення армії” говорить про війну як про непорушну
істину, а звідси обгрунтовує і значення армії. В. Є. (очевидно, полковник
В.Євтимович) розглядає проблеми нашої воєнної термінології. Гадаємо, що
ті засади, на які він опирається, можуть зацікавити сучасних філологів.
Були на сторінках журналу вірші (А. Падолиста, В. Конопацького,
О.Віна, Вовчка, Максима Сизого), відділ “Хроніки” з рубриками “Зі світу”,
“З життя на Україні”, “З життя в таборі”.
Літературний щотижневий журнал “За Україну” видавала видавнича
секція товариства “Просвіта” 3-го кінного полку 3-ої Залізної дивізії. Епіграф
журналу “А ми тую червону калину підіймемо...”. На обкладинці зображено
козака на коні із прапором. Художник дуже вдало передав динаміку руху.
Звертаючись до читачів, редакція журналу говорила, що має на увазі
розвивати національну гідність, охороняти наші найбільші національні святощі
— мову, культуру, буде розповідати про таборове життя і друкувати літературні
твори [45].
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Професійний рівень публікацій журналу нижчий, ніж, скажімо,
“Веселки” чи “Залізного стрільця”.
Літературний журнал “Око” видавав у Каліші культурно-освітній відділ
2-ої Волинської дивізії. Перше число журналу вийшло на початку липня 1920
р. Це одне із перших таборових видань. Друкували його на машинці і
розмножували на шапірографі. Є тут публікації випадкові, поверхові.
Слушним був заклик братися до книжки, хоча всі чекали боротьби.
Епіграфом до статті “Декілька слів про спільну працю культурно-освітнього
відділу” взято слова М.Вороного:
Тільки меч, а не слова,
Здобуде нації права...
А щастя дасть не блиск меча,
А вільна школа ...[46].
Школа підстаршин 3-ої Залізної дивізії (докладніше, видавнича секція
товариства “Просвіти”) від березня 1921 р. видавала журнал “За дротом”.
Журнал спочатку був рукописним, а потім його розмножували. Cторінки
видання привертали увагу професійно зробленими малюнками [47].
“Сич”, сатирично-гумористичний журнал, що почав виходити у 1921 р.,
був рукописним (написано фіолетовим чорнилом, а деякі помилки
виправлено чорним). Добре ілюстрований — відчувається професійна рука
художника. Обсяг — 24 сторінки. Рівень публікацій неоднаковий — від
досить невибагливих віршів до змістовних вражень ПАН’а про вистави
таборового театру, змістовно писав і “Глядач”. Добротні ілюстрації робив
“Каран-Даш”. Були рубрики: “Відділ, за який редакція не відповідає”,
„Кажуть“. Друкувалися і далекі від гумору публікації. У передовій статті
читаємо, що у Варшаві нема української преси, а тому доводиться читати
російську, про створення Ради республіки, про відстуність політичної
консолідації [48]. Очевидець-втікач розповів про своє перебування у
більшовицькій неволі.
Виходив у Каліші двотижневий журнал “Нове Слово”, “орган молодої
генерації”. Видавала його група старшин 3-ої Залізної дивізії. Перше число
появилося у квітні 1921 р. Друкували його на машинці, а потім
розмножували. Обсяг — 24 сторінки. Редагували сотники Бутенко,
Тернопільський і Коваленко. Є публікації гострі, відверті, серйозні (“Ми і
вона”, “Історичні аналогії” М. Коваленка, “Про взаємовідносини старшини і
стрільця” П. Шандрука), але є й посередні. Журнал розповідав читачам про
міжнародні події — українська делегація на переговорах у Парижі, події в
Польщі, більшовицькій Росії, Німеччині. Під рубрикою “Бібліографія” у ч.1
йдеться про зміст ч. 5 “Нашої зорі”, яка тоді виходила в Ланцуті. Автор цього
огляду дивується, для чого “Наша зоря” друкує переклади із зарубіжної
поезії, адже у таборі є, очевидно, свої поети. Журнал мав хороших
художників-ілюстраторів [49].
Товариство “Просвіта” 19-го стрілецького куреня видавало двотижневий
журнал “Козацька думка”, перше число якого появилося 1 травня 1921 р.
Завданя редакція — “... в першу чергу виховати серед козацтва самопізнання
і зрозуміння своєї ідеї, ідеї визволення батьківщини від її ворога, в другу —
розібратися, по можливості, в деяких питаннях відносно майбутнього нашого
народу” [50].
Л. Бачинський називає книжки, які виходили у Каліському таборі:
“Абетка морзе”, “Піша застава” Ельзенберга (переклад), “Спогади” (збірник
спогадів старшин і козаків з часів визвольної боротьби), “Козачі думи”,
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“Танки та їх значіння”, “Молитви”, “Казка про дипльоматів”, “Оборона на
розтягнутому фронті”, “Історія поступового розвитку бою” [51].
М. Литвицький писав: “Опинившись за дротом, полишене саме собі,
призабуте козацтво наше розвиває колосальну енергію, скеровану в бік
захисту себе від найстрашнішого ворога — деморалізації. Ріжні прояви
духовного життя таборів, спілки захисту рідної мови, національні гуртки,
виставки, лекції, організація кооперативних закладів, не тільки як
матеріальне джерело для задоволення своїх культурно-просвітніх потреб, але
і як зразок самоохорони в боротьбі з визискувачем-спекулянтом, являються
найкращими проявами здорового духа наших героїв, але чи не найбільш
характерним показником загартованости цього духу є таборова
журналістика” [52]. Справді, видавнича діяльність інтернованих вояків
вражає. У таборах виходили книжки, брошури, журнали, газети, листівки.
Газети і журнали появлялися навіть тоді, коли не було відповідної технічної
бази — вони виходили рукописні, а потім їх розмножували на шапірографі.
Були друкарські машинки — друкували на них, а потім розмножували.
Появлялися друкарські верстати — і це було святом для журналістів.
Не важливо, що деякі видання мали одне-два числа, а потім припиняли
існування. Видання фіксували настрої, погляди, переконання певної групи
людей. Свої видання мали курені, група старшин, ініціативна група. Поява
цього несподіваного феномену таборової журналістики пояснюється не лише
тим, що вояки були відрізані від світу. Журналістика стала для багатьох
найефективнішою формою реалізації своїх здібностей, допомогла зберегти
цілісність армії, виховувати її у дусі відданості Україні.
Велика кількість таборових видань (десятки назв) відкривають нам
величезну духовну енергію української армії, інтернованої у таборах.
Таборова журналістика — це не лише видання, різні за типом (газета,
журнал), за змістом (політичні, віськово-наукові, літературно-мистецькі,
сатирично-гумористичні), а й за літературними і журналістськими жанрами.
На сторінках газет і журналів знаходимо нариси і статті, огляди і передові
статті, гуморески і памфлети, фейлетони і рецензії, оповідання і вірші. У
таборовій журналістиці починали свій шлях молоді літератори, серед них
Є.Маланюк.
Не все у таборовій пресі написано професійно, але, як правило, це
змістовна журналістика. Таке видання, як “Хрестоматія таборової
журналістики” знайшло б свого читача і сьогодні.
Зовнішній вигляд видань скромний. Ссеред інтернованих вояків були не
лише хороші літератори, журналісти, а й художники. Зміст таборової
журналістики, поезія, проза, публіцистика дають нам уявлення про те, чим
жила українська армія за дротами таборів.
Коли ми говоримо, що праця, навчання, пісня, журналістика, вся
різноманітна і багата духовна діяльність допомогли вистояти нашим воякам,
то ми повинні пам’ятати, що все це мало в основі одну ідею — це віра в
Україну, віра в її перемогу, це готовність до збройної боротьби за українську
державність.
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2.9. Структура української військової преси 20-30-х рр.
Не дуже багатою і різноманітною була українська військова преса у
міжвоєнному двадцятилітті, але все ж вона існувала. Ця преса функціонувала
у формі видань різноманітних комбатантських організацій, воєнних
збірників. Одним із перших таких видань була газета “Син України”,
тижневик Українського козацтва. Видавала його Українська військова місія у
Варшаві. Перше число появилося 7 серпня 1920 р. Обсяг газети — 12
сторінок журнального формату.
Видання намагалося встигати за подіями, давати панораму
міжнародного і внутрішнього життя. У першому числі читаємо ноту Уряду
Української Народної Республіки “До держав і народів”, у якій говорилося,
що довгожданний мир наступить лише тоді, коли суверенний український
народ буде мати право сам вирішувати свою долю [1]. Серед публікацій
початкового періоду — стаття Букшованого “De mortus”. Він пише:
”Хотілося б, щоб цей “Син України”, який родиться не у себе у хаті, а на
чужині і в тяжких муках, розповів по змозі усьому українсько-польському
фронту і його запіллю, ворожому фронту і усьому світові, хто такі українці
— борці-вояки проти большевизму і як вони борються...” [2].
У газеті було надруковано “Заповіді українському козакові” С. Петлюри
[3]. Ю. Лютий у статті “Ланцут” подає цікавий матеріал про таборове життя
[4]. Появилася навіть рубрика — “З Ланцуту”. Інші важливі рубрики —
“Огляд подій”, “Військовий огляд”, “Події на українському фронті”, “Події
на Вкраїні”, “По світу”, “З преси”, “З польської преси”. Журнал регулярно
друкував оперативні звіти Штабу української армії. Серед авторів подибуємо
прізвища С. Шелухина, О. Павліва- Білозерського.
Як військове видання “Син України” виходив лише кілька місяців. Від 1
січня 1921 р. видавцем і відповідальним редактором став відомий поет
М.Вороний. Відтоді “Син України” — “часопис красного письменства,
політики і громадського життя”. У зверненні “Від редакції” говорилося про
програму редакції: державність УНР; боротьба з ворожими течіями,
найперше, з більшовиками; висвітлення політичних подій і красне
письменство і мистецтво. “Син України” планував друкувати статті на
військову тематику про завдання Армії УНР, про культурно-освітню працю в
таборах, спогади про визвольну боротьбу.
Досвідчений редактор М. Вороний працював над доступністю викладу,
чистотою мови у поєднанні з художністю форми. Авторський колектив:
Ю.Липа, А. Павлюк, В. Островський, А.Коршнівський.
У 20-30-х рр. виникли комбатантські організації: Українська стрілецька
громада (США), Товариство запорожців (Франція), Товариство б.вояків УНР
у Франції, Польщі, Чехословаччині і Румунії, Спілка імені Гетьмана Мазепи
(Чехо-Словаччина), Союз українських старшин, Стрілецька громада,
Українське національне козацьке товариство (Німеччина), Товариство
б.вояків у Бельгії, Український Фашистський Здвиг (Югославія), Союз
б.Українських вояків у Канаді.
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У другій половині 30-х рр. з ініціативи генерала М.ОмеляновичаПавленка виникла ідея створити Федерацію комбатантів України. Було
створено комісію. “Запорожець” (орган Товариства запорожців) надрукував
статут цієї федерації [5]. Але тоді за ініціативою Товариства запорожців і
Товариства б.вояків УНР у Бельгії було створено Союз організацій бувших
Українських
комбатантів.
Головою
СОБУК’у
обрали
генерала
М.Омеляновича-Павленка.
Товариство бувших (колишніх.— Авт.) вояків у Бельгії почало видавати
у 1935 р. неперіодичний журнал “Вояк”. Друкували його на машинці, а потім
розмножували. Обсяг — 14 сторінок журнального формату. Перше число
появилося 1 вересня 1935 р. Редагував його, очевидно, І. Цапко, який
очолював це товариство.
У редакційній статті “Від редакції” говорилося про те, що час боротьби
не за горами. “Чи не пора вже нам усім без ріжниці рангів і поглядів подбати
про те, щоб у слушний час бути готовим і то як не чином, то хоть думкою
своєю. Чужина війська нам не дасть і жодні ”союзники“ визволяти нашу
Батьківщину не возьмуться. Наша сила мусить бути в нас самих” [6]. Автор
статті закликає колишніх вояків вступати до організацій та консолідуватися.
У ч.1 була стаття генерала М.Омеляновича-Павленка “Демократизація
воєнної штуки, як вислід технічних удосконалень масових армій”, у якій він
говорить про зростання ролі підстаршинських кадрів у сучасній армії.
Стаття Дм. Будакви “Вояцький дух” — це традиційні міркування про
бойовий дух армії. І. Цапко у статті “Військовий вишкіл” пише, що для
здобуття державності потрібна збройна сила, добре підготовлені відповідні
кадри. У рубриці “Хроніка” говорилося про створення товариства (існувало
від 23 червня 1934 р.) та про його діяльність.
У лютому 1923 р. у Мюнхені почав виходити журнал “Український
козак” — “український національний орган”. Видання було цікаве
намаганням поєднати націонал-соціалістичну і гетьманську ідеології.
Візуально це мало такий вигляд: козацький герб на тлі свастики. У статті
“Вертаймось до часів Козацької Слави” говорилося, що сучасний стан після
поразки у визвольних змаганнях вимагає інших методів праці, якщо ми
хочемо із етнографічної маси стати “Великою державою, пануючою нацією”
[7]. “Український козак” говорить від імені націоналістів: “Само собою
зрозуміло, що націоналісти, яких правда на жаль у нас мало, але які давно
признали, що наша державність може витворитись лише при боротьбі на
взірець існуючої серед інших народів і не могли довше дивитись спокійно на
те, що робиться, та пам’ятаючи, що історія народа й державність творяця не
подачею голосів, а того більше дипломатичних нот, а залізом і кров’ю, —
встали до праці і перше до того, аби сконсолідувати національно-активноідейний інтелект нації, котрий би став тим провідним началом, від якого
мала би розвинутися послідовна і уперта національна боротьба за здійснення
наших Великодержавних ідеалів. З огляду на це ми націоналісти-козаки
поставили нашим лозунгом: а) Нація; б) Національна держава і в)
Національна традиція, — що має бути вище тої чи иньшої форми правління,
вважаючи лише на те, аби вона була національною і відповідала традиціям та
історії нашого народу, та змогла би відродити ці традиції і цим виховати
здорову і самоповажаючу себе Українську націю.
Для цього ми гадаєм, що всякі застереження про наші найскромніші
бажання мусять уступити, а на їх місце стати: 1) Націоналізм, 2)
Національний соціалізм, 3) Козачество, як самооборона нації та 4) ловка,
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розуміюча тактику сьогоднішнього дня, дипломатія і що покриваєця одним
словом д і к т а т у р а і домінація національної народної партії до часу, поки
Держава буде створена і зможе виявити без наміченої революцією демократії
та жидівської меньшости свою дійсну волю” [8].
Ця політична програма промовиста. Багатьом українським політичним
діячам імпонував націонал-соціалізм, який своїми ідеями і гаслами
допомагав Німеччині після поразки у війні піднятися з колін, імпонувала
войовничість, енергія, активізм націонал-соціалізму і фашизму, але в
українському націоналістичному русі не було расових поглядів. Це перше. І
друге — український націоналізм був політичною течією поневоленого
народу, не державного. Сліпо копіювати чужі взірці було нерозумно і
шкідливо.
Націоналісти-козаки пробували об’єднати свою діяльність з
хліборобами-державниками, тобто гетьманцями з групи В. Вишиваного.
Навіть пробували, хоча невдало порозумітися з урядом УНР і стати йому на
допомогу. Але ці спроби виявилися невдалими.
Українське національне козаче товариство (таку назву мала організація
націоналістів-козаків) не заперечувало права урядів Петлюри і Петрушевича
репрезентувати українську державність, але вважало, що керувати
визвольною боротьбою повинна та організація, яка має вплив в армії і зможе
згуртувати навколо себе в Україні активні сили.
Програмні пункти УНКТ — військова диктатура, створення Союзу
чорноморських держав, принцип власності, всі ветерани визвольних змагань
повинні отримати землю, військо підпорядковується диктаторові,
православна віра має стати державною, забезпечення свободи совісті,
охорона прав людини, власності і максимуму персональної свободи без
шкоди для Держави.
Очолював УНКТ І. Полтавець-Остряниця, генеральним писарем був
О.Бантиш-Каменський, секретарем — А. Моргуненко.
Програма УНКТ зумовлювала зміст “Українського козака”. Автори
журналу не приховували симпатій до німецьких націонал-соціалістів, до
італійських фашистів, до угорських, турецьких націоналістів, навіть до
американського Ку-Клукс-Клану.
Ів. Палій-Гордієнко пише у статті “Ку-Клукс-Клан і Українське
Козацтво”: “Отже настав час організації наших активних сил так, щоби
охоронити український національний рух і громадянство від вступу до нього
наших ворогів та організувавшись на взірець чи Ку-Клукс-Клану, чи
італійських фашистів, зняти свої маски лише тоді, коли сила наша досягне
свого апогея і перемога її нашими ворогами стане неможливою“ [9].
І.Полтавець-Остряниця написав статтю ”Внутрішній зміст Німецької
Націонал-Робітничої Соціалістичної Партії” [10], О. Бантиш-Каменський —
“Основи Націонал-Соціалістичного Німецького Руху” [11]. І. ПолтавецьОстряниця пов’язує виникнення німецького націонал-соціалізму з кризою
ліберальних поглядів, вважає його реакцією на комунізм і засилля жидів.
Щодо України, то він пише, що “...ні для кого тепер не є тайна, що
большевицький рух на Україні, направлений проти українства і
національного капіталу, був проведений під прапором боротьби з капіталом
на засоби міжнародного жидівського капіталу” [12].
І. Полтавець-Остряниця і О. Бантиш-Каменський подали викладали на
сторінках журналу основи німецького націонал-соціалістичного руху,
прищеплюючи українському читачеві основні його ідеї. У передовій статті
“Україна для Українців” І. Полтавець-Остряниця писав: “Пробив останній
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час, надійшла крайня пора, коли українці поєднавшись межи собою та своєю
національною Церквою та Народом, мусять стати з єдиним гаслом ”Бог і
Україна” до оборони і визволення Батьківщини з ворожого ярма...
Настав момент, коли в усіх наших серцях має запалитися націоналізм і
націоналізм розпечений до найвищого ступеня. А за цим має пролунати від
сьогодні скрізь де тілько ми є: ”Україна для Українців“ а в ній ми: “Без жида,
ляха, москаля й румуна”, “Без холопа і без пана”, “Всі брати” [13].
”Український козак” надрукував велику статтю О.Бантиша-Каменського
“До історії козацького руху на Україні” [14], статут Українського
Національного Козацького товариства. У звертаннях до українського народу,
до молоді, оживали ідеали козаччини, набуваючи сучасного характеру.
Журнал виступив проти рішення Ради амбасадорів передати Східну
Галичину під протекторат Польщі. Його автори розповідали про світовий
націоналістичний рух. У ч. 8 за 1923 р. зацікавлення викликала стаття
Д.Донцова “Наші цілі” (передрук з журналу “Заграва” — органу Української
Партії Національної Роботи). З увагою редакція ставилася до подій в Україні,
але перебільшувала масштаби і можливості повстанської боротьби. Зв’язок з
Гетьманом П. Скоропадським лідери УНКТ заперечували, оскільки вони
відкололися від гетьманського руху.
Українське національне козацьке товариство не було єдиною
українською комбатантстькою організацією, що симпатизувала націоналсоціалістичному чи фашистському рухові. Наприкінці 30-х рр. існував
Український фашистський здвиг, що видавав місячник “За Україну”. Журнал
виходив від початку 1939 р. Перші два числа вийшли на ротаторі, а потім
друкувалися. Цей здвиг скопіював чужий досвід, чужу політичну думку, щоб
прищепити її на українському грунті. Автор журналу “Запорожець” писав
про це так: “Найбільш геніальна чужа доктрина, як і в найменших
подробицях розбудована чужа програма ніколи не зможе заступити
національної думки. Нещастя українського народу в тому, що його
інтелігенція хора на ”хоробу меншевартости“, хора ось уже довгі століття:
колись вона міняла свою віру й мову за маєтки й титули, а сьогодні міняє
свою душу й дух за єдину перспективу ”не відстати за віком“, чи й
”опинитися в таборі переможців на час“. Фантастичні думи, фантастичні
мрії!
Отже, панове, замісць нам радити “останні винаходи фашистівської
медицини“, зачерпніть з рідного джерела, розбудовуйте рідну ниву, не губіть
власного обличчя. Будьмо чимсь одним, а не ”всім потрошку” [15].
Товариство б. вояків УНР у Франції видавало “Військову справу” —
“український неперіодичний військовий журнал“. Перше число появилося в
листопаді 1927р. у Парижі за редакцією генерала О.Удовиченка. Журнал мав
скромний вигляд. Його друкували на машинці і розмножували.
Ознайомлення із змістом тих чисел журналу, що потрапили в Україну, дає
підстави твердити, що це було змістовне видання. Воно мало свою аудиторію
— членів товариства, інших вояків Армії УНР, тих, кому були до серця
традиції української армії, хто був активним учасником боротьби за
визволення України. У ч. 1 редакція повідомила про намір ознайомити
читачів із сучасним станом військової науки, зберегти традиції Армії УНР
[16]. У журналі були відділи: тактика різних родів військ; історія української
армії; різні теми; хроніка військового життя; огляд преси; життя Товариства.
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Особливу увагу редакція зосередила на відділі історії української армії
та української визвольної боротьби. Редакція звернулася до колишніх вояків
з проханням надсилати до журналу матеріали про цю боротьбу.
У перших числах є стаття О. Чернявського “Піхота”, спогади
О.Удовиченка про боротьбу за Київ, публікації про будівництво військових
кораблів у Франції, про літакобудування в Англії, про артилерію армії США,
про більшовицьку армію.
“Військова справа” перебувала під впливом культу С. Петлюри. Журнал
повідомляв хроніку життя Товариства. Воно підтримувало інвалідів-вояків
Армії УНР. При Товаристві організували відділи українських скаутів, щоб
активніше займатися фізичним і духовним вихованням української молоді,
відірваної від Батьківщини.
У Франції виходив і “Запорожець”, орган Товариства запорожців.
Редагував його сотник В. Болобан, а видавцем була дружина полковника
І.Дубового, голови Товариства. До Товариства входили колишні козаки
Запорізького корпусу. Головні підвалини Товариства запорожців —
позапартійність і військовість, — так писав полковник І. Дубовий.
”Товариство хоче об’єднати всіх військових, для яких доля Батьківщини є
дорожчою від їх партійних поглядів... Товариство Запорожців хоче: знищити
деморалізацію серед вояків, щоби вони стали дійсними вояками, підвищити
військову освіту до сучасного рівня. Товариство хоче, щоб самостійна
Соборна Українська Держава мала справжнє військо” [17]. Метою
Товариства було об’єднання всіх вояків для користі національної і
військової. Товариство на сторінках видання чимало писало про свою мету.
У статті “Вояк і громадянин” говорилося: “Наше товариство є військовою
організацією, якої завданням є зберігати і нащадкам переказати ту нашу
військову традицію боротьби за Україну, яку новітні запорожці викресали в
останні визвольні змагання, як вірні наступники старого діла і слави губатих
нащадків” [18]. А звідси і основні завдання, сформульовані на п’ятому з’їзді
Товариства: об’єднання запорожців і колишніх українських вояків;
вдосконалення членів Товариства у військовій справі; створення єдиної
військової ідеології, вивчення історії козацтва [19].
До Товариства Запорожців та його друкованого органу українські
політичні партії (соціал-демократи, соціалісти-революціонери) ставилися
неприхильно, як і уряд УНР та українські націоналісти. Прихильно ставилися
гетьманці-державники. Та й сам журнал своїми публікаціями засвідчував
повагу до Гетьмана П. Скоропадського, до гетьманців-державників.
П.Ковалів у статті ”Брехнею весь світ обійдеш, та додому не повернешся”
пише, що Україну може врятувати від розпорошення та взаємної ворожнечі
лише монарх-гетьман. На його думку, таку нагоду змарнували, а соціалісти і
соціал-демократи довели до хаосу економічне і політичне життя України
[20].
“Запорожець” аналізуючи події, не ідеалізував минуле, вважав, що треба
відкинути всі фетиші і прямувати до нашого завтра [21]. Проблема
визволення України розглядалася через призму міжнародної ситуації:
“Українська справа актуалізується сьогодні в силу поваги самої справи: це
невралгічний пункт сучасної Європи. Її доля, — чи ліпше, розв’язання її долі,
— це питання: чи буде мир, чи буде війна?” [22]. Цю ж проблему порушував
М.Омелянович-Павленко у статті ”Українська проблема в аспекті нових
міжнародних відносин” [23].
Журнал писав про історію Війська запорізького, про недавні визвольні
змагання, стежив за військовими новинками і розвитком армій інших
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держав. П. Ковалів справедливо скептично оцінював боєздатність радянської
армії [24], йому належить і стаття “Війна у місті” [25]. “Запорожець”
неодноразово наголошував на потребі єдності. В одній із передових читаємо:
”Треба пам’ятати, що Українська Нація не ділиться: є вона єдина.
Єдина і в історії, і в сучасному, і в майбутньому.
Час об’єднатися, щиро і патріотично” [26].
“Запорожець” вмістив кілька статей на тему армії і політики. Найкраще
сказав про це І. Дубовий, який вважав, що політичність — це не
“партійництво”, а державність [27]. На сторінках журналу йшла полеміка із
“Тризубом” з приводу нападок на Гетьмана П. Скоропадського. Друкувалися
уривки із “Листів до братів-хліборобів” В. Липинського.
Структура журналу — це статті на різні теми, військово-технічний
відділ, хроніка. Обсяг журналу — 28-32 сторінки журнального формату.
Найбільш активні автори журналу — І. Дубовий, П. Ковалів, В.Болобан, В.
Євтимович. Воєнно-науковий журнал “За збройну Україну”, що виходив у
Парижі (1938 р.), очевидно, неперіодичний збірник. У випуску є стаття
генерала М.Капустянського “Модерна війна й наші завдання”, де він пише,
що редакція військово-наукового журналу вважає своїм обов’язком
ознайомити читачів в загальних рисах зі станом сучасного військового
мистецтва та з природою і формами модерної війни. “Це дасть нам змогу,
спираючись на засадах воєнних доктрин та узгляднюючи наші політикостратегічні завдання, накреслити шляхи для відновлення української
збройної сили” [28].
Цій меті підпорядковані публікації журналу.
Крім статті
М.Капустянського, у якій він розглядає воєнні доктрини, є стаття
Колосовського — про воєнну доктрину радянської армії. Смілий пише про
авіацію, Степанюк — про громадянську війну в Іспанії, Бурун — про
залізничну комунікацію в СРСР, М. С. — про моторизований потенціал
СРСР. Є тут і змістовна рецензія М. Капустянського на “Історію
Українського Війська”, що вийшла 1936 р. у видавництві І. Тиктора.
М.Капустянський подає зауваження щодо висвітлення останніх визвольних
змагань. Є тут невелика рецензія на книжку М.Капустянського ”Українська
збройна сила й українська національна революція”, що вийшла у Канаді
(м.Саскатун) 1936 р.
У Берліні виходив “Військовий вістник”, орган Союзу українських
старшин та Стрілецької громади. Перше число появилося 1 листопада 1927 р.
Друкували його на машинці, а потім розмножували.
Союз українських старшин існував у Німеччині від 1921 р. Його
заснували старшини УГА і Армії УНР. Ця професійна організація українціввійськовиків на еміграції поставила за мету плекати традиції українського
національного війська. Важливий напрям діяльності Союзу — пропаганда та
військово-вишкільна робота серед членів Союзу. Виходили комюніке
різними мовами, щоб ознайомити міжнародну громадськість з українським
питанням. Головою Союзу був Є. Коновалець.
Стрілецька Громада виникла в Америці і мала на меті об’єднати вояків
Української Армії, які перебували в Америці, а також пропагувати
українську справу серед американських українців, плекати традиції
української армії та її визвольних змагань. Головою Громади був В. Галан.
У ч. 1 у статті “Наша ціль” викладено програму видання. Автор вважає,
що колишнім воякам української армії треба задуматися над причинами
програної визвольної боротьби: “Усім нам відомо що в нашій суспільности
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царствувала якась нічим неоправдана погорда до мілітаризму, себто погорда
до науки для оборони свойого народу і своєї землі. Бо ми не виходили з
цього заложення, що поневолений народ повинен плекати в собі ідею
військової боротьби проти гнобителів, себто ідею військової науки, яку ми, і
якраз ми, нащадки славного козачого роду повинні робити та безоглядно
примушувати до неї й тих, що мріють про спокійну хатиноньку в гаю...” [29].
І ще: “Тому мусить бути першим завданням дбати про це, щоб через
плекання традицій та пам’яти української армії та її геройських подвигів
доповнити прогалини військово-національного виховання цеї нашої молоді,
що зараз учиться військового діла в чужих арміях” [30].
Але мова йшла не лише про молодь. Старше покоління, яке вже
воювало, теж повинно поглиблювати свої знання військової стратегії і
тактики.
Основні проблеми і теми журналу: спогади про визвольні змагання,
описи важливих битв, організація українських армій, характеристика їх
провідників, короткі нариси сучасних армій, їхньої тактики, організації,
озброєння, розповіді про російську, польську, чеську, румунську армію, — бо
саме вони окупують українські землі; огляд української та зарубіжної
військової літератури. Публікацій історичних тут нема, переважала військова
проблематика. Генерал М.Омелянович-Павленко у статті “Матеріали до
військового діла” [31] подає складні питання стратегії і тактики; генерал
В.Петрів аналізує “Вплив суспільно-військових відносин на розв’язання
збройних конфліктів” [32].
Публікації
організаційно-вишкільного
характеру:
В.Пилипенко
“Організація та праця гуртків військового самонавчання” [33], “Військовий
вишкіл бойовика” [34], Є.Коновалець”Військовий вишкіл” [35]. Прикладного
характеру публікація Б.Л. “Ручні гранати” [36]. Друкувалися завдання з
тактики, а згодом подавалися їх розв’язання. Були в журналі розповіді про
польську і радянську армії, рубрики: “З життя в українських військових
організацій”, “Військова література й журнали”. Зі статті В.В. “Радіо-зброя”
довідуємося, що українські військові спеціалісти уважно стежили за
розвитком та оснащенням новітніх армій, надавали значення пропаганді і
радіопропаганді: “Новим середником боротьби в майбутній війні, що своїм
діланням буде небезпечніший, як стрільна й літаки, проникливіший, чим газ,
а подекуди може бути більше вражливий, чим усі зброї, що їх зможе
видумати вояк, інженер чи хімік, стане радіофон” [37]. Автор стверджує, що
іноді духовна зброя може завдати більше шкоди, ніж будь-яка інша зброя.
”Ця нова і вельми небезпечна зброя, це радіопропаганда” [38]. Прикладом
вмілої пропаганди для багатьох політиків світу була більшовицька
пропаганда. В.В. підкреслює, що більшовики дбають і про технічний
розвиток радіопропаганди. Він правильно зауважує, що значення
розкладової, деморалізуючої пропаганди недооцінювали у 1918 р. Часописи
можна затримати, але радіо кордонів не знає.
У 1929 р. вийшло останнє (п’яте) число журналу.
Помітне місце у структурі військової преси зайняв “Літопис Червоної
Калини”. Заснований у жовтні 1929 р. і виходив до вересня 1939 р. Журнал
призначався для широкого загалу і відіграв важливу роль у військовопатріотичному вихованні української громадськості. Виходив за редакцією
Л.Лепкого і В.Софроніва-Левицького.
“Літопис Червоної Калини” не був військово-теоретичним виданням, але
проблеми військової думки висвітлював. У “Літописі Червоної Калини”
публікувалися спогади учасників визвольних змагань, які порушували цілий
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спектр військово-історичних питань. У журналі розповідалося про героїв
визвольних змагань. Про воєнні події недавнього минулого писав О.Думін
(А.Крезуб), учасник визвольних змагань, колишній січовий стрілець, автор
книги “Історія Лєгіону Українських Січових Стрільців. 1914-1918”. Писав на
цю тему відомий воєнний історик В.Кучабський — теж учасник визвольних
змагань. Це активні автори журналу. Щодо військово-теоретичної думки, то
відзначимо статтю О. Ключенка ”Генеральна Булава УГА” [39]. До кращих
публікацій журналу віднесемо уривки із відомої праці В.Кучабського
“Польсько-українська боротьба за Сх. Галичину в рр.1918-1923. Її перебіг, її
вплив на сучасне загальне положення у Східній Європі” [40]. Ціла низка
публікацій стосується бойової історії окремих частин української армії —
УГА, Армії УНР. Багато писав ”Літопис Червоної Калини“ про історію
Легіону УСС. Найважливіші теми журналу — листопадові події 1918р. у
Львові і українсько-польська війна. На ці теми писали В.Кучабський,
В.Курманович, Є.Яворівський, О.Греков. Про відродження Січових
Стрільців у Києві 1917р. написав Г.Гладкий. Ця військова формація, згодом
одна із кращих частин Армії УНР, починалася із Галицько-Буковинського
куреня Січових Стрільців [42]. Не оминув увагою ”Літопис Червоної
Калини“ і трагічну сторінку історії УГА, про яку і досі тривають суперечки
— про угоду з армією Денікіна. У цій проблемі автори публікацій зійшлися
на одному: УГА і Армія УНР до кінця виконали свій військовий обов’язок.
На особливому місці у “Літописі Червоної Калини” — мемуари
учасників знаменних подій. Відомий історик і бібліограф, учасник
визвольних змагань І. Кревецький писав: “Історія без особистих спогадів —
це немов книга без ілюстрацій” [42].
Наша критика відзначала, що українці лінуються писати мемуари, тому
маємо незначну мемуаристику порівняно з мемуаристикою інших народів.
Але “Літопис Червоної Калини” тут зробив дуже багато: чимало спогадів
сьогодні є цінним матеріалом для істориків. Серед інших українських видань
того часу “Літопис Червоної Калини” чи не найбільше друкував спогадів
учасників визвольних змагань 1917-1920 рр. Я.Малик, львівський історик,
підрахував, що за час існування ”Літопису Червоної Калини” надруковано
200 різних за тематикою спогадів [43]. Але, на нашу думку, цих спогадів є
більше, бо появлялися вони не лише у жанрі мемуарів. Практично публікації
мемуарного жанру є у кожному числі журналу. Візьмімо, наприклад, 1930р.
Найважливіші з них, як ми вважаємо, це спогади І.Андруха “Січові Стрільці
в корпусі генерала Натіїва” [44], Ю.Отмарштейна — “До історії повстанчого
рейду ген.хорунжого Юрія Тютюнника в листопаді 1921р.” [45]. Д.Паліїв
написав спогади з приводу договору УГА з армією Денікіна [46]. Про
Українське вільне козацтво написав Я. Водяний [47]. О.Думін у спогадах
”Кіш Січових Стрільців” [48] пише про формування Січової стрілецької
формації у Києві.
Журнал вміщував спогади про бойові дії, про перебування Армії УНР у
таборах для інтернованих, а вояків УГА — у Тухолі. Отож відомі епізоди чи
сторінки з часів визвольних змагань знайшли своє відображення у спогадах,
надрукованих у “Літописі”.
Журнал створив галерею портретів героїв і учасників визвольних
змагань. Є тут розвідка М. Середи “Отаманщина” [49]. По-різному можна
оцінювати людей, причетних до “отаманщини”, але їх причетність до нашої
поразки сумніву не викликає. Цікавий інший великий історичний нарис —
“Генералітет УГА” [50]. Писав журнал і про С. Петлюру. Це нарис А. Жука
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“Симон Петлюра”, надрукований з приводу десятих роковин його вбивства
[51]. С.Петлюра не мав особливого авторитету серед галицьких українців, але
його смерть багато що змінила. Травневе число за 1936 р. присвячене йому.
Писав журнал про відомі постаті того часу: М. Тарнавського,
М.Юнаківа, В. Курмановича, Д. Вітовського, про рядових. Є тут розповіді
про мужніх жінок-героїнь, про малолітніх героїв — дітей.
У структурі військової преси 20-30-х рр. визначне місце посідає воєннонауковий журнал (квартальник) “Табор” (1923-1939) як “орган молодої
Української Армії”. Ввийшло тридцять сім випусків журналу. “Табор”
починав свій шлях у Каліському таборі для інтернованих і друкувався у
друкарні 3-ої Залізної Стрілецької дивізії. Тоді редакція сподівалася, що за
кілька років вона зможе продовжити роботу на рідній землі. Журнал виходив
у воєнно-науковому видавництві “До зброї”, яке очолював генерал
В.Сальський. Головним редактором “Табору” був генерал В. Кущ, технічним
— генерал П.Шандрук.
Обсяг виданя різноманітний: ч. 2 мало 220 сторінок тексту, ч. 36 — 56
сторінок.
З нагоди десятих роковин існування журналу редакція писала: “Отже і
зараз редакція не втрачає цієї надії і гаряче вірить, що надійде нарешті той
час, коли співробітники і читальники “Табору” отримають чергове число
його вже на своїй вільній землі” [52].
На жаль, “Табор” перестав виходити значно раніше, ніж було відновлено
державність, а ще більше шкода, що відновлена вона з таким запізненням,
через вісімдесят років... Фіхте у “Промовах до німецької нації” писав, що
народ, який потрапив у чужу неволю, має два шляхи для здобуття
самостійності — або чужа допомога ззовні, або власне відродження. В
останньому випадку народ сам мусить створити такі ідеї, які допомогли б
йому морально обновитися і знайти сили для нових визвольних змагань.
Тисячолітня історія України свідчить, що у нас ніколи не було надійних
союзників, зате завжди вистачало ворогів-сусідів, які постійно прагнули
поживитися коштом України. І досвід визвольних змагань 1917-1920 рр.
переконав: українці не мають альтернативи. Потрібно розраховувати лише на
свої сили. Космополітично-інтернаціональні гасла, утопічні гасла ”дружби“
між народами, сподівання на допомогу і розуміння інших держав, що так
згубно вплинуло на українську громадськість у 1917-1920 рр., відійшли у
минуле після поразки. Власне тоді, після поразки і розчарувань, відчаю і
певної деморалізації почало набирати на силі усвідомлення національної й
націоналістичної ідеї, розуміння, що нація — понад партійні та індивідуальні
інтереси. З великими труднощами ці істини пробивали собі дорогу серед
ідейного бездоріжжя. Українська громадськість зрозуміла, що треба
розраховувати на власні сили, а відтак у політичній думці і публіцистиці
сформувалася концепція власних сил. Тоді постала думка, що і в умовах
еміграції треба думати про створення української армії, про підготовку
відповідних кадрів, особливо старшинських.
“Табор” виконував свої завдання, про які писав С.Петлюра у статті
“Табор”. У програмній статті читаємо: “Одним духом перейнята, правдиво
вивчена, добре озброєна та як слід забезпечена армія являється найміцнішою
обороною кожної держави, уявляє з себе найліпший аргумент в руках її
уряду й незмінно буде таким, аж поки народи не перекують мечі на рала...
Але не можна підготовити армію до нової збройної боротьби, якщо не
буде взято під увагу досвід кожної минулої війни, з ціллю перевірки
попередньої підготовки. Тому дослідити цей минулий досвід чи взяти з нього
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науку на майбутнє — ото чергові завдання, які стоять перед воєнною думкою
кожного народу.
Науки не знають національности, бо по істоті своїй вони є власністю
всієї людности і такою є й воєнна наука, з’ясувати принципи якої прагнули
великі вожді всіх часів і народів. В той же час кожен нарід має ті національні
риси, які не можуть не відбиватися на збройному знарядді його армії. А тому
цілком логічно з першого завдання воєнної думки виникає й друге: вияснити
вплив та значіння національних рис для воєнної доктрини народу та устрою
його армії...
Отже Редакція воєнно-наукового журналу “Табор”, починаючи свою
відповідальну роботу, буде прагнути до того, щоб внести свою посильну
лепту на виконання тієї великої праці, яка провадиться в інших країнах... з
метою з’ясування воєнних явищ. Разом з цим цілком природньо має бути
виявлена й національна сторона воєнної думки, вироблення воєнного
світогляду нашої армії.
Виходячи з цієї засади, Редакція відкриває сторінки журналу для всіх тих,
хто працює над удосконаленням наукового стану, як галузі чисто воєнної справи,
так і всіх інших дотичних до неї” [53].
У ч.1 “Табору” крім програмної статті С.Петлюри “Табор (чергові
проблеми військового будівництва в українській військовій літературі”, є
публікація “Політика і стратегія” генерала М. Капустянського, де автор
доводить, що помилкова політика породжує неправильну стратегію і
призводить до воєнних поразок. Адже, скажімо, у 1919 р. більшовиків від
розгрому врятував Денікін, а в 1920 р. — поляки. Генерал В.Кущ написав
статтю “Дух чи матерія?”. Автор пише про значення волі й бойового духу.
Ганебна поразка Росії у війні з Ічкерією якраз свідчить на користь волі,
бойового духу, національної свідомості. Генерал П. Шандрук проаналізував
один із боїв 3-ї дивізії з більшовиками 1920 р.
Були ще у цьому розділі (“Воєнна наука”) публікації генерала
В.Сигаріва “Значення мушкетного вогню та вмілість стріляти”, С. Дельвіга
— “Піхотна гармата” і реферат В.Куща “Чому Німеччина капітулювала 11
листопада 1918р.”, написаний на підставі французьких документів.
Другий розділ — “Воєнна хроніка”. Це менші за обсягом публікації —
про німецьку воєнну доктрину, про організацію збройних сил СРСР, про
військову авіацію та її значення.
Третій розділ — бібліографія. Тут є огляди російської воєнної
літератури, список воєнно-наукової літератури польською мовою,
повідомлення і про нашу військову періодику. Зокрема, згадується альманах
“На руїнах”, присвячений тим, хто здійснив трагічний похід восени 1921 р. в
Україну, і журнал “Веселка”, одне із таборових видань.
Така структура числа журналу залишилася і в майбутньому. У першому
розділі — публікації методично-вишкільного характеру, це, свого роду,
посібники з військової тактики, причому говориться тут про різні роди
військ. Другий розділ — публікації про флот (характерно для журналу у 30-х
рр.). Третій — військово-історичні публікації. Розділ невеликий за обсягом.
Останній розділ — хроніка: воєнна і воєнно-морська, хроніка моторизованих
військ, повідомлення про діяльність Музею визвольної боротьби у Празі,
бібліографія.
Публікації мемуарного жанру у журналі траплялися лише на початку
існування видання. Головний акцент було зроблено на воєнно-наукових
статтях та публікаціях навчально-методичного характеру. Публікації про
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недавні визвольні змагання були радше не спогадом, а аналізом бойових дій.
“Табор” та інші українські військові видання того періоду підтримували
розвиток української воєнно-політичної думки, допомагали усвідомленню
головної ідеї — ідеї державності і необхідності збройної боротьби за волю і
незалежність України.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Син України. — 1920. — Ч.1.
Там само. — Ч.3.
Там само. — Ч.6.
Там само. — Ч.5.
Запорожець.— 1937.— Ч.7-8.— С.19-21.
Вояк.— 1935.— Ч.1.— С.1.
Український козак.— 1923.— Ч.1.— С.1.
Там само.
Там само.— С.4.
Там само.— Ч.Ч.2, 3.
Там само.— Ч.5.
Там само.— Ч.2.— С.3.
Там само.— Ч.13.— С.1.
Там само.— Ч.Ч.6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 15.
Запорожець.— 1937.— Ч.22.— С.17.
Військова справа.— 1927.— Ч.1.
Запорожець.— 1937.— Ч.13-14.— С.3.
Там само.— 1939.— Ч. 19-20.— С.3.
Там само.
Там само.— 1937.— Ч.17-18.
Там само.— Ч.7-8.— С.2.
Там само.
Там само.— 1937.— Ч.7-8.
Там само.— Ч.11-12.
Там само.— Ч.13-14.
Там само.— Ч.9-10.— С.4.
Там само.— Ч.11-12.— С.12.
За збройну Україну.— 1938.— С.1.
Військовий вістник.— 1927.— Ч.1.— С.2.
Там само.
Там само.— 1928. — Ч.Ч.2,3,4; 1929.— Ч.5.
Там само.— 1928.— Ч.3.
Там само.
Там само.— Ч.2.
Там само.— Ч.4.
Там само.— Ч.3.
Там само.— 1929.— Ч.5.— С.15.
Там само.
Літопис Червоної Калини.— 1930.— Ч.4.
Там само.— 1931.— Ч.10.
Літопис Червоної Калини.— 1935.— Ч.6.
Кревецький І. Українська мемуаристика. Її сучасний стан і значіння.—
Кам’янець, 1919.— С.3.

143

Нариси з історії західноукраїнської преси першої половини XX століття
43. Малик Я. Мемуари учасників визвольних змагань 1917-1920рр.:За
матеріалами української періодики у міжвоєнний період// Українська
періодика: Історія і сучасність.— Львів, 1995.— С.84.
44. Літопис Червоної Калини.— 1930. — Ч.Ч.4, 5.
45. Там само.— 1930. — Ч.6.
46. Там само.— Ч.Ч. 6, 7, 8.
47. Там само.— Ч.10.
48. Там само.— Ч.11-12.
49. Там само.— 1929. — Ч.Ч.3-12; 1930.— Ч.Ч.1-12.
50. Там само.— 1930.— Ч.10.
51. Там само.— 1936.— Ч.5.
52. Табор.— 1933.— Ч.19.— С.1.
53. Там само.— 1923.— Ч.1.

2.10. Преса УПА і українського збройного підпілля
Одна із найтрагічніших сторінок історії української військової преси —
це преса Української Повстанської Армії. Її писали журналісти не лише
чорнилом, а й своєю кров’ю. У статті “Про свободу преси в СССР” О.ДяківГорновий, один із чільних публіцистів українського підпілля 40-х — початку
50-х рр., писав, що лише підпільна українська преса є пресою народною [1].
Аналізуючи діяльність цієї преси, зауважимо, що свою пресу мала кожна із
трьох гілок українського підпілля: ОУН як політична сила, УГВР (Українська
Головна Визвольна Рада) як законодавча влада і УПА як армія. Хоча армія
мала свою пресу, окремо можемо говорити і про пресу ОУН та УГВР як про
військову пресу, оскільки суттєвої різниці в змісті, проблематиці преси УГВР
— ОУН — УПА не було, а у багатьох випадках журнали, що їх видавали ці
структури, робили одні й ті ж журналісти. Зрозуміло, що спільними були
ідейно-теоретичні засади, політична платформа. Ще одне. Про пресу УПА ми
говоримо як про суто військову, пресу регулярної армії (на кшталт преси
Легіону УСС, преси УГА, преси Корпусу Січових Стрільців, преси Армії
УНР). На цьому слід наголосити, тому що не всі, хто писав про УПА, розумів
специфіку її стратегії і тактики. Не маємо на увазі радянських дослідників,
яким правда і об’єктивність чужа. Річ у тім, що й серед авторів із української
діаспори не було одностайності. Але навіть якби не було достатніх
ф о р м а л ь н и х підстав для визнання УПА регулярною армією, то все ж у
об’єктивних дослідників не викликає сумніву, що УПА була побудована за
принципом регулярної армії і в її відділах панувала військова дисципліна [2].
Стаття І. Бутковського “Організаційна структура УПА”, надрукована у
журналі “До зброї” на початку 50-х рр., засвідчує, що Друга світова війна,
крім новинок техніки, що змінили стратегічне і тактичне обличчя війни,
принесла ще й територіальну партизанську і підпільну війну. Коли армії
зазнавали поразки, воєнні дії продовжували військові формування народів,
яких ці армії захищали, а це не збігалося з традиційними уявленнями про
регулярну армію. “Форми цієї боротьби в різних народів і в різних фазах
війни були різні, як теж різні були політичні концепції, на яких ця боротьба
базувалася. Здебільшого ці інтервенційні концепції, зорієнтовані на одну з
воюючих великодержав і дуже часто цими великодержавами і направлювані.
Український народ спромігся побіч інших концепцій на самостійницьку
концепцію, що без орієнтації, без зв’язку й допомоги від будь-якої з
воюючих сторін, знайшла активну підтримку найширших народних мас.
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Зовнішнім виявом цієї концепції, а одночасно і її реалізатором, було
українське визвольне підпілля як політична сила, і Українська Повстанська
Армія, як збройна формація” [3].
УПА на історичній арені появилася не як регулярна армія самостійної
держави. Це була армія, сформована після проголошення відновлення
Української держави і створення уряду — не екзильного, а на етнічних
українських землях. Це була армія (військова формація), що захищає свій
народ і воює за державність, за незалежність; вона мала чіткі ідейнополітичні орієнтири, продуману організаційну структуру, діяла на певному
оперативному просторі і підпорядковувалася політичному і державному
керівництву та залежно від умов обирала відповідні принципи боротьби.
”Коли йдеться про тактику УПА, то вона є партизанська, і якщо побіч
окреслення ”повстанська“ в деяких випадках уживатиму і другого —
”партизанська“, то тільки в тактичному, а не концепційному розумінні” [4].
Повстанські загони теж можуть мати свою пресу, але є принципова
різниця між пресою таких загонів і пресою армії. Можна не мати авіації,
танків, артилерії і бути настільки боєздатною, щоб десять років боротися без
зовнішньої підтримки і допомоги, як це було у випадку із УПА, а можна
мати відповідне матеріально-технічне забезпечення, бути “регулярною”
армією і безславно програвати битви і війни, або якщо вигравати, то не
шкодуючи “гарматного м’яса”, як це часто робили прославлені радянські
полководці.
У територіальному відношенні весь простір, на якому діяла УПА, був
поділений на краї. Головному командирові УПА був підпорядкований
Головний військовий штаб, до складу якого входив політично-виховний
відділ (крім оперативного, розвідувального, вишкільного, організаційноперсонального, тилового). Автори публікацій звертали увагу на наявність
цього відділу у структурі Головного військового штабу УПА. І. Бутковський
писав, що військова формація такого типу, як УПА, має політичний характер
і цей момент повинен був відобразитися у її структурі [5]. Відомий дослідник
історії ОУН і УПА П. Мірчук пише: “Та найміцніша зброя УПА — ідейнополітична пропаганда. Свідомі цього організатори і командування УПА, вже
від перших днів її існування звертають пильну увагу на ідейно-політичне
обличчя УПА. І в цьому різниця між партизанськими загонами 1917-1923 рр.
й УПА, що коли в першому випадку ідейно-політичне обличчя
партизанських загонів замазувалось реклямою “лукавих” — “вождів
революції”, — то соціялістичного федералізму (Винниченко), то анархокомунізму (Махно), то в 1942 р. виступає УПА як одностайна політичнозбройна сила з чітко окресленими кличами боротьби: проти нацистівськонімецького і большевицько-московського імперіялізму, за Українську
Самостійну Соборну Державу за свободу народам і людині” [6].
Це було характерним для українського визвольного руху 40-50-х рр.
УПА була військовою і політичною силою. З. Карбович (Я.Стецько) писав у
статті “Ідейно-політичний резистанс організованого українського підпілля”:
”Большевизм висунув інтернаціоналізм, як завуальовану форму російського
імперіалізму. ОУН — УПА — УГВР, тобто три формації українського
організованого визвольного руху протиставляє йому історично оправдану і
найбільш поступову національно-політичну ідею, ідею національних держав
в етнографічних межах кожної нації” [7]. У постановах ІІІ Надзвичайного
великого збору ОУН було підкреслено: ”Організація Українських
Націоналістів бореться за У к р а ї н с ь к у С а м о с т і й н у С о б о р н у
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Державу і за те, щоб кожна нація жила вільним життям у
с в о ї й в л а с н і й с а м о с т і й н і й д е р ж а в і ” [8].
За здійснення цієї концепції УПА боролася зброєю, друкованим словом,
засобами пропаганди. Власне, пропаганда як важливий напрям діяльності
УПА формувалася протягом двох попередніх десятиліть політичної
боротьби. У структурі Начальної Команди УВО, крім начальника штабу,
бойового референта і референта з питань розвідки, був політичний референт
(ним став Д. Паліїв, згодом відомий політичний діяч і журналіст).
Перша конференція українських націоналістів (3-7 листопада 1927 р.)
обрала керівний орган — Провід українських націоналістів (ПУН), який мав
такі відділи: секретаріат, відділ преси і пропаганди, політичну, ідеологічностатуарну, економічну референтури [9]. Ідеологічно-пропагандистську
роботу мали провадити усі референтури.
У пресі ОУН 30-х рр. було чимало публікацій, у яких автори
обгрунтовували значення пропаганди. Інж.Ч. у статті “Пропаганда як чинник
воєнної стратегії”, що появилася у журналі “Самостійна Думка” (ч. 5-6 за
1933 р.) підкреслює, що Антанта виграла війну і завдяки пропаганді. Автор
критикує німецьку пропаганду і віддає належне демагогічній пропаганді
більшовиків: “...часом і рішаюче значіння пропаганди для ведення війни та
досягнення бажаної перемоги” [10].
Зауважив автор і те, що на маси можна вплинути проведенням певних
конкретних акцій, що мають значення для задоволення тих чи інших потреб
населення. Таку пропаганду інж. Ч. називає р і ч е в о ю . ОУН
використовувала цей вид пропаганди (терор, культ стрілецьких могил,
різноманітні за формою і змістом масові акції). Річева пропаганда — це та ж
“соціологічна пропаганда”, теоретично обгрунтована через тридцять років
французьким дослідником Ж. Еллюлем у праці “Соціологічна пропаганда”.
Інж. Ч. у цій статті запропонував кілька тез щодо організації воєнної
пропаганди на наших землях на випадок війни:
“1) Загальна організація й кермо воєнною пропагандою має бути в одних
руках, у руках Бюро пропаганди та інформації при генеральному штабі.
Це бюро в своїй праці треба щільно зв’язати з Головною Командою
діючої армії й з міністерством закордонних справ.
Бюро поділяється на відділи:
а) внутрішньої пропаганди та інформації,
б) пропаганди та інформації закордонної (серед невтральних),
в) праці серед воюючого війська та населення.
Ці відділи відповідно до своїх завдань та теренів праці поділяються на
відповідні референтури.
Для праці в Бюрі, крім старшин та урядовців, мобілізуються українські
письменники, малярі, артисти, одне слово — всі ті, що можуть бути корисні
своєю участю справі.
Органи Бюра пропаганди повинні бути в усіх військових фронтових і
регулярних частинах, відділи пропаганди в більших військових формаціях
(до корпусу), старшини пропаганди в менших по полк включно.
Воєнна пропаганда має бути е ф е к т и в н о ю .
На наших теренах при війні з більшовиками є доцільною та дуже
переконливою пропаганда фактами, яку ми б назвали р і ч е в о ю
п р о п а г а н д о ю . Ця пропаганда заснована на демонстрації перед
населенням н а ш и х п е р е в а г і х и б п р о т и в н и к а . Так, наприклад,
негайне постачання населення відбитої від противника місцевості сіллю, якої
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так бракувало досі, зниження цін на продукти першої потреби, зм’якшення
режиму, усе це впливає на психологію населення більше, ніж сотні тисяч
прокламацій, летючок та відозв. Пропаганда піддавання ворога в полон,
підсилена й справді ”людським відношенням“ до полонених, здібна
розкласти і цілком боєздатну армію” [11].
Ухвали Другого великого збору ОУН, що відбувся у квітні 1941 р.
(ОУН(б)) стосуються пропаганди. У цих постановах говорилося:
“1. Основним завданням нашої пропаганди є поширити серед
найширших мас Українського Народу ідеї та політичну програму
Українського Націоналізму, змобілізувати їх до боротьби за ідеї Української
Революції, дати відпір ворожій пропаганді, явному й замаскованому
наступові ворожої політики та приєднати до протимосковської боротьби
також позаукраїнські сили.
Розгорнення інтенсивної пропагандивної роботи є одним із
найважливіших завдань Організації в сучасному стані її боротьби. Цілість
пропагандивної роботи мусить бути зцентралізована і узалежнена від
політичної тактики Організації” [12]. Текст містить зміст, методи, тактику,
організацію пропаганди.
У цих документах ОУН, що стосувалися пропаганди, було обгрунтовано
ідеологічні засади, методологічні і методичні аспекти пропагандистської
діяльності, яку провадив організований націоналістичний рух. На наш
погляд, не має рації В. Макар, коли пише про пропагандивну діяльність УПА
як про доповнення до пропаганди ОУН [13]. З одного боку, УПА була
військовою силою, бойовою структурою українського націоналістичного
руху (так само як ОУН була політичною структурою цього руху),
покликаною реалізувати основні програмні положення ОУН. З іншого —
діяльність УПА не обмежувалася лише бойовими діями. Сам факт існування
УПА мав пропагандистське значення. Ці дві структури
утворювали
органічну єдність українського визвольного руху. Пропаганда УПА справді
доповнювала пропаганду ОУН і робила це, опираючись на засади політичної
думки ОУН, українського підпілля. В. Макар також стверджує, що
“Пропагандивні напрямні, сформульовані у Постановах Другого Великого
Збору ОУН в квітні 1941 року, лягли в основу пропагандивної діяльності
УПА, яка почала свої планові дії півтора року пізніше — в жовтні 1942 року”
[14], а в цих ухвалах говорилося, що цілість української пропагандивної
роботи мусить бути централізована й узалежнена від політичної тактики
ОУН [15].
У травні 1941 р. Провід ОУН розробив і прийняв своєрідні політичні
вказівки “Боротьба й діяльність ОУН під час війни”. Це була інструкція для
тих, хто нелегально прибував до краю, окупованого більшовиками. Тоді про
війну між ними й німцями говорилося як про неминучість. Автори
документу наголошували на потребі пропаганди: ”Особливо мусять тямити,
що дуже важні й пропагандивні осередки, зокрема радіо-надавчі станції, яких
захоплення і використовування, хоча б кілька годин — преважна справа на
початку збройної боротьби. Завжди мусять тямити, що ніякі малі, дрібні
кличі, але велика фанатична ідея пірве народ до боротьби” [16]. Адже саме
таким чином, захопивши радіостанцію, ввечері 30 червня 1941 р. українські
патріоти передали повідомлення про відновлення Української Держави.
У квітні 1942 р. відбулася Друга конференція ОУН, що прийняла серед
інших і “Пропагандивні постанови”: “...Вважаємо, що треба звертати
особливу увагу на організуючу, мобілізуючу й підставову ролю пропаганди,
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зокрема на важливість пропаганди для Осередніх і Східних Українських
Земель, на відтинку робітництва, молоді й міст.
ХLІІІ. Вважаємо, що наявні форми і методи пропаганди повинні бути
менше крикливі і видні, але натомість змістом ударні, революційні й
політично доцільні. Вважаємо, що пропаганда мусить вестись одночасно
проти всіх окупантів України, — щоб вибити зброю з рук комуністам і
Москві, не допустити до передчасних виступів і стати оборонцем широких
народніх мас.
XLIV. Ведемо пропаганду по своєму змісту різних ступенів:
а) загально-революційну пропаганду для всіх працюючих мас України,
проти чужих імперіялізмів і колоніяльного визиску, зокрема на відтинку міст
і робітництва під гаслами: Свобода народам і людині, боротьба народу за лад
на своїй землі, свобода праці, соціяльної справедливости і т. п.;
б) національно-патріотичну, самостійницьку соборницьку пропаганду
для українського елементу;
в) націоналістично-революційну й програмову пропаганду з метою
поширення націоналістичних ідей на всі українські землі й серед усіх верств
українського народу, щоб підготовити грунт для розросту Організації,
мобілізувати й політично активізувати маси, вишколити революційний
актив.
Вважаємо, що в пропагандивній ділянці треба:
а) вишколити кадри пропагандистів-організаторів;
б) приготувати пропагандивний матеріял, пристосований перед усім до
потреб Осередніх і Східніх Українських Земель, а також до відповідних
середовищ з розв’язкою актуальних питань, як робітниче питання, селянське
питання, боротьба за Українську Державність, розуміння української
національної революції й збройного зриву, значення всеукраїнської
національної Організації та нашої політичної концепції, питання нової
провідної верстви, виховання молоді і т.п. і т.п.
На зовнішньому відтинкові проведемо сильнішу пропаганду нашої
визвольної справи серед прихильних для нас держав і поневолених народів.
Змагаємо до того, щоб нав’язати живі взаємини з поневоленими
народами для співпраці й співборотьби проти окупантів-загарбників і
імперіялізмів. Прагнемо охопити всі поневолені народи пропагандою нашої
визвольної справи й вирішальної ролі України в боротьбі проти
загарбницьких імперіялізмів” [17].
Основним засобом пропаганди була преса. Сьогодні дослідники не
можуть назвати усі видання українського підпілля того часу. Спробу описати
відомі і доступні видання зробив Л. Шанковський на початку 50-х рр. [18]. У
пресі появляються повідомлення про нові знахідки. Л. Шанковський у статті
“УПА: підсумки та висновки (з нагоди 20-річчя)” висловив припущення, що
“...органи совєтської влади певно посідають комплект усіх підпільних видань
УПА — ОУН...” [19]. Поява нової серії “Літопису УПА” підтвердила
правильність такого припущення [20]. Потужні антиукраїнські сили в Україні і
за її межами продовжують зберігати імідж УПА, створений радянською
пропагандою. Українці на сході й півдні нашої держави повинні зрозуміти, що
справжніми борцями за самостійну Україну, а не за колоніальну територію
Росії, не за Україну як географічне поняття були ті, хто боровся у лавах УПА
проти німецьких і московських окупантів. Без преси УПА не можна говорити
про об’єктивну і повноцінну історію сучасної української преси.
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УПА виникла як результат української військово-політичної думки 2030-х рр., аналізу причин невдачі визвольних змагань 1917-1920 рр.,
осмислення подій у Європі та світі й новітньої геополітичної ситуації. УПА
— це результат реалізації програми ОУН(б), її стратегії визвольної боротьби.
Засадничі положення новітньої української воєнної доктрини
cформулював полковник Є.Коновалець та його однодумці: не припиняти
збройної боротьби за державну незалежність, бо її можна здобути лише на
шляху збройної боротьби; у визвольній боротьбі спиратися на власні сили;
провадити військовий вишкіл; українцям потрібно створити свою збройну
силу. Саме ОУН(б) (після розколу ОУН) радикалізувала боротьбу за
українську державність, не вагаючись щодо використання збройних методів і
намагаючись згодом створити антимосковський фронт поневолених народів.
В одному із рішень Другого великого збору ОУН(б) говорилося, що
ОУН “...продовжуватиме всіма силами революційну боротьбу за визволення
Українського Народу без огляду на всі територіяльно-політичні зміни, які
зайшли б на терені Східньої Європи” [21].
Перейшовши у підпілля, ОУН(б) готувалася до збройної боротьби.
Організація зазнала великих втрат наприкінці літа — восени 1941 р., але її
ряди зростали.
В ухвалах Другої конференції ОУН(б) (квітень 1942 р.) сказано: ”Свою
політику ми будуємо: а) на творенні й розбудові власних революційнополітичних і військових сил; б) на самостійницькій, ні від кого незалежній
всеукраїнській політиці революційної боротьби; в) на використанні всіх
можливостей і сил, що сприятимуть повстанню Української Держави.
Зокрема на створенні широкого фронту боротьби поневолених народів Сходу
й Заходу Європи; д) московсько-большевицькій міжнародній концепції —
інтернаціоналу й німецькій концепції т. зв. ”Нової Европи” ми
протиставляємо міжнародню концепцію справедливої національнополітично-господарської перебудови Европи на засаді вільних національних
держав під гаслом — “Свобода народам і людині”; е) ми наголошуємо на ідеї
Самостійної Соборної Української Держави, яка є життєвою необхідністю
вічного стремління Української Нації, вважаючи, що тільки справедлива
розв’язка українського питання може зрівноважити сили Сходу Європи й
зумовити вільне життя народів, поневолених Москвою” [22].
Перші озброєні групи почали виникати навесні 1942 р., а на ІІІ
конференції ОУН(б) (лютий 1943 р.) було сказано: “Сучасна війна на Сході,
що її розпутано в ім’я імперіялістичних інтересів німецького націоналсоціялізму та московського большевизму.., ведеться за протинародні
реакційні цілі, обернення країни й народів у предмет колоніяльної
експлуатації й грабунку, що несе за собою духовно-моральний, соціяльноекономічний і національно-політичний визиск і гніт, тобто за повне
поневолення народів і людини. Це в першу чергу війна з приводу України,
яку оба імперіялізми трактують у своїх загарбницьких плянах як центральну
проблему їх імперіялістичної політики на Сході Европи та випадову базу для
дальших підбоїв... Тому для українського народу являється невідкличною
вимогою вести боротьбу проти обох імперіялізмів на плятформі власних сил,
а в основу своєї співпраці з другими народами класти їхнє визнання нашого
права на власну державу й на цій площині шукати спільних інтересів
західних і східних народів у спільній боротьбі проти німецько-московського
та інших імперіялізмів” [23].
Упорядники “Літопису УПА: нова серія” у вступній статті пишуть, що
історія видавничої діяльності УПА, зокрема журналів Головного
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командування УПА, ще належно не вивчена [24]. У останнє десятиліття
почали появлятися перші публікації, що стосуються історії преси
українського підпілля [25].
Політичний відділ Головного командування УПА видавав журнал “До
Зброї” (1943-1944). Друкували його в “Друкарні Української Повстанської
Армії”, до назви якої згодом додали “ім. Б.Хмельницького”. Головним
редактором журналу був відомий публіцист українського підпілля Я. Бусел
(Галина, Київський, Дніпровий, Шахтар — його псевдоніми). Журнал
вміщував публікації з історії визвольних змагань українців (рубрика “Із
наших воєн”), огляди воєнних подій на фронтах Другої світової війни,
розповіді про бої УПА (рубрики “На фронтах УПА”, “Із бойових фронтів
Української Повстанської Армії”), про героїв-борців, які загинули. На
сторінках журналу були публікації вишкільно-методичного характеру:
“Короткі відомості з піротехніки” (ч.1), “Відомості з практики підривних
робіт” (ч.2), публікації про різноманітні аспекти воєнної доктрини УПА: “За
що бореться УПА”, “За державу” — передова стаття С.Петріва. У 1947 р.
видання журналу було відновлено на еміграції.
Протягом 1944-1946 рр. виходив у Галичині журнал “Повстанець” —
орган Головного військового штабу УПА. Головним редактором журналу був
М.Дужий (криптонім М.К.), якого згодом із його братом П.Дужим та іншими
співробітниками у березні 1945 р. енкаведисти отруїли газами в криївці.
Тематика журналу зрозуміла зі змісту ч. 1 за 1945 р.: стаття “Самостійна і
соборна державність України”, “Українські Термопіли — вічно славні
Крути” (під криптонімом М. К.), ”Напад повстанського відділу на ворожі
об’єкти” (С.Вол), рубрики: “Огляд воєнних подій”, “З міжнародних
політичних подій”, “Повстанські шпильки”, “Вивчаймо мистецтво збройної
боротьби”.
Четверта воєнна округа “Говерла” видавала журнал “Шлях Перемоги”,
за редакцією Марка Боєслава (псевдонім Мих.Дяченка). На його сторінках
були публікації Всеволода Рамзенка, М. Шахая, активно друкувався Марко
Боєслав. У журналі були надруковані “Заповіді підпільної газети” (у ч.6-7
“Шляху Перемогу” за 1945 р.). Появилися вони і в інших підпільних
виданнях, зокрема на сторінках журналу “Ідея і Чин” (ч. 9 за 1945 р.),
теоретичного органу ОУН. Їх варто зацитувати: ”Я твій довірений приятель,
що в умовах жорстокої сталінсько-большевицької дійсности приходжу тобі
сказати слово правди, розповісти про Україну, попередити, що маєш робити і
як боротися за кращу долю. Не лякайся мене, бо про Тебе я нікому не скажу,
але пам’ятай:
— за видання і за кольпортаж (розповсюдження.— Авт.) мене твої
товариші-друзі кладуть свої голови і тому бережи мене як зіницю ока;
— обережно читай мене — в полі або в кімнаті при замкнених дверях і
вікнах, тихо чи шепотом, щоб ворог не бачив і дурень не чув;
— читай скоро і передай, бо на мене ждуть тисячі таких як Ти і тому
злочином є тримати мене;
— з хати до хати, з рук до рук;
— передавай мене лиш тим, до яких маєш довір’я і які, як і Ти, після
прочитання передадуть мене далі;
— знищити мене можна лише тоді, коли ворог наступає, а заховати мене
вже нема часу; інакше шануй мене, бо я йду будити народ до великого
революційного діла — будувати Українську Самостійну Соборну Державу” [26].
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Команда Станіславського тактичного відтинку УПА (Чорний ліс)
видавала у 1947-1950 рр. журнал ”Чорний ліс“. Збереглися 11 чисел (із 16ти). Усі вони увійшли в третій і четвертий томи “Літопису Української
Повстанської Армії”. Упорядники ч. 3 вважають, що журнал “...Чорний ліс
почав виходити в час, коли в кругах підпілля усвідомлено потребу збирати
документи й матеріяли про збройну боротьбу. Ставало очевидним, що
політична машина СРСР може в недалекому майбутньому роздавити
українську збройну боротьбу за волю. Отже вважали конечним принаймні
зібрати й зберегти для історії документацію і дані як про цю боротьбу, так і
про безоглядні методи стосовані окупантом. Тож появлялися заклики, щоб
збирати документи, матеріяли та свідчення, писати спогади тощо, все під
гаслом зберегти ”правду про визвольну боротьбу“ для історії. Під впливом
цих закликів створено осередки, які ставили собі завдання зібрати,
упорядкувати й видати матеріяли про цю боротьбу. З цією теж метою був
заснований журнал Чорний ліс, що мав виконати це завдання для території
Станіславівського ТВ УПА” [27].
Це той випадок, коли констатація окремих фактів об’єктивна, але
інтерпретація — ні. Справді, в записках лікаря Береста “На Словаччину” є
відповідь головного редактора на запитання Береста: “Головна ціль нашого
журналу, що з неї випливають теми, це представити нову визвольнореволюційну дійсність у правдивому світлі — такою, якою вона є. Хочемо
дати широким масам повний образ наших змагань, наших героїв, нашого
життя, хочемо освітлювати масам дорогу прожектором яскравого світла в
майбутнє” [28]. Але жодним словом головний редактор не прохопився про
можливу чи неминучу поразку і про те, що поки не пізно, треба якомога
більше зафіксувати на папері... Є у ч. 5-6 за 1948 р. звернення до читачів “Від
редакції”: “Приступаючи до видавання нашого журналу, ми не ставили собі
великих завдань. Нашим завданням було й є зібрати якнайбільше споминів із
повстанської і революційно-визвольної боротьби від безпосередніх учасників
цієї боротьби та передати їх ширшим кругам українського громадянства, а
насамперед українській молоді, як виховний та інформаційний матеріял”
[29].
У 1945-1947 рр. український визвольний рух набував нових форм — він
переходив до тактики боротьби збройного підпілля. Міжнародна ситуація
була напруженою, тривожною, існувала можливість початку нової світової
війни, а це дало б могутній імпульс визвольним рухам поневолених народів.
Найбільше місця віддавав журнал “Чорний ліс” розповідям про бойові
операції, є багато описів армійського побуту, вірші і оповідання, адже
редагував журнал відомий поет українського підпілля Марко Боєслав.
Виходили ще як видання УПА: “Щоденні вісті”, журнал із кольоровим
друком, журнал “Стрілецькі вісті” (1944-1945). Збереглося ч. 3 за 1945 р.
(третій рік видання) ілюстрованого гумористично-сатиричного журналу
“Український перець” з епіграфом: “Сіють, зривають та ворогів перчать
українські повстанці”. Редагував журнал Я. Старух, який одночасно
очолював і радіостанцію “Вільна Україна”. Журнал був дотепний і гострий.
Власну політичну і військову структуру мала Закерзонська Україна, але
УПА-Захід підпорядковувалася головному командуванню УПА, що
перебувало на українській території, окупованій більшовицькими військами.
У вступній статті до 16-го тому “Літопису УПА” Петро Й. Потічний
схарактеризував підпільні журнали Закерзонської України [30]. У цьому томі
вміщено передруки найважливіших видань: “Інформатор”, “Тижневі вісті”,
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“Інформативні вісті”, “Перемога”, “Лісовик”. Петро Й. Потічний зауважує,
що ці журнали різнилися між собою і змістом, і призначенням.
“Інформатор” виходив від 1944 р. Видання велике за обсягом (від 20 до
60 сторінок). Основні проблеми і тематичні напрями: Україна на міжнародній
арені, викриття підступної більшовицької політики, злочинів Москви проти
людства, українсько-польські стосунки, огляд і аналіз міжнародних подій.
Рубрики: “Політичні події”, “Б’ємо загарбників України”, “Новітнє
варварство”.
Журнал “Тижневі вісті” виходив від 22 липня 1945 р. У зверненні “Від
редакції” читаємо: “Щоб безпосередньо держати загал нашого членства і
широких мас українського громадянства в курсі політичних подій, з
нинішнім днем будуть виходити ”Тижневі Вісті“. Редакція цього тижневика
бере на себе завдання докладно інформувати широкий загал про міжнародні
політичні події так, як вони відбуваються, без жодних тенденцій. Особливу
увагу зверне редакція на боротьбу поневолених народів, українського
зокрема, проти большевицького загарбника, що тепер шаліє в смертельних
судорогах, битий боєвими відділами УПА, армій других поневолених
народів. Цим змаганням присвятиться в нашому тижневику особливу увагу.
Таким чином хочемо запобігти поширюванню різних сплетень...
Завданням нашого тижневика буде якраз викривати ці підлі методи
противника.
На цьому місці звертаємося до всіх друзів-членів і членок ОУН, збирати
всі матеріяли, які документують героїку наших днів. Писати є про що...
Особливу увагу треба звернути на бої відділів УПА. Будемо поміщувати
рівно ж індивідуальні твори наших членів і членок. Матеріяли просимо
пересилати службовою дорогою. Хочемо нав’язати тісні взаємини з нашими
читачами і в цей спосіб створити наші ”Тижневі Вісті“ неначе
віддзеркаленням спільних зусиль нашого народу в змаганні до спільної нам
мети — створення Української Самостійної Соборної Держави” [31].
Ця розлога цитата із “Звернення” дає уявлення про характер, напрям,
програму тижневика. Його обсяг — кілька сторінок.
Наступне видання — тижневик “Інформативні вісті”. Тут були і вірші, і
проза. Журнал подавав інформацію, почуту із передач західних радіостанцій,
огляди зарубіжної преси, часті посилання на офіційну пресу. Виходив від
1944 р., неперіодично.
Збереглося одне число (ч. 3-4) журналу “Перемога”. Видання належало
Перемиському куреневі, одному із регіональних відділів УПА на Закерзонні.
Публікації пронизані агітаційним духом, емоційні, закличні, бойові —
незалежно від жанру і змісту публікації [32].
Сатирично-гумористичне видання Закерзонського краю — журнал
“Лісовик”. Виходив від 1945 р. Журнал призначався для вояків УПА і для
населення. Публікував гуморески, фейлетони, анекдоти, памфлети, листи,
карикатури. Журналісти гостро і дотепно відгукувалися на міжнародні події,
сатирично обігрували факти із повоєнного життя в СРСР і Польщі,
армійський побут, життя підпілля, критикували негативні явища і факти
українського визвольного руху [33]. Редагував журнал П.Волош-Василенко
(псевдоніми: Гетьманець, Полтавець), який загинув у бою 21 травня 1946 р.
Художник-карикатурист — Астра (псевдонім), полонений червоноармієць,
який став вояком УПА і загинув (застрілився, потрапивши у засідку) у 1947
р.
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С.Голяш називає кілька видань українського підпілля, про які не
згадують інші автори: журнал “За волю нації” (1947-1953, Волинь),
“Молодий революціонер” (1948-1953). Редагував їх З. Савченко (Орлан). У
1946 р. Краєвий провід видавав журнал “Підпільник”.
Про пресу ОУН. Головне видання — журнал “Ідея і чин” (1942-1946), —
був флагманом, як пише П. Дужий, підпільної преси [34]. Перший головний
редактор журналу — Дм. Маївський, мовний редактор — Й. Позичанюк. На
його сторінках друкувалися видатні публіцисти українського підпілля. У ч. 9
за 1945 р. появилася стаття Дм.Маївського “Большевицька демократизація
Європи”, у ч. 10 за 1946 р. — стаття П. Федуна “Елементи революційності
українського націоналізму”, У. Кужеля — “Науковість діялектичного
матеріялізму”, Д. Дякова — “Шовіністичне запаморочення і русифікаційна
гарячка большевицьких імперіялістів” (збереглися ці два числа).
Друкований бюлетень “Осередку пропаганди і інформації при Проводі і
Організації Українських Націоналістів (ОУН)” виходив у 1948-1951 рр. за
редакцією П. Полтави (псевдонім П. Федуна). В одному із випусків за 1948 р.
є інформація про підпільні видання на українських землях.
Проводи ОУН окремих країв мали свої видання. Уже говорилося про
Закерзоння. Журнал “За самостійну Україну” виходив на північно-східних
землях (від 1941 р.), “За Українську Державу” (від 1944 р.) — на західних
українських землях, тут же виходив журнал “Бюлетень” і газета “Вісті” (1943 р.).
Виходив “Пропагандист” — журнал вишколу і політвиховання ОУН (1945 р.).
Видання для молоді: “Юнак”, “На чатах” (видавав Львівський край,
1946р.), “На зміну” (видавав Карпатський край, 1946 р.). На Волині виходив
“Молодий революціонер” (1948-1953). На Станіславщині виходив журнал “За
волю України”.
Свої видання мала УГВР. Це журнал “Самостійність”, перше число
якого вийшло 1946 р. Тут було надруковано відомі статті О. Дякова
(псевдонім О.Гончарук) “УПА — носій ідей визволення і дружби народів”,
“Про свободу преси в СССР” (під псевдонімом О. Горновий). Наступне
число потрапило у руки енкаведистів у 1948 р. разом із друкарнею, але
вийшло окремими випусками.
Виходив друкований бюлетень УГВР — “Бюро Інформації Української
Головної Визвольної Ради” (1948-1950), а також “Вісник” — орган Президії
УГВР (1944-1945). Тексти публікацій усіх трьох видань (тих чисел, що
збереглися) передруковано у 8-10 тт. “Літопису УПА”.
Мала своє видання “Поліська Січ” Т. Бульби-Боровця. У книжці “Армія
без держави” Т. Бульба-Боровець згадує про газету “Гайдамака”. Газета не
мала професійного редактора і журналіста, поки не прийшов І. Мітринга.
Дописував до газети (фейлетони у формі “Листів до Сталіна”) Т. БульбаБоровець під псевдонімом дід Гаврило Обруч [35].
Зміст видання зумовлюють: тип видання, конкретно-історична ситуація,
завдання видання. До теоретичної, методологічної, світоглядної бази змісту
видань входять основні документи політичних сил, які репрезентує це
видання. Тут ми маємо на увазі важливі документи ОУН — УПА — УГВР.
Назвемо ухвали Третього (надзвичайного) великого збору ОУН(б)
(серпень 1943 р.), у яких сформульовані засадничі ідейно-політичні
положення як результат попередньої визвольної боротьби ОУН. Деякі
положення сформульовані по-новому. Історики пояснюють це тим, що багато
лідерів ОУН перебувало у концтаборах, а досвід їх наступників був
недостатній. Крім того, серед учасників Збору були українці з Великої
України. Зіграло свою роль і бажання пристосувати націоналізм до нових
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умов [36]. Тому й появилися у постановах, наприклад, положення про
націоналізацію великої промисловості, про участь робітників у керівництві
заводами, фабриками [37]. Окремі соціалістичні чи соціал-демократичні ідеї
помітні у соціальній сфері. З іншого боку, це компроміс заради підтримки
українців із східних, південних регіонів України, які вже звикли до гасел про
демократичну державу, безкласове суспільство, восьмигодинний робочий
день, соціальну рівність, обов’язкову середню освіту. Загальне значення
Збору — у підтвердженні кількох традиційних положень і виробленні нових.
Традиційні — ідея про націю як панівну цінність; ідея Української
Самостійної Соборної Держави; значення ОУН в організації боротьби;
концепція власних сил. Нові ідеї — це спільна боротьба поневолених народів
проти російсько-більшовицького імперіалізму; утворення національних
держав інших народів Східної та Південно-Східної Європи і незалежна
Україна як гарант їх існування. У 1950 р. прийнято уточнення і доповнення
до програмових постанов Збору [38].
Основні документи: Декларація проводу ОУН після закінчення Другої
світової війни в Європі, яку прийнято у травні 1945 р. [39], постанови
конференції проводу ОУН на українських землях, що відбувалася у 1946 р.
[40], І конференції закордонних частин ОУН у вересні 1947 р. [41], ІІ
надзвичайної конференції закордонних частин ОУН у 1948 р. [42].
У цих документах повторено ідеї українського націоналізму: державність
та збройна боротьба як методи боротьби за незалежну державу. В цих
документах підкреслюється роль УПА, значення її бойової і пропагандистської
діяльності. Це ж стосується і документів УГВР: Платформа Української
Головної Визвольної Ради [43], Універсал Української Головної Ради [44],
Звернення воюючої України до всієї української еміграції [45]. Засадничою тут
є стаття Р. Шухевича “До генези УГВР” [46].
П. Потічний, аналізуючи політичну думку українського підпілля, пише,
що ідеї “українського підпілля мусили знайти сильне опертя серед народу,
коли воно змогло проіснувати майже до половини 50-х років. Тому ці ідеї
варті серйозної уваги” [47]. Варті уваги вони й тому, що і сьогодні не
втратили актуальності. Це ідея державності, концепція власних сил у
боротьбі за незалежність, “російська проблема”. Про більшовицьку Росію
публіцисти українського підпілля писали багато. Вони розмежовували
російський народ і більшовицьку імперію, бажаючи із тактичних міркувань
знайти серед росіян і поневолених народів Росії союзників у боротьбі за
повалення імперії. Але історія навчила українців, що ні на теоретичному, ні
на побутовому рівні, ні на рівні державних структур, ні на рівні “кухні” чи
“вулиці” росіяни ніколи не були і не будуть прихильниками української
державності. З цього приводу С.Бандера висловився об’єктивно і
категорично, попереджаючи безпечний і наївний Захід про російський
експансіонізм, шовінізм й імперіалізм. П.Полтава писав: “Щоб назавжди
звільнитися від імперіялізму Москви, треба сьогоднішній СССР
розчленувати на низку національних держав, щоб назавжди внеможливити
відродження імперіялізму Москви. Концепція Самостійної України буде
основним елементом знищення большевицької тюрми народів, яка являється
сьогодні гніздом найганебнішої реакції і найнебезпечнішої агресії в світі,
буде основним елементом упорядкування Східної Європи і величезної
частини Азії. Побудова українським народом Української Самостійної
Держави буде величезним кроком вперед на шляху до встановлення дійсної
рівноваги в світі і забезпечення тривкого миру між народами” [48].
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Ідеї публіцистики українського підпілля — це Україна як гарант
суверенітету поневолених народів Східної Європи і бар’єр на шляху
московського експансіонізму, створення єдиного фронту поневолених
народів для боротьби з російським більшовизмом. У розв’язанні
принципових проблем міжнародного життя публіцисти українського підпілля
були глибшими аналітиками, ніж деякі західні державні діячі і політики.
Журналістика українського підпілля — частина нашого минулого.
Творили цю публіцистику талановиті, деколи зовсім молоді люди, які могли
б за інших обставин формувати інтелектуальний потенціал народу. Відійшла
в минуле думка про те, що історію творили маси, що герої чи окремі люди є
лише виразниками ідей і наслідків дій цих мас. До зарубіжних дослідників,
які вивчали проблему українського визвольного руху 40-50-х рр., належить
Дж.Армстронг, який написав статтю “Героїчне і людське: спогад про
українських національних провідників 1941-1945 років”. Автор пише:
”Романтизм національних рухів призводить до особливого наголошення
індивідуального героїзму, герой відіграє надзвичайно важливу роль як
модель для соціалізації нового покоління” [49]. Звичайно, деяких учасників
визвольного руху могла приваблювати саме романтика боротьби, але
насправді мотиви, як правило, були інші — усвідомлення необхідності
боротьби з окупантами, наявність альтернативи: або боротися із зброєю в
руках, або покірно чекати вирішення своєї долі. Дж.Армстронг пише: “В
часи справжньої національної небезпеки, особливо коли необхідно боротися
проти зовнішньої агресії, націленість в рольовій моделі переноситься на
фізичну сміливість аж до готовності жертвувати життям заради нації. Старе
релігійне прислів’я про те, що кров “мучеників є сім’ям віри”, добре
підходить до такої віри — ідентифікації, якою є націоналізм” [50].
Для нас важливі міркування цієї людини, далекої від ідей українського
націоналізму, але автора “Українського націоналізму”, книжки дискусійної,
яка витримала кілька видань. Дж. Армстронг вважає, що зрозуміння
українських національних героїв 1941-1945 рр. важливе ще й з огляду на
спотворення зображення “героїзму” в комуністичній та нацистській
пропаганді. У статті Дж. Армстронг хоче показати: “...як суворе
протиборство у Другій Світовій війні висунуло дуже людяних героїв різних
типів” [51].
Дж. Армстронг обрав п’ятьох людей українського визвольного руху, які,
на його думку, уособлювали різні типи героїзму і спробував показати, як такі
особистості служать ознакою та прикладом надзвичайної сміливості і
серйозних недоліків. Ці люди — Т.Бульба-Боровець, Я. Стецько, М. Лебедь,
А.Мельник, В. Кубійович — у такій послідовності Дж. Армстронг
характеризує їх. На той час, коли він збирав матеріали, вже помер
Митрополит Андрей, загинув Головнокомандувач УПА Р. Шухевич, а
С.Бандера, як пише автор, ухилився від зустрічі, оскільки за ним постійно
стежили, щоб убити, московські агенти. Поява статті не була випадковою:
Європа дізналася про героїчну і трагічну боротьбу УПА з московськими
окупантами. Ця публікація відображала позиції тієї частини західного світу,
що вже перестала захоплюватися ”загадковою“ російською душею і
усвідомлювала помилки східноєвропейської політики своїх урядів, ту
небезпеку, яку несе у світ більшовицька Росія. Але навіть якщо Дж.
Армстронг керувався чисто науковими мотивами, то українському
визвольному рухові було важливо, щоб про його боротьбу, про людей,
учасників цієї боротьби заговорив світ. Адже йшлося не про долю кількох
лідерів, які перебували поза межами більшовицького режиму, а про долю
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народу, якому загрожували знову голодоморами, депортацією, терором,
репресіями, йшлося про безпосередніх учасників цієї боротьби. Серед них
були і журналісти українського підпілля.
Підпільна журналістика того часу — це десятки і сотні імен. Із
журналістів українського підпілля ще донедавна продовжував писати
П.Дужий, який був тоді чи не наймолодшим.
П’ятдесят років тому появилася стаття Р. Рахманного “Кров і чорнило.
Відкритий лист українця-читача до українця-журналіста”. Він писав:
“...завжди в історії всіх народів, отже і в українського, були два типи людей з
протилежними поставами до свого сучасного.
Були і є т. зв. “обережні, чи розважні”, що разів десять міряють,
міркують, потім один раз відрізують — і виходить на зле. Це їх не турбує
надто. Їхня діялектика, озброєна крутими софістичними аргументами, дає їм
завжди чисту совість і певність, що їхня поведінка була правильна. Це не
розсудливість, прикметна старшим досвідченим людям, а психічний
комплекс самоомани.
Були і завжди будуть “голови шалені”, що вчуваються у темп життя
сучасного, переживають його всіма фібрами своєї душі, на грунті досвіду
минулого вирішують те сучасне. Бо вони його правильно розцінили і тим
самим бачити їм дано майбутности обрії” [52].
Р.Рахманний по-своєму класифікує типи людей, але думка про “шалені”
голови у чомусь збігається із думкою Дж. Армстронга про романтизм
українського визвольного руху.
Ще одна цитата зі статті “Кров і чорнило”: “Український народ у своїй
основній масі підтримав “шалену” боротьбу на два фронти і ставку на власні
сили — прийняв її як свою і кров’ю тисяч одиниць освятив її, а наступні
роки і розвиток надій виправдали це рішення.
Українська самостійницька преса в ті роки несла майже весь тягар
розроблення і пропагування основних ідей визвольної боротьби і
прищеплення їх народнім масам. В умовах протинацистської боротьби (про
які уяви не має не то англосаксонський, а й французький, ані німецький
журналіст), ця преса виконувала свій обов’язок: бути совістю свого народу і
його свідомістю — дзеркалом сучасности” [53].
Оцими “шаленими” головами, совістю і свідомістю народу були
журналісти українського підпілля 40-50-х рр. Знаємо про них мало, деколи не
знаємо навіть обставин смерті. Переважно вони гинули або в німецьких
в’язницях, або у боях із більшовицькими військами (найчастіше це були
енкаведистські війська). Вони писали не лише чорнилом, а й своєю кров ’ю.
Відомі публіцисти й ідеологи українського збройного підпілля і
визвольного руху — це Я. Бусел, О. Дяків, Дм. Маївський, У. Кужіль,
Я.Старух, П. Федун. Статті О. Дякова (Горновий, А.Осипенко, Артем,
О.Гончарук, Осип Орленко — псевдоніми): “Шовіністичне запаморочення і
русифікаційна
гарячка
большевицьких
імперіялістів”,
“Українська
Повстанська Армія — носій ідей визволення і дружби народів”, “Про
свободу преси в СССР”, “Наше ставлення до російського народу”, “Чому ми
переможемо”, “Чому ми в нашій боротьбі ставимо на власні сили
українського народу”, “Вклад ОУН у справу творення і розбудови УПА”.
Його праці вийшли окремою збіркою під назвою “Ідея і Чин” (Нью-Йорк,
1968 р.) і англійською мовою “СРСР без маски” (Нью-Йорк, 1976 р.).
Найбільш відома стаття Дм. Маївського (П. Дума — журналістський
псевдонім, інші — Тарас, Майченко, Зруб, Косар, Курган, Зенко) — це стаття
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”Наша відповідь (2х2=4)”. Я. Старуху (псевдоніми — Ярлан, Синій, Стяг,
Стояр, Гомін, Стоян) належить відома стаття “Упир фашизму”. Праці і статті
П.Федуна (П.Полтави): “Концепція самостійної України і основна тенденція
політичного розвитку сучасного світу”, “Елементи революційности
українського націоналізму”, “Хто такі бандерівці та за що вони борються?”,
він автор і “Звернення Воюючої України до всієї української еміграції”.
Риси, якими відзначався журналістський корпус українського збройного
підпілля — це інтелект; безкомпромісність у боротьбі за національну ідею;
пропаганда чином і негативне ставлення до фрази і фразерства; поєднання в
одній особі журналіста, політика і вояка; самопожертва. У центрі світогляду
стояла національна ідея — ідея української державності і боротьби за неї як
найвищий суспільно-моральний імператив.
Засобами поширення ідей визвольного руху, окрім періодики, були
брошури, книжкові видання, листівки, відозви, звернення, портрети,
карикатури. Це були літературні твори і військові підручники, мистецькі
видання і співаники, спогади й листівки. Дослідники відзначають, що
українське збройне підпілля з огляду на якість і кількість друкованої
продукції веде перед серед рухів опору інших поневолених народів [54].
Окремими брошурами виходили статті Дм. Маївського, О. Дякова, П.Федуна,
Я. Старуха, У. Кужеля, Я. Бусела. Підпільні друкарні видавали збірки творів
М.Дяченка (Марка Боєслава), Марти Гей, П. Волоша-Василенка, О. Бабія
(перевидання його поеми “Гуцульський курінь”). Окремими виданнями
вийшли деякі документи збройного підпілля (“Деклярація Проводу
Українських Націоналістів після закінчення Другої світової війни в Європі”;
“Слово Організації Українських Націоналістів до Українського Народу”).
Друкарні українського підпілля видавали і посібники для військового
вишколу: “Бойовий правильник партизанки”, “Бойовий правильник піхоти”,
“Стрілецький курінь”, “Стрілецький полк”.
Появилося чотири випуски збірника статей “Шлях до волі”, “Збірник
вишкільних матеріялів першого ступеня: світогляд, ідеї, боротьба,
перспективи”, збірка репортажів “У боротьбі за волю — під бойовими
прапорами УПА”, збірка сатиричних матеріалів “Само історичне”, “Слідами
Героїв” (це серія випусків для молоді).
Друковану
продукцію
доповнювала
продукція
ілюстрована.
Л.Шанковський пише: “Серед повені різнородних підпільних видань на
спеціальну увагу заслуговують відбитки знаменитих дереворізів мистця
підпілля Ніла Хасевича, що, не зважаючи на хворобу й каліцтво, вже цілі
роки продовжує творити в підпіллі свої мистецькі праці” [55]. У дитинстві
Н.Хасевич втратив ногу в залізничній аварії. Закінчив Академію Мистецтв у
Варшаві. Від 1943 р. — у лавах УПА, на Волині, загинув у бою у 1952 р.
Його творчість — це ілюстрації, карикатури у підпільних виданнях, графіка.
У підпіллі мав кількох учнів. Йому належить серія “Волинь у боротьбі”, серія
“Кличі ОУН”, “колгоспна” серія, портретна серія (відомий портрет першого
Головного командира УПА Дм. Клячківського (Клима Савура), серія шаржів
і карикатур. Він виконав пропам’ятні проекти Хрестів і Медалей УПА.
Псевдонім Н.Хасевича — Бей Зот.
Художником підпільних видань був Михайло Черешньовський
(псевдонім Петро), працював на Лемківщині. У 1947 р. разом із рейдуючими
частинами УПА прорвався на Захід, де став відомим скульптором.
Повідомлення про смерть художника підпілля з псевдонімом Астра
вміщено в “Літописі УПА” [56].
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С.Голяш пише у статті ”Підпільні друкарні”, що деякі друкарні
працювали на циклостилях [57]. Інколи користувалися черенками,
вирізаними з дерева. Л. Шанковський про це писав так: “Гутенбергівкою
називали в УПА черенки, вирізані з дерева. Друкування коротких листівок,
закликів, а також лозунгів “гутенбергівкою”, було дуже розповсюдженим, бо
кожен пропагандивний осередок міг придбати собі “друкарню”. Інструкцію,
як різати черенки з дерева, зладив був відомий мистець українського підпілля
— графік Ніл Хасевич” [58]. Щодо походження поняття “гутенбергівка”, то
відомо, що Гутенберг друкував Біблію дерев’яними черенками.
Були рукописні виданя, деякі видання друкували на машинках. Папір
міг бути обгортковий, цигарковий або аркушами із шкільних зошитів.
ОУН мала свої друкарні і в довоєнний час. Ще важливішою ця проблема
стала у роки війни. Про підпільні друкарні написав у своїх спогадах С.
Голяш у статті “Підпільні друкарні”, яку ми вже згадували, і В.Макар у статті
“Пропагандивна діяльність УПА і її доповнення до пропаганди ОУН“.
Остання значною мірою реферує статтю С. Голяша. Зауважимо, що обидва
автори в ті роки працювали у підпільній пресі, а тому добре обізнані з
проблемою. Із публікацій сучасних авторів назвемо публікацію О. Стасюка
”Підпільні видання ОУН — УПА (40-50-ті рр.)”.
Підпільних друкарень було два десятки. Найбільші: друкарня на
Закерзонні, друкарня імені отамана С.Петлюри (у Станіславі), друкарня імені
Клима Савура (біля Луцька). Друкарня на Закерзонні була розміщена біля
ставки Краєвого провідника ОУН — Стяга (Я. Старуха). Тут працював відомий
поет і журналіст українського підпілля П. Волош-Василенко. У друкарні імені
Клима Савура виходили журнали “За волю нації”, “Молодий революціонер”. Їх
редагував до своєї загибелі З. Савченко (Орлан). Про ці журнали дізнаємося зі
статті С. Голяша “Підпільні друкарні”. З цією друкарнею був пов ’язаний
художник українського підпілля Н.Хасевич (Бей Зот).
Українське підпілля використовувало як засіб пропаганди радіо, по
якому, наприклад, повідомляли про відновлення української державності.
І.Бутковський пише про Центральний технічний зв’язок (радіозв’язок) при
Головному військовому штабі [59]. Найчастіше згадують про підпільну
радіостанцію ОУН — УПА “Вільна Україна” з кодовою назвою “Афродита”.
Діяла вона у Карпатах, недалеко від м. Сколе (осінь 1943 - березень 1945). Її
викрили енкаведисти. Радіопередачі вели чотирма мовами: українською та
російською читала колишня студентка Київського університету “Зіна”, а
французькою та англійською — бельгієць Альберт Газенбрук, якого доля
привела до українського підпілля. Керівником і головним редактором
радіостанції був Я. Старух (Ярлан), допомагали йому Володимир Макар
(Вадим) і Галина Климів (вдова по І. Климіву-Легенді). Щодня
транслювалося кілька радіопередач. Починалися вони словами: “Увага,
увага! Тут говорить підпільна радіостанція “Вільна Україна” на коротких
хвилях 43...” [60]. В. Макар пише, що “Вільну Україну” можна було почути і
в Берліні, але до Франції та Англії, на жаль, її слово не досягало. Як засіб
пропагандистської діяльності використовувалися окремі рейди УПА [61].
У квітні 1950 р. П. Полтава писав, що література і преса збройного
підпілля дістається в усі кінці України, в різні республіки Радянського
Союзу, що тільки в 1948 р. у підпільних друкарнях надруковано приблизно
70 назв брошур, листівок, пресових і художніх видань.
Давно відгриміли останні постріли боїв УПА проти окупантів, але про
український визвольний рух у наступних десятиліттях можна говорити як
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про відлуння тих боїв. “Нація, національна незалежність — це безумовно
найвищі сьогодні, як і завжди, вартості людства. Воно їх беззастережно
визнає і готове за них вмирати”, — писав П. Полтава у статті “Концепція
самостійної України і основна тенденція політичного розвитку сучасного
світу” [62]. Л.Шанковський подає головний ”...підсумок, що його можемо
сьогодні зробити, це те, що в ідейному відношенні УПА своєї боротьби не
програла, що не зважаючи на її придушення престиж УПА залишилася на
висоті серед українського народу” [63].
Українське збройне підпілля в ідейному, моральному плані боротьби за
нашу державність вистояло.
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2.11. Дивізія “Галичина” — воєнно-політична й історична
доцільність. Преса Дивізії
Менше року зайняв шлях Дивізії “Галичина” від битви під Бродами до
таборів в Італії, але суперечки навколо Дивізії “Галичина” виникають і
сьогодні. Московська пропаганда — основний її супротивник. Про Дивізію
“Галичина” завдяки діаспорі написано і чимало правди [1]. Про Дивізію
“Галичина” писав В.-Д. Гайке, колишній начальник штабу Дивізії [2] і Дж.
Армстронг [3].
У серпні 1993 р. учасники Київської науково-практичної конференції і
світового з’їзду дивізійників до 50-річчя утворення Дивізії “Галичина” — 1ої УД УНА прийняли “Звернення колишніх вояків Дивізії “Галичина” — 1-ої
Дивізії Української Національної Армії (УНА) до українського народу”.
Колишні вояки Дивізії “Галичина” як учасники визвольних змагань
українського народу за незалежність звернулися із закликом справедливо
потрактувати історичну необхідність створення українського військового
формування (Дивізії “Галичина”). У “Зверненні” читаємо: “Сьогодні, коли
Україна стала незалежною державою, ми звертаємося до її народу із
закликом до єдности, зосередження всіх зусиль для розбудови і зміцнення
нашої держави. Саме консолідація всього народу навколо ідеї державности,
міжнаціональне і міжконфесійне порозуміння, громадянська злагода
забезпечать поступ України до цивілізованого суспільства, її інтеграцію у
світове співробітництво.
Вже давно знайшли примирення всі воюючі країни у 2-ій світовій війні.
І в нашій молодій державі ми також повинні дійти до злагоди, забувши старі
образи і непорозуміння. Заради щасливого майбутнього нашої держави
маємо шукати не те, що нас роз’єднує, а те, що єднає.
Потиснімо одне одному руки і побратаймося!
Слава Україні!” [4].
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В. Верига, дивізійник і автор багатьох публікацій про Дивізію
“Галичина”, пише: “Факт існування дивізії “Галичина” у часі другої світової
війни, як і Українського визвольного війська (УВВ) й Української
Повстанської Армії, були тоді і ще й тепер є дуже невигідні для московської
пропаганди, не тільки назовні, тобто поза СССР, але також і внутрі” [5].
Поки існувала більшовицька імперія, невигідно було визнавати, що проти
Москви воює військова формація народу, десять мільйонів якого вона
винищила протягом 30-х рр. У жовтні 1943 р. появляються нові назви
чотирьох фронтів — їх назвали “українськими”, засновано орден імені
Богдана Хмельницького. Більшовицькі партизанські загони, намагаючись
скомпрометувати Українську Повстанську Армію, видавали себе за відділи
УПА і тероризували населення. Щодо висвітлення подій і фактів, пов’язаних
із Дивізією “Галичина”, у радянській літературі, зауважимо два моменти: її
існування або замовчують, або вдаються до наклепів. Ці видання [6] доступні
сучасному читачеві.
Серед польських дослідників теж є такі, що твердять, ніби “Галичина”
брала участь у придушенні Варшавського повстання, приписують їй інші
злочини. В. Верига спростовує ці твердження, посилаючись і на польські
джерела. У розгромі цього повстання брали участь власовські частини (із т.
зв. Русской освободительной армии — РОА). Особливою жорстокістю
відзначалася бригада РОНА М. Камінського (Русская освободительная
народная армия).
У перші повоєнні десятиліття історія Дивізії “Галичина” зацікавила
дослідників східноєвропейських проблем і політиків Заходу. Якщо цікавість
дослідників можна пояснити небуденністю факту, то цікавість політиків —
новим укладом політичних сил у світі, у Європі. Розважливі політики Заходу
зрозуміли, наскільки загрозливою для світу є російська експансія і наскільки
історично і політично обгрунтованими були спроби українських лідерів
створити на сході Європи незалежну Україну як гарант існування інших
незалежних східноєвропейських держав, як бар’єр на шляху російського
імперіалізму. Але вагомість “українського фактору” в 40-ві роки не взяли до
уваги ні політики нацистської Німеччини, ні політики західноєвропейських
держав та США. Рецидиви аналогічної політики Заходу щодо України
частково спостерігаємо і зараз.
Дивізійники і ті, хто поділяв їх погляди, написали сотні спогадів й
статей, що стосувалися історії Дивізії. Українська еміграція теж по-різному
ставилася до Дивізії. Окремі діячі української еміграції звинуватили Дивізію
у злочинах, які вчинила німецька армія.
Зацитуємо кілька думок відомого львівського історика Я. Грицака, щоб
переконатися: ще й сьогодні суперечки навколо Дивізії “Галичина” не
вщухли, бо й сьогодні про неї пишуть, не особливо задумуючись над
контекстом проблеми. Я. Грицак у книзі “Нарис історії України: формування
модерної української нації ХІХ-ХХ століття” пише: “Весною і літом 1943 р.
край охопив ентузіазм, який межував з істерією” [7]. Це дуже приблизна і
некоректна соціально-психологічна характеристика настроїв галичан у ті дні.
Наступна цитата із книги: “Пізніше українські організатори “СС Галичина”
виправдовували себе бажанням мати свою українську частину на випадок
поразки Німеччини. Вони надіялися на повторення ситуації з часів першої
світової війни, коли “Українські січові стрільці” після розвалу Австрійської
імперії послужили ядром для створення української армії. Їхнє
доктринерство не дозволяло їм побачити відмінність між ситуаціями, що
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склалися наприкінці першої світової та наприкінці другої світової війни.
Навряд чи союзники після перемоги над Німеччиною рахувалися б з фактом
існування дивізії, діяльність якої мала явно колабораціоністський характер”
[8]. Ця думка автора доволі суб’єктивна.
Дивізія “Галичина” — один із часткових проявів “української проблеми”
(що існує упродовж останніх чотирьох сотень років і від розв’язання якої
залежали долі держав, імперій, континентів). Поява Дивізії “Галичина” була
зумовлена історично й політично. Вона — одна із ланок нашого збройного
шляху до відновлення державності. Ще одного висновку дійшло українство
після тієї поразки — не можна і не треба розраховувати на чужу допомогу.
“Концепція орієнтації на власні сили стає в період між двома світовими
війнами панівною в українському політичному світі й твердо вкорінюється в
українську масу, в першій мірі на Західніх землях” [9].
Було бажання боротися і була політична сила (УВО — ОУН), що
пропагувала культ збройної сили і збройний шлях до незалежності. Умови
міжвоєнного двадцятиріччя були несприятливими, та українські воєнні і
військові традиції не занепали. Морально, психологічно і навіть професійно
українці були готові боротися зі зброєю в руках. Звернемося до подій у
Карпатській Україні, коли існувала загроза повстання проти Польщі у разі
війни (що не оминуло окремих регіонів Східної Галичини). Готовність до
збройної боротьби була зафіксована в документах ОУН напередодні і після
початку Другої світової війни. Створення Дружин українських націоналістів
— це реалізація військової програми ОУН. Їх створили без відома найвищих
урядових чинників у Берліні. Так що українцям не треба було нав’язувати
думки про створення української військової формації, бо це узгоджувалося з
їхніми намірами.
Німеччина могла розгромити більшовицьку Росію лише за допомогою
незалежної України. Але на такий крок не спромоглася нацистська
Німеччина фюрера, та й українські політичні лідери 30-х рр. були під
впливом “Майн кампф”, де йшлося про слов’ян як про нижчу расу. Саме
тому й сказав В.Кубійовичу у листопаді 1941 р. шеф уряду Е. Коха в Україні
Даргель: “Не маю для вас гвинтівки ні як для поліції, ні як для війська. Для
вас у майбутній Німеччині є мітла і сапа” [10]. На початку 1943 р. Німеччина
зазнала нищівної поразки під Сталінградом. Л. Ортинський пише: “Всякі
ілюзії відносно німців були дефінітивно поховані, а їх місце зайняла активна
протинімецька боротьба, ведена українським підпіллям. Треба підкреслити,
що в цей час не було в Україні ні одної політичної групи чи навіть концепції,
прихильної німцям. Поминаючи платних агентів, всякого роду шумовиння
чи авантурників-зрадників типу Штепи, не було за цілий час окупації
України німцями ні одної спроби переговорів з німцями в площині, що
розходилася б з ідеєю незалежности і соборности українських земель” [11].
Німеччина не мала найменшого бажання допускати українців на
політичну арену. Ті збройні відділи, що їх німецька влада організувала на
східних землях (входили до складу т. зв. Українського визвольного війська),
складалися з українців (в основному), але вони не були українськими, за
ними не стояли українські політичні сили [12]. У той же час на
західноукраїнських землях діяли невеликі партизанські загони (українські, бо
більшовицькі приходили зі сходу), які захищали населення від свавілля
німецької окупаційної влади. За обсягом ця боротьба 1942 р. охоплювала
значні території. Окрім того, у жовтні 1942 р. створена Українська
Повстанська Армія. Німецька влада нещадно поборювала українську
самостійницьку ідею. Тому і тепер, коли вона виявила бажання створити
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українську військову формацію, мало хто вірив у щирість окупантів, у те, що
їх політика стане проукраїнською. Проте рішення треба було приймати, бо
німці не чекали — насильне вивезення на роботи, масові пацифікації, “дикі”
набори чоловіків до допоміжних військових частин протиповітряної
оборони. Небезпечним було створення військової частини з українців, за
якою не стоятиме жодна українська політична сила.
Лідери українського організованого життя здавали собі справу з того,
що Німеччина програє, та якою буде ситуація після війни? “Вірилося, що
Захід ніколи не погодиться на існування найбільш жорстокої та найбільш
нелюдяної тоталітарної держави в історії людства. Але з другої сторони,
український нарід знав і знає, що Захід ніколи не був заінтересований в
існуванні української держави, а радше в поневоленні українського народу”,
— пише з цього приводу В.Верига [13]. Умови підштовхували до створення
своєї військової формації, добре вишколеної і озброєної, на основі якої
можна було б розбудувати армію. Згодом В. Кубійович писав: “Ми є за
творення Дивізії, бо цього вимагає український інтерес. Наші користі такі:
ми включені в боротьбу з большевизмом не як безіменні;
ми входимо на політичну арену, хоча і в скромній формі, а навіть на
європейську, на світову;
ми рятуємо себе фізично, ми творимо зав’язок армії;
це може бути точка виходу для дальших плянів;
лише в цей спосіб можемо творити під проводом українських старшин
військову школу для української молоді. Ця школа дасть здисциплінованість,
послух, одвертість, чесність, прямолінійність, почуття відповідальности і
інші вояцькі чесноти.
Наша боротьба з Москвою набере офіційних форм” [14].
І далі: “До цих міркувань треба ще додати. В час, коли приходило до
організації Дивізії, поразка німців була ясна. Але програна німців не мала ще
бути рівнорядною з виграною більшовиків. Можна було мати надію, що в
Східній Европі прийде до хаотичних відносин, можна було мати надії на
десант західніх альянтів на Балканах, а в цих відносинах Дивізія могла
відіграти ролю ядра української національної армії” [15]. Це позиція одного
із ініціаторів створення Дивізії “Галичина”. Крім уже згаданих позитивних
моментів, українці чекали пом’якшення політичного режиму у Генеральній
Губернії, змоги більше зробити на господарсько-культурній ниві. “Тому і
перед творенням Дивізії, і після акту 28 квітня 1943 р. Український
Національний Комітет ставив німецькій владі такі вимоги: амнестія для
політичних в’язнів, зокрема для членів Організації Українських
Націоналістів Степана Бандери, реприватизація українського суспільного і
приватного майна, унезалежнення Української Допоміжної Поліції, віддача
преси на терені Галичини в українські руки, реорганізація так званої
Будівельної Служби, полегші для українських робітників, вивезених на
роботи до райху. По військовій лінії йшло там про поширення права набору
до Дивізії на територію цілої Генеральної Губернії і на рейх, про ступеневе
вилучення з різних військових і піввійськових формацій українців —
принайменше тих, які походили з українських земель в Генеральній Губернії,
старших емігрантів, та включення їх до Дивізії” [16]. Думка Митрополита
Андрея, за словами В.Кубійовича, була така: “Немає майже ціни, яку не
треба б дати для створення української армії” [17].
Провідні українські політичні кола прихильно оцінили факт створення
української збройної сили. Складним було ставлення українського підпілля.
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Мова йде про ОУН(б), бо ОУН(м) вже раніше ставила питання про створення
українських військових формацій, але звертання до вищих німецьких
чинників залишалися без відповіді. ОУН(б) уже від осені 1941 р. перебувала
у стані боротьби з німецькою окупаційною владою. На конференції ОУН(б),
що відбулася в лютому 1943 р., було визначено розгортання збройної
боротьби українського народу. І. Гриньох пише: “Для українського підпілля
німецький окупант був тимчасовим окупантом, який відійде, а на його місце
прийде відвічний ворог України, Москва. Йдучи на договорення з німцями,
український визвольний рух тратив би грунт в народі і в справі дальшого
продовження боротьби проти большевицького окупанта. Ідучи на
договорення, хоч би тільки на одному терені і в одній справі військового
союзу, український визвольний рух втратив би моральний капітал, здобутий
боротьбою проти німців, перед зовнішнім світом” [18].
Ось чому українське підпілля зайняло щодо ідеї створення військової
формації “стримано-негативне становище”, як пише Л. Ортинський. Правда,
не можна сказати, що воно боролося із створенням Дивізії. “Підпілля не
поборювало Дивізії, але таку концепцію Дивізії, яку тоді пропагували певні
українські кола” [19]. У “Бюлетні Краєвого Проводу ОУН” у статті “В
обличчі одної можливости” було з’ясовано ставлення підпілля до проблеми
творення українських військових частин. Без української держави, без
українського уряду не може бути й української армії [20]. Ця стаття
появилася навесні 1942 р. Отож, українське підпілля передбачало можливий
розвиток подій. Усі пам’ятали, що історія Дружин українських націоналістів
для багатьох українських вояків і старшин закінчилася німецькою в’язницею.
У квітневому числі журналу “Ідея і чин”, офіційного органу Проводу
Організації Українських Націоналістів Самостійників-Державників (ОУН(б)),
появилося кілька публікацій, у яких автори констатували важку ситуацію
Німеччини і передбачали поразку. У статті “В пошукуванні гарматного
м’яса” говориться про “...німецькі намагання здобути для себе гарматне
м’ясо серед поневолених народів. Намагання німецьких імперіялістів йдуть
під облудливим гаслом спільної боротьби з большевизмом. Кожний, однак,
хто правильно оцінює німецькі заміри, знає, що йде тут про те, щоб чужими
руками розбити одного імперіяліста, а відтак ще більше поневолити підбиті
народи і на місце московської збудувати німецьку тюрму народів”[21]. У
статті говорилося, що ставлення поневолених народів до німецьких намагань
може бути лише негативне: “Поневолені народи готові до боротьби з
Москвою і її вони ведуть, але в ім’я власних національних інтересів, а не за
німецьку імперіялістичну “нову” Европу... Тільки наївні одиниці або свідомі
політичні спекулянти можуть віддавати свій нарід у руки воєнного молота
німецького імперіялізму” [22].
Підпілля ОУН негативно ставилося до політичної концепції Дивізії,
але щодо набору до Дивізії одностайності не було. Багато хто, добре
знаючи серйозність і грунтовність німецького військового вишколу,
уважав, що якомога більше молоді (членів підпілля) треба послати на
вишкіл до Дивізії. Так вважав Р.Шухевич, відомі діячі підпілля Клим
Савур і Л.Ступницький були проти. Та набір до Дивізії не бойкотували,
дехто отримав особистий наказ від Р.Шухевича вступити до Дивізії — для
зв’язку між підпіллям і Дивізією. Своєрідний підсумок дискусії про
ставлення до Дивізії підвела стаття “Довкруги СС Дивізії Галичина”, що
була надрукована у “Бюлетні Краєвого Проводу ОУН” наприкінці 1943 р.
(ч.11). Були незадоволені з обох боків — і з боку підпілля, і з боку
легальних українських політичних кіл. Не знаходили порозуміння Провід
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ОУН і Український Центральний Комітет. А дехто із членів Військової
Управи намагався організувати набір до Дивізії як акцію, що конкурувала
би з підпіллям, з “лісом” [23].
Акт проголошення створення Дивізії відбувся 28 квітня 1943 р. у Львові.
У акті взяли участь представники німецької влади і українського
громадянства. Виступив голова Українського Центрального Комітету
В.Кубійович: “Сьогодні для українців в Галичині справді день історичний, бо
нинішнім державним актом здійснюється одне з найсильніших бажань
українського народу — зі зброєю в руках взяти участь у боротьбі з
большевизмом. Це бажання, висловлюване при різних нагодах від 22 червня
1941 р., було вислідом переконань не лише провідних кіл, але й цілого
народу, що большевизм є нашим найбільшим ворогом, який несе нам не
лише матеріальну й духовну руїну, але також і національну смерть” [24].
Створено Військову управу, яка займалася набором до Дивізії та іншими
проблемами. Про неї написав згодом Р. Колісник [25]. Усупереч очікуванням
українців губернатор призначив головою Військової управи не українця —
А.Бізанц був учасником українських визвольних змагань 1918-1920 рр.
Почесним головою Військової управи губернатор запросив генерала
В.Курмановича. Інші члени Військової управи: О.Навроцький (начальник
канцелярії), Є.Пиндус (перший заступник), С.Волинець (другий), мітрат о. д-р
В.Лаба (референт душпастирства), д-р В.Білозір (референт здоров’я),
І.Рудницький (референт із правничих питань), М.Кушнір (референт
пропаганди), З.Зелений (референт із молодіжних питань), Л.Макарушка
(референт старшин), А.Палій (референт допомоги родинам дивізійників),
Ю.Крохмалюк (референт історично-архівний). Склад Військової управи потім
розширився. Від членства у Військовій Управі відмовився відомий журналіст і
політичний діяч Дм.Паліїв. Він, у минулому учасник визвольних змагань, був
яскравою постаттю, представником старшого покоління українських вояків, які
творили легенду Січового стрілецтва. Дм. Паліїв був палким прихильником
організації української військової формації. Він пройшов військовий вишкіл,
після якого у ранзі сотника став політичним співробітником штабу Дивізії. Дм.
Паліїв — один із її головних ідеологів. Характерною є його стаття
“Продовження”, видрукована на сторінках “Краківських вістей” у травні 1943
р.: “Осінню 1914 р. плили тисячі української молоді у стрілецькі лави.
Комбатантів-дороговказів тоді в нас не було.
Нині весною 1943 року, як і тоді осінню, пливуть тисячі тими самими
шляхами. Побіч молодих... мужі... старші брати, а то й батьки синів... Батьки
й сини в одних лавах для одної мети; дороговкази на переді, за якими так
дуже око й думка тужили в 1914 р. Ось вам перша і основна різниця між
осінню 1914р. і весною 1943 р.
1943 рік — четвертий рік війни, що відбувається на нашій землі і на
наших таки очах. Війна для нас це не перше зідхання до невідомого
великого, як тоді, але зовсім конкретне уявлення в усіх своїх нюансах. Ось
вам друга й основна різниця між 1914 і 1943 роками.
Кожна війна, а зокрема та, що ми тепер в неї активно включаємось,
жорстока. Ніхто не може й не сміє мати ніяких оман щодо вимог, які вона
ставить до кожного окремого вояка, до кожної військової формації. А не
маючи найменших оман, все таки пливуть тисячними лавами українські сини
Галицької Волости, щоб узяти активну участь у змагу, якого закінчення
можливе тільки одне: фундаментальна перебудова світу, а нашого
континенту зокрема. Нині пливуть лави без романтики з 1914 р., але зате з
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більшим капіталом, як тоді: йде сотня за сотнею у свідомості, що під час
війни тільки зорганізована збройна участь рішає, чи хтось є підметом подій
та матиме право партиципувати в її останньому акті” [26] .
Легальна українська преса того часу досить широко пропагувала ідею
Дивізії. Статті на цю тему регулярно появлялися на сторінках “Краківських
Вістей”, у місячнику “Наші Дні”.
Із вимог, якими українські кола обумовлювали згоду на творення
Дивізії, виконано мало. Українці вимагали, як пише К.Паньківський,
українського характеру Дивізії, що мало проявлятися у назві, відзнаках і
командному складі. Справді, на відміну від есесівців, які носили на чорних
вилогах білий або срібний знак СС, українські добровольці мали срібного
кольору галицького лева, а на правому рукаві був лев жовтого кольору з
трьома коронами на синьому тлі щита.
Як згадував В. Кубійович, німці не хотіли погодитися, щоб відзнакою
Дивізії був тризуб, герб соборної України. Лев, історичний герб Галичини і
три корони — герб колишнього австрійського коронного краю Галичини —
це був компроміс [27]. Українські кола (зокрема Державний Центр УНР)
пропонували призначити командиром Дивізії підполковника П. Шандрука,
учасника визвольних змагань 1918-1920 рр., але німці на командні пости
після сотні призначили своїх старшин. Командував Дивізією генерал
Фрайтаг, не маючи бойового досвіду.
Українські кола хотіли, щоби Дивізія перебувала у складі вермахту — усім
було добре відомо, що есесівські частини мали сумну славу. Та до вермахту
входили лише частини, що складалися з німців. Ось чому Дивізію
підпорядкували військам СС, хоча формально вона не стала “есесівською”. Її
назвали “СС Добровольча Дивізія Галичина”, а членів Дивізії — українців —
“СС добровольцями...” (рядових) і “СС добровольцями плюс старшинський
ступінь” (старшин). Німці ж не мали у назві цього слова “доброволець”[28]. Про
зміну назв Дивізії написав розвідку Ю.Тис-Крохмалюк [29] і Р.Колісник [30].
Дивізія “Галичина” мала своїх душпастирів — їх не було у німецьких
частинах СС та у військових формаціях інших народів, підпорядкованих
військам СС. Головним священиком Дивізії був о. д-р В.Лаба. Одного із
душпастирів, о.Володимира Стецюка, у бою під Бродами застрілив
німецький генерал за невиконання наказу... Розповідають, що і Дм. Паліїв не
загинув під час прориву з оточення, а був розстріляний німцями за
висловлене німецькому командуванню Дивізії звинувачення у бездарності.
Не виконали німці і вимоги українських кіл повністю моторизувати
Дивізію “Галичина”. Нестача танків фатально вплинула у битві під Бродами.
Була ще одна вимога — використовувати Дивізію лише у боях з
більшовиками, але не проти західних союзників. У цьому українські кола не
поступилися. Окремі вимоги громадського життя німецька влада виконала.
Після оголошення про створення Дивізії терор проти населення у Галичині
зменшився. Звільнили із в’язниць і концтаборів чимало полонених, зокрема
старшин колишнього бандерівського легіону “Nàchtigal”.
Процес формування і вишкіл Дивізії проходив напружено. Німецькі
інструктори, за небагатьма винятками, ставилися до українців неприязно і
зневажливо. Вони не розуміли, що для вишколу українських вояків потрібна
інша методика. Українські добровольці пішли до Дивізії із думкою про
незалежну Україну, а їм говорили про “новий порядок”, де такій Україні
місця не було. Л. Ортинський пише: “Специфічні умови, що в них творилася
українська дивізія, в першу чергу наявність активної протинімецької
боротьби на українських землях, яка з кожним днем набирала гостроти,
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бідненьке офіційне політичне вивінування дивізії наперед вирішували
питання т. зв. “духа” в дивізії. Не було в дивізії такого патріотичного
підйому, захоплення й віри, як це було в Карпатській Січі чи в Українському
Легіоні... Не було, бо й не могло бути. Перша українська Дивізія була
своєрідним “malum necessarium”, формацією, що на неї пристали українці під
тиском подій, придушивши в собі неподільно панівне тоді протинімецьке
настановлення, а то й явну ненависть.
Дивізія була задумана, як засіб, що змушував її учасників відмовитися
від багатьох аксесуарів, притаманних власним військовим формаціям. Це,
власне, була та ціна, що її треба було платити за зброю й вишкіл” [31].
Обидві сторони не вірили одна одній. Німці хотіли лише поповнення
“гарматного м’яса” і не давали жодних політичних гарантій. У разі їх
перемоги Україна залишилася б колонією, “життєвим простором” для
Німеччини. Створення Дивізії “Галичина” мало локальний характер. Як
згодом виявилося, Гітлер навіть не знав про існування цієї дивізії [32].
Звичайно, що українські кола, зокрема Український Центральний
Комітет, можна звинувачувати у надмірних поступках, у надмірному
ідеалізмі та у гіперболізації подібності між 1914 р. (створення Легіону УСС) і
1943 р. (створення Дивізії “Галичина”). Використання історичних аналогій
досить часто призводить до хибних висновків. Організація Дивізії
“Галичина” чи “легіонова політика”, як вважав американський історик Дж.
Армстронг, відомий дослідник українського визвольного руху, не була такою
вже й безнадійною. Але за однієї умови: якби між західними союзниками і
Москвою почався збройний конфлікт, війна, якби Захід думав про інтереси
народів, які Росія поневолила. Дж. Армстронг писав: “В 1943 році майже всі
українські провідники не вірили в німецьку перемогу. Вони були переконані,
що воєнний союз між Сталіном і англо-американцями розпадеться. Як тільки
впаде нацистський режим, а негайно після того дійде до збройного конфлікту
між СРСР і західніми альянтами. Такий конфлікт доведе до знищення
комуністичної системи, а безпосереднім наслідком того буде невирішене
становище в Східній Европі, подібне до періоду 1918-1920 років. В таких
обставинах навіть невеликі свої військові з’єднання можуть перехилити
рівновагу сил у їхню користь (зокрема між поневоленими народами, як
українці і поляки) та можна буде їх вжити для охорони своїх суспільств.
Кінець-кінцем (якщо на те погодяться переможні західні альянти) такі
військові формації відіграли б свою ролю у творенні нових держав” [33].
Це думка незалежного дослідника. Але, як він продовжує, всі “...ті пляни
показалися безпідставною фантазією. Англо-американці не мали бажання
ризикувати й приносити нові жертви в інтервенції у Східній Европі...” [34].
Як бачимо, не українські кола зробили помилку, організовуючи свою
військову формацію, а західні союзники, які погодилися на поділ сфер
впливу і дали можливість Москві стати загрозою не лише для Європи
упродовж кількох наступних десятиріч. Ми повинні зрозуміти: Дивізія
“Галичина”, Перша Українська Дивізія Української Національної Армії — це
одна із важливих сторінок боротьби українців за свободу і самостійність. У
цьому їх історична суть і значення. Чи через інстинкт одвічного потягу до
волі, чи внаслідок раціонального осмислення ситуації, хай навіть на
невигідних умовах, але українці взялися за зброю і боролися. Це об’єднує і
УПА, і Дивізію “Галичина”. Переживши табори, колишні дивізійники
розбудували українське наукове, культурне, громадсько-політичне життя у
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діаспорі і багато зробили для того, щоб Україна не зникла із політичного
лексикону, щоб вона повернула собі втрачену державність.
Про пресу, пов’язану з Дивізією. М.Островерха пише у спогадах “До
Перемоги”, тижневик Дивізії”, що думка видавати газету виникла у липні
1943 р., коли перші добровольці поїхали на вишкіл [35]. Думка народилася у
когось із членів Військової управи, а С. Волинець запропонував
М.Островерсі стати редактором. Той погодився, щоб уникнути арешту, бо за
ним стежило гестапо.
М. Островерха підготував ілюстровану одноднівку про Дивізію
“Галичина” під назвою “Ми ідемо в бій”. Заголовок зробив Л. Перфецький,
ілюстрації до літературних нарисів і гумористичні карикатури — Е. Козак.
Дозвіл на видавання тижневика для Дивізії прийшов у листопаді. С.
Волинець запропонував назвати тижневик “До Перемоги”. М.Островерха
пише про те, якими надіями жили всі, хто добивався створення української
військової формації. До війни Дм. Паліїв, ідеолог Дивізії, видавав журнал
“Перемога”.
М.Островерха розповідає про добір співробітників редакції. Тут
працювали Володимир Дзісь (журналіст), Артим Орел (мовний редактор і
коректор, родом із Великої України), Марія Кобринська (секретарка), Роман
Плакида (адміністратор) і Гайдар (возний, тобто завгосп).
Сутички із цензором О. Леманом почалися під час підготовки першого
числа. У ч.1 готувалася пісня з нотами “Встань, Україно!”, але цензор
заборонив її, мотивуючи, що йдеться про Галичину, а не про Україну. Ні
аргументи, ні заперечення М. Островерхи не допомогли. Перше число
вийшло без цієї символічної пісні. Усе інше М. Островерха зумів захистити
під час обговорення верстки першого числа на засіданні Військової управи.
Тижневик “До перемоги” появився 21 грудня з датою 23 грудня 1943 р.
У ч.1 була редакційна стаття “Ідемо в світ”: “Сама назва (йдеться про назву
“До перемоги”.—Авт.) говорить за себе. Вона кличе до напруги всіх сил, до
ретельної дрібної щоденної праці тих, хто лишився в запіллі, тих, хто своєю
працею повинен допомогти бійцям на фронті осягти перемогу. Вона — ця
гарна назва — закликає наших добровольців, щоб вони засвоювали собі
твердий вояцький вишкіл, сталили собі нерви, різьбили шляхетні характери,
щоб стати гідними назви українських добровольців, що вийшли на тяжкий
бій проти смертельного нашого ворога — московського большевизму” [36].
У статті коротко викладено програму видання, сказано про його основну
проблематику: інформувати про події, даючи їх вичерпні огляди, про життя і
побут добровольців, допомагати їх родинам, розповідати про життя краю:
“Знайдете тут і розвагу на нашій літературно-мистецько-науковій сторінці і в
кутку гумору. Прочитаєте різні вояцькі спогади та короткі історичні огляди і
з дальшого і з ближчого минулого... Будемо вести постійну поштову
скриньку листувань між добровольцями та їхніми найближчими” [37].
В. Кубійович у статті “Лиш боротись, значить жить” говорить про
завдання часопису, про необхідність гідно підтримувати українські військові
традиції [38]. У статті В.Є. “Війна і політика” (криптонім, очевидно,
В.Євтимовича, полковника УНР із часів визвольних змагань) автор
розмірковує про війну як явище. Згадуючи часи УНР, він пише, що
українські соціалісти і соціал-демократи дуже помилилися, відмовившись від
власного війська, надіючись на порозуміння з Росією — спочатку
”демократичною”, а потім більшовицькою. У статті В. Царинника
“Готування Совєтів до війни” підтверджується думка, що Радянський Союз
готувався до нападу на Європу.
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Рубрики тижневика: “З вояцького життя”, “Вісті з краю”, “Історія.
Література. Мистецтво. Музика”, “На фронтах”, “Куток воєнного
словництва”, “Посмертна згадка”, “Короткі вісті”, “Різні вісті”, “Комунікати і
розпорядки Військової Управи”, “З гумору і карикатури”, “Листування”.
Тижневик мав вісім сторінок, був ілюстрованим. Окупаційна влада
наполягала на суто військовому характері видання і його розповсюдженні
лише в Дивізії і через представників Військової управи, а не через
розповсюджувачів “Атласу” — газетних кіосків на вулицях і залізничній
станції [39]. Зі спогадів М. Островерхи: ”Тижневик із кожним числом ставав
кращий... український змістом” [40].
Виникали суперечки з цензором з приводу публікацій про Івана Мазепу,
про вбивство полковника Романа Сушка. Леман наполягав написати у
тижневику, що Р. Сушка вбив хтось із його українських політичних
супротивників. Основна думка статті, що появилася, була інша — “Хто вбив
полковника Р.Сушка? Це скаже історія завтра”. Полковник Р. Сушко був
членом ОУН(м), а німці хотіли перекласти відповідальність за це вбивство на
ОУН(б) і розсварити обидві гілки ОУН. Була б скомпрометована ОУН(б), яка
зрозуміла суть антиукраїнської політики Німеччини.
Зі спогадів М. Островерхи дізнаємося, що тижневик поступово
“українізувався”. Наприкінці червня 1944 р. М.Островерха отримав вказівку
випускати тижневик на шести сторінках. Одна сторінка була з матеріалами
на українську тематику: спогади, література, історія.
Долаючи опір німецької цензури, М.Островерха і його співробітники,
щоб зробити газету цікавою, більше писали про українські справи і
проблеми. Але конфлікти з цензурою траплялися часто. М.Островерха робив
спроби захистити інтереси газети через Військову управу. На одній із нарад
(в січні 1944 р.) Ваєр (співробітник пропагандистської служби — він і
Менерт наглядали за тижневиком) заявив, що зміст тижневика не підходить
німецькій пропаганді. Тижневик погрожували закрити [41]. Але українські
журналісти продовжували працю.
Коли почалися бої за Львів, редакція тижневика переїхала до Кракова і
29 липня почала працювати: “Наш часопис знову почав набирати — либонь
тому, що вже на польській землі! — українського характеру, певности,
поваги, розмаху в політико-ідеологічних статтях, у замітках — “на берегах”,
у відділі політики, поезіях, а то й у карикатурі, в гуморі” [42].
У берлінських верхах виникла думка організувати антибільшовицьку
армію і підпорядкувати її генералу Власову. Підпорядкування чекало і на
українську військову формацію. Передова стаття “Політична опіка”, яку
написав А. Орел, була спрямована проти того, щоб українці увійшли в армію,
якою командував би російський (колишній радянський) генерал Власов.
Після конфлікту, що виник з цього приводу, М.Островерха заледве
отримав дозвіл видавати тижневик. Останні два числа вийшли 21 грудня
1944 р. і 7 січня 1945 р.— різдвяне число. Співробітники редакції залишили
Краків при вибухах бомб і снарядів.
У спогадах М. Островерхи знаходимо імена працівників тижневика:
М.Кушнір, С. Волинець були членами Військової управи, С. Конрад —
пропагандистом у Дивізії. До складу редакції входили: В.Дзісь, А.Орел,
Д.Корбутяк, О.Новицький. Позаредакційні автори: В. Царинник, полковник
В.Євтимович, Яр.Славутич, Вол.Лірник, Л.Лиман, М.Ситник, М. КарпенкоКриниця. Художники: Е.Козак, Л.Перфецький, М.Жеваго, І.Іванець.
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Із Дивізією пов’язані ще кілька періодичних видань. Ю. Тис-Крохмалюк
згадує про газету “До зброї” (кінець 1944 - початок 1945) у Відні. “До бою!”
виходило, мабуть, після тижневика “До перемоги”. М. Логуш вважає, що це
одне і те ж видання, тільки з іншою назвою [43]. В одному із полків Дивізії
виходив журнал “Український козак” (редактор С.Федюк). Всі ці видання
мали кілька чисел.
Відомо, що Українське Визвольне Військо (німці самі вербували
добровольців із колишніх червоноармійців різних національностей і, як уже
говорилося, не було воно українським ні за духом, ні за ідеєю) теж мало свою
пресу. Тут для українських добровольців виходила газета “Український
доброволець” (редагував Г.Которович).
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5.
6.
7.
8.
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11.
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В. Дорогами Другої світової війни: Легенди про участь українців у
Варшавському повстанні 1944р. та про Українську Дивізію “Галичина”.—
Торонто, 1980; Кубійович В. Дивізія “Галичина”: До історії її постання//
Вісті комбатанта.— 1963.— Ч.3.— С.9-15; Кубійович В. Початки
Української Дивізії “Галичина”/ Українська Дивізія “Галичина”: Історикопубліцистичний збірник.— Київ; Торонто,1994.— С.14-21; Паньківський К.
Роки німецької окупації. 1941-1944.— Ню-Йорк; Париж; Сидней; Торонто.
— 1983; Його ж. Військові справи// Українська Дивізія “Галичина”:
Історико-публіцистичний збірник.— Київ; Торонто, 1994; Колісник Р.
Військова Управа та Українська Дивізія Галичина: Діяльність Військової
Управи та німецька політика відносно українських національних збройних
сил в роках 1943-1945.— 1990; Косик В. Україна і Німеччина у другій
світовій війні.— Париж; Нью-Йорк; Львів, 1993; Українська Дивізія
“Галичина”: Історико-публіцистичний збірник.— Київ; Торонто, 1994;
Logusz M. Galicia Division. The Waffen-SS 14th Grenadier Division 1943-1945.
—Atglen, 1997; крім цього ще сотні статей, нарисів, спогадів у
комбатантських та інших виданнях української діаспори.
Гайке В.-Д. Українська Дивізія “Галичина”.— Торонто; Париж; Мюнхен,
1970; Його ж. Кінцеві зауваження до споминів “Українська Дивізія
“Галичина”// Українська Дивізія “Галичина”: Матеріяли до історії.—
Торонто; Нью-Йорк, 1990.— С.101-103.
Армстронг Дж. Чи “легіонова” політика така безнадійна?// Українська
Дивізія “Галичина”: Матеріали до історії.— Торонто; Нью-Йорк, 1990.—
С.104-119.
Українська Дивізія “Галичина”: Історико-публіцистичний збірник.—
Київ; Торонто, 1994.— С. 138.
Верига В. Дорогами Другої світової війни...— Торонто, 1980.— С. 61.
Бродовский котел, 1944-1974.— Львів, 1974; Галан Я. Твори у трьох
томах.— Київ, 1960; Даниленко С. Дорогою ганьби і зради: Історична
хроніка.— Київ, 1970; Дмитрук К. Безбатченки.— Київ, 1974 та ін.
Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації
ХІХ-ХХ століття.— Київ, 1996.— С.251.
Там само.
Ортинський Л. Перша Українська Дивізія на тлі політичних подій Другої
світової війни// Броди: Зб. статей і нарисів за ред. О.Лисяка.— Мюнхен,
1951.— С.24.
Там само.— С.17.
Там само.— С.18.

171

Нариси з історії західноукраїнської преси першої половини XX століття
12. Кубійович В. Початки Української Дивізії “Галичина”// Українська Дивізія
“Галичина”: Матеріяли до історії.— Торонто; Нью-Йорк, 1990.— С.18.
13. Верига В. Дорогами Другої світової війни...— Торонто, 1980.— С.156.
14. Кубійович В. Початки української дивізії “Галичина”// Українська Дивізія
“Галичина”: Матеріяли до історії.— Торонто; Нью-Йорк, 1990.— С.18-19.
15. Там само.— С.19.
16. Там само.— С.20-21.
17. Там само.— С.21.
18. Гриньох І. Дивізія “Галичина” й українське підпілля// Броди: Зб. статей і
нарисів за ред. О.Лисяка.— Мюнхен, 1951.— С.34.
19. Шанковський Л. УПА й Дивізія// Українська Дивізія “Галичина”:
Матеріяли до історії.— Торонто; Нью-Йорк, 1990.— С.70.
20. Там само.— С. 70-71.
21. Літопис Української Повстанської Армії: Ідея і Чин: Орган Проводу
ОУН, 1942-1946.— Торонто; Львів, 1995.—Т. 24- С.207.
22. Там само.
23. Шанковський Л. УПА й Дивізія// Українська Дивізія “Галичина”:
Матеріяли до історії.— Торонто; Нью-Йорк, 1990.— С.72.
24. Краківські вісті.— 1943.— Ч.89.
25. Колісник Р. Військова Управа та Українська Дивізія Галичина:
Діяльність Військової Управи та німецька політика відносно українських
національних збройних сил в роках 1943-1945.— 1990.
26. Паліїв Дм. Продовження// Краківські вісті.— 1943.— Ч.96.
27. Кубійович В. Дивізія “Галичина”: До історії її постання// Вісті
комбатанта.— 1963.— Ч.3.— С.14.
28. Верига В. Дорогами Другої світової війни...— Торонто, 1980.— С.146.
29. Див.: Тис-Крохмалюк Ю. Зміни назв Української Дивізії “Галичина”//
Вісті комбатанта.— 1977.— Ч.5-6.— С.47.
30. Колісник Р. Про “першу” і “другу” Українську Дивізію// Вісті
комбатанта.— 1977.— Ч.5-6.— С.53-55.
31. Ортинський Л. Перша Українська Дивізія на тлі політичних подій Другої
світової війни// Броди: Зб. статей і нарисів за ред. О.Лисяка.— Мюнхен,
1951.— С.22.
32. Дубрівський П. Гітлер нічого не знав про Українську Дивізію// Вісті
комбатанта.— 1962.— Ч.3-4.— С.44-46.
33. Армстронг Дж. Чи “легіонова” політика така безнадійна?// Українська
Дивізія “Галичина”: Матеріяли до історії.— Торонто; Нью-Йорк, 1990.—
С.109.
34. Там само.— С.110.
35. Островерха М. “До перемоги”, тижневик Дивізії (1943-1945)”// Вісті
комбатанта.— 1972.— Ч.2.— С.39.
36. До перемоги.— 1943.— Ч.1.
37. Там само.
38. Там само.
39. Див: Протоколи Військової Управи “Галичини”: Упорядкував Роман
Колісник.— Братерство колишніх вояків 1-ої УД УНА, 1993.— С.62.
40. Островерха М. “До перемоги”, тижневик Дивізії (1943-1945)”// Вісті
комбатанта.— 1972.— Ч.3.— С.38.
41. Див.: Протоколи Військової Управи “Галичини”: Упорядкував Роман
Колісник.— Братерство колишніх вояків 1-ої УД УНА, 1993.— С.76, 77.

172

Військова преса
42. Островерха М. “До перемоги”, тижневик Дивізії (1943-1945)”// Вісті
комбатанта.— 1972.— Ч.4.— С.33.
43. Logusz M. Galicia Division. The Waffen-SS 14th Grenadier Division 19431945.—Atglen, 1997.— P.141.

Здобудеш Українську Державу або згинеш у боротьбі за Неї...
За допомогою різноманітних метафор, афоризмів, крилатих висловів
історична преса, політики чи просто зацікавлені читачі яскравіше
окреслюють суть, призначення, зміст преси. Якщо ми погоджуємося з тим,
що українська преса — це преса боротьби й ідеї, то це стосується і військової
преси, бо віра в українську ідею визначала її зміст, а утвердження духу
боротьби за державність було головним її призначенням.
Духом боротьби було пройняте двадцяте століття для українців.
Т.Шевченко мріяв про той час, коли “...Наливайка дух великий воскресне
знов серед мечів”. Цей дух боротьби воскрес у боях Легіону Українських
Січових Стрільців — першої української військової формації у нинішньому
столітті, у національно-визвольних змаганнях 1917-1920 рр., у трагічній і
нерівній боротьбі українського збройного підпілля у роки Другої світової
війни і в повоєнні 40-50-ті рр.
Цей дух боротьби і віри в українську національну ідею, відродившись на
межі століть, у не сприятливій для українців ситуації не міг зникнути. Він
був з українцями в боях на Маківці, в переможних боях Української
Галицької Армії й Армії УНР. Цей дух боротьби наприкінці 40-х - на початку
50-х рр. підіймав на повстання українців у московських концтаборах, вів 500
українок, які голіруч пішли проти радянських танків у таборі Кінгір. Навіть
ті, хто був змушений залишити рідні землі, не відмовлялися від надії на
повернення і від ідеї боротьби. Цей дух боротьби тривожив думки і серця
українських політв’язнів 60-80-х рр.
Наприкінці попереднього століття М. Міхновський писав: “Кінець ХІХ
віку відзначився з’явищами, що характеризують новий зворот в історії
людськости. Ці з’явища свідчать за те, що п’ятий акт великої історичної
драми, званої “боротьбою націй”, вже почався і закінчення наближається”.
Як бачимо, потрібно було майже століття морально-духовних і правових
зусиль, щоб цей дух боротьби матеріалізувався в 1991 р. у відновленій
державності. Народ, у якого відбирали право на державність, історію,
культуру, мову, народ, про який казали, що це “popi і clopi”, що це “хахли”,
народ, який перетворювали на націю свинопасів і гречкосіїв, ще раз
спромігся довести, що в його гарячих жилах пульсує і гуде козацька кров. Не
Україна маловарта, а Україна Воююча була і буде на тих благодатних землях.
Д. Донцов писав, що меч, а не плуг — це було душевною стихією Шевченка.
Можна навчитися ремесла й наук, працьовитості і господарності, але
навчитися боротьби дуже важко, а то й не можливо, якщо цього духу нема у
пам’яті народу, у його ментальності. Ось чому було важливо не дати
згаснути вогневі боротьби, войовничості й завзяття, яким горіли душі наших
предків від княжих часів.
Тривалий фізичний і духовний геноцид, спрямований проти українців з
боку сусідніх держав, позначився на нашій ментальності. Українська
суспільно-політична думка і преса засвідчили, як важко долати набуті
негативні риси й комплекси, змінювати національну психіку. Культурницькі
настрої української інтеленції ХІХ ст., просвітянство і хуторянство,
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наївність, сентиментальність і романтичність, синдром малоросійства
(результат втрати державності) спричинилися до того, що українська
громадськість без належної поваги почала ставитися до професії військового,
мало було тих, хто вихід для українців бачив у збройній боротьбі. На щастя,
був М.Міхновський у Наддніпрянській Україні, а в Галичині це були люди,
які почали закладати парамілітарні організації (“Сокіл”, “Пласт”, “Січ”). На
щастя, на початку століття багатьом відкрилися очі: націю рятує від
зникнення, окрім культури і науки, сила; працю вченого і письменника,
селянина і робітника може захистити меч; державність можна здобути і
повернути у збройній боротьбі; експансія з боку Москви, одвічного ворога
української державності, може спричинитися до остаточного загарбання всіх
українських земель, а це буде означати початок зникнення українців як нації.
Так починалося двадцяте століття. Перша світова війна остаточно
поклала край наївній вірі у постійний поступ, в автоматичну дію добра,
розуму і справедливості. Україна, українська “проблема” були однією із
причин війни. Саме тому українці потребували нової філософії боротьби за
державність, нових діячів.
Чи мали ми таких людей? Невмирущою славою вкрили себе і легендарні
січові стрільці, а згодом вояки УГА і Армії УНР. Незважаючи на жертви,
яких ми зазнали у національно-визвольних змаганнях, лише на якийсь час
вдалося перехопити “українську карту”, яку розігрували інші держави у своїх
інтересах, і втримати нашу державність.
Ми програли не лише тому, що українські вожді безпідставно вірили у
чесність і порядність Росії як держави. Не лише тому, що вони були
задурманені соціалістичними ілюзіями, демократичними ідеалами і
пацифістськими ідеями. Не лише тому, що Україна, не маючи союзників,
була змушена деколи шукати їх серед своїх ворогів. І вже зовсім не тому, що
українці не вміли воювати — в усіх чужинецьких арміях українці завжди
були найкращими вояками. Занадто пізно наші вожді зрозуміли значення і
регулярної армії, значення єдності і координації воєнних дій усіх політичних
сил, усього народу. Держава без армії — це навіть гірше, ніж армія без
держави. У цьому контексті можна вважати моральним подвигом еволюцію
поглядів на армію і збройну боротьбу С. Петлюри як людини інтелігентної,
доброї, справедливої, але це було від самого початку його обов’язком як
державного діяча. Бо й на ньому лежить відповідальність за те, що поза
увагою залишили ідею збройної боротьби, що займаючись державним
будівництвом, забули про оборону України.
С. Петлюра звернувся до ідеї збройної боротьби надто пізно. Його слова:
учімося тримати меча... Щоб його втримати і ним володіти, потрібні були
нові люди — не мрійники й романтики, не пацифісти й перечулені і
добросердні інтелігенти, а люди нового морального гарту, із сильною волею,
люди нової ідеї. Такі люди прийшли на початку 20-х рр. — це люди
націоналістичної ідеї, українські націоналісти. Такі люди виховувалися на
книжках Д. Донцова, найвидатнішого публіциста двадцятого століття, у
творчості якого ідея боротьби й ідея нації — на чільному місці. Д.Донцов
прискорив появу українців нового типу, полковник Є.Коновалець очолив їх.
Він був із тих політичних і військових діячів, які на перше місце ставили
ідею збройної боротьби за державність. У цьому полягає історичний сенс
утворення Української Військової Організації (1920). Ідею визвольної
боротьби прийняла Організація Українських Націоналістів. Сьогодні можна
говорити про якісь тактичні помилки й прорахунки українських
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націоналістів. Але це була єдина політична партія того часу, яка ідею
державності й ідею збройної боротьби сприймала як єдність. Це були люди,
які в “Декалозі Українського Націоналіста” мали першу заповідь: “Здобудеш
Українську Державу або згинеш у боротьбі за Неї”. Без таких людей була б
неможливою героїчна і жертовна боротьба ОУН — УПА у 40-50-х рр., що
врятувала Україну від наступних репресій.
С. Бандера, у нових, важчих умовах, розвивав і обгрунтовував
концепцію визвольної боротьби: революційна організація повинна мати
збройну силу. Програмні положення ОУН у цих питаннях реалізував
талановитий командир-військовик ОУН — УПА — УГВР Р. Шухевич,
генерал Тарас Чупринка.
Є кілька головних ідей, які треба захищати: віра в Бога, ідея нації
(державності), ідея боротьби, духовність. В українській військовій пресі ці
ідеї були, — незалежно від того, де виходили військові видання (в окопах чи
криївках, у залізничних вагонах чи за дротами, у таборах), на якому папері
(це міг бути і обгортковий папір, і навіть туалетний), за допомогою
друкарських машин чи досить примітивних розмножувальних пристроїв.
Військова преса була літописцем дат, подій, їх свідком, носієм наших
національних ідей, та ще й учасником визвольної боротьби. Журналісти
української військової преси писали чорнилом і своєю кров’ю.
Свого часу М. Колодзінський у відомій праці “Українська воєнна
доктрина” писав: “Україна тільки тоді була сильною і займала незалежне
місце в історії, як поступала з своїм призначенням. Коли зрікалася своєї місії,
то упадала”.
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РОЗДІЛ 3
Олександра Тимчишин
МОЛОДІЖНА ПРЕСА
3.1. Молодіжний рух та його преса початку століття (19001918 рр
3.1.1. Передісторія і початки молодіжного руху
Молодіжний (студентський) рух набуває значення за умови існування
власної преси. Р.Паладійчук пише: “Українська студентська преса так тісно
в’яжеться з життям і рухом українського студентства, що розвій її можна
належно висвітлити лише на тлі цього руху, — появи поодиноких
студентських часописів можна зрозуміти лише у зв’язку зі сучасним
ідеологічним наставленням українського студентства, його тодішньою
організованістю, відносинами, серед яких давалось пробивати шлях і взагалі
з усім життям його в даний момент” [1]. Молодіжна преса початку XX ст.
функціонувала у суспільно-політичному контексті того часу з огляду на
історичні передумови розвитку української політичної думки в останні
десятиріччя XIX ст.
Молодь із властивими їй соціально-психологічними особливостями й
рисами постійно налаштована на дієву участь у національно-визвольних
змаганнях своєї нації. Це стосується й української молоді, значно
радикальнішої, енергійнішої, ініціативнішої, безкомпроміснішої, ніж старше
покоління. Початки національного й інтелектуального відродження у XIX ст.
пов’язані з молоддю — це “Руська трійця”. М.Лемик пише, що “є докази, що
багато української молоді були активними в польських підпільних
революційних організаціях” [2].
“Руська трійця” — це одна із спроб надати молодіжному рухові
організаційних форм. У 30-х рр. минулого століття у Львівській українській
греко-католицькій семінарії існував ще один таємний гурток. Коли його
викрили, то за приналежність до нього із семінарії вигнали 30 богословів. У
1830 р. закінчилася невдачею перша спроба створити у Львові легальну
організацію — Товариство студентів-богословів [3]. І.Нагаєвський згадує про
українське патріотичне товариство у Львові 1836 р. [4].
Прийшла “весна народів”. “Мартова буря” 1848 р., — писав І. Франко,
— скоро тільки зірвалася у Відні, зараз же майже зі скорістю електричного
току перебігла до Галичини і викликала вуличні демонстрації 19, 20, 21
марта, повні нечуваного в історії Львова запалу” [5]. Молодий священик
В.Подолинський у брошурі “Слово перестороги” чи не вперше в XIX ст.
висловив ідею вільної і незалежної України.
По революції 1848 р. становище українців ще більше ускладнилося.
Принципові поступки Відня допомогли полякам захопити керівництво краєм.
У 1851 р. Головна Руська Рада прийняла рішення про саморозпуск. Щораз
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більше зміцнював свої позиції реакційний москвофільський табір. Під
контролем москвофілів опинилися українські заклади (Народний дім,
Ставропигійський інститут, Галицько-руська матиця, преса). “Дім Народний
здіймався вгору і вгору, а просвітне і національне життя падало все нижче і
нижче”, — писав про 50-ті роки Ом.Огоновський [6].
Від 1861 р. діяла організація “Молода Русь”, існували й інші таємні
гуртки народовців. Вони видавали часописи — “Вечорниці” (1862), “Мета”
(1863-1865), “Нива” (1865), “Русалка”. Рівень цих видань не надто високий,
наклади невеликі, але вони не давали зачахнути національному життю.
Основу народовського руху складало молодше покоління галицької
інтелігенції. Народовецькі гуртки існували в усіх містах і містечках краю —
“такі українські громади, як тайні товариства чи кружки, основувались також
по містах в нашім краю, та я застав іще таку громаду в Станіславові в роках
сімдесятих і бував на її сходинах як ученик вищої гімназії” [7], — згадував
К.Левицький. Національне відродження галицьких українців і молодого
покоління зокрема відбувалося під впливом поезії Т. Шевченка.
Таємні гуртки 60-х підтримували національне життя: “Національні
організації в демократичнім українськім дусі, які основувалися серед
гімназійної молоді Східної Галичини від початку 60-их років, стали
безперечно основою українського відродження у Галичині. З гімназії
виходили молоді люди, борці за українську ідею, які відтак справджували її у
пізнішім житті своєю діяльністю серед суспільности… У “Громадах” училися
вони бути вірними синами свого народу, розуміти його минуле, заглядати в
народню душу” [8].
Хроніку українського академічного молодіжного руху у Львові другої
половини XIX - початку XX ст. підготували О. Назарук і О. Охримович з
нагоди 40-річчя заснування віденської “Січі” [9]. Початки молодіжного руху
О.Назарук і О. Охримович називають як життя “без організації і без ідеї”.
“Найгарячіші одиниці інтелігентської молодіжи нашого народа, захоплені
польською революційною ідеєю, марно пропадали в польських “шопках” і
галабурдах та літами гнили на Шпільбергу поруч синків польської шляхти —
за чужу нам справу” [10].
Від 1848 р. зростає національна свідомість. Після надання конституції
виникає етнографічно-формальний націоналізм. А навесні, після виборів до
сойму, починається і академічне життя нашої молоді у Львові. У 1861-1862
рр. виникло перше академічне товариство “Січ” (без статуту).
1867 р. починає виходити “Правда”, яка зміцнила молодіжний рух. На
думку О.Назарука і О.Охримович, в тих часах “…найгірше давало ся
молодому поколінню відчувати недостачу нашої історії” [11].
Потім появилися перші академічні товариства, статутні. “Вступаємо в
“дивну країну”, в якої для нас много незрозумілого. Дивний духовий,
літературний, національний і правописний гермафродитизм, котрий часами
переходить у правдивий “біблійний” хаос, царствує над тими товариствами”
[12]. Так визначають характер нового етапу молодіжного руху О.Назарук і
О.Охримович.
1868 р. було засновано віденську “Січ” у Львові, 1870 р. виникла
“Академічна бесіда”, а згодом від неї відійшла група студентів, які заклали
“Академический кружок”. Тоді виник задум заснувати позичкове товариство
“Дружний лихвар”, що мало доповнювати культурну діяльність “Академічної
бесіди” та її суперника — “Академического кружка” [13].
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“Академічна бесіда” скоро занепадає, а “Дружний лихвар” розвивається,
хоча москвофільське “Слово” і “Академический кружок” завдають клопотів.
До університету приходять І. Франко і М. Павлик, які вступають до
“Академического кружка”. Давалося взнаки те, що “Академический кружок”
видавав журнал “Друг”.
У 1862 р. “Дружний лихвар” змінив назву на “Академічне братство”. У
товаристві виник “Комітет вандрівничий”, статистично-етнографічний
гурток. “…Той інтерес нашої академічної молодіжи до економічностатистичних і організаційно-просвітних справ, який проявляєть ся у
одиниць вже в 70-их роках і скріплюваний у загалу нашої молодіжи впливом
видавництв, якими занимали ся недавні академіки, вказує на прихід дуже
діяльного молодого покоління, котре мало внести щось нового в убоге й
мізерне публичне житє” [14]. Вплив на молодь мали видання: “Громадський
друг”, “Дзвін”, “Молот”. Про молодіжне життя часто писало “Діло”.
Діяльність “Академічного братства” занепадає наприкінці 80-х рр. Зате
90-ті рр. — це ті, з яких “…походить все, що нині в нашім політичнім життю
і організаційно-просвітнім руху має глибокий зміст. Тоді доперва розвинуло
ся неодно з того, що в 70-их роках засіяв між нашою молодіжжю великий
Драгоманов (молодий О. Назарук перебував під впливом драгоманівських
ідей, був членом радикальної партії.— О.Т.) і що відтак контіонували його
ученики. Виступило воно дуже ярко на тлі мізерії і закорузлости старого
рутенства. Та писемних документів з тих часів дуже не много. В радикальних
видавництвах було за мало місця, щоби представити в них ширше новий рух
між акад. молодіжжю, а в народовецьких і москвофільських органах рідко
подибуєть ся щось іньшого кромі менше або більше делікатного “ігнорованя”
“безбожного радикалізму, опертого на жолудкових ідеях” [15].
О.Назарук і О.Охримович пишуть, що українська молодь не знала тоді
ще окремішності, якою згодом вона почала відгороджуватися від польської
молоді, а націоналізм тоді ігнорували. Разом із польською прогресивною
молоддю українська молодь виступала проти шляхетської політики. Тодішня
молодь (кінця 80-х - початку 90-х рр.— О.Т.) “…жила з ними в приязних
зносинах в хибнім переконанню, що національна справа сама собою
розв’яжеть ся, коли змінять ся політичні відносини. Досвід опрокинув те
переконання” [16].
В українському суспільстві спостерігалися і ворожі стосунки між
молоддю таі старшим поколінням.
У 1892 р. було засновано академічне товариство “Ватра” [17], бо
прихильникам “нової ери” хотілося мати підтримку серед молоді. Але
молодь не пішла в це товариство — воно мало у 1896 р. всього 17 членів та й
серед них витала думка про об’єднання з “Академічним братством”.
Об’єднання відбулося у січні 1896 р. Нове товариство назвали
“Академічною громадою” [18]. При товаристві було засновано “Запомоговий
фонд”, функціонували гуртки науковий, драматичний, правників, шахістів,
бібліотека. Із москвофільським товариством “Друг” стосунки розірвали. На
думку О. Назарука й О. Охримович, перший період (1896-1898 рр.) був
спокійний і “нормальний”. Наступний період був бойовим і драматичним. На
початку лютого 1908 р. було засновано “Просвітний кружок Академічної
громади”. Він мав на меті об’єднати розрізнені сили, залучити до роботи
нових членів. Щонеділі “Просвітний кружок” організовував лекції, було
організовано курси з історії України, географії, права, німецької мови.
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Відвідували ці курси молоді робітники. В організованих читальнях в селах
студенти виступали з лекціями.
Щоб збагатити українську популярну літературу і поповнити нею
бібліотеки, “Просвітний кружок” організував видавництво “Дешева книжка”.
Тут вийшли друком “Історичні пісні” за упорядкуваням М.Січинського.
І. Франко дав оцінку молодіжному рухові 60-х років: цей рух виник у
Галичині “…в основному під впливом творів Шевченка, до того ж творів,
друкованих в Росії і просіяних через сито царської цензури” [19], І. Франко
зауважив, що молодь перейняла із творів великого українського співця і
зрозуміла “…тільки деякі уявлення, поняття і декорації, не дійшовши зовсім
до кореня його поглядів суспільних і філософських. Отож висунуто з творів
Шевченка думку про якусь самостійну Україну, могутню і нещасливу, про
козаків, що являють собою ідеал рицарства, відваги і патріотизму, про
поляків і москалів, як гнобителів України. Це була історична схема їх
поглядів; філософську схему також можна схарактеризувати кількома
словами: зла доля або ж господь Бог стоїть як над окремою людиною, так і
над народом; сльози — єдиний засіб боротьби з долею, проклятіє ж є зброєю
слабих проти насильства і т.д. Зрештою, молоді люди навіть і не намагалися
виробити собі будь-яких ясних інших поглядів” [20].
Автор пише про “козакування”, про надмірний романтизм, що закривало
реальний світ. І. Франко вважає, що галицьке українофільство закінчилося із
заснуванням “Просвіти” [21]. До створення цієї організації 1868 р.
долучилася молодь. “Просвіта” розширила соціальну основу національного
виховання і самоусвідомлення, бо молодь несла набуті знання до селян.
Від 60-х рр. українська молодь чинить опір москвофільству, політичну
програму якого у 1866 р. вмістив львівський часопис “Слово” (редакційна
стаття “Погляд в будучность”).
Від 1867 р. Австрія перетворилася в дуалістичну імперію — АвстроУгорщину. Відень пішов на компроміс із поляками, яким віддали управління
краєм. Протягом кількох років під впливом москвофільства опинилася
більшість галицької інтелігенції. Народовська молодь з її українофільством
відчула ці негативні впливи. На початку 70-х рр. студентське товариство
“Академический кружок” опинилося під керівництвом москвофілів. На
виборах до сейму українці, яких очолювали москвофіли, здобули лише три
мандати. Натомість поляки зміцнювали позиції.
Активізував політичну діяльність молоді М. Драгоманов. Він
неприхильно ставився до старшого покоління — москвофільського і
народовецького, закликав відмовитися від політики компромісів, йти в
народ, організуватися, не вступати в стосунки з москвофілами. Молоді
імпонувала думка про те, що М. Драгоманов закликав порвати із
консервативним і відсталим старшим поколінням і прилучатися до передової
європейської культури, науки. Його статті друкував “Друг” (орган
москвофільського “Академического кружка”), студентський журнал, до
редакції якого входили І. Франко, М. Павлик. Ідеями М. Драгоманова
захопилися віденська “Січ” (товариство народовських студентів-українців,
які навчалися у Відні), “Дружній лихвар” (товариство студентів народовської
орієнтації).
Про вплив М.Драгоманова на молодь пише І. Франко: “Гаряча проповідь
Драгоманова …головним своїм змістом мала те, щоб привчити галичан
читати, студіювати, відучити їх від пустої фразеології і трати часу, а засадити
за реальну працю. Він звертав увагу на насущні потреби народу, на застій у
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політичнім житті, на неуцтво і поверховість світочів і проводирів Галицької
Русі. Уся його діяльність була одною великою проповіддю невтомної праці,
для добра і піддвигнення рідного народу” [22].
У 1910 р. вийшла друком книжка І. Франка “Молода Україна: Провідні
ідеї й епізоди”, в якій він схарактеризував суспільно-політичне життя в
Наддніпрянській Україні і Галичині протягом останніх двох десятиліть XIX
ст. Книжка, написана І.Франком за кілька років до смерті, свідчить, що він,
перехворівши за молодих років соціалістичними ідеями й ілюзіями,
утверджується на позиціях самостійницької ідеології. У назві книжки
І.Франко віддав належне активній позиції молоді в українському
політичному житті (насамперед, це “Молода Україна” 1900-1902 рр.).
Згадавши заборону друкувати твори українською мовою, заборону
українського театру в Росії, І.Франко зазначає: “Далеко гірше було те, що в
значній частині української суспільности запанував настрій настільки
байдужий, а навіть ворожий для розвою української національности. Під
впливом непереварених соціалістичних теорій одна часть найгорячішої і
найздібнішої молоді доходила до повної негації всякої народности, до
погляду, що в Елізіюмі будучого, недалекого (як тоді вірили) соціалістичного
раю потонуть всякі національні партикуляризми і що загалом розвязанє
економічних питань безмірно важнійше від усіх інших… В кругах тої
молодіжи — та й не лише молодіжи — панувало переконанє, що розвій іде
до зливання народностей до купи і що плеканє якоїсь національної
окремішности, то регрес. Розуміє ся, що заборона українського слова для тих
людей не мала ніякого значіня, а дехто навіть готов був бачити в ній
прислугу для російського поступу” [23].
Це стан Наддніпрянської України. “А що бачимо в Галичині? В
тодішнім москвофільстві доживали свого віку ідеї абсолютизму і
бюрократичного чинопочитання… Я памятаю, як цинічно радувалися тоді
священики Русини (москвофіли.— О.Т.) російській забороні українського
слова” [24]. Москвофільство зміцнювало свої позиції. “В Галичині се була
пора, коли бачилось, що запанує тип “Рутенця”, себ-то Русина, що
знеохочений сварами про народність, про Шевченка, про язик і про
Драгоманівські ідеї, вмиває руки від усього, не хоче знати нічого поза
чорножовтими (національні кольори Австрійської імперії. — О.Т.) стовпами,
що відмежовують Галичину від Росії. Певна річ, побіда тої течії була б
початком смерти українсько-руської нації”. [25].
Після вбивства Олександра II у Росії для українства почалася дуже важка
доба. Занепадають духом українські громади, появилося гасло “неполітичної
культурної праці”. І.Франко вважає, що М. Драгоманов справедливо
критикує занепад політичного духу. “Але історик судитиме про ню інакше і
він буде бачити в тій добі політичної реакції похід тихого сіяння і повільного
росту нового українства, пору отверезіння Українців від шуму загальноросійських фраз і повороту, так сказати, під рідну стріху” [26]. Цього не
збагнув М. Драгоманов, який “…палав бажанням політичного руху й
боротьби”. Це був розрив із колишніми середниками. “А про те сей розрив
був зовсім природний; се було банкротство “общерусизму на українськім
грунті”, і Драгоманов, що почував себе в першій лінії Росіянином, а тільки в
другій Українцем, перший упав його жертвою” [27]. Ця думка І.Франка
важлива для дослідження молодіжного руху останніх десятиліть ХІХ ст. —
вона допомагає зрозуміти причини впливу М.Драгоманова на галицьку
молодь останніх десятиліть XIX ст. і занепаду цього впливу.
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Підросійські українці відмовилися від політичної боротьби, а “…в
Галичині серед Русинів (під впливом М.Драгоманова і молоді.— О.Т.)
політичні інтереси розширювалися, чим раз більше ставало інтелігенції
охочої до боротьби, освоєної з ширшими думками, далекими від давнього
чорно-жовтого рутенства. Процес Ольги Грабар був першим міцним
подувом, що прочистив троха повітрє; галицьке москвофільство було
змушене виступити перед світом без маски, і показало ся в цілій своїй
обридливій наготі. Його проводирі заманіфестували себе на процесі людьми
без характеру, без цивільної відваги, без етичних принципів… Погань того
процесу змусила навіть Барвінського виступити з дотеперішньої резерви і
пятнувати москвофільство, як патольогічний обяв у нашім житті” [28].
На другому всенародному віче у 1883 р. вперше “…без фраз, цифрами й
фактами, безпощадно скритиковано краєву й державну господарку в
Галичині і показано стан руського народа серед тої господарки” [29].
У 1883 р. на західноукраїнських землях засновані: споживча
кооператива “Народна торговля”, читальні і політичні товариства. Українське
життя пожвавилося: “…на всіх полях видно у Русинів якийсь приплив сили,
відваги, охоти до праці. Руська академічна молодіж устроює греміяльні
мандрівки по краю… В самім академічнім товаристві замість карт бачимо
тепер оживлений науковий рух: повстають спеціяльні кружки, читають ся
відчити, ведуть ся дискусії; давня байдужість та цинічна скептичність
уступає місце серіозному поглядови на житє і завзятю до праці" [30].
На хвилі піднесення у 1885 р. народовці з ініціативи Ю. Романчука
створили Народну раду — першу політичну організацію народовців.
Молодше покоління галицької інтелігенції і студентська молодь з ініціативи
М.Павлика, Є.Левицького, І.Франка заснували Русько-українську радикальну
партію (згодом Українська радикальна партія). Молодь долала консерватизм,
відсталість, угодовство і культурництво старших. Партія не була однорідною.
“Старші” радикали орієнтувалися на драгоманівські ідеї, “молодші” — на
марксівські. Обидві групи ставили соціальні проблеми вище від
національних. Однак “молоді” радикали не були ортодоксальними
марксистами. Я. Грицак у статті “Молоді” радикали в суспільно-політичному
житті Галичини” пише: “Для “молодих” радикалів найхарактернішою була
спроба розв’язати українське національне питання засобами марксистської
методології. Ця спроба полягала у формулюванні постулату політичної
самостійності України” [31]. Важливо, що саме у молодіжно-радикальному
середовищі була сформульована теза політичної самостійності України —
йдеться про книгу Ю. Бачинського “Ukraina irredenta” (Львів, 1895). І.
Франко відгукнувся на цю книжку.
Ідея політичної самостійності започаткована в 1891 р. у “Матеріалах до
ревізії програми Русько-української радикальної партії” (підписали
В.Будзиновський та І. Гриневецький), де висловлено думку про існування
кожного народу як самостійного політичного організму, про те, що РУРП як
партія політична мусить іти до політичної самостійності української нації, до
її державної нації [32].
Завдяки “молодим” радикалам у нову редакцію програми РУРП (1895)
внесено тезу про політичну самостійність. У програмі Народної ради, що
виникла у жовтні того ж року, говорилося про втрачену українську
державність, про те, що український народ не зрікається прав самостійного
народу, але цілі партії не сягали далі прагнень всебічного і вільного розвитку
українців у межах Австро-Угорщини [33].
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Внутріпартійні дискусії між “старшими” і “молодшими” радикалами
унаочнюють суперечливий шлях української політичної думки. “Старші”
радикали (М. Павлик, І. Франко, О. Терлецький, С. Данилевич,
Т.Окуневський) перебували під впливом ідей М.Драгоманова, заперечували
можливість побудови самостійної держави, були проти поділу на Західну і
Східну Галичину. “Молоді” радикали (Ю. Бачинський, С. Вітик, М.Ганкевич,
Є.Левицький, О. Колесса, В. Охримович) вважали себе прихильниками
Маркса і критикували Драгоманова. Вони виступали за політичну
самостійність (обгрунтовували її з марксистських позицій, однак Маркс і
Енгельс заперечували потребу державності для “неісторичних” народів),
були прихильниками поділу Галичини.
Неоднорідність політичних поглядів впливових діячів партії вела до
розколу. Відходив від драгоманівства І. Франко (особливо після смерті
М.Драгоманова). Українському політичному таборові загрожувало
розпорошення сил. У вересні 1896 р. частина “молодих” радикалів, які
вважали себе марксистами, зробила спробу заснувати Українську соціалдемократичну партію. У жовтні 1896 р. Ол. Барвінський заснував Українську
християнсько-суспільну партію.
Радикальна партія остаточно розкололася у 1899 р. Усвідомлюючи
потребу національної самостійності і розширення соціальної основи партії,
І.Франко, Ю. Романчук, Є. Левицький, М. Грушевський, В. Охримович,
В.Будзиновський (не лише радикали.— О. Т.) заснували Українську
національно-демократичну партію.
Група “молодих” радикалів (Ю. Бачинський, С. Вітик, М. Ганкевич)
утворила Соціал-демократичну партію. Інші радикали залишилася в межах
колишньої радикальної партії (М. Павлик, К. Трильовський, Л. Бачинський).
На думку Я. Грицака, після “…розколу радикальної партії у 1899 р. “молоді”
радикали як окрема партія в суспільно-політичному житті Галичини
перестала існувати [34]. Прийшло нове покоління українських політиків з
соціал-демократичними переконаннями і самостійницькою позицією,
об’єднаних навколо журналу “Молода Україна” (А.Крушельницький,
Т.Мелень, В.Старосольський).
“Молодіх” радикали сформулювали й обгрунтували ідею політичної
самостійності. Звідси починалася національна ідеологія (за визначенням
Я.Грицака), започатковано теорію політичної самостійності, але на
марксистських позиціях. Діяльність “молодих” сприяла структуризації
політичного життя. На думку В.Ковальчука, І. Франко й частина “молодих”
радикалів в обгрунтуванні постулату політичної самостійності України
використали ірраціональні моменти [35]. Поява в політичній думці ідеї
самостійності поставила українських політиків і партії перед дилемою: як
зробити вибір між моментами соціальним і національним, чи поєднати?
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3.1.2. Ідейна еволюція і організаційні проблеми молодіжного руху
Українсько-польське протиборство, яке існувало від кінця 60-х років
XIX ст., сформувалося наприкінці століття. Останньою спробою порозуміння
була “нова ера”, крах якої передбачали українські діячі.
У цьому протиборстві дієвими були молодіжні товариства й організації.
Насамперед, це “Молода Україна”. “Енциклопедія українознавства” говорить
про “Молоду Україну” як про журнал, зауважуючи, що його редакція
одночасно творила провід незалежницького руху та була організатором
таємних гуртків університетської і середньошкільної молоді в Галичині й
Буковині [1].
За спогадами Л. Цегельського, одного із лідерів “Молодої України”, ця
організація, ідея створення якої належить В. Старосольському, існувала
нелегально і була добре законспірована. Кількість її членів сягала тисячі.
Організація не проводила зборів, не обирала управи, хоча мала керівництво у
формі т.зв. “Комітету десяти”, авторитет якого був загальновизнаний. Члени
організації виконували його директиви, про що свідчать акції “Молодої
України”: боротьба за український університет, “сецесія”, селянські страйки.
Л.Цегельський пише про створення “Комітету десяти”: “Управа створила
себе сама, самостійно, дорогою особистого порозуміння десятьох
найдіяльніших і найрухливіших тоді … провідників української
університетської молоді. Їхній авторитет і моральний престиж серед
товаришів студентів був такий, що нікому й в голову не приходило
квестіонувати факт самозванчого складення і складу “Комітету Десятьох”…
Все, що від того “Комітету” виходило, було наче святим приказом…” [2]. До
складу Комітету входили представники п’яти політичних течій: соціалдемократичної (В.Старосольський, Е. Косевич, В.Темницький), радикальної
(О.
Грабовський,
А.
Крушельницький),
націонал-демократичної
(М.Галущинський, Л.Цегельський), християнсько-національної (С. Горук),
анархістської (Т. Мелень). Керував Комітетом О.Грабовський.
Дослідник стрілецького руху С. Ріпецький говорить про “Молоду
Україну” як про організацію [3]. Юридично це не була статутна організація.
Існував великий ідейно-суспільний рух української молоді, який мав лідерів і
друкований орган — місячник “Молода Україна”.
З іншого боку, на думку О.Назарука і О.Охримович, “Молода Україна”
— орган “Академічної громади”, бо це студентське товариство було тоді
найавторитетнішим і виборювало український університет. “Тим часом ідея
здобуття українського університету у Львові, котра виринула між нашою
молодіжжю 1899 р., перла її мимо всього до акції. Коли нічого не помагали
резолюції, меморіяли, петиції і депутації, а відносини на львівськім
університеті, погіршені сецесією, не зміняли ся на ліпше — прийшло до
нелєгальної акції, в котрій українська академічна молодь мала безперечно
більше поводження, чим в легальній паперовій “боротьбі” [4]. Після “сецесії”
— деякий спад в активності, але з поверненням до Львівського університету
українських студентів робота в “Академічній громаді” знову пожвавлюється.
Вершина — демонстрація у січні 1907 р. і голодівка ув’язнених студентів.
Варто сказати, що в цій демонстрації брали участь не лише члени
“Академічного товариства”, але й інших товариств.
У березні 1897 р. відбулися установчі збори Товариства українських
студентів політехніки “Основи”. Крім віденської “Січі”, товариства
українських студентів існували в інших містах Австро-Угорщини. Студенти-
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українці, що навчалися в Краківському університеті, теж організувалися.
Долаючи опір властей, навесні 1888 р. “Громаду” заснували. “Громада”
відразу організувала бібліотеку, проводила виклади, дискусії. Коли у 1890 р.
сенат університету заборонив прогресивне польське товариство “Czytelnia”,
то 200 польських студентів записалося в “Громаду” [5].
У березні 1902 р. організувалися українські студенти, які вчилися в Празі.
На той час до Праги приїхала невелика група “сецесіоністів” (основна частина
вписалася до Віденського університету). Чехи зустріли наших студентів добре,
хоча не розуміли мети боротьби українців і мало знали про розвиток української
нації [6]. “Сецесіоністи” згуртовували українську студентську молодь,
інформувати чеську громадськість про наше національне життя. Безпосередні
контакти, ознайомлення з національно-політичним життям чехів переконали
нашу молодь, що не варто шукати допомоги і розуміння у “слов’янофілів”.
Товариство “Українська громада” в Празі було невелике, щороку сюди
прибувало кілька студентів зі Львова.
Академічно-технічне земляцтво “Русь” у 1895 р. було засновано в Граці.
До німецьких корпорацій українців не приймали. Вони збиралися у
польському академічному товаристві “Ognisko”. Ситуація змінилася, коли в
університеті почав працювати відомий окуліст проф. М.Борисикевич. Тут
появилося більше українських студентів-медиків. Після краху “нової ери”
вони виступали самостійно серед інших слов’ян. Це й зумовило заснування
земляцтва. Воно ставило собі за мету згуртувати студентів-українців із
Галичини, Буковини і Закарпаття, які вчилися в університеті, політехнічній і
торговельній академії у Граці, виховувати членів земляцтва, готувати лекції.
Відзнакою товариства була синьо-жовта стрічка із золотим написом “Русь”.
У 1890 р. у Відні ліквідували “Barbareum”, і українці втратили
можливість записуватися на богословські студії за кордоном. Наші духовні
ієрархи добилися створення у 1897р. української колегії в Римі, а в 1899р.
добилися для наших студентів теології права вчитися в Єзуїтському
навчальному закладі, що був при університеті в Інсбруці. У політичному
житті краю студенти-богослови, зрозуміло, безпосередньої участі не брали,
але там вчилися М.Галущинський, Т.Галущинський, Й.Маркевич,
Й.Коциловський, Г.Цегельський та інші, — ті, хто згодом був помітний у
церковно-релігійному і громадському житті краю [7].
Важливим складником молодіжного руху перед Першою світовою
війною були і ті таємні гуртки, що діяли у середніх школах. Річ у тім, що
середньошкільна молодь певною мірою була ще більш безкомпромісною і
рішучою, ніж студенти. Її захопив рух “Молодої України” і потім ці гуртки
(кружки, як їх тоді називали) продовжували традиції “Молодої України”.
Якщо раніше значна кількість середньошкільної молоді перебувала під
впливом Драгоманова, то тепер мають новітні ідеї — ідеї самостійності,
соборності української держави, ідеї боротьби за самостійність: “Усі видання
історії України М.Грушевського були основною зброєю в ідейній боротьбі за
нашу національну самостійність. Книжка Л. Цегельського “Русь-Україна і
Московщина” через свій популярний виклад і демократичні та
самостійницькі тенденції — була національним катехизмом тодішніх
середньошкільників” [8]. Так писав С.Ріпецький, молодість якого припала на
передвоєнні і воєнні роки.
Середньошкільна молодь брала активну участь у громадському житті
(організація читалень, участь у вічах, культурно-освітня робота на селі,
розповсюдження книжок і періодики, передвиборча агітація). С.Ріпецький

185

Нариси з історії західноукраїнської преси першої половини XX століття
згадує, що в гарячих головах львівських гімназистів навіть зароджується
думка про замах на Столипіна, російського прем’єра, відомого українофоба
[9]. В.Леник, коли пише про рух “Молодої України”, наголошує на участі у
ньому, окрім студентів, гімназистів і середньошкільників [10].
Наскільки значним і вагомим був рух середньошкільників і гімназистів,
свідчить і те, що занепад “Молодої України” зумовлений і послабленням
контактів із середньошкільною молоддю [11].
Політична активність руху середньошкільників і гімназистів була такою
ж, як студентського: “Централя кружків середньошкільників скликувала
щорічно крайовий з’їзд до Львова, який тривав звичайно три дні, а на якому
обговорювано національно-державницьку та поступову ідеологію організації,
методи боротьби з москвофільством, справи самоосвіти й організацію
власної преси” [12].
“Молоді” радикали не конституювалися як окрема партія чи рух. На
зміну їм прийшло нове покоління молодих діячів, об’єднаних навколо
журналу “Молода Україна”. Я. Грицак пише про спадкоємність між
“молодими” радикалами і “Молодою Україною” [13], звертаючись до думки
членів “Молодої України”, які вважали, що “Ukraina irredenta”
Ю.Бачинського “…дає теоретичні основи ідеям, що лучать нас усіх під
стягом України, показує, що ті ідеї, се не видумана фантастами мрія, а
життєва конечність, що мусить завести нас до побіди…” [14]. А В. Янів
уважає, що “…наступний студентський орган “Молода Україна” вийшов
безпосередньо з потреб і постулятів українського студентства і був
виразником цілого народовецького середовища” [15]. Спадкоємність між
“молодими” радикалами й “Молодою Україною” полягала у тому, що деякі
лідери “Молодої України” (В.Старосольський, В.Темницький, Т. Мелень)
перебували під впливом соціал-демократичної ідеології. Але цього не можна
сказати про загал молоді, який був соціальною основою молодіжного руху,
що сформувався навколо журналу. Ідею політичної самостійності, як
органічну для української ментальності, “молоді” радикали аргументували і
сформували її як політичне гасло. Тому доцільніше розглядати “Молоду
Україну” як виразника всіх тих сил, які стояли на самостійницьких позиціях.
Молодь гуртувалася і навколо інших організацій. У Європі давно
існували молодіжні, студентські товариства, корпорації. У слов’янських
народів такі організації мали назву “Соколи”. В.Нагірний у 1886 р. на
сторінках часопису “Батьківщина” порушував проблему створення
товариства “Сокіл”, наступного року він написав і видав “Статут товариства
охотничої сторожі і огневої “Сокіл” [16].
У 1891 р. перше пожежне товариство “Сокіл” було засноване у
с.Купчинці. У Львові справи посувалися повільніше. Українська громада ще
не розуміла, що свою діяльність треба розвивати не лише в економічному,
але й політичному, культуротворчому, просвітницькому напрямах, не
розуміла виховного значення “Соколів” як організації молодіжного
середовища і спільноти загалом.
У 1892р. В. Нагірний виступив із рефератом про сокільський рух, ідеями
якого захопилися молоді тоді Б. Лепкий, В. Лаврівський, С. Яричевський.
У червні 1892 р. до Львова на святкування 25-річного ювілею
польського “Сокола” приїхали чеські “Соколи”. Українська молодь
заприятелювала з ними, підготувала концерт хору “Боян”. Після від’їзду
чехів у Львові відбулися підготовчі збори, на яких було схвалено статут і
назву товариства. Статут із чеської мови переклав у 1892 р. В. Лаврівський.

186

Молодіжна преса
Намісництво статут не затвердило, продемонструвавши традиційну реакцію
польських шовіністських кіл. У липні 1893 р. Відень дав згоду на існування
товариства “Сокіл”. Головою управи обрали В. Нагірного. Дехто пропонував
традиційну назву — “Січ”. Зійшлися на тому, що місцеві філії (“гнізда”)
“Сокола” можуть називати себе “Січчю”.
Гасла українського “Сокола”: “В здоровому тілі здорова душа!”, “Всі за
одного і один за всіх!”, “Все вперед!”, “Не плачем, а мечем!” тощо. Було
п’ять груп обов’язків: стосовно Бога і релігії, Батьківщини і народу, своєї
сокільської організації, побратимів і сестер, себе самого. Членство у “Соколі”
зобов’язувало до наполегливої роботи над собою, щоб стати міцним,
витривалим, дисциплінованим, обов’язковим, національно свідомим,
відданим українському народові. У статуті “Сокола-Батька” (так від 1909 р.
називали “Сокіл” у Львові) було передбачено і вміння стріляти.
У листопаді 1909 р. до “Сокола” вступив І. Боберський.Його як вчителя
руханки обрали заступником голови управи. І. Боберський вивчав досвід і
методику фізичного виховання в європейських країнах і прагнув прищепити
любов до руханки і спорту в Галичині. У 1900 р. було створено “Український
спортовий кружок”, згодом появляються клуби лещетарів, наколісників,
сітківкарів.
Багато зробив “Сокіл” на терені культури: діяла театральна секція, було
засновано Український музичний інститут.
Сокільський рух охопив і села. Там створюються пожежні курси, а
згодом товариства. Перед Першою світовою війною у Галичині “Сокіл” мав
878 пожежних товариств [17].
“Сокіл” активно провадив видавничу діяльність. Журнал “Вісти з
Запорожа” виходив від 1910 р. І. Боберський написав кілька підручників із
різних спортивних ігор, С.Горук видавав “Сокільський календар”, написав
“Порадник для Соколів і Січей”, підручники “Ситківка”, “Прилюдні вправи”.
Протягом перших кількох років до “Сокола” входили і москвофіли. Але
переважна більшість членів “Сокола” не захотіла святкувати 50-річчя
скасування панщини разом із москвофілами. На початку століття (1901 р.)
москвофілів у товаристві не було.
Краєві здвиги “Сокола” (1911р. і 1914 р.) свідчили про високий рівень
організованості українців і мали величезний резонанс. Перед війною у
Галичині функціонувала майже тисяча сокільських товариств. У цих
товариствах готувалися кадри для національно-визвольних змагань.
Доктору права адвокату К.Трильовському належить ідея заснувати
руханково-пожежне товариство “Січ”, яке б мало своєю базою село. У травні
1900 р. у с. Завалля біля Снятина це товариство було створено. Так почався
січовий рух, що виходив з національної традиції, де величезною повагою
користувався культ Запорізької Січі і поширювався під ідейним прапором
гетьмана І. Мазепи, в дусі помсти за Полтаву і зруйнування Січі [18].
Виникнення “Січі” свідчило, що в галицькій ментальності зростає
почуття національної гідності і самоповаги, формується прагнення
урізноманітнювати форми організованого життя і використовувати не лише
політичні засоби боротьби за свої національні права, але й силові, долається
нехіть до війська, до дисципліни. А.Чернецький писав у збірнику “Гей, там
на горі “Січ” іде!”: “Переломити ті антимілітаристичні настрої серед народу,
ідейно згуртувати українську молодь для скріплення тодішньої боротьби з
австро-польським окупантом і приготовити її для майбутньої боротьби за

187

Нариси з історії західноукраїнської преси першої половини XX століття
волю України — ось такі завдання поставив перед собою ініціатор і
організатор “Січей” д-р. Кирило Трильовський!” [19].
Бойові козацькі традиції, туга за козацтвом виявилися такими сильними,
що січовий рух одразу захопив сільську молодь Гуцульщини, Галичини,
Буковини. Члени “Січей” вивчали історію України, звикали до дисципліни,
до вимог організованого життя, займалися маршовим вишколом. Там, де
були добре організовані товариства “Січі”, не існували корчми, зникало
пияцтво, засновували читальні.
Виховний ідеал К.Трильовського передбачав войовничий і товариський
дух Запорізької січі, її звичаї, демократизм, товариську солідарність, високі
моральні чесноти, боротьбу з пияцтвом, працю над собою, боротьбу з
“хрунівством” і москвофільством. Основним складником цього ідеалу був
патріотизм, відчуття приналежності до великої нації із славним минулим,
віра у власні сили: “Треба було також боротися проти т.зв.
антимілітаристичного комплексу в народі, треба було старатися відновити
старі козацько-визвольні традиції, вивчити народ найголовніших військових
вправ!..” [20].
“Січ” та її організаторів переслідували поляки. Переслідували за все: за
носіння стрічок, за топірці, навіть за колядування. Кількість членів
товариства невпинно зростала. Тоді постало питання про централізоване
керівництво січовим рухом: Від квітня 1908 р. це робив Головний січовий
комітет, а в 1912 р. у Львові було створено Український січовий союз.
Напередодні Першої світової війни виник “Пласт”. До його появи
гімназійна молодь гуртувалася навколо таємних гуртків і громад. Наприкінці
1911 р. у галицькій пресі на цю тему почалася дискусія. За кордоном аналог
вже був —англійські скаути.
У січні 1912 р. І. Чмола заснував таємний пластовий гурток при
львівській “Січі”. Згодом П. Франко засновує таємний пластовий гурток у
філії Академічної гімназії. У березні 1912 р. він пише статтю “Пласт” як про
новий спосіб фізичного і морального виховання” [21]. У квітні 1912 р.
О.Тисовський засновує в Академічній гімназії перший пластовий курінь
імені П. Сагайдачного. Він ідейно й організаційно оформив Пласт”, розробив
теоретичні засади, написав підручник “Пласт” [22].
Задум, ідея організувати український скаутинг належить І. Боберському.
А щодо нзва “пласт”, то пластуни були в Запорізькій Січі, рибалили і
полювали, а в чорноморських козаків вони ходили на чати.
“Пласт” формально нагадував англійський скаутинг Бадена Пауела,
заснований наприкінці XIX ст. Але пластівські концепції головних осіб,
причетних до виникнення “Пласту”, не були однаковими: І.Чмола прагнув
надати заняттям військового характеру, П.Франко більше уваги приділяв
фізичному вихованню, О.Тисовський орієнтувався на виховання за системою
Б.Пауела і головне завдання “Пласту” вбачав у вихованні міцного характеру.
У 1909 р. було створено Український студентський союз [23], станову
організацію. Основні ідеологічні й моральні засади молодіжних організацій
були аналогічними.
Історія студентського життя початку XX ст. дала й таку форму
організації, як корпорації — студентські об’єднання для плекання
патріотизму, відваги й дисципліни в малих гуртках, з’єднаних веселим
товариським життям [24]. Цю форму організованого молодіжного життя, як і
“Соколи”, запозичено з традицій західноєвропейського студентства.
Стосовно “Соколів”: ініціатори запозичивши назву, надали змістові

188

Молодіжна преса
діяльності національного характеру. У випадку з корпораціями було поіншому: “Вони також мали свій відмінний український характер, але в
багатьох випадках були досить близькою копією чужинецьких” [25]. Перші
корпорації виникли у Чернівцях, де була впливовою німецька культура.
Молодь приваблювали “буршівські” традиції — незалежність, розкутість.
Українські студенти вступали до тих корпорацій, що були в Чернівцях. Появу
українських корпорацій В. Леник мотивує так: “Щоб українська молодь не
розпорошувалася по чужих середовищах і щоб задовольнити її войовничогулящі бажання (особливо міського елементу), почали створюватися українські
корпорації. Для цього чужу традицію поєднували з традицією козацьких часів.
Устрій українських корпорацій своєю формою і товариською атмосферою
нагадував правильник “Війська Запорозького…” [26]. Корпорація вимагала від
свого члена патріотизму, захисту національної й особистої честі,
дисциплінованості, обов’язковості і виховувала в ньому ці риси. Кожен член
корпорації повинен був вміти фехтувати і бути готовим до поєдинків, що
відбувалися часто. У статуті “Запорожа” зазначалося: “Запорожець
зобов’язаний реагувати на місці на всяку образу українського народу і його
особистої гідности, навіть якби бачив, що стоїть перед ворожою перевагою, бо
не в повній побіді лежить сатисфакція, а у гідній відважній реакції” [27].
Згадані молодіжні організації заслуговували на суспільне визнання, бо
організували молодь, визначивши мету своєї діяльності на основі чітких
ідейно-політичних і моральних засад. Партійний світогляд не був
визначальним, оскільки йшлося про національні права українського народу. В.
Леник вважає, що верхом “…організованого життя української молоді було
створення парамілітарної організації “Українські січові стрільці”. Українські
студентські та молодечі діячі вже на зламі століть прагнули до заснування
такого товариства [28]. На нашу думку, парамілітарними були і “Сокіл”, “Січ”,
“Пласт”. Межа століть і початок XX століття були позначені воєнними
конфліктами на різних континентах. Але балканський конфлікт переконував,
що можлива і загальноєвропейська війна. В. Старосольський вважав, що
наступний конфлікт розгориться на українській землі за українську землю [29].
Після вибуху війни на Балканах восени 1912 р. (Болгарія, Греція, Сербія
і Чорногорія проти Туреччини) 7 грудня того ж року у Львові відбувся з’їзд
провідних діячів українського політичного руху (т.зв.з’їзд нотаблів), який
вирішив, що у випадку збройного конфлікту між Австро-Угорщиною і
Росією українці виступлять на боці Австрії проти Російської імперії як
найбільшого ворога українців [30]. Закономірно постало питання створення
українського збройного формування, заснування стрілецьких товариств. Було
створено комітет, на засіданні якого схвалили статут такого товариства. Але
намісництво не схвалило ні цей статут, ні статут, який запропонував
К.Трильовський, незважаючи на те, що Генеральний штаб до ідеї поставився
прихильно. Поляки не хотіли бачити українське військове формування. Але
згодом намісник підписав статут, бо К. Трильовський переклав українською
мовою статут аналогічного польського стрілецького товариства.
У березні 1913 р. відбуваються установчі збори товариства “Українські
січові стрільці”, до якого вступили всі члени стрілецької секції “Січ”, що
діяла при Українському січовому союзі [31]. Оскільки “Січі” перебували під
впливом радикальної партії, то через кілька днів було засновано ще одне
товариство “Українські січові стрільці”, до створення якого були причетні
інші політичні партії. Але здоровий глузд узяв гору і обидва товариства, а
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також “Українські стрільці” І. Чмоли об’єдналися. Очолив це товариство
В.Старосольський, а Д. Катамай та І. Чмола стали заступниками.
Невтомний К.Трильовський продовжував працювати над розширенням
стрілецького руху. З-поміж його прихильників у січні 1914 р. було створено
ще одне товариство січових стрільців “Українські січові стрільці II”.
Командував ним Р. Дашкевич. В “УСС II” була дівоча чота, якою
командувала студентка університету О. Степанівна. Цей рух охопив
периферію. До війни в Галичині було 96 товариств “Українські січові
стрільці” [32].
При “Соколі-Батьку” восени 1913 р. було організовано стрілецький
курінь. Існували стрілецькі секції, гуртки в “Пласті”.
Своєї преси ці товариства не мали, виразником стрілецької ідеології
були “Відгуки”. Проте і “Вісти з Запорожа” (орган “Сокола”), і “Січові вісти”
(орган “Січей”) теж друкували матеріали відповідної тематики.
Тоді ж виникають і різноманітні військові курси. Так, О. Квас згадує про
“Мазепинський курс мілітарний”, який було організовано серед гімназистів
Львова [33]. “Ми мали план поширити свою мілітарну організацію на всі
місцевості Галичини і Буковини, де молодь середніх шкіл була зорганізована
в так звані “Драгоманівські Організації” [34].
Українська молодь початку XX ст. пішла далі від своїх попередників. Її
суспільна активність урізноманітнилася. Один із діячів “Молодої України”
бачив три покоління студентської молоді XIX ст. Покоління М. Шашкевича
боролося за рівноправність української мови, несміливо висуваючи
концепцію політичної самостійності та відрубності українського народу.
Наступне покоління йшло в народ, щоб просвітити його. Воно взяло участь у
заснуванні “Просвіти”, НТШ, кооперації. Це покоління воювало з
москвофілами, його називають народовецьким. Послідовники поглибили ці
напрями роботи, “…охопили всебічно всі прояви народного життя, поєднали
його та пристосували до великих змагів інших народів. Вони скріпили
започатковану народовцями єдність Галичини з Наддніпрянщиною. Ця
генерація витворила тип всеукраїнського громадянина, створила моноліт
українського народу, який як модерна нація завершив свій змаг
“виставленням гасла незалежної соборної держави” [35].
Українська молодь на початку століття заявила про себе на кількох
суспільних напрямах. Насамперед це стосується боротьби за український
університет. Для цієї боротьби були історичні і юридичні підстави.
Універистет було засновано 21червня 1784 р. і він повинен був
обслуговувати культурні й наукові потреби насамперед українського
населення. Після “весни народів” у цісарському указі від 27 червня 1849 р.
говорилося, що в гімназіях української частини Галичини німецька мова
викладання зберігається лише доти, “доки не зможуть подавати науки в
українській мові всі учителі” [36]. Аналогічно вирішувалося питання і про
мову викладання в університеті. У грудні 1849 р. було засновано в
університеті кафедру української мови й літератури, яку очолив Я.
Головацький, в 1862 р. — дві українські кафедри на правничому факультеті,
а в 1868 р. галицький сейм прийняв рішення про полонізацію університету. У
січні 1879 р. на підставі цісарського розпорядження у Львівському
університеті замість німецької мови у внутрішньому урядуванні було
запроваджено польську.
У 1880 р. з ініціативи віденської “Січі” було організовано віче, яке
вимагало створення нових українських кафедр. Про це йшла мова на зборах
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“Академічного братства” у 1882 р. Загальностудентське віче у 1884 р. у
Коломиї висунуло вимогу запровадження українських викладів на всіх
факультетах університету. У жовтні 1889 р. віче української студентської
молоді знову порушило проблему українських викладів. Усе це дало певний
успіх, бо у 1894 р. було засновано кафедру української історії (кафедра історії
Сходу Європи), яку очолив молодий М. Грушевський.
Університетську проблему знову порушив на засіданні парламенту у
грудні 1898 р. посол Д.Танячкевич, який від імені української
парламентарної репрезентації вимагав заснування окремого українського
університету.
У липні 1899 р. у Львові відбулося велике віче українських студентів з
усіх університетів Австрії, що було присвячене лише університетській
справі. Так починався новий етап боротьби за український університет [37].
Через рік знову відбулося студентське віче. Воно було зумовлене
дискусією про українську самостійність між “Ділом” і “Буковиною”. Віче
беззастережно підтримало ідею самостійної української держави в
етнографічних межах. Це було лейтмотивом виступів, хоча про український
університет теж йшлося.
У червні 1901 р. вже Є. Олесницький на засіданні сейму звернувся із
закликом до уряду відкрити український університет.
У жовтні 1901 р. відбулося чергове академічне віче, на якому були
присутні професори університету — М. Грушевський, С. Дністрянський,
К.Студинський. Студент Е. Косевич у доповіді зазначив, що метою змагань
української молоді є самостійний український університет, але тепер вона
порушує справу унормування відносин у Львівському університеті. Збори
пройшли спокійно, хоч, як пише К.Левицький, чути було голос про бойкот і
сецесію [38].
Приводом до проведеня віче 19 листопада 1901 р. була провокаційна
поведінка ректора університету (виголосив інаугураційну промову
польською мовою, а повинен був — латиною), інших професорів
університету (декан Твардовський заборонив М.Грушевському виступати
українською мовою на засіданні філософського факультету, Цвіклінський
виступив у парламенті з шовіністською промовою). В ухвалах зборів було
зафіксовано вимогу заснування українського університету, висловлено
обурення з приводу поведінки університетського сенату і погорду
Цвіклінському.
Сенат університету припинив навчання. Було виключено трьох
студентів на кілька курсів, а В. Темницького і Е. Косевича виключено
назавжди. 30 листопада 1901 р. сенат звернувся до українських студентів із
відозвою, в якій осудив демонстрацію студентів.
У відповідь на цю відозву українські студенти виступили із заявою, в
якій було зазначено, що відозва своїм змістом і тоном принижує гідність
університету; що національна нетерпимість стає керівною засадою в
університеті; що права українських студентів і надалі будуть зневажатися, а
їх гідність принижуватися. З огляду на це 440 студентів вирішило виписатися
з університету і не вписуватися до нього так довго, доки загал української
молоді не вирішить, що це можна зробити без приниження студентської і
народної честі [39].
Це було 3 грудня 1901 р. Заяви про солідарність зі студентами
університету зробили студенти політехніки і богослови. Митрополит
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А.Шептицький 19 грудня 1901 р. віддав розпорядження ректорові духовної
семінарії у Львові припинити заняття.
У день сецесії студенти звернулися із відозвою до українського народу,
в повідомили про вихід із університету і дали обітницю — не повертатися
доти, доки “час правди не сповниться…” [40]. Рішення студентів букло
підтримане українським громадянством. Було створено і комітет допомоги,
що збирав кошти для студентів.
У той час на Полтавщині повстали селяни. К.Левицкий писав: “А у нас в
краю став університет альфою і омегою наших національних змагань. Під
проводом Наукового Товариства імени Шевченка у Львові піднесено справу
заснування вільного (приватного) українського університету у Львові…”
[41].
Селянські страйки, що почалися влітку 1902 р., поставили перед
молоддю питання: що робити далі? 25-27 липня 1902 р. відбулася нарада, на
якій було зазначено, що сецесія не вирішила університетської проблеми.
“Тому поставлено справу університетську перенести на ширше поле
політичної і соціальної боротьби… та перервати сецесію. Маючи на меті
боротьбу проти сили і власти постановила наша молодь вести її разом з
організованими масами народу та проголосила, що ніякі публічні причини не
стоять на перешкоді до вписів на Львівськім університеті. Систематична
праця між народом, зосібна при рільничих штрайках, покликала у нас і
молоде покоління на шлях соціяльно-національної самооборони” [42].
У найважливіших резолюціях наради говорилося: “Українська молодіж
академічна, зібрана на вічу дня 25.VII.1902 у Львові… взиває всіх товаришів
задля посвяти своїх сил для організації всіх верствів українського народу до
боротьби, та за здобуття самостійного українського університету, як і за
корінну переміну теперішнього ладу без огляду на консеквенції для їхніх
університетських студій і особистої кар’єри…
Українська молодіж академічна, зібрана на вічу 27 липня, констатуючи,
що українська нація під Австрією переходить стадію горячої борні проти
національно-політичного і соціяльного поневолення — 1) приступає до
систематичної праці серед народу під кличами сеї борні; 2) основою свої
праці вважає: а) політичне освідомлення і підготовлення сил мас до здобуття
національно-територіяльної автономії з повними горожанськими правами; б)
організування українських робочих кляс до здобуття соціяльної рівности і
справедливости; в) інтензивне співділання для культурного і економічного
підвищення українського народу дорогою просвітної роботи.
Зосібна взиває українську молодіж ширити ідею аграрних страйків та
доложити всіх сил до як найуспішнішого їх переведення” [43].
Дещо несподіваною була поява резолюції, що стосувалася
москвофільства, оскільки на той час москвофіли не були загрозливою
політичною силою, хіба що на Буковині, хоча підривну антиукраїнську
роботу провадили далі. У резолюції говорилося: “З огляду на се, що
москвофільство яко наскрізь патологічна проява, має свою основу лише в
недостатності національно-свідомого руху, молодіж українська, зібрана на
вічу 26 липня, взиває українську інтелігенцію в Галичині і Буковині до
якнайінтензивнішого противділання погубній акції москвофілів дорогою
праці; 2) …молодіж взиває українську інтелігенцію зірвати усякі публичні та
приватні зносини з москвофілами…” [44].
У липні 1906 р. у Львові відбувся з’їзд української молоді австрійських
вищих шкіл у справі подальшої боротьби за український університет. Річ у
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тім, що у Львівському університеті почалися криваві бійки між українцями і
поляками. У січні 1907 р. почалося чергове заворушення серед українських
студентів, що закінчилося арештом 100 наших студентів. У Відні відбулося
віче німецьких і слов’янських студентів, які вимагали звільнення українських
студентів. Відбулися віча у Львові й Чернівцях. 21 лютого 1907 р.
заарештовані студенти почали голодівку. Через кілька днів їх випустили. У
травні 1908 р. українські студенти виграли судовий процес проти
Г.Сенкевича (лауреата Нобелівської премії, шовініста, українофоба, відомого
завдяки своїм антиукраїнським романам) — він зневажливо висловився на
адресу наших студентів.
Поляки всіляко підкреслювали польський характер Львівського
університету, але уряд обіцяв збільшити кількість українських кафедр і
доцентур. У липні 1910 р. польські студенти знову спровокували в
університеті криваву сутичку, в якій загинув А. Коцко. Було заарештовано
128 українських студентів. На судовому процесі проти 101 студента було
визначено такі кари для студентів: 5 ув’язнили на три місяці, 68 — на один
місяць, інші мали відсидіти два тижні.
Українська парламентарна репрезентація порушила питання про
університет. Цього разу 26 березня 1912 р. вона вдалася до обструкції.
В.Мудрий пише: “Ця т.зв. інструментальна обструкція (роблено її при
допомозі різних музичних інструментів!) спаралізувала всяку працю” [45].
Наступного разу обструкцію було зроблено в іншій формі: виступаючи в
обговоренні військового бюджету, Л.Бачинський говорив без перерви 12
годин [46].
Відень лише обіцяв українцям, що український університет буде
створено. Польська преса шантажувала віденські урядові кола тим, що
відкриття українського університету у Львові стане “casus belli” (приводом
для війни) з Росією.
У грудні 1912 р. було узгіднено проект цісарського листа щодо
університетської справи. Він передбачав заснування українського
університету найпізніше до початку 1918 р. До того часу університет мав
залишатися утраквістичним. Якби відповідний законопроект про заснування
українського університету не було ухвалено в парламенті (внесення на
розгляд планували на 1914 р.), то все одно в жовтні 1916 р. всі українські
кафедри мали бути виділені в окрему університетську установу з
українською мовою навчання [47]. Але поляки і далі чинили всілякі
перешкоди.
З початком 1913 р. “Просвіта” і Товариство імені П.Могили приступили
до відкриття курсу вищої освіти. На початку липня 1913 р. всеукраїнський
студентський з’їзд прийняв ще одну ухвалу про заснування українського
університету, про те, що українська молодь не допустить до визнання за
університетом польського характеру. Цісарський лист так і не оприлюднили.
Ппочаток Першої світової війни відсунув це питання на невизначений час.
Великою заслугою української молоді початку XX ст. було те, що,
власне, в її середовищі почали культивуватися ті риси національного
характеру, які здавалися вже втраченими: мужність, войовничість, бажання
боротися. Боротьба за університет виховувала націю, загартовувала,
переконувала у тому, що лише через боротьбу українці доб’ються своїх
історичних прав. Ситуація, в якій опинилися українці на початку століття, не
залишала вибору: або боротьба на всіх ділянках суспільного життя (боротьба
у політичній, економічній, культурній сферах), або поступова і неминуча
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денаціоналізація, прискорена асиміляторською політикою держав-окупантів.
Заслуга молодого покоління початку століття в тому, що воно “…починало
сприймати ідею самостійності не як теоретичну проблему, а як практичну
проблему, яку треба вирішувати” [48].
Вивчення військової справи, підготовка до збройної боротьби значною
мірою визначали зміст і характер життя молоді на початку XX ст. Почався
військовий рух серед молоді середніх шкіл у 1911 р. Ініціатором і
організатором військового руху був І. Чмола, студент філософського
факультету Львівського університету. В. Кучабський пише в “Автобіографії”:
“Думка мілітарного виступлення проти Росії появилась у мене під впливом
Івана Чмоли восени 1911 р. Піддана Чмолою думка розвивалася у мене від
тоді і від тоді повертав я все до читання фахових військових витань… Від
1911р. беру участь у всяких тайних кружках військових гімназійної
молодіжи, що мали назву “тайного пласту” [49]. До таємного військового
гуртка належали і студенти університету, і студентки. О. Степанівна у своїх
спогадах писала: “Ця організація вела більше військову як пластову
роботу…” [50]. І все ж заняття в гуртках не могли розвиватися як слід через
брак фахових сил, як пише у цій же “Автобіографії” В.Кучабський. А тому
виникнення українського стрілецького руху, товариств Українських січових
стрільців було історичною закономірністю. “Реальна підготовка, організація і
вишкіл власної збройної сили — стає програмою дня для творців
стрілецького руху та перших його учасників” [51].
Восени 1913 р. В. Кучабський разом із О.Квасом засновують серед
гімназистів “Мазепинський курс мілітарний”. Щодо назви — йшлося про “…
зазначення вже в ній самій самостійницької ідеї і протиросійського настрою”
[52]. На курси записалося кілька десятків гімназистів. Курс вивчав основи
військової справи, видавав на шапірографі відповідні посібники, якими
зацікавилися й гуртки українських гімназистів із Стрия, Самбора, Яворова.
Мав “Мазепинський курс мілітарний” і свій друкований орган — газету
“Вічний революціонер” (вийшло кілька чисел). “Весь цей підготовчий
мілітарний рух відбувався на основі державно-самостійницької ідеології…”
[53]. У травні 1914р. відбулися перші іспити на підстаршин. Іспит склали 20
слухачів “Мазепинського курсу мілітарного”. Треба сказати, що ще в лютому
1914р. було засновано т.зв. “Воєнний фонд”, який мав на меті купівлю зброї.
Гроші збирали не лише серед членів організації, але й серед загалу
української молоді середніх шкіл. Крім цього, О.Квас пише, що вони “…
мали плян поширити свою мілітарну організацію на всі місцевості Галичини
і Буковини, де молодь середніх шкіл була зорганізована в так званій
“Драгоманівській Організації” [54]. Організація планувала в перспективі
організувати широку видавничу діяльність — видавати брошури про
самостійницьку ідеологію, часопис, військові підручники українською
мовою, а також створити секретаріат для листування з окремими групами і
налагоджування зв’язків. На серпень 1915 р. планувалося зробити маневри, в
яких взяли б участь усі мілітарні організації [55]. На думку О.Кваса, сімдесят
відсотків членів передвоєнних мілітарних організацій були у Легіоні
українських січових стрільців.
Основний тягар військового вишколу української молоді несло на собі
товариство “Українські січові стрільці”. Стрілецькому рухові від самого
початку доводилося долати труднощі і перешкоди, які створювала
адміністрація, польські політичні кола. Упереджено ставилося до збройної
боротьби як методу вирішення суспільних і національних проблем cтарше
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покоління, хоча після балканської війни переконалося, по-перше, що повне
визволення болгар, сербів, чорногорців, греків прийшло після кривавої
збройної боротьби, по-друге, що експансіоністська політика Росії, бажання
вийти до Середземного моря призведе до конфлікту з Австро-Угорщиною.
Це, відповідно, означатиме, що війна відбуватиметься на українській
території. Ці істини розуміли спочатку одиниці. С.Ріпецький пише: “А коли
на вулицях Львова та інших галицьких спольщених міст почали появлятись
маршові колони Січових стрільців з бойовою піснею на устах та з модерною
зброєю на раменах, коли із підміських військових стрільниць, щораз то
частіше доводилось чути густі стріли українських бойовиків, які пильно і
завзято учились вживати зброї, — з тою хвилею мусів початись глибокий
перелом в душі кожної свідомої української людини. Це вже не вічові
резолюції, не січові чи сокільські вправи топірцями, не парламентарні
промови в справі одної гімназії чи театральної субвенції маніфестували та
голосили наші національні домагання. Це вже іншою мовою та іншими
аргументами заговорила про наше право, мов з-під землі виросла, нова
українська сила, сила забутої світом нації, ті найсміливіші та найенергійніші,
що взяли на свої плечі ініціативу і відповідальність повести боротьбу за
визволення свого народу новими шляхами та успішнішими методами” [56].
Апогеєм розвитку стрілецького руху із передвоєнних років був
Шевченківський здвиг 28 червня 1914 р. У цей же день було вбито
австрійського престолонаслідника та його дружину.
У пропаганді військової підготовки молоді помітним був журнал
“Відгуки” (1913 р.) за редакцією І.Чмоли. Українську політичну думку
поповнили ухвали II Всеукраїнського з’їзду у Львові 2-4 липня 1913 р. На
цьому з’їзді Д. Донцов виголосив доповідь “Сучасне політичне положення
нації і наші завдання”, у якій обгрунтував ідею сепаратизму, протиставивши
її тезі про самостійність. Ідея сепаратизму передбачала відокремлення. У цій
доповіді Д. Донцов наголосив на потребі мілітарного виховання і організації
молоді [57].
Відчутною була участь молоді в інших сферах суспільного життя. Це
стосується, наприклад, руху за реформу виборчої системи, яка була
несправедливою щодо українців.
Український провід уважав, що ліквідація куріальної виборчої системи
дасть перевагу українцям на виборах до парламенту і сейму, а відтак
полегшить реалізацію політичних і соціальних прав.
Після кривавих “баденівських” виборів (1897) вимога загального
таємного прямого виборчого права лунала щораз частіше. 2 лютого 1906 р.
на Високому Замку зібралося 50 тисяч українців з вимогою загального
безпосереднього і таємного виборчого права. Після прийняття ухвали хор під
керівництвом О.Нижанківського заспівав “Ще не вмерла Україна”.
К.Левицький писав згодом: “Небувалий у нас рух вічевий доходив в
найдальші сторони і опановував маси нашого народу, та зділав се, що сі м а с
и політично прозріли. У вир сеї агітації кинулась також наша молодь
університетська” [58].
Незважаючи на протидію поляків на підставі нового виборчого закону
(від січня 1907 р.) українці на виборах до парламенту у травні 1907 р.
досягли успіху. Вибори дали українцям 27 мандатів з Галичини і 5 — із
Буковини. Серед них було 5 москвофілів.
Але на виборах до сейму (1908 р.) галицький намісник А.Потоцький вів
антиукраїнську політику, опираючись на шовіністські польські кола і
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москвофілів. У відповідь на численні шахрайства, знущання, вбивство
М.Каганця, селянина, члена Ширшого народного комітету УНДП молодь
відгукнулася пострілом студента М. Січинського, який вбив ненависного
намісника А. Потоцького. Ці вибори, вбивство намісника привернули увагу
Відня і міжнародної громадськості.
Українська молодь Галичини взяла участь у боротьбі за земельну
реформу. Польська адміністрація ще у 80-ті рр. XIX ст. заініціювала
переселення мазурів із Західної Галичини у Східну, сприяючи і допомагаючи
їм купувати розпарцельовані землі. У той же час українців прямо-таки
душило безземелля. Українська інтелігенція зробила спробу допомогти
селянству, закладаючи кредитні спілки, заснувавши Земельний банк. Дала
позитивні результати пропаганда кооперативних ідей, але у 90-х рр. галицькі
українці все ж почали масово емігрувати, рятуючись від важких економічних
обставин. Зростала політична активність галицького села. Воно було, мабуть,
найбільш занедбаним в імперії. Поляки, діставшись до управління краєм,
нічого не зробили, щоб підняти його з бідності. Близько 40% території
належало латифундіям. Обсяг продукції був найнижчим серед інших країв і
провінцій. Щороку вмирало від голоду до 50 тисяч людей. “Село заплуталося
в трагічній сітці неписьменності, лихварства і алкоголізму” [59].
Від 90-х рр. почалося відродження села і, власне, зростання національної
свідомості, активізація політичної діяльності. І.Франко писав про ці зміни:
“Наш бідний, довгі роки систематично гноблений і оглуплюваний народ
власною силою й енергією підіймив себе з понижаючого стану… та з
радісною певненістю глядить у свою кращу будучність…” [60].
Активність українського села була помітною на виборах 1897 р. Улітку
1902 р. почався масовий селянський страйк, що охопив 400 громад у 24
повітах Галичини. У ньому взяло участь 100 000 селян [61]. У підготовці
страйку взяли участь усі основні політичні партії галицьких українців. Брала
участь і молодь. 29 березня 1902 р. появився рескрипт міністра освіти про
вживання української мови в урядових (офіційних) зносинах з українськими
студентами Львівського університету. У квітні українські студенти заявили,
що і після рескрипту не бачать змоги повернутися до Львівського
університету без приниження національної честі.
Балканські війни активізували українську політичну думку. Д. Донцов у
доповіді на II Всеукраїнському студентському з’їзді говорив: “Росія взагалі
не залишила нам свободи вибору. Вона поставила нас перед дилємою: або
цілковита національна смерть, або безпощадна боротьба” [62]. Ця нещадна
боротьба для українців почалася із вибухом I Світової війни. Молодіжний
рух в організованих формах перестав існувати. На початку вересня 1914 р.
російська армія захопила Львів і почалося нищення всього українського.
Формально Українські січові стрільці — це військова формація, за
іншими чинниками стрілецтво періоду I Світової війни (частково і періоду
визвольних змагань) продовжувало передвоєнний молодіжний рух. Поперше, до Українських січових стрільців записалася молодь віком 18-20
років, були молодші. По-друге, добровольцями пішли ті, хто перед війною
був у “Соколі”, “Січі”, “Пласті”, в товаристві “Українські січові стрільці”.
По-третє, в Легіоні українських січових стрільців панували настрої і задуми
передвоєнної молоді. Стрілецтво почало реалізовувати ідею збройної
боротьби на полі битви. В. Темницький писав: “Ваги цієї справи не перечу,
але для нас, як нації, далеко важніша та обставина, що у кривавій грі, у якій
рішається доля народів Европи, ми беремо активну участь не як знаряддя в
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чужих руках, але як народ даємо вислів своїй волі бути самостійним і
незалежним народом; перехиляємо важку судьби у той бік, з котрого
сподіваємося для себе кращої будучности. Робимо цю роботу не з якоїсь
вірности або вдячности, але з власного розуміння нашого національного
інтересу” [63].
Молодіжно-стрілецьке середовище дало поштовх для розвитку
національно-державницької думки. Українське стрілецтво посприяло
розумінню того, що є національним інтересом. Адже Австро-Угорщина не
озброїла тих кілька десятків тисяч української молоді, які зголосилися
добровольцями в Українські січові стрільці. Як свідчить приклад Легіону
УСС, і ці кілька десятків тисяч, і ті кілька сот тисяч українців, які воювали у
складі австрійської армії, могли стати її найбільш боєздатною частиною.
Відень керувався своїми інтересами, а тому, не диво, як пише В. Кучабський,
що Українське січове стрілецтво у 1944 р. було живим проявом
розчарування, зневіри, розпуки й непевності [64]. Стрілецька молодь в
окопах раніше, ніж старше покоління, зрозуміло що національні інтереси
українства пов’язані не із захистом Австро-Угорської імперії: “Ось так
наприкінці 1916 року розвиток душі Українського Січового Стрілецтва
дійшов аж до погірдливої, хоч лише напівсвідомої ненависти до Австрії. В
тому часі теж Українське Січове Стрілецтво стало по своїх напівсвідомих
настроїв здібне — звернути свій багнет навіть проти Австрії, коли б така
потреба явилася” [65]. Ці настрої посилилися, коли в Києві було створено
Центральну Раду: “…думка УСС знайшла інший грунт, на який уже не могли
впливати ні Австрія, ні українські “австріяки”: Наддніпрянщину” [66].
Концепція соборності відродилася з появою Центральної Ради. За покликом
цієї ідеї сотні полонених стрільців, які перебували в різних закутках
російської імперії, втікали до Києва, щоб підтримати українську державність.
Так появився київський корпус Січових стрільців. У тих кривавих і
нещадних боях, у яких брали участь 18-20 річні стрільці, учорашні учні і
студенти, закладалася основа для відродження українця вольового, рішучого,
войовничого, — це не був уже “тіролець Сходу”.
Із початком війни формально існувала ще Академічна громада. У 1916 р.
її голова Велигорський і член управи О. Величківська ходили до намісника
Галичини Діллера із “Пропам’ятним письмом” у справі заснування
університету українського [67]. У 1918 р. головою Академічної громади був
Сендецький, який виконував роль зв’язкового між таємним Центральним
військовим комітетом (творцями Листопадового Чину) і студентами [68].
Окупувавши Львів, поляки заборонили дільність українських товариств і
організацій. Свідома частина молоді, вихована в “Соколі”, “Січі” та “Пласті”
перебувала в УГА. Оскільки австрійське командування кидало Січових
стрільців на найважчі ділянки фронту (бої на Маківці, Лисоні), втрати серед
них були великі. Середній вік полеглих у боях за Маківку не сягав 20 років
[69]. На місце полеглих, поранених чи полонених прибували нові
добровольці. Для прикладу, із Перемиської гімназії понад сто гімназистів
були в Легіоні УСС, понад 250 — в УГА [70]. Аналогічні дані можна знайти
в інших історично-краєзнавчих збірниках різних західноукраїнських регіонів.
Як теж згадує Ю.Старосольський, без спеціальної пропаганди вся пластова
молодь від 16-ти років записувалася добровольцями в лави Українських
січових стрільців [71].
Коли Галичину і Львів було звільнено від російської окупації, “Пласт”
відновив свою діяльність, адже на відміну від “Сокола” і “Січей”

197

Нариси з історії західноукраїнської преси першої половини XX століття
організаційна структура “Пласту” охоплювала школи і гімназії. Найперше
“Пласт” відновився в Українській академічній гімназії. Щоправда,
незважаючи на умови воєного часу, у нових пластових гуртках, що тут
виникли, на військовий вишкіл уваги практично не звертали. Дирекція
гімназії заохочувала розвиток “Пласту”, але вбачала в ньому лише форму
змістовного молодіжного дозвілля [72]. “Пласт” відновлювався і на
периферії, деколи і без порад чи допомоги старших. Згадує, наприклад, про
відновлення пластунського гуртка у Стрию В. Татомир [73].
Р.Заклинський, М.Опока, В.Свидерський, С.Безпалько і М.Гуцуляк —
старшини УСС і австрійської армії — створили 31 травня 1917 р. у Відні
Революційно-військовий гурток, ставлячи за мету відірвання українських
земель від Австрії і приєднання до УНР. У цьому напрямі було вирішено
розпочати пропагандистську роботу в галицьких і буковинських полках.
Гурток поділили на підгуртки по 4-6 осіб. У плані було видавати відозви до
українських вояків австрійської армії із закликом до непослуху і
дезертирства. Дві такі відозви було видано літографським способом. Відозви
перевозили на італійський фронт.
Гуртки виникли як в Легіоні УСС, так і в австрійській армії. Віденський
гурток незабаром розпався, бо була небезпека викриття, про нього багато
говорили, та й кілька членів виїхало з Відня [74].
“Пласт” активізував свою діяльність, коли до Львова повернувся один із
засновників — О. Тисовський. Навесні 1918 р. Українське краєве товариство
охорони дітей і опіки над молоддю (УКТОДОМ), що виникло під час війни,
взяло під свою опіку пластові гуртки і створило для керівництва Верховну
пластову раду під проводом О. Тисовського, але “Пласт” був автономною
організацією. У роки війни “Пласт” став авангардом галицької молоді [75].
На Буковині пластовий рух відновився після того, як російські війська
залишили її, однак відразу завмер [76].
Молодь взяла участь у підготовці повстання 1 листопада 1918 р., а
згодом у формуванні Української Галицької Армії. У Львові за дорученням
Д. Паліїва, одного із організаторів повстання, пластуни займалися розвідкою,
виконували роль зв’язкових і кур’єрів. Близько 80 пластунів тієї пам’ятної
ночі перебувало у Народному домі у штабі повстання. Пластуни
супроводжували усі українські воєнні відділи, які захоплювали найважливіші
воєнні установи і стратегічні пункти [77].
Не стояла осторонь акції Листопадового Чину і пластунська молодь в
інших містах Галичини. У Стрию, наприклад, крім розвідувальної роботи
пластуни збирали зброю, купуючи її в австрійських вояків [78].
Багато пластунської молоді пішло добровольцями в УГА. У Стрию було
сформовано при III корпусі УГА козацьку пластунську сотню, яку
Державний секретаріат перейменував згодом на “Окрему стрийську
пластунську сотню малолітніх добровольців” [79]. Там починав і Л.
Шанковський, відомий український військовий історик.
Б.Савчук вважає, що в УГА було 450-600 пластунів молодшого
покоління [80]. Відступ за Збруч означав припинення організованого
молодіжного руху. Національно свідома частина української молоді пішла в
УГА. Вона була в усіх основних українських військових формаціях того часу.
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3.1.3. “Молода Україна” та її наступники
Першим студентським виданням у ХХ ст. був журнал “Молода Україна”.
Студентське віче 13 липня 1899 р. у Львові, як відомо, ухвалило домагатися
створення у Львові українського університету, водночас говорилося про
необхідність студентської організації і її друкованого органу. Ним став
журнал “Молода Україна”.
Редакція “Молодої України” була ідентична з “Комітетом десятьох”,
найактивнішими були С. Горук, О. Грабовський, А. Крушельницький,
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В.Старосольський, В. Темницький, які увійшли до складу сформованої
восени 1899 р. редакційної комісії. У січні 1900 р. вийшло перше число
“Молодої України”. У програмній статті знаходимо дві фундаментальні ідеї
— самостійності й соборності. “Молода Україна” у цій статті засуджувала
регіональний партикуляризм галичан та мінімалізм наддніпрянських
українців, які не поспішали підтримувати національну ідею. Видавці
журналу мали на меті стати друкованим органом молоді України. Оскільки
до складу “Комітету десятьох” входили члени соціал-демократичної і
радикальної партій, то важливим моментом політичної програми журналу
стала вимога соціальної справедливості.
Гімназійна молодь прихильно поставилася до того, що журнал
розраховував і на них, а не лише на університетську молодь і закликав до
знищення “китайського муру” між цими групами молоді.
“Молода Україна” порушувала питання жіночої рівноправності, деякі
моральні аспекти суспільного життя: “Рутенство в публічнім житті
проявилося перш усього у скривленні публічної моралі, воно дозволяє нам
толерувати в публічнім житті яскраві приклади національної зради, легіонів
зрадників та ренегатів, воно зробило наші нерви невразливими на затроєння
нашого життя москвофільською пропагандою … та ми сміло й гордо можемо
сказати, що рутенством досі непрокажена українська молодь… Та з того
почуття і святого переконання виходить у нас потреба та обов’язок забирати
голос у справах публічного життя… високо держати стяг наших ідеалів серед
буденщини нашої суспільности із її вузьким і тісним партикуляризмом” [1].
В. Старосольському організовував на сторінках журналу публікації від
наддніпрянських українців, зокрема Лесі Українки [2].
Журнал здобув собі популярність і серед молоді, і серед старшого
громадянства. В.Темницький пише, що ефективне функціонування журналу
було короткотривалим: “Редакція найкраще зорганізована в першому році.
Постійний редакційний колектив часто сходився і переводив дуже основні
дискусії над кожною статею… Вже у другому році редакційний комітет
ослаб і квантитативно, і квалітативно, бо його члени ввійшли у фазу
університетських іспитів, які забирали їм і час, і умові сили. Ця припадкова,
але в редакції, зложеній із самих студентів, конечна обставина від’ємне
відбилася на “Молодій Україні”. Статті були слабші й годі їх роздобути на
час, — числа “Молодої україни” спізнялися, а це знову від’ємне відбивалося
на впливі передплат” [3]. Після першого року видання журнал почав
виходити нерегулярно, а останнє число появилося у березні 1903 р. як ч. 8-9
за 1902 р. [4]. Після “сецесії” частина редакційного колективу змушена була
виїхати зі Львова, було втрачено контакт із гімназійною молоддю.
Джерело фактів про “Молоду Україну” — спогади В.Темницького,
вміщені в “Історичному огляді життя в студентських організаціях”. На ці
спогади посилаються Р. Паладійчук, В. Янів, автор словникової статті в
“Енциклопедії українознавства”. Ю. Старосольський згадує про “Молоду
Україну” як журнал. Кілька публікацій із “Молодої України” передруковано у
збірнику “Українська суспільно-політична думка в 20 столітті” [5].
Було кілька спроб видавати молодіжний журнал під такою ж назвою.
Першу спробу відновити журнал 1905 р. здійснив В.Панейко. Р. Паладійчук,
“Зміст першого її числа наглядно вказує на упадок студентського руху взагалі і
ідейний упадок тих, що намагалися цей рух відновити. Національна стихія,
патос, що заволоділи молоддю перед п’яти роками, зник безслідно. Нові
“провідники” бачать головне завдання молоді у несенні “темному робітникові і
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мужикові кличів соціяльної боротьби й ідеалу хліба”, “плекання і розвивання
фізичного добробуту народньої маси — це найголовніше національне
завдання”. “Добра пожива, ясні просторі мешкання, відповідне одіння,
потрібний відпочинок — це найконечніші національні добра”. Тієї відновленої
“Молодої України” вийшло три числа” [6].
Друга спроба відновити “Молоду Україну” припадає на 1910 р. Перше
число за редакцією М. Вітошинського і В. Лотоцького появляється накладом
Українського студентського союзу. У програмній статті редакція засвідчила
вірність ідеалам “Молодої України” від 1900 р. Особливо підкреслювався
зв’язок з молоддю по той бік Збруча. Спадкоємниця “Молодої України” стала
студентським професійним органом. Через кілька місяців журнал через
нестачу коштів перестав виходити [7].
Журнал для молоді, що його видавав М.Таранько у 1923-1926 рр., теж не
випадково було названо “Молодою Україною”, хоча успіхом серед молоді він
не користувався.
Невдалі спроби відновити видання “Молодої України”, журналу і органу
студентського загалу можна пояснити тим, що студентство, повернувшись
після “сецесії” до Львова, не було єдиним. В.Темницький писав, що після
“сецесії” треба було б уже видавати три “Молоді України”: для соціалдемократичної, радикальної і національно-демократичної молоді…
Студентському рухові потрібен був друкований орган. В.Темницький
писав: “…часи були такі, що видавати “Молоду Україну” треба було не раз в
місяць, а найменше раз в тиждень, щоби заспокоїти цікавість читачів,
пояснити їм теоретично останні події і не затрачувати контакту між
університетською і середньошкільною молоддю” [8]. Ця потреба і зумовила
появу журналу “Гайдамаки”, що орієнтувався на середньошкільну молодь, а
не академічну. Виходили “Гайдамаки” за редакцією М.Петрицького. У
публікаціях журналу простежувалася національна ідея, не було впливу
соціалістичних ідей, що все ж таки було характерним для “Молодої України”.
Журнал публікував гострі й актуальні публікації і цензура дуже часто
конфісковувала їх, про що свідчать архівні документи [9].
У 1905 р. у Ярославі виходив журнал “Іскра”. У підзаголовку
зазначалося, що це орган соціялістичної молоді.
У 1907 р. за редакцією В. Пачовського виходив журнал “На розсьвіті”
для гімназійної і середньошкільної молоді. У журналі співробітничали
молоді тоді гімназисти Д.Вітовський (Гнат Буряк), М. Федюшка (Євшан), Ю.
Гірняк, Р.Заклинський. Там появлялися їх перші літературні спроби. У ч. 1
редакція закликала: “…ідіть у боротьбі за визвілля свойого я і свої країни
горді за свій нарід. У його думках, у його житті та стремлінні знайдете
найкращі зародки усього, чим величається европейська культура. Виходіть
все від своєрідного, а західніх течей не тримайтеся сліпо, а перемінюйте їх до
основи, до поглядів свойого високого душею народу і так будуйте свій
світогляд, а від вас вийде почин до великої будови, що внесе новий елемент у
храм світової культури — уважайте не тільки на хвилеве, часове, змінчиве у
подіях, але на вічне, стійке, що творить духа нашого Народу”.
Наступні молодіжні видання пов’язані із “Соколом” і “Січчю”. У 19101914 рр. виходили “Вісти з Запорожа”, в 1912-1913 рр. — “Січові вісти”.
Напередодні Першої світової війни політична диференціація посилилася,
про що свідчить журнал “Житє” (1912-1914), що його видавали, діячі з
соціалістично-радикальними поглядами. Редагував журнал С. Данилевич.
Редакція заявляла у першому числі, що журнал ставить за завдання “…не
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обмежуючись на поглядах якоїсь одної групи… давати місце всім здоровим
та хосенним напрямам української думки”, але підзаголовок ясно
констатував, що це “орган поступової соціялістичної думки”. До складу
редакційної колегії входили М. Павлик, О. Безпалко, Р. Заклинський, що
підтримували соціалістичні погляди.
Уже говорилося про те, що балканська війна, яка почалася у 1912 р. між
Болгарією, Сербією, Чорногорією і Грецією, з одного боку, і Туреччиною, з
іншого боку, вплинула на українську політичну думку. Росія рвалася до
Середземного і Адріатичного морів, водночас прагнувши знищити
“мазепинство” в Галичині. Ця загроза змушувала думати про боротьбу.
Журнал “Відгуки” (1913) став символом відновлення давніх войовничих
здібностей української нації, як противага журналові “Житє”.
У квітні 1913 р. починає виходити і журнал “Шляхи” — офіційний орган
Українського студентського союзу. Редагували його Ф. Федорців, а згодом
Ю.Охримович. Цим виданням завершується довоєнний період студентської
преси. Якщо “Житє” було призначене для середньошкільників, то “Шляхи”
— це перший чисто професійний студентський орган. Якщо “Житє”
репрезентувало молодь із соціалістично-радикальними поглядами, то на
сторінках “Шляхів” були публікації, що свідчили про різні політичні погляди
студентської молоді. Це робило його всестудентським органом. У ч.1
говорилося, що “Шляхи” — це видання для української молоді, бо саме вона
повинна стати силою, що відроджує націю і суспільство, повинна вносити
нові думки в скарбницю національного духу і вершити нові справи на
користь суспільно-політичного і культурного поступу. Журнал багато писав
про студентські проблеми. Тут були такі рубрики, як “Огляд студентського
життя”, “Із українського студентського союзу”. На сторінках “Шляхів” були
публікації і наддніпрянських авторів. Крім Ф.Федорціва і Ю.Охримовича у
діяльності видання брали активну участь О.Назарук, Р.Заклинський,
М.Струтинський.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Цит. за: Янів В. Українська студентська преса (Історичнобібліографічний нарис// Янів В. Студії та матеріяли до новішої
української історії. II.— Мюнхен,1983.— С.49.
Володимир Старосольський. 1878-1942.— Нью-Йорк; Париж; Сидней;
Торонто,1991.— С.46.
Див.: Історичний огляд життя у студентських організаціях/ За
ред.З.Кузелі.— Львів,1908.— С.57.
Там само.— С.58-59.
Див.: Українська суспільно-політична думка в 20 столітті: Документи і
матеріяли.— Мюнхен,1983. — Т.1. — С.73-79.
Паладійчук Р.Українська студентська преса до війни (Спроба
історичного огляду)// Студентський шлях.— 1934.— Ч.5-6.— С.124-125.
Там само.— С.126.
Історичний огляд життя в студентських організаціях.— Львів,1908.—
С.59.
ЦДІА у Львові.— Ф.152, оп.2, спр.1483.
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3.1.4. Організовані форми життя молодих богословів та їх
видання
Треба сказати про те, що організовані форми молодіжного життя були і
в середовищі студентів-богословів. Від середини XIX ст. при духовній
семінарії діяла читальня богословів, заснована В.Ковальським, який згодом
став радником віденського двору, а потім послом до парламенту [1].
Особливий вплив мала читальня у 90-ті роки, після того, як у 1895р. вдалося
подолати вплив москвофілів. При духовній семінарії з 1891р. існували
літературно-історичний і лінгвістично-літературний гуртки. У 1898р.
літературно-історичний гурток переріс у Літературно-наукове товариство з
богословською, літературною й економічною секціями. Питання доцільності
участі студентів-богословів у суспільному житті було дискусійним. Папа
Лева XIII у 1899р. своїм посланням “Depuis le jour” заохотив духовенство до
активної суспільної праці: “В тій цілі відбувайте засідання і конгреси,
основуйте патронати, гуртки, сільські часи, читальні та кооперативи для
робітників, старайтесь про реформи на економічному і соціальному полі, не
лякайтесь жертв, ні часу, ні гроша для так важної справи. Пишіть книжки або
статті до часописів і журналів” [2]. Ці погляди поділяв і Митрополит Андрей.
У посланні 1901р. до оо.настоятелів і студентів Духовної семінарії він
говорив про важливість праці серед народу, а тому й необхідність підготовки
вихованців семінарії до цієї праці [3].
Заклик Митрополита Шептицького любити народ та працювати для його
добра підбадьорив студентів-богословів, активно запрацювали гуртки —
богословський, драматичний, агрономічний, музичний. Працьовитістю
вирізнявся “Кружок слов’янський”, що пробуджував до життя закарпатських
українців, інформував слов’янський світ про політичний і просвітній рухи
галицьких українців. Українські студенти-богослови підтримували зв’язки зі
слов’янськими колегами, виступали у їхній пресі.
Студенти-богослови взяли участь у боротьбі за університет, були
учасниками “сецесії”. Перебування за кордоном ще більше переконало
студентів-богословів у відповідальності інтелігенції перед своїм народом, а
особливо інтелігенції греко-католицької. Проведена у семінарії реформа “…
знищила раз на все безчинне життя, пхнула цілий загал богословів на нову
дорогу — дорогу праці, а щоб клади її можна було нести між суспільність,
основували богослови свій квартальник “Католицький всхід”[4].
Видавала квартальник семінарська каса “Власна поміч”. Це
періодичного видання було першим виданням студентів-богословів. У 1902р.
появився “Альманах руско-українських богословів” [5], присвячений
Митрополитові Шептицькому.
На сторінках альманаху читаємо вірші, переважно ліричнофілософського і релігійного змісту, наприклад, вірші молодого
П.Карманського. Його перу, очевидно, належить і нарис “Руска колегія в
Римі і її питомці”, бо підписано псевдонімом “Римщук” — П.Карманський
вчився тоді в Римі. Ю.Кміт у статті про Ст.Пшибишевського розглядає його
творчість як популяризацію “…божевільної філософії Ф.Ніцше”. Увагу
привертає стаття о.Сушка “Єзуїти в заведенню Унії на Руси в
доберестейській добі”. Автор статті висловлює думку, що саме деморалізація
в православній церкві стала найважливішою причиною унії, а не інтриги
ордену езуїтів.
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“Католицький всхід”, орган української католицької молоді, виходив у
1904 р у Львові. за редакцією Гр. Плакиди й І. Заверухи. У ч. 1 редакція
наголошує на меті: “Починаючи видання, мали ми на увазі як найближчу
ціль — зазначити свої релігійні почування, згуртувати і зігріти богословську
молодіж до гарячої праці на церковній ниві, а ідею, яка нам присвічує, вказує
сама назва нашого часопису “Католицький всхід” [6].
Кожне число видання складалося з двох частин: перша — це вірші
(найчастіше на біблійні мотиви), статті, рубрики “З бібліографії”, “Вісти”;
друга — переклади гомілій до св.Матфея, здійснені св.Іваном Золотоустим.
Тематика статей квартальника досить різноманітна: “Християнство в
освітленню християнської епіграфії” П. Карманського, “Християнський і
антихристиянський світогляд — природна нерівність і зависимість жіночого
пола” О.Волянського, “Масони” В.Федева, “Церковний устрій на козацьких
вольностях” Н. Гоянюка, “Казуїстика” І.Фіголя тощо.
У 1905 р. квартальник припинив своє існування. Це не знизило
громадської активності студентів-богословів, бо у той час галицькі українці
відновили боротьбу за справедливу виборчу систему, а серед української
студентської молоді поширювалася ідея піднесення освітнього рівня народу.
З цією метою при “Академічній громаді” запрацював “Просвітний кружок”,
який вів агітаційно-роз’яснювальну роботу. У 1909р. “Просвітний кружок”
заснували студенти-богослови.
Діяльність “Читальні імені М.Шашкевича”, її гуртків і секцій,
пожвавилася з приходом нового ректора — о. Й. Боцяна. Щонеділі й на свята
члени гуртків читали лекції у читальнях Львова і довколишніх сіл. Панує
думка, що о. Й. Боцян та його вихованці зукраїнізували Львів і
москвофільський Львівський повіт [7]. Такий вплив мала громадська праця
студентів-богословів.
У 1910 р. відновився “Богословський кружок”. Того ж року
Митрополичий ординаріят заборонив читання політичних часописей, згодом
духовенству заборонили самостійно організовувати свята на честь Шевченка
[8]. У 1913 р. “Богословський кружок” зреформовано у Теологічно-наукове
товариство українських богословів у Львові. Його статут написали
А.Стельмах і М. Чубатий.
Товариство випустило у 1914 р. “Альманах українських богословів”, що
за змістом нагадував збірник статей. Входило сюди кілька поетичних творів.
Зміст “Альманаху”: статті А. Іщака (“Зі студії над руськими
антитринітарами”, “Наука російської церкви про чистилище”), Г.Костельника
(“Поняття негації і “нічого” в людськім пізнанню”, “Типи з Керестури”),
А.Стельмаха (“Дійсність зовнішнього світу”). Статті з проблем критики і
теорії пізнання (“В передсвіті нової доби”), М. Чубатого — “Змагання до
релігійної унії з Римом на галицькій Русі в першій чверти XVIII віку”,
О.Осташевського — “З історії духовного життя львівських богословів в літах
1900-1913”. Ці автори стали відомими церковно-релігійними і громадськими
діячами.
1.

Застирець о.д-р. Й. З минулого читальні богословів// Альманах
українських богословів.— Львів,1934.— С.83.
2. Див.: Альманах українських богословів.— Львів,1934.— С.117.
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Осташевський о. Й. З історії духового життя львівських богословів в
літах 1900-1913// Альманах українських богословів: Зібр. А.Стельмах.—
Львів,1914.— С.271.
Там само.— С.277.
Альманах українських богословів:Зібр. О.Сушко.— Львів,1902.
Католицький всхід.— 1904.— Ч.1.— С.1.
Осташевський о. Й. Богословський кружок в 1911-1912 роках// Альманах
українських богословів.— Львів,1934.— С.60.
Осташевський о. Й. З історії духовного життя львівських богословів в
літах 1900-1913// Альманах українських богословів: Зібр. А.Стельмах.—
Львів,1914.— С.287.

3.1.5. Молодіжний рух на Буковині
Розвивалося українське студентське життя і на Буковині. Тут українці
організувалися 1869 р., коли було засновано товариство “Руська бесіда”, а
через рік — політичну організацію “Руська рада”. Політичні прагнення
буковинських українців не були далекосяжними і кардинальними. “Поперше, явного самостійницького, революційного чи сепаратистського руху
не було в цей час ані в Галичині, ані на Наддніпрянщині. Це була доба
Драгоманова, політична програма українського світу зводилася до домагання
автономії в рамках московської імперії. Галичина мала ті самі внутрішні
клопоти, що й Буковина. Тож не диво, що буковинські українці могли
висувати тільки мінімальну, внутрішнього характеру програму” [1]. Проте
заснування цих організацій свідчило, що буковинські українці ступили на
шлях, що неминуче мав привести до ідеї української державності. Поява
“Руської бесіди” і “Руської ради” активізували український загал. Українці
Буковини перебували до певної міри у кращій ситуації, ніж українці
галицькі, а тим більше закарпатські. Австрійський чинник стояв на
перешкоді румунським зазіханням на гегемонію на Буковині і це допомагало
українцям у їх боротьбі за національні права. Підступним був вплив
москвофілів. На Буковині вдалося подолати їх раніше, ніж у Галичині. У
1884 р. москвофіли вийшли з “Руської бесіди” і на Буковині почався період
національного відродження.
Початок студентського руху на Буковині був важким. “Волощенє
(румунізація тобто.— О.Т.) руської молодіжи йшла із гори, а поступало в
такім швидкім темпі, що треба було ще яких кілька років, а руської
православної інтелігенції на Буковині не було б. Хто був православним, мав
бути волохом (румуном.— О.Т.).., хоч би не знав словечка волоської мови.
Русинами звали ся тільки уніяти…” [2].
Уперше і організовано українська молодь на Буковині заявила про себе у
лютому 1864 р., коли вона вшанувала богослуженням роковини Т.Шевченка.
У богослуженні взяли участь богослови православної духовної семінарії і
гімназисти [3]. Старше покоління майже не зреагувало на ініціативу молоді.
Молодіжне середовище знову проявило себе через десять років. У
жовтні 1870 р. в гімназії було засновано таємне товариство, яке мало назву
“Согласіє”, мету якого було так визначено в статуті: Возбужденіе руского
духа, образованіє ся въ руском язицъ и товариска жизнь” [4]. Це товариство
багато зробило для опору румунізації, для активізації молоді у шкільному
житті. На жаль, товариство було під впливом москвофілів. У 1871 р.
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національно свідома частина членів товариства залишила “Согласіє” і
заснувала “Братній союз”, який стояв на народовських позиціях.
Ці товариства складалися із гімназистів і середньошкільників. “Про
академічне житє в Чернівцях можна говорити тільки починаючи з роком
1875, тобто з тим роком, коли в Чернівцях засновано університет” [5].
Одночасно із заснуванням університету в Чернівцях було засновано і
студентське товариство “Союз”: “Союз має задачу об’єднати всіх руських
академиків тутейшого університету в тісну зв’язь для товариського життя,
наукового удосконалення, він має закріплювати щиро руське чуття в серцях
руської молодіжи, піддержувати любов до всього що руське; Союзане мають
спомагати друг друга матеріяльно й морально, а то все під проводом старших
(опитнийших) людей, щоби під проводом таких руських мужів набрати
замолоду гарту характеру, щоби побороти всі неприязні і ворожі сили в
будучности, а занявши пізніше місце в суспільстві й поступаючи в їх сліди
все й всюди явно і з відкритим серцем… яко Русини виступати й для добра
нашого народу ділати…”[6]. Діяльність товариства була спрямована на те,
щоб довести, що “…Буковина — се не виключно волоський край, политий
зверха німецькою культурою” [7].
“Союз” перебував під впливом москвофілів, але поступово національна
свідомість брала гору над матеріально-фінансовим чинником у вигляді
грошей, які давав уряд Росії. Так було і з “Согласієм”, яке “…взяв під “опіку”
московський консул, який своїми “пособіями” (допомогами) викликав явища
деморалізації української молоді. Її почали вабити московські гроші, за які
молодь продавала себе національно” [8]. У 1879 р. у товариство прийшли
енергійні, національно свідомі члени. 1883-1884 рр. — це переломні роки.
Товариство виходить із-під впливу москвофілів, які цілеспрямовано
гальмували розвиток і діяльність товариства: “Яку б роботу не задумували
енергічніші, свідоміші люди, кацапня (так зневажливо називали москвофілів.
— О.Т.) усе псує” [9]. У 1886 р. їх виключили з товариства. Тоді ж і офіційні
документи почали писати українською мовою, а стрічку товариства змінили
на синьо-золото-синю (вона мала синьо-біло-червоний колір, а це російські
національні кольори в іншій послідовності). Вигнані москвофіли, колишні
“союзанці”, організували у 1888 р. товариство “Буковина”, а згодом на його
місці було засноване ще агресивніше москвофільське товариство “Русских
студентов Карпат”.
Визначену позицію “Союз” посідав і щодо інших неукраїнських
товариств. Так, товариство не взяло участі у святкуванні роковин німецького
поета Грільпарцера, як такого, що не має стосунку до українства. “Союз”
виступав проти того, щоб українські студенти записувалися до католицького
товариства “Unitas”. Один із членів запропонував усунути із статуту пункт, у
якому говорилося, що членом товариства можуть бути не лише русини, але й
ті слов’яни, які сприяють русинам [10]. В.Сімович зауважує, що “…більшість
членів була поверховими націоналістами із традиційними національними
святощами. До політичної роботи й боротьби (яка була тоді й непотрібна і
молодіж се знала) в нікого не було охоти, бо все мало бути так, як з гори
було уложено” [11].
Поступово діяльність “Союзу” занепадає. У “Молодій Україні”
появилася анонімна публікація, в якій “Союз” звинувачували в бездіяльності,
в тому, що дехто хотів би перетворити це товариство на “…буршеншафт
(традиційні німецькі студентські товариства.— О.Т.) з шапками, мундурами,
з дуелями і т.д.” [12]. За національний характер товариства, за активізацію
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його життя виступали вихідці з Галичини. Початкове захоплення
слов’янофільством стало на перешкоді і германізації, і румунізації. Коли
російська пропагандистсько-провокаційна діяльність і щедра фінансова
діяльність посприяли розвитку москвофільства, то все ж завдяки здоровому
національному інстинктові і активним діям лідерів “Союзу” вдалося
подолати цю хворобу.
Делегати від буковинського (українського) студентства (Л. Когут і
О.Безпалко) взяли участь у віче 1899 р., яке прийняло ухвалу про заснування
українського університету. Взяли участь буковинські студенти і в з’їзді
1900р. у Львові, коли Л. Цегельський виголосив гасло самостійної України.
Частина членів товариства, перебуваючи під впливом новітніх ідей
української політичної думки (ідея української самостійності) прагнула до
змін у характері і визначенні мети діяльності товариства, і стало причиною
розколу. А.Жуковський вважає, що причиною розколу був конфлікт між
народовцями і радикалами із “закраскою” земляцтва, що наростав протягом
40-их років [13].
Цей розкол стався наприкінці 1900 р. Радикальна частина “Союзу”, яка
прагнула до активніших і рішучих дій, не без впливу львівської “Молодої
України” з її ідеєю політичної самостійності, заснувала нове товариство теж
під назвою “Молода Україна”. Перші загальні збори відбулися наприкінці
вересня 1901 р.
“Молода Україна” вирішила більше уваги звернути на активізацію
товариства в суспільному житті, на виховання гімназійної молоді, яка
значною мірою була під впливом москвофілів. Новостворене товариство
заснувало бібліотеку, видавничу спілку (її очолив В. Сімович), яка випустила
кілька видань [14], влаштовувало лекції і диспути, налагодило контакт із
українцями-наддніпрянцями. На початку століття в Чернівцях політичні
емігранти-українці, члени Революційної української партії видавали в
Чернівцях свої газети “Гасло” (1902-1903), “Селянин” (1903). Так ось,
буковинська “Молода Україна” провела спільне віче разом із
наддніпрянськими студентами на знак протесту проти гніту студентства в
Росії. Члени “Молодої України” брали активну участь у діяльності інших
українських товариств і організацій.
Після розколу відродився і “Союз”. Позитивний вплив на студентську
молодь справив з’їзд українського студентства Буковини і Галичини, що
відбувся у Львові наприкінці липня 1902 р. Тут були делегати від
студентських організацій різних міст Австро-Угорщини.
Згодом дійшло до примирення між “Союзом і “Молодою Україною”.
Посприяли цьому дві обставини: “сецесія” львівських студентів і те, що
багато чернівецьких гімназистів вступило до москвофільського товариства
“Карпат”. Об’єднувала до певної міри і однакова позиція щодо старшого
покоління. Були і зовнішні, так би мовити, причини. Це антиукраїнська
політика влади, москвофіли, вороже ставлення румунської громади.
Наприкінці жовтня 1902р. “Молода Україна” самоліквідувалася, а її члени
разом із членами “Союзу” заснували нове товариство — “Січ”.
На деякий час конфлікти затихли. “Січ” продовжувала працю,
започатковану “Молодою Україною”. В. Сімович як делегат від “Січі” їздив
на відкриття пам’ятника І. Котляревському в Полтаві (1903).
Згодом конфлікт між “буковинцями” і “галичанами” відновився.
На початку 1904 р. відновлений “Союз” теж провадив енергійну діяльність.
Студентське товариство постійно мало від 50 до 100 членів, а в останньому
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передвоєнному році нараховувало 91 члена [15]. “Союз” стояв в опозиції до
українських корпорацій, гуртував у своїх лавах студентів із поміркованими
громадсько-політичними поглядами і з великою пошаною до традиції
попередніх періодів [16]. “Союз” видав два альманахи свого товариства, перший
із них охоплював період 1875-1903 рр., другий — 1903-1910 рр. Його делегати
брали участь у всестудентських з’їздах 1909 р. і 1913 р.
Під час війни “Союз” не діяв. Відновив діяльність у 1920 р., коли із
фронтів визвольних змагань повернулися колишні студенти. Румунська
влада постійно переслідувала “Союз” і в 1922 р. заборонила його.
Така ж доля і “Січі”. Звичайно, що відхід частини членів, що відновила
“Союз”, ослабив товариство, але не перешкодив “Січі” продовжувати
активну діяльність. Товариство багато зробило для національного виховання
селян. Члени “Січі” взяли участь у тому січовому русі, який започаткував
К.Трильовський. Велика заслуга “Січі” в утворенні Радикальної партії
(1906р.). При “Січі” існував драматичний гурток, хор.
“Січ” видавала українознавчі брошури. Видавала на гектографі і
гумористичний часопис “Січове слово” (1904). З початком війни діяльність
товариства припинилася. Більшість студентів пішли на фронт Першої
світової війни, а потім — визвольних змагань. Відомі діячі “Січі” —
В.Сімович, Л. Когут, Р.Цегельський, М.Равлюк [17].
Студентське життя на Буковині прикметне тим, що тут було
започатковано утвердження такої форми організації, як студентська
корпорація. Про корпорації українських студентів є згадка у кількох
дослідників [18].
Як відомо, студентські корпорації, “буршеншафти”, виникли у
Німеччині на початку XIX ст. і в період національного відродження вони
відіграли позитивну роль. Але згодом, коли замість гасла “Ehre, Freiheit,
Vaterland” (честь, воля, батьківщина) появилося інше — “Wein, Weib,
Gesang” (вино, жінка, спів), цю роль вони перестали відігравати.
Студентська молодь у ті часи захоплювалася різними “буршівськими”
товариствами. Багато українських студентів, приваблені блиском тих
товариств,
вступали
до
різних
чужинецьких
чи
міжнародніх
“буршеншафтів…” [19]. Це сприяло денаціоналізації української молоді, а
тому було вирішено, запозичивши форму, наповнити її національним
змістом. Аналогічний приклад уже був — це виникнення сокільського руху,
а згодом і пластунського.
Вимоги до членів корпорації були дуже суворими і жорсткими. Член
корпорації повинен був зі шаблею або шпагою ставати до поєдинку,
захищаючи національну честь або свою. У “б’ючих” корпораціях володіння
шаблею або шпагою було обов’язковим. Великого значення надавалося
вихованню. “Звертаючись до українських лицарських традицій, козацтва на
Буковині загартовували дух і тіло. Тому спорт відіграв першорядну ролю.
Спеціальною ділянкою були вправи двобою на шпади (шаблі). Таким чином
виховано відважних і войовничих членів, які під час Визвольних змагань
відповідно відзначили себе хоробрістю” [20].
Першою українською корпорацією (“б’ючою”) на Буковині було
“Запороже”. Заснували його у 1906 р. але через відсутність добре продуманої
програми діяльності, а частково через неприхильне ставлення українського
громадянства воно 1908 р. перестало існувати. Відновили його 1910 р.
Керуючись традиційними поглядами на студентські корпорації не тільки
старше покоління українського громадянства, а й “Січ”, “Союз” зустріли
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нове студентське товариство досить неприхильно. Але ця упередженість була
безпідставною. Адже основними засадами “Запороже” були такі: докладно
виконувати взятий на себе обов’язок; мужньо захищати свою національну чи
особисту честь; вміти дивитися небезпеці в очі; бути дисциплінованим і
корисним членом для суспільства [21].
“Запорожці” брали активну участь у громадському житті — це
організація “Січей”, читалень, кооператив. Вони заснували для міщан
товариство “Гайдамаки”. Війна перервала цю діяльність. Частину членів
“Запороже” мобілізували, інші записалися добровольцями до Легіону
українських січових стрільців.
Почесними батьками “Запорожа” у той час були такі відомі буковинські
діячі, як М.Василько, О.Попович та ін.
Дослідники, які пишуть про “Запороже” [22], позитивно оцінюють його
діяльність того періоду.
Наступну студентську корпорацію “Чорноморе” заснувала у 1913 р. та
частина “Запорожа”, що залишила його через особисті непорозуміння. Ідейні
й моральні засади “Чорноморя” були такі ж, як і в корпорації “Запороже”.
Один із колишніх “чорноморців” писав у своїх спогадах про завдання
товариства: “…виховувати своїх членів на гідних і чесних українських
громадян, вести всебічну моральну, культурну та матеріяльну допомогу
своїм членам в їх стремлінні набувати вищої освіти; підняти боротьбу за
культурні і політичні права українського народу; боротися проти
денаціоналізуючих стремлінь окупаційної румунської влади”. А інший
“чорноморець” так пише про виховні засади товариства: “…виховання
почуття солідарности, оборона чести національної і особистої, карности,
точности, здисциплінованости і свободи — “libertas academica” [23].
Перша світова війна стала на перешкоді розвитку товариства.
“Чорноморці” долучилися до національно-визвольних змагань.
Загалом корпорацію оцінюють позитивно. Однак В.В. пише, що члени
буршівських товариств “Запороже” і “Чорноморе” були байдужі до
громадського життя [24].
Якщо “Союз” і “Січ” були типовими, так би мовити, студентськими
товариствами, “Запороже” і “Чорноморе” — студентськими корпораціями, то
“Православна академія” (товариство богословів, студентів богословського
факультету Чернівецького факультету) посідала проміжну позицію. Згадок
про діяльність цього товариства мало, очевидно, помітної ролі в
молодіжному і громадському житті Буковини воно не відігравало.
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3.2. Преса студентства міжвоєнної доби
3.2.1. Студентство 20-х рр. і його преса
Поразка визвольних змагань означала закінчення чергового етапу
боротьби за державність. Результати війни і визвольних змагань не були
втішними для українців. Вкотре українські землі поділили окупанти і
українці опинилися перед потребою продовжувати боротьбу за державність у
нових умовах. І саме в міжвоєнному двадцятиріччі українське національне
життя досягло апогею, а політична думка виробила нові ідеї, які українці
сприйняли попри труднощі і перешкоди. У міжвоєнну добу відбувалися
складні історичні і суспільно-політичні процеси. Молодь залишалася
найактивнішим чинником українського життя і реалізації основного
національного ідеалу.
Відновлення організованого студентського життя на окупованих землях
відбувалося поволі, важко, оскільки антиукраїнська політика окупаційної
влади охопила усі сфери. Всередині 1919 р. ректорат Львівського
університету видав розпорядження, згідно з яким до університету могли бути
прийняті лише ті, хто заявив про себе як про громадянина Польщі або
служив у польській армії. Згодом польський уряд поширив це правило на всі
інші університети. Це відсікало українську молодь від вищої школи, а щоб
виїхати на студії до іншої країни, потрібні були не лише кошти, а й дозвіл.
В історіографії студентського руху початку 20-х рр. можна відзначити
спробу періодизувати, визначити основні періоди відновлення повоєнного
студентського життя. Це було зроблено в 1923 р. у редакційній статті
“Студентського вістника”, органу українського студентства. Йдеться про
статтю “Українське студентство по війні” (короткий огляд діяльності
українського студентства в краю від укінчення війни)” [1]. На думку автора,
перший період охоплює час від половини 1920р. до квітня 1921р.; другий —
від квітня 1921р. до жовтня 1921р. (збори українського студентства у квітні
1921р., з’їзд на початку липня, заборона студентських організацій); третій —
від жовтня 1921 р. до квітня 1922 р. (діяльність українського студентства в
підпіллі); четвертий — від з’їзду краєвого студентства у Львові 14 жовтня
1922 р. Із таким поділом можна погодитися, уточнивши початок відновлення
студентського життя, бо восени 1919 р. почали відновлювати свою діяльність
Український студентський союз, Академічна громада, фахові студентські
організації — Медична громада, кружок правників. Цей рух охопив молодь
як вищих шкіл, так і гімназій. У листопаді 1919 р. студенти Академічної
гімназії у Львові заснували літературно-науковий гурток імені І.Франка. На
одному із засідань було вирішено видавати “Записки літературно-наукового
гуртка ім.І.Франка”. До редакції вибрали Р.Сказинського, Ст.Охримовича,
Скварка. Але дирекція гімназії (проф.Тершаковець) була проти існування
гуртка, мотивуючи відсутністю статуту. На початку 1920 р. гурток, до якого
входили гімназисти, які стали згодом відомими діячами українського життя
(С.Охримович, Е.Жарський, Р.Сказинський, Ом.Матла, Ю.Студинський,
Ю.П’ясецький) було розпущено [2]. Гурток не був самотнім у своєму почині.
Існували й інші — імені Б.Грінченка, ім. Лесі Українки, з якими гурток імені
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І.Франка встановив контакт [3]. Тоді ж, на початку 1920 р., гурток імені
І.Франка відновив свою діяльність. Знову вирішили видавати свій часопис.
Коли ж цей часопис під назвою “Наше життя” появився, шкільна рада
заборонила гурток, а проф.Галущинський, який опікувався гуртком, а також
О.Тисовський, Я.Гординський, М.Федусевич отримали догану.
“Університетська” проблема була одним із принципових пунктів
українсько-польського протистояння, однією із ланок боротьби за
державність. Польща усупереч своїм обіцянкам і міжнародним
зобов’язанням якомога швидше намагалася полонізувати українські землі. Це
стосувалося і вищої школи.
Коли НТШ заснувало для українських студентів приватні
університетські курси [4], окупаційна влада заборонила їх, як і курси
Товариства наукових викладів ім.Петра Могили. Були заборонені й
університетські курси, що їх планував вести Ставропигійський інститут, хоча
це було його право і привілей, затверджений ще польськими королями [5].
Сенат Львівського університету як складник окупаційної влади пішов на
“поступки” — українські студенти, які хочуть записатися на студії, повинні
подати документ про свою лояльність, виданий якоюсь польською
національною організацією або поліцією [6]. На ці умови українці не
погодилися. Восени 1920 р. при студентських організаціях виникають
університетські курси.
Польська влада, намагаючись уникнути на міжнародній арені
скандального резонансу, пов’язаного зі Східною Галичиною, робила вигляд,
що намагається вирішити культурно-освітні запити українців. У сеймі
розглядалася справа відкриття українського університету. Зрозуміло, що
результатів це не дало. У квітні 1921 р. ректор Львівського університету
зустрівся з делегацією Львівського університету, щоб з’ясувати їх вимоги. А
це — повернутися в університеті до того стану, який панував тут до 1918 р. і
приймати на студії українців без усяких застережень і посвідок про
лояльність. На це ректор університету відповів, що такі вимоги можуть
виставляти переможці, а переможені повинні бути покарані [7].
Серед документів Української краєвої студентської ради зберігся
“Інформаційний огляд про стан українських студентських організацій у
Львові”. Автор огляду писав, що перший активний прояв українського
студентського життя Східної Галичини починається навесні 1920 р. — на
зборах студентів, присутніх у Львові, було вирішено відновити діяльність
Українського студентського союзу, Академічної громади, Академічної
помочі та інших станових організацій [8]. Це була констатація факту, бо
Академічна громада почала свою діяльність в 1919 р. Але, як зазначає автор,
процес відновлення йшов черепашою ходою. На його думку, ситуація на
краще почала змінюватися навесні 1921 р., коли вже діяли університетські
курси, гуртки і станові студентські товариства, коли почали повертатися
старші колеги — ті студенти, які брали участь у визвольних змаганнях, саме
тоді відновлення студентської організації набуло темпу і колориту [9].
22 січня 1921 р. у Львові відбулися загальні збори Українського
студентського союзу. В ухвалах зазначалося, що наука (тобто навчання) не
може бути предметом порахунків, а тому українське суспільство вимагає,
щоб українську молодь записували на студії до вищих шкіл; українські
студенти вирішили доти не користуватися доступними лише для небагатьох
умовами для вступу, доки ці умови будуть принижувати нашу національну
гордість і доки ці умови не будуть доступними для всіх; тих із українців, хто
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не буде згідний з цим рішенням, вирішено бойкотувати [10]. У цих
резолюціях простежується ставлення до “університетської” проблеми.
23 квітня 1921 р. у Львові відбулися надзвичайні загальні збори
Українського
студентського
союзу.
Збори
вимагали
повернути
утраквістичний характер Львівського універистету, а в усіх інших вищих
закладах скасувати обмеження. Було зазначено, що українське суспільство
вітає створення університетських курсів, що тимчасово заміняють
університет й інші вищі школи. З’їзд закликав усі українські політичні й
освітні чинники, а також студентські організації не входити в жодні стосунки
з властями вищих шкіл у Львові й дотримуватися цієї ухвали під загрозою
товариського бойкоту. Тим, хто вже записався у вищі школи, було
запропоновано залишити студії. Українське студентство закликало молодь
стати на боротьбу за український університет [11].
Найголовнішою подією студентського життя початку 20-х рр. став з’їзд
українського студентства, що відбувся 1-3 липня 1921 р. у Львові. У
рішеннях з’їзду було відображено погляди студентської молоді на
принципові проблеми життя українського суспільства. З’їзд підкреслив
соборницьку позицію, заявивши, що питання Східної Галичини — це лише
частина питання Самостійної Соборної Української Держави. З’їзд закликав
українські партії Східної Галичини, які стоять на грунті всеукраїнської
національної державності, створити Галицько-українську національну раду і
Галицько-український уряд і закликав уряд ЗУНР їм підпорядкуватися. За
задумом, Галицько-український уряд мав би приступити до створення
державного апарату не лише на території Східної Галичини, але й на Волині,
Холмщині, Підляшші. З’їзд пропонував, щоб уряд організував пресу, метою
якої повинна стати національно-революційна підготовка української
суспільності на українських землях, окупованих Польщею. З’їзд закликав
майбутній Галицько-український уряд, щоб він зактивізував українську
суспільність і повів її на такі масові акції, “…метою яких повинно бути
дорогою факту поширити свободу рухів українського населення на
окупованих Польщею землях, вважаючи ці масові відрухи підготовкою до
остаточного насильного визволення українських земель з-під польської
окупації” [12]. Це був відвертий заклик до боротьби з окупантом. Одна із
ухвал з’їзду зафіксувала протест проти того, щоб справу незалежності
Східної Галичини пов’язувати з її, оскільки це припинило б процес
об’єднання українських земель в одну соборну Українську Державу. З’їзд
закликав майбутній уряд підтримати українські державницькі змагання у
Великій Україні. З’їзд зобов’язав студентство спонукати українське
суспільство до масових акцій, також зобов’язав його до пропаганди і
підготовки збройної боротьби за українську державність. Це стосувалося і
українських студентів за кордоном.
Таким був блок політичних ухвал з’їзду. Крім цього, для керівництва
усією суспільно-політичною роботою, а також для боротьби за український
університет, з’їзд вибрав Комітет української молоді (КУМ), доручивши
Комітетові української молоді видання студентського органу.
У жодній із ухвал прямо не говориться про відкриття українського
університету. Це рішення подано у такий спосіб: з’їзд вирішив продовжувати
боротьбу за створення університету і всіх інших вищих шкіл у Львові, а з
огляду на те, “…що восени відкривається у Львові український
університет…” [13], з’їзд закликав українських студентів, які вчилися за
кордоном, повернутися до краю під загрозою бойкоту. Виняток було
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зроблено для тих, хто не міг повернутися через політичні причини і хто
вчився у спеціальних фахових школах, яких не було в краю.
З’їзд закликав почати боротьбу за те, щоб українцям віддали половину
майна і установ колишнього австрійського університету у Львові.
Було обрано Сенат українського університету, ректора (ним став
В.Щурат) і деканів. Міжпартійна рада як найвища українська політична
установа схвалила ці рішення.
Запис до університету почався у вересні 1921 р. Канцелярія університету
розмістилася у приміщенні Академічної громади. У донесенні президії
львівської поліції міністру внутрішніх справ від 29 вересня 1921 р. на
підставі конфіденційної інформації повідомлялося, що ректором
українського університету обрано В. Щурата. Його було викликано в поліцію
для з’ясування справи, але В. Щурат відмовився давати інформацію,
пояснивши це відсутністю відомостей [14]. Після обшуку було знайдено 80
заповнених бланків, навчальні плани. Директор Львівської поліції
Рейнлендер писав у донесенні, що рішучість українських кіл продовжувати
діяльність університету, з одного боку, і намір влади не дозволяти цю
діяльність, з іншого боку, може спричинитися до непередбаченого і навіть
кривавого конфлікту. [15]. Поліція припинила діяльність Академічної
громади до 15 листопада 1921 р., а в березні 1922 р. заборонила остаточно.
КУМ, створений на з’їзді, приступив до роботи відразу в кількох
напрямах. Було розроблено план найважливіших акцій. Це шкільна акція —
бойкот польських шкіл і польських учителів; заклик закладати мережу
українських приватних шкіл. Внутрішня акція передбачала створення власної
адміністрації. Аграрна акція означала боротьбу із колонізацією. Економічна
акція — це заснування кооперативів і координація їх праці [16]. КУМ
звернувся до української громадськості допомогти молоді. Для цього було
створено Центральну комісію збірок [17]. Йшлося, насамперед, про
студентську молодь і про таємний університет, який в студентському
середовищі вважали другою фазою визвольної боротьби [18].
При КУМі було створено Комітет бойкоту українських студентів
(КОБУС). Його завданням було організувати бойкот тих студентів (і їх
батьків), які записувалися на студії до польських вищих шкіл або без
достатніх підстав виїжджали вчитися закордон. Ця структура діяла
безкомпромісно і категорично: “І стяг нового “Кобуса” (йдеться про реформу
діяльності.— О.Т.), його девіз — це рішуча радикальна боротьба. Кого не
можна повернути на добрий шлях, того треба знищити, кому не дорога
справа рідного краю, рідної культури, нехай не знає пощади від зраджених”
[19].
У жовтні 1921 р. влада заборонила Український студентський союз. У
листопаді краєвий студентський з’їзд, що відбувся у Львові, припинив
діяльність студентських організацій: Український студентський союз,
Академічна громада, Академічна поміч, оскільки польська влада фактично
розпустила їх і існували вони лише формально. Це сталося після замаху
С.Федака на Пілсудського, який приїхав із візитом до Львова. Було вирішено
припинити і діяльність Комітету української молоді як структури, що
виконала своє завдання, і створити Українську краєву студентську
організацію як центральну і об’єднуючу загальностудентську організацію. Як
виконавчий орган було створено Українську краєву студентську раду
(УКСР), а для вирішення важливих питань УКСР мала скликати Ширшу
краєву студентську раду, до складу якої входило 7 членів УКСР і 20
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представників від кожної окружної студентської ради (таких округів було 10)
[20]. Вирішили видавати і друкований орган.
Усі ці роки студентство постійно відчувало гостру потребу в пресі. В
архівах УКСР збереглося звернення “гуртка ініціаторів”, у якому говориться
про те, що відсутність власного друкованого органу негативно позначилася
на вирішенні багатьох питань студентського життя. Гурток вирішив у
половині травня (1921 р.) випустити перше число студентського органу, який
“…має стати виразником ідей і змагань всього українського студентства…”
[21]. Цей друкований орган появився згодом. І.Вітушинський пише, що
першим українським справді студентським часописом у Галичині був журнал
“Наш шлях” [22] — орган Української краєвої студентської ради, що
появився 1 серпня 1922р. Але був ще один “Наш шлях”, що вийшов 5 серпня
1921 р. Журнал мав гасло: “Ціль наша — Самостійна Соборна Україна, наш
шлях — боротьба”. Виходив він нелегально. Друкували текст на машинці і
розмножували. Редакційну статтю “Криза минула!” [23] написано від імені
конспіративної організації. Йдеться у ній і про центр, який уже створено і
який вже приступив до праці. Публікації мають виразно антипольський
характер. Це видання могла видавати невелика група молоді, зв’язана і з
УВО, і зі студентським керівництвом, бо в одному із чисел появилося
комюніке Комітету української молоді, у якому говорилося про репресії
поліції проти українського студентства. Зрештою, і заклик до українців
створювати підпільні центри для керівництва життям повіту за своєю суттю
близьке до ухвали студентського з’їзду в липні 1921 р., в якій говорилося про
потребу створити уряд і відповідні структури.
Наступного року (1 серпня 1922 р.) орган Української краєвої
студентської ради появився під такою ж назвою. Цей “Наш шлях” теж
виходив нелегально як “орган Української краєвої студентської ради зах.
земель України у Львові”. Текст так само надруковано на друкарській
машинці й літографовано. У статті “Від редакції” видавці писали:
“Будучність належить молоді і її інтересам в найширшому розумінні
служитиме цей двотижневик” [24]. Редакція заявляла про свій
позаполітичний характер, про своє прагнення подолати конфлікти у
студентському середовищі і об’єднати студентство на спільній платформі.
Зрозуміло, що це прагнення було дещо утопічним, зате аудиторії мало
імпонувати те, що журнал хоче перервати “…залізний обруч, яким здавило
виховання минувшини душу молодого покоління, розкрити нові широкі
горизонти для творчої думки і усвятити культ позитивної духовної праці та
силу критичного ума — отце кличі, які мусять врости глибоко в душу
нашого юнацтва, стати максимальним виявом індивідуальних потреб і
цінностей як одиниці, так і цілости” [25]. Загалом журнал намагався охопити
студентське життя в краю і на еміграції. Так, тут є звіт про конгрес
українського студентства в Празі (21 червня - 7 липня 1922 р.), стаття про
український таємний університет. Автор цієї статті розглядає
університетську проблему у руслі боротьби українців за свої національні
права. Але він пише і про значний відсоток галицького студентства, який не
розуміє, у чому полягає національна вартість університету. Він звинувачує
цих студентів у сервілізмі, зневірі, практицизмі. Пише він і про те, що уряд,
намагаючись розколоти українське студентство, має намір оголосити вільний
вступ до львівського університету, але зважаючи на “нумерус кляузулюс” (це
положення передбачало лише певний відсоток студентів-українців в
університеті).
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Інші важливі публікації ч.1 — “Матеріяльна нужда українського
студентства в краю”, “Студентська кооператива”, “Акція допомоги
голодуючим в Україні”, “Вісти з Українського університету у Львові”, під
рубрикою “Новинки” були інформаційні звіти про з’їзд Ширшої краєвої
української студентської ради, про краєвий економічний студентський з’їзд у
Львові, про закінчення шкільного року в Українській політехнічній школі у
Львові. Журнал подавав широку інформацію про студентське життя, не
оминаючи і гострих питань, у моральному відношенні конфліктних. Йдеться,
наприклад, про виїзд студентів українського університету закордон, бо у
багатьох випадках це було втечею “від громадянських і студентських
обов’язків у краю, егоїстичне бажання спокійного і вигідного життя … на
жебранім хлібі, хвороблива нагінка за заграничним патентом та погана наша
типово рутенська вдача недооцінювання всього свого, рідного, …бажання
втекти перед переслідуванням окупаційної влади…” [26]. Автор саркастично
зауважив бажання творити Україну в Празі, Відні, Берліні, Парижі, Загребі, в
Японії, а не на своїй землі. В краю можна було вивчати філософію і право,
чотири семестри медицини в Українському університеті, чотири семестри
технічних наук в Українській політехніці, два семестри однорічного
торгівельного курсу для абітурієнтів при Торгівельній академії товариства
“Просвіти”. УКСР прийняла спеціальне рішення: тепер, щоб виїхати,
потрібно було отримати спеціальне посвідчення. “Університетська” тема
була центральною. У ч. 3 автор статті “Чи існує питання “що далі?”?
знаходить ще один аргумент на користь доцільності таємного університету.
Автор пише, що університет виник не лише з огляду на репресії польської
влади, справжня причина полягає в тому, що університет — це наслідок
внутрішніх вимог нації, це чинник, що свідчить про ступінь культурного
розвитку нації [27]. “Наш шлях” вдавався до полеміки. У статті
“Характеристика української студентської еміграції” [28] йде мова про тих,
хто втік, а тепер вдає із себе героя. За жанром це радше памфлет.
Поява листа “Студентство й політика” [29] стверджувала певні кризові
явища в студентському середовищі. Автор (криптонім М.К.) вважає, що
центральні станові студентські організації повинні займатися лише
становими проблемами студентства, але не політичною діяльністю, для чого
потрібно творити окремі, спеціальні організації. Автор висловив погляди і на
політичну боротьбу, і на політичну діяльність. На його думку, студент
повинен займатися політикою. Однак автор виступає проти погано
зрозумілого маккіавелізму і плиткого валенродизму: “Дійсний, щирий
демократизм повинен стати провідною ідеєю в політичній діяльності
українських студентів” [30], хоча не виключає і застосування терору:
“Поодинокі політичні терористичні акти є не лише конечними, але й
високоморальними. Треба одначе при цьому пам’ятати, що вони служать до
осягнення певних політичних цілей і ніколи не сміють стати самоціллю” [31].
На сторінках журналу є інформація про ЦЕСУС (Центральний союз
українських студентів), ЦЕДУС (Централя допомоги українським
студентам), — ті студентські організації, що діяли на еміграції.
“Студентські вісти” продовжували “Наш шлях”. Чому змінили назву?
Можливо тому, що видання так само виходило підпільно. Перше число
журналу появилося у 1923 р. Теж машинописний текст, теж літографоване
видання. Випускаючи в світ перше число, редакція у зверненні до читачів
писала потребу журналу та важливість завдання, яке він повинен виконати
[32]. Журнал виходив недовго, але сьогоднішнім дослідникам видання дає
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надзвичайно цінний першоджерельний матеріал про студентське життя,
діяльність окремих студентських організацій у краю і за рубежем
(“Українське студентство по війні (короткий огляд діяльності українського
студентства в краю від укінчення війни)”.
Журнал
гуртував
студентство
і
громадськість
навколо
“університетської” проблеми та у боротьбі за українську культуру.
Програмна стаття — “Українське громадянство а університет” [33].
Невідомий автор обгрунтовує думку: українці програли війну, але це не
позбавило їх моральної сили продовжувати боротьбу іншими засобами.
Тепер цим шляхом до здобуття державності є боротьба за українську
культуру: “Тому ми мусимо перейти до пересвідчення, що для нації не
страшні штики, жандарми, не страшна брутальна фізична сила переможців.
Для нації страшніша о много ворожа культура, її розкладаюча поборену
націю психіка, яку защіплює в неї переможець, психіку зневіри в
життєздатність нації, психіку покірного підчинення побідникові… Ми
мусимо вірити, що польська література, польська думка ділають на нас
розкладово… Брутальну, фізичну силу ворога зломимо, якщо крім багнетів і
гармат, крім сильного п’ястука поставимо одну кріпку волю, одну рішучу
постанову визволити націю. А воля ця й постанова мусять випливати з
життя, основаного на власній, незалежній духовій культурі” [34]. На жаль,
позиція громадськості не була одностайною і послідовною, журнал писав про
це. Наприкінці січня 1923 р. УКСР розглядала це питання і заявила про свою
незгоду з тими українськими чинниками, які намагаються вести переговори з
польським урядом, щоб перетворити Український університет у державний.
На думку студентського керівництва, це не дасть запоруки доцільної праці
над розвитком української культури і науки, а треба прагнути до легалізації
Українського університету у Львові як приватного університету, щоб
зробити його вільним осередком української культури. Тоді за нього мала б
відповідати кураторія, яку треба вибрати шляхом анкети представників усіх
політичних партій, культурно-освітніх, гуманітарних і фінансовогосподарських організацій і визначних діячів [35]. Згодом журнал повідомив,
що кураторію високих шкіл було створено (вибрано) на підставі анкети,
проведеної 12 лютого 1923 р. серед українського громадянства.
У цій анкеті взяли участь представники всіх економічних, культурноосвітніх, наукових установ, НТШ, “Просвіти”, Українського педагогічного
товариства “Рідна школа”, “Сільського господаря”, “Центробанку”,
“Земельного банку”, “Центросоюзу” та ін., сенатів університету і
політехніки, а також студентства, а також представники Української трудової
партії, Української партії національної революції (група “Заграва”),
Української радикальної партії, Української соціал-демократичної партії.
Взяли участь навіть москвофіли із “Галицко-Русской организации”
(москвофільська молодь звернулася до ректорату Українського університету
з проханням прийняти на навчання студентів-москвофілів, і сенат
університету вирішив це питання позитивно).
“Студентські вісти” друкували “Матеріали до історії боротьби
українського народу за огнище своєрідної культури й науки”, бо Профорус
(Професійна організація українських студентів, колишня Українська краєва
студентська організація) мала у своїй структурі Центральне бюро преси й
пропаганди, яке готувало брошури для розповсюдження за кордоном [36].
У 1923 р. “Студентські вісти” почали і припинили своє існування. У
тому ж 1923 р. виходив “Історичний вісник”, що мав фахово-науковий
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характер. Це був друкований орган студентів-істориків Українського
університету у Львові. У редакційній статті “Від редакції” зазначено, що це
перший науковий орган студентства Українського університету у Львові.
“Програма, яку ставить собі редакція, — це об’єднання молодого покоління
при спільній науковій праці” [37]. Студенти університету, що перебував,
образно кажучи, у катакомбах, не мали доступу до великих бібліотек і
архівів, не мали достатньо навчально-методичних посібників, не мали й
коштів, щоб придбати нові наукові видання. “Історичний вістник” у цих
невідрадних умовах намагався допомогти студентам-історикам і “…стати їх
інформатором та дорадником у наукових справах” [38]. У ч.1 увагу привертає
стаття І.К. “Державна історія”, у якій автор обгрунтовує необхідність
державницького погляду на історію України. Інші публікації — стаття
М.Карпенюка методичного характеру “Від чого починати навчання історії”,
М.Пасіки — “Дещо про волоські оселі в Галичині XIV-XVI в.”, автореферати
Д.Грицьківа (“Духовенство в Галичині на основі люстрацій 1565р.”),
В.Черевка (“Похід Хмельницького в Галичину і його політика в рр. 16551656”). Були тут “Матеріяли і замітки”, у яких згадувалися деякі ювілейні
дати й події, а також і нові факти, що стосувалися життя Сагайдачного і
Хмельницького. Є інформація про семінар української історії, список
популярних праць студентів-істориків Українського університету за 1922р.
Наступне число (ч.2-3) було подвійним. У ньому більше публікацій
статейного типу (“Нові джерела до всесвітньої та рідної історії” М.К.,
“Галичина й Волинь в українській історії й історіографії” І.Кревецького,
“Головні питання історії Холмщини” В.Волицького, “Про потребу історії
українського шкільництва” П.Кривоносюка). У цьому ж числі були рубрики
“Матеріали і замітки”, “Науковий рух”, “Бібліографія української історії
(1922-1923 рр.)”. Наступне число не вийшло.
Друкували журнал на друкарській машинці, а потім розмножували.
Товариство українських студентів політехніки “Основа” незважаючи на
переслідування, арешти, обшуки, продовжувало існувати. На зборах
“Основи” 10 грудня 1922 р. було вирішено утворити три комісії —
видавничу, статутну, термінологічну. Але до свого видання справа не дійшла
[39]. Наприкінці лютого 1923 р. студенти-правники таємного університету
згуртувалися в товаристві “Правник”, а при ньому було організовано
видавничий торговельно-кредитовий кооператив з обмеженою порукою
“Правник”. Цей кооператив ставив собі за мету видавати і розповсюджувати
часописи, брошури, одноднівки, листівки для популяризації правничих,
економічних і політичних наук, видавати книжки цього ж профілю, вести
книгарню і випозичальню книжок [40].
З кінцем 1923 р. видання студентських органів у краю припиняється
через переслідування, репресії, нестача коштів [41]. “Поступ”, про що мова
йтиме, не був загальностудентським виданням. “Тоді обов’язок інформації і
зв’язку мусіло прийняти на себе наше студентство в екзилі, згуртоване біля
ЦЕСУСу в Празі” [42].
Українське студентство у краю і на еміграції існувало як певна
цілісність, зумовлена спільними історичними завданнями, моральними
засадами. Після поразки визвольних змагань на території європейських
держав (особливо Чехо-Словаччини і Польщі) опинилося багато студентівукраїнців. Вони були частиною української еміграції. Докладно і
систематизовано про українське студентство на еміграції розповів
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С.Наріжний у своїй книзі “Українська еміграція” [43]. Спирався він і на
матеріали відповідних рубрик і публікацій студентських видань 20-30-х рр.
Найбільше українських студентських організацій було у ЧехоСловаччині. Українці мали тут вищі школи — Український вільний
університет, Український педагогічний інститут ім. М.Драгоманова у Празі і
Українську господарську академію в Подебрадах, вчилися у інших вищих
школах країни. Матеріальний рівень побуту українських студентів у ЧехоСловаччині був високим. Цьому сприяла значна допомога уряду. У 1921 р.
було створено чесько-український комітет, який займався цим питанням [44].
Найбільшою й хронологічно першою українською студентською
організацією в Чехо-Словаччині була Українська академічна громада, яка
почала історію свого існування від листопада 1919 р., коли при Українському
клубі було створено Український академічний кружок у Празі. На початку
1920р. він чисельно зріс і змінив назву на Українську академічну громаду в
Чехо-Словацькій республіці [45]. М.Антонович пише, що УАГ виконувала до
створення ЦЕСУСу багато таких завдань, що були властиві центральній
організації [46]. Група її членів у 1920 р. почала видавати журнал
“Український студент”. У лютому 1922 р. було засновано секцію “Друкар”.
Результатом її праці став виданий у липні 1922 р. літературний альманах
“Стерні”, сатиричний журнал “Віхоть”, різноманітні бюлетні. Члени УАГ
співробітничали у “Студентському вістнику” (1923-1931, Прага). Група
української національної молоді (філія УАГ) у 1924 р. почала видавати
неперіодичний журнал “Національна думка” (1924-1927).
Перше число “Українського студента” появилося у квітні 1920 р.
Видавали його студенти-наддніпрянці, редагував О. Яремченко. Ч.1 було
рукописне і розмножене у кількості 30 примірників. Зміст “Українського
студента” стосувався різноманітних політичних поглядів членів УАГ.
Ініціатори видання прагнули зробити перший крок до об’єднання
українського студентства і координації його діяльності. Журнал мав бути “…
позапартійний і об’єднати закордонне українське студентство на грунті
культурно-національної та наукової праці на користь Неподільної
Самостійної України” [47]. Редакція мала намір зробити журнал органом
Празької філії Українського закордонного студентського союзу. Спроба не
вдалася. Наступне число “Українського студента” появилося у травні 1922 р.
як “орган незалежної думки”. Видавала його група членів УАГ, які стояли на
соціалістичних позиціях. У першому числі у статті “Свято 1-го травня” мова
йде про “Завше актуальний, вічно красивий й приваблюючий, безмежно
широкий і всеосяжний, велике майбутнє — соціалізм” [48].
Завдання редакції: висвітлювати організаційні питання українського
студентства, організовувати дискусії на актуальні теми студентського життя,
інформувати читачів про міжнародний студентський рух, вміщувати хроніку
студентського життя у сфері літератури, мистецтва, науки. Редакція заявляла
також про свій намір плекати свободу думки, культивувати повагу до
інакомислячих, поборювати заскорузлість, рутинерство, вузькість. Був намір
і розкріпачити академічну молодь, допомогти їй позбутися військовоурядницької психології, яку вона набула під час війни і повернути її до того
рівня, на якому перебувало українське студентство в часи довоєнні [49].
Автори журналу не підтримували активну боротьбу нашого студентства за
український університет у Львові. Прагнучи здобути якогомога більше
прихильників, дехто із авторів посилався на те, що довоєнні студенти
виступали під прапором соціалізму. Скажімо, Гр. Чернуха розумів, що
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студентів, настроєних націоналістично, більше, ніж студентів із
соціалістичними поглядами. На його думку, однак, перші слабкіші
ідеологічно, тому майбутнє — за соціалістами [50]. Гр. Валяник у статті “Про
так звану ідеологію українського студентства” безпосередньо не
протиставляє соціалізм і націоналізм, що, на його думку, було характерним
для великих творців теорії соціалізму Маркса й Енгельса, але не для їх учнів
(Каутського, Бауера, Драгоманова), які переросли своїх вчителів. Автор
намагався дезорієнтувати читачів, стверджуючи, що національно настроєне
студентство — це маса, далека від всяких ознак колективу, який думає [51].
На той час націоналістичним настроям справді дещо бракувало теоретичного
обгрунтування, а “говорити українською мовою, бити себе в груди і клястися
ради красного слова в націоналізмі, повнити у війську, з примусу,
національний обов’язок, маніфестувати свій націоналізм вечірками — це ще
не значить бути націоналістом по переконанню, ідеологічно. Для цього
останнього потрібно щось більше” [52].
В окремих групах УАГ кристалізувалися набуті та формувалися нові
ідеологічні погляди. Між прихильниками різних політичних поглядів
відбувалися сутички, одна з яких трапилася на загальних зборах УАГ 23
грудня 1922 р. [53]. На початку 1923 р. УАГ поділилася на три самостійні
організації: на давню УАГ у складі “правиці”, Громаду студентів-емігрантів з
Великої України (колишня “Демократична група” у складі УАГ) і Українське
студентське товариство “Громада” (поступове студентство і соціалістичне
студентство з “Громади ім. Драгоманова”) [54]. Процес ідеологічного
розмежування був прискорений створенням ЦЕСУСу. Змінилося
керівництво. До складу видавців “Українського студента” увійшов В.
Мартинець, націоналістично налаштований студентський діяч, заступник
голови й економічний референт ЦЕСУСу, згодом — відомий діяч і публіцист
ОУН.
У 1923 р. “Український студент” почав репрезентувати увесь
студентський загал. На початку 1923 р. з ініціативи видавців і редакції
попереднього “Українського студента” було створено серед празького
українського студентства видавниче товариство “Український студент”, воно
“…поставило головним своїм завданням поширити видання журналу й
зробити його органом вільного слова, трибуною всього українського
студентства, де б воно не було, без ріжниці поглядів…” [55].
Перше подвійне число оновленого “Українського студента” мало 132
сторінки. Це радше збірник статей із рубриками, притаманними
студентському виданню журнального типу (“З українського академічного
життя”, “Зі студентського життя”, “Бібліографія”, ”Ріжне”, “Офіційні
повідомлення”, “Оголошення”). Стаття М.Сердицького порушує міжнародну
проблематику — автор пише про фарс “міжнародного правового” становища
східної Галичини. М.Сердицький обгрунтовує ідею боротьби, він пише:
“Народ, котрий хоче жити, його духа не зломлять жодні дипломатичні
крутійства, бо за ним право справедливості й віра в святість своїх ділань, —
той мусить вийти побідником, той мусить перемогти”.
Низка публікацій присвячена різноманітним аспектам студентського
життя (“Про наші завдання” С.Моренка, “До питання про суспільні функції
українського студентства” Гр.Сіманца, “Думки студента-громадянина”
М.Кураха, “Економічно-допомогова політика ЦЕСУС-а” Гр.Чернухи,
“Студентство та допомога” П.Гана, “Економічне становище українських
високих шкіл на землях окупованих Польщею” М.Володимира, “”Модерні
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вписи” П.Шевчикова, “Можливе й неможливе” М.Букшованого, “Українське
студентство Буковини” В.В.). “Український студент” фейлетоном Киянина
(псевдонім) “Про ОРЕСО, Здзєховського, “Казачью лаву” та околиці”дав
різку відсіч тим російським емігрантам, які й у вигнанні не перестали бути
українофобами.
С.М.-ка пише відгук на появу першого числа “Заграви” — органу
Української партії національної роботи (революції), що його редагував
Д.Донцов: “Чи не символізує й на цей раз “Заграва” та ім’я Д. Донцова
нового напрямку політичної думки в українстві, чи не підкреслює яскраво
того, до чого ми вже дозріли в підсвідомих глибинах нашого національного
розвитку, що проривається окремими іскорками повсюди й лише чекає свого
остаточного вислову й оформлення — на цей раз уже, можливо, не у
“фразах”, не “програмового”, а глибокого, внутрішнього?” [56].
У 1923 р. вийшло знову подвійне число журналу. У статті “На
організаційні теми” І.Федів писав: “…студентство як однорідна цілість
майже не існує. Воно розбите ідеологічними, політичними чи іншими
поглядами на дуже численні, більші й менші гурти. Лише в певних, і то дуже
нечисленних моментах ці різнорідні, так від себе відмінні гурти чи то
добровільно, чи під примусом обставин, зрікаються свого питомого “я” і
зливаються в однорідну цілість, з однією ціллю й думкою, одним словом і
чином” [57].
На сторінках журналу не було ідеологічних дискусій. Писали про станові
справи, про проблему Українського університету у Львові. Автори
підтримували український університет у катакомбах. Інформаційна частина
журналу займала половину обсягу видання (рубрики “З українського
академічного життя”, “Зі студентстького життя”, “З преси й життя”,
“Бібліографія”, “Ріжне”, “Спорт”, “Шахи”, “Офіційні повідомлення”,
“Оголошення”).
Ідейно-політичний напрям журналу поступово увиразнювався. У ч. 5
М.Туган-Барановський назвав українську еміграцію однією із фаз
національно-політичної боротьби і осудив “зміновіхівство” як національну
зраду: “Доки українська еміграція виконує свої обов’язки борця за волю й
незалежність України, доти ані полякам, ані москалям (як з большевицьких
урядових кіл, так і з московських емігрантів) мріяти про перемогу над
українською державною ідеєю не доводиться… Українська еміграція
поставлена на сторожі української державної ідеї і на цій самотній варті
повинна непохитно стояти до зміни або до кінця” [58].
М.Свитезький (його статтю “На тему дня” редакція визначила як
дискусійну) назвав зайвими розмови про шкідливість партійності. Він
обгрунтовував потребу партій. І не розхитаним інтелігентським партіям
належить постати на еміграції, не партіям парламентських кулуарів, а
дисциплінованим, залізним об’єднанням, які з майбутньої жорстокої
боротьби зуміли б вийти переможцем [59]. Це розуміння партії формувалося
під впливом Д. Донцова.
У 1924 р. редактор журналу змінюється. Видання стає літературнохудожнім. Багато місця у журналі починають займати поезія і проза, до
останньої належать белетризовані спогади, розповіді про визвольні змагання.
На його сторінках виступають автори, що згодом стали добре відомими —
Є.Маланюк, О.Бабій, О.Стефанович, Л.Мосендз, Б.Гомзин. Є.Маланюк
виступав тут як поет і публіцист. У його статті “На нових позиціях” з
підзаголовком “Стаття в порядку дискусії” відчутний вплив Д.Донцова.
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Є.Маланюк називає інтелігенцію національними рахітиками, “паралітиками з
блискучими очима”, які загубили здатність до національної інтуїції: “Треба
було їм (українським інтелігентам.— О.Т.) уважно студіювати російське
життя останніх літ, …треба було аналізувати “Смену вех”, треба було на
е м і г р а ц і ї заново перестудіювати трагічну п е р і о д и ч н і с т ь своєї
власної історії, треба було нарешті аж… “від’їзду Савинкова, аж
шовіністичного сичання московської контрреволюційної еміграції, щоб
остаточно переконатися: за посмертним обличчям Леніна виразно
проступають знайомі риси Мазепиного переможця — Великого москаля —
Петра…” [60]. Автор порушує проблему вождів, яких бракує Україні, пише
про завдання еміграції. Щодо питання єдності — автор уважав
диференціацію необхідною, бо лише так можна відібрати активні національні
сили української еміграції: “Ця диференціація неминуча, хай українське
студентство не лякає це слово. Ця диференціація є категоричним
імперативом дальшої боротьби” [61].
О.Р. у статті “Куди прямуємо?” називає негативні симптоми серед
українського еміграційного студентства (матеріальне зацікавлення,
відсутність ідеологічного світогляду, незацікавлення культурно-освітньою
працею й пропагандою, примирення з фактом окупації Польщею українських
земель і виправдання того, що деякі українські діячі намагаються
порозумітися з поляками у справі відкриття українського університету чи то
в Кракові, чи то в Станіславі, “зміна віх”). На його думку, еміграція має
значення тоді, коли виконує завдання — протестує проти того стану, що
утворився на Батьківщині, пропагує свої ідеї, має намір змінити ситуацію на
Батьківщині [62].
Останні публікації “Українського студента” свідчили про посилення
націоналістичних поглядів еміграційного студентства. Завершився перший
етап, за визначенням Д. Равича, розвитку українського студентства [63].
Українська студентська преса початку 20-х рр. у Празі була
репрезентована різними типами журнальних видань. У лютому 1921 р.
появився “Віхоть” — “сатирично-гумористичний часопис українського
студентства в Празі”.
У вступній статті редакція писала: “Досить плачу! Хочемо сміятися!”
[64]. Авторів (Т.Нечесний, Той Самий, Т.Чмелик, Т.Шершень, М.Сірий,
О.Сленко, В.Муха, Тихий, І.Мазниця, Т.Тася) встановити важко. На
обкладинці ч.1 зазначено, що”Віхоть” вийшов друком за редакції Т.М-ка
(можливо, Теодора Марітчака? — О.Т.). “Віхоть” скорше гумористичне
видання, бо незлобиве і доброзичливе, хоча інколи й ущипливе. У квітні
1922р. вийшло ч.5 журналу, але вже під назвою “Новий віхоть”. Очевидно, в
редакції відбулися зміни, бо текст написано іншим почерком та й манера
виконання ілюстрацій інша. До речі, у ч.1 “Віхотя” згадується “Жало”, яке
вже два місяці як збиралося побачити світ, але “упокоїлось 18 лютого 1921р.
при народинах” [65]. “Віхоть” же був спадкоємцем. Зазначимо, що журнал
був рукописний і літографований.
У 1922 р. появився журнал іншого типу — це “Стерні” — “місячник
літератури, мистецтва, науки та студентського життя”. Журнал вийшов
друкарським способом на 136 сторінках. Відповідальним редактором був
Й.Гуттер, головним редактором — А.Павлюк. На сторінках журналу
виступали представники молодого покоління української поезії й прози:
П.Тичина, К. Поліщук, А. Павлюк, Галина Орлівна, Ф. Дудко,
А.Нивинський. До критики належить огляд О. Кисіля “Віра в майбутнє в
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найновішій чеській поезії”, стаття А. Павлюка “Нова українська поезія
(інформаційно-критичний нарис)”. У публіцистичній статті М. Мухина
“Голодна політика Москви на Україні (Прагматична студія)” йде мова про те,
що до голоду 1921 р. в Україні (в її південних регіонах) спричинилася
посуха, але вперше Москва, забираючи хліб для голодуючих областей Росії,
ще більше загострила ситуацію. М.Мухин пише, що постає загроза
цілковитого вимирання населення радянської України і заселення її
російськими колоністами [66]. Публікацій про студентське життя у ч.1 не
було. “Стерні” звернули на себе увагу. Ю. К., автор журналу “Українська
еміграція”, відгукнувся критично, вважаючи, що “Стерні” роблять “…
враження щиро фаміліярного збірника”, бо половину обсягу числа зайняв
головний редактор А.Павлюк, багато місця віддано другові головного
редактора — К.Поліщукові та Галині Орлівні, дружині К.Поліщука. На
думку рецензента, літературна частина журналу — сумне явище (окрім
“Думи” П. Тичини). Ю.К. відзначає публікації О.Кисіля і М.Мухина [67].
Внаслідок розколу УАГ у січні 1923 р. студенти-наддніпрянці заснували
Громаду студентів-емігрантів з Великої України (влада зареєструвала її як
Громаду студентів-емігрантів). Рада нової організації видавала “Дніпро”.
Вийшло кілька чисел. “Дніпро” друкували на машинці, а потім
розмножували. Газета намагалася висвітлювати студентське життя
“Громади” й інших студентських організацій. У статті “До завдань нової
організації” редакція закликала брати приклад із галицьких товариств і
допомогти їм, стати ближче до старшого громадянства, створювати форми
спільного духовного життя [68].
Українські студенти, які вчилися в Українському педагогічному
інституті імені М.Драгоманова (Прага), теж мали свої видання. Це був
“Бюллетень Студентської громади Українського педагогічного інституту в
Празі”, видання скромне і непомітне. Ч.1 “Спудея”, неперіодичного органу
Академічної громади студентів педагогічного інституту імені М.Драгоманова
вийшло у червні 1925 р. Редакція прагнула зв’язати обірвану нитку традицій:
“Спудей” несе прапор із гаслом: не чужі, хотяй і модерні думки, а власна
думка на грунті власної традиції” [69]. Журнал подає інформацію, якими
шляхами йтиме до мети: “Наші шляхи: не приладнення до обставин, а
боротьба за панування над ними. Не взаємопоборювання, а спільна боротьба.
Творчість, а не мертвеччина догм. Відважне шукання, а не лякливе
намацування можливостей у потемках. Не політичне виховання товаришів, а
етично-корпоративне. Не групова мораль, а загальноукраїнська. Братерство
на грунті лицарства, старе гасло наших предків — українських козаків є й
нашим гаслом. Чесність не лише з собою, але й з іншими. Не ідилічний
спокій садків і ставків наша стихія, не задуха мертвих багнищ компромісу, а
рух і гомін старого діда-Славутича” [70]. Це відгомін ідей українського
націоналізму, творів Д. Донцова, українського корпоративного руху,
студентські корпорації теж прийшли до націоналістичної ідеї. Програма
видання невиразно простежується у публікаціях журналу. Окремі публікації
подають ідейні пошуки студентства. Активним автором журналу був
Б.Гомзин (відповідальний редактор). Виступали на сторінках видання
викладачі інституту — Д. Дорошенко, Д. Чижевський, С. Русова,
Л.Білецький. Стаття Д. Чижевського “На теми філософії історії” подає
розуміння високого трагізму боротьби в історії. У статті “Думки про
Шевченка (естетичні та історично-філософічні фрагменти)” Д. Чижевський
обгрунтовує розуміння боротьби як закономірності буття.
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Основні рубрики журналу — “Цікаві думки”, “З життя Академічної
громади”, “Надіслані книжки”, “З мистецького життя”, “Бібліографія”. Варто
додати, що при Українському педагогічному інституті імені М.Драгоманова
було створено видавниче товариство “Сіяч”.
Фахових організацій українського студентства у Празі було на той час
близько двадцяти [71]. Найбільш відомі й авторитетні — Українська медична
громада, у 1920 р. виникло технічне Товариство “Основа” (згодом стало
секцією УГА), “Велес” (секція студентів Високої торговельної школи при
УАГ в Празі, потім самостійне товариство). Крім них — Союз
підкарпатських українських студентів, Громада студенток-українок,
Українська академічна громада хіміків та технологів, Українська студентська
громада імені Г.Сковороди, Студентське товариство українських правників,
Товариство студентів-природників та математиків. Функціонували численні
фахові товариства, гуртки, секції.
Крім станових, фахових, ідеологічних організацій у Празі існували
мистецькі,
культурно-освітні,
спортивні,
господарські
товариства
українських студентів.
За територіальним принципом утворилися: Громада студентів-емігрантів
з Великої України, Громада студентів-громадян УРСР, Союз студентівемігрантів з північно-західних земель України. Організацію студентів із
Волині, Холмщини, Полісся, Підляшшя було засновано у 1921 р., у 1928 р.
вона самоліквідувалася, у 1930 р. відновилася як Українська громада
студентів з Волині, Холмщини, Полісся й Підляшшя. Нова організація
зробила спробу видавати журнал “Змагання” (червень 1930 р.) На сторінках
ч.1 виступили О.Стефанович (“З Волинських сонетів”), У.Самчук (нарис
“Перед виборами”). Була тут і “Історія нашої громади”. На Волині тоді
виходили дві українські газети.
Українське емігрантське студентство згуртувалося у Подебрадах,
створивши різноманітні організації, товариства, виходили їхні видання.
Найбільша студентська організація — Українська академічна громада
(при Українській господарській академії) — заснована в серпні 1922 р. Від
червня діяло Видавниче товариство при Українській господарській академії,
яке мало на меті друкувати підручники та іншу навчально-методичну
літературу [72]. Наприкінці червня 1922 р. було засновано Студентський
видавничий гурток, що ставив перед собою таку ж мету. Згодом він друкував
“Записки Української академічної громади при Українській господарській
академії в Ч.С.Р.”, “Українське книгознавство”, орган бібліологічного гуртка
при академії [73].
Історія української студентської преси знає і видання наукового типу. Це
“Українське книгознавство”. Історія видання почалася у Варшаві, де у травні
1922р. за редакцією Л.Биковського вийшов збірник під однойменною назвою
[74], що був органом гуртка бібліологів при Українській студентській
громаді у Варшаві. Переїхавши до Подебрад, Л. Биковський знайшов і там
однодумців. При УАГ було засновано бібліологічний гурток, що почав
видавати “Українське книгознавство”. Це перше видання, на обкладинці
якого і перед вміщеними статтями стояв знак УДК. У трьох випусках
“Українського книгознавства” є грунтовні публікації, що стосуються історії
української бібліології, бібліографії, організації бібліотечної справи. У
журналі були рубрики “Хроніка”, “Miscelanea” (повідомлення з інших
періодичних видань, факти з книгознавства), “Нові книги”, “Різне”.
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Українська академічна громада при Українській господарській академії в
Подебрадах у 1923р. почала видавати “Записки Української академічної
громади при Українській господарській академії в Ч.С.Р.”. “Записки” —
наукове видання, як такий тип вони були найпомітніші серед студентської
преси на еміграції. У вступній статті редакція констатувала, що характерною
рисою життя українського студентства до подій останніх років був
романтизм, оснований на історизмі, й утопізм у сфері ідеалів; ці негативні
риси яскраво проявилися, коли прийшов час здійснювати наші національні
ідеали. Редакція закликала критично поставитися до нашого минулого, до
подій останніх років, усвідомити свої хиби і мету. Редакція вважала, що
“європейська атмосфера” допоможе українському студентству позбутися
традиційних хиб, дотеперішнього “українського туманного універсалізму”.
Вона ставила собі за мету допомогти студентам академії у справі
самовиховання, вміщуючи на сторінках “Записок” їх початкові спроби у
відповідних фахових галузях, щоб підготувати кадри українських фахівцівгромадян, будівничих Української Держави. Разом із цим редакція заявляла,
що вона не буде друкувати вірші, красне письменство, полеміку і
публіцистичну пропаганду своїх ідей. “Зміст складатиметься виключно з
фахових статей, матеріалів до історії громади та хроніки” [75]. Щоправда,
така заява викликала здивування в автора огляду преси, вміщеному в
“Українському студенті”. Він справедливо вважав, що не можна прищепити
якість ідеї без “публіцистичної пропаганди”, не можна виховати і фахівців
громадянами-патріотами [76]. Вийшло три випуски “Записок”.
Студентство академії видавало у 1923-1927 рр. гумористичний журнал
“Подєбрадка”. Виходив він неперіодично. Англомовна “Енциклопедія
України” подає, що до її видання причетний Л. Мосендз [77] і, як стверджує
В.Янів, М.Чирський [78]. На одному із примірників ч. 6 за 1925 р., що
дійшли до нас і зберігаються в бібліотеці імені В.Стефаника НАН України,
якийсь
читач
розшифрував
криптограму
художника-ілюстратора,
карикатуриста. Це Ю.Матушевський. Видання було гострим стосовно
“зміновіхівців” і комуністичного ДОПСу (Ділове об’єднання поступового
студентства), М.Грушевського і П.Тичини, українських політиків і діячів.
Редакція називала такі властивості “Подєбрадки”, пишучи про журнал як про
мінеральну воду: робити повільних рухливими, надто рухливих повільними,
обнижувати шлункові інтереси, втихомирювати партійні пристрасті,
виробляти толеранцію, класти “зась” надмірним апетитам [79]. Об’єктами
гумору були визначені: а) ширше громадянство, б) академічне юнацтво, в)
підростаюче покоління. Ч.1 було “присвячене” старшому поколінню.
Редакція отримала критичні відгуки [80]. Наступні числа журналу
толерантніші.
Сатирично-гумористичний журнал “Еней” появився після “Подєбрадки”
(на обкладинці року не зазначено). Криптограма художника-карикатуриста та
ж сама, отже, Ю.Матушевського. Стосовно назви: редакція “Енея” порівнює
українську еміграцію з Троєю після її зруйнування. Програма, напрям
журналу — “…вільна, незалежна Троя. Ні третього, ні четвертого, ні якого
іншого Риму (натяк на Росію стати третім Римом. — О.Т.) не визнаємо, до
будування його не станемо” [81].
У Празі у 1924-25 рр. виходив журнал “Життя”— орган Спілки
соціалістичної молоді “Вільна громада”. До його видання були причетні К. і
О.Коберські, С.Ріпецький, М.Стахів, вихідці зі Східної Галичини, які брали
участь у визвольних змаганнях. Повернувшись до краю, вони стали
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активними діячами і публіцистами Української соціалістично-радикальної
партії. “Життя” порівняно мало писало про життя і діяльність українського
студентства Східної Галичини, його боротьбу за українські вищі школи.
Автор статті “До питання нашого шкільництва” (М.К.) високо оцінив цю
боротьбу і закликав до неї усі суспільно-політичні групи, розуміючи, що ця
боротьба мусить служити інтересам широких народних мас і творити
фундамент для будови нової України [82].
У студентській пресі з Подебрад вирізнялася “Наша громада”,
друкований орган Української академічної громади. Журнал почав виходити
навесні 1924 р., від ч. 9 (червень) — це місячник. Текст машинописний.
Обсяг — від 40 до 56 сторінок. Редакція подає свої завдання: відображати
студентське життя в усіх його проявах, “…тому ми не можемо і не маємо
права накреслювати якогось обмеженого щодо змісту напрямку” [83]. Своїм
обов’язком вона вважала не заплющувати очей на “хвороби” студентської
дійсності, а висвітлювати їх і лікувати. “Наша громада” репрезентувала
широку амплітуду політичних поглядів студентства. У зверненні “До
шановних читачів” редакція писала, що її мета — не боротьба, “не наступ на
одні ідеологічні напрями й оборона інших, а боротьба з антинаціональним
продажництвом, що виявилося в такій ганебній формі, як ренегатство (не
смєновеховство!)” [84]. Журнал розповідав про “Марксівські курси”, на яких
читалися лекції про т.зв. науковий соціалізм. Це намагання стати над
партіями й ідеологічними течіями спричинилася до того, що редакція
отримувала багато заяв-протестів, обурених листів, спростувань. Журнал
викривав шовіністську політику російської еміграції, у тому числі і її
студентські організації (ОРЕСО), ДОПС як більшовицьку агентуру, про
“зміновіхівство” “Наша громада” згодом відверто писала як про національну
зраду. Є. Маланюка у своїх публікаціях (“Про творення української
індивідуальности” у ч.10 за 1924 р., “Шельменко і шельменчата” у ч. 12 за
1924р.) еволюціонував у напрямі до націоналістичного світогляду. Журнал
критикував “Діло”, “Український голос” (Перемишль) за прихильні до
“українізації” статті. “Наша громада” підтримувала українські вищі школи у
Львові, журнал вмістив звіт про студентське віче, яке скликала управа
ЦЕСУС 10 квітня 1924 р. у справі українських високих шкіл у Львові [85].
Проте коли боротьба за університет пішла на спад і українські високі школи
почали занепадати, один із авторів журналу писав, що ПРОФОРУС не
справився зі своїм завданням, що тактику в новій ситуації треба змінювати
[86]. Це питання українські студенти на еміграції ніколи не розглядали як
місцеву проблему. В. Шевченко порушив його у зв’язку із майбутнім третім
з’їздом ЦЕСУС [87]. Він належав до тих, хто вважав, що українські високі
школи у Львові треба підтримувати за всіх умов: “У всякім разі ніяка
реальність і найбільша доцільність не виправдають розрішення його шляхом
самоліквідації У.В.Ш., себто шляхом мовчазного розпорошення в
непротестуючій масі тих активних сотень, якими зараз УВШ тримаються,
шляхом заглади і згадки про існування цих фортець української національної
свідомости” [88]. На думку В. Шевченка, ліквідація українських високих
шкіл у Львові деморалізує українське суспільство, зменшить число активних
борців, санкціонує “хрунівство”, з ліквідацією УВШ втрачається основна
думка про державність. Він уважав, що потрібно продовжувати бойкот
польських високих шкіл. Про інертне ставлення до УВШ української
громадськості в краю, про відсутність самостійного погляду на проблему у
студентства на еміграції писав Чумак [89].
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У березні 1923 р. Союз відродження українського студентства в Празі
видав перше число “Вістника С.В.У.С-а”. Його відповідальним редактором
був С.Паньчак. Він писав у “Вступному слові”: “Ціллю нашого вістника є
інформувати в першу чергу українське студентство, а відтак і ширший загал
українського суспільства про ідеологію, стремління і дотеперішню діяльність
Союзу відродження українського студентства (СВУС)” [90].
СВУС було засновано на початку 1922 р. за ініціативою Дж.Дюпре, який
очолював студентський відділ YМСА в Чехо-Словаччині (у ч.1 є його
звернення “Українським студентам”). Як пише С.Паньчак (“Вступне слово” у
ч.1), ідеологія СВУС частково пов’язана із засадами Християнського союзу
молодих людей і Світової студентської християнської організації. Так званий
трикутник Християнського союзу молодих людей — це розум, дух і тіло, що
символізує прагнення до гармонійного розвитку людини. Світова
студентська християнська федерація головну увагу приділяла розвиткові
духу і будувала діяльність на християнських засадах.
Головні засади СВУС, за визначенням С. Паньчака, — “шукання смислу
життя в переконанні, що ціллю людського життя є свідома праця над
духовним, а також і матеріальним ушляхетненням людства, боротьба за
панування правди, добра й любові у світі”. СВУС хотів “сили, а не
насильства” і шукав цю силу у великій любові, вірив у поступ і прагнув до
нього через самопізнання, самовиховання й працю, відкидав експлуатацію, а
тому капіталістична система з її культом особистого зиску повинна бути
зруйнована. Писав С.Паньчак і про Україну: “Ми, свусівці, гаряче віримо, що
“Україна” — це поняття криштально чисте, прегарне й високе, на якому не
сміє бути й найменшої тіні…”. С.Паньчак знав, як сприймуть українці,
учасники визвольних змагань, сини поневоленого народу проповідь
всезагальної любові, любові навіть до ворога. Він лише ставив ці питання, а
відповів на них Дж.Дюпре у згаданій статті: “…ненавидіть святою й
справедливою ненавистю все зле, погане й ненормальне у світі… Але не
ненавидіть тому, що хочете руйнувати, тільки тому, що ви любите так дуже.
Будуйте й творіть. Вірте і не йдіть на компроміси” [91]. Проповідь любові як
єдиного засобу збудувати новий і кращий світовий устрій не викликала
захоплення у студентів поневоленого народу, у студентів, які воювали за
незалежність свого народу.
У Чехо-Словацькій Республіці були інші українські студентські центри,
були спроби видавати свою пресу, але невдалі. В. Янів згадує про альманаходноднівку “Журавлі” (1924) у Брно, і “Гуртом” (1925-1926), які видавала
Українська студентська спілка [92]. Видання не збереглися.
Важливим осередком українського студентства на еміграції залишалася
віденська “Січ”. 1 лютого 1921 р. науково-літературна секція видала перше
число “Молодого життя”, місячника української академічної молоді. У
вступній статті редакція осудила політику “дикої жандармської Польщі”
щодо українців, заявила, що майбутні “…дні українського народу вимагають
від нас бути не безобразною масою дипломованих інтелігентів-ремісників,
але в першій мірі борцями-рядовиками… Наш орган не є проповідником
якої-небудь української партії. Наше завдання — це служба Українському
Народові. Наш ідеал — бути цементом при будуванню Великої Української
Суспільності” [93]. Оця позиція, ця думка — стати понад усіма партіями і
служити лише народові, неувага до ідейно-теоретичного обгрунтування
діяльності була притаманна багатьом, але вона не була продуктивною. Уже в
ч.1 є велика за обсягом і хвалебна за змістом стаття І. Рибчина про

229

Нариси з історії західноукраїнської преси першої половини XX століття
М.Драгоманова. У “Хроніці” є замітка про те, що згідно з настроями й
ідеологією великої кількості студентів при “Січі” засновано як секцію
Драгоманівську громаду (нараховувала 23 члени, “Січ” — 150) [94]. У
віденській “Січі” були представники різних ідеологічних напрямів:
Драгоманівська громада, комуністичний гурток (січень, 1920), прихильники
соціалістичних поглядів. Дехто вважав “Січ” московським представництвом.
Процес відмежування національно свідомої частини почався після утворення
ЦЕСУСу [95].
Ще до появи 1-го числа журналу “Молоде життя” “шляхетськожандармська Польща” заборонила його отримання і розповсюдження серед
університетських і гімназійних громад. [96]. “Молоде життя” за відсутності у
1921 р. друкованого органу Українського студентського союзу у Львові
виконувало цю роль. Журнал розповідав про хроніку подій, пов’язаних із
українським університетом у Львові. У березні 1921 р. “Молоде життя”
вмістило відозву “До відома українському студентству”, яку підписали
Український студентський союз, Академічна громада і Академічна поміч. У
ній йшлося про те, що т.зв. студентський вістник “Поступ” не є органом
студентських організацій [97]. У кожному числі була інформація про життя
українських студентських організацій у Східній Галичині. “Молоде життя”
писало про життя українського студентства на Буковині, в Німеччині,
подавало хроніку діяльності віденської “Січі”. Серед помітніших публікацій
журналу — стаття В. Старосольського “До питання про студентські
завдання”, І. Федіва “Два основні завдання українського студентства під
сучасну хвилю” (ч.4-5), Мих.Кедрина “Чи українське студентство має право
брати участь у громадсько-політичних організаціях” (ч.3), Г. “Слабодухи чи
зрадники?”. У цій статті автор таврує ганьбою 42 українців, які записалися до
польської політехніки у Львові: “В той час, коли може і рішається доля
Східної Галичини, коли навіть від тільки пасивної резистенції опору треба
перейти до активної відпорности польського насильства, тоді на фоні змагань
появляються зрадники в своїх власних рядах, нещасні перекиньчики, які
параліжують силу українського студентства… Виросте з таких паничиків
тільки бюрократичне лакейське сміття на польському лані” [98]. Журнал
опублікував список українців, які записалися на студії до польських високих
шкіл і яких через це українське студентство бойкотувало.
Ч. 2 журналу присвячене Т. Шевченкові — у 1921 р. минали 60-ті
роковини від дня його смерті. Публікації про Т. Шевченка пронизані не лише
любов’ю до нього, але й закликом до боротьби.
“Молоде життя” виходило лише у 1921 р., але на той час воно було чи не
єдиним студентським виданням, що принципово і рішуче підтримувало
боротьбу українського студентства в краю за українські високі школи.
“Молоде життя” не було єдиним друкованим виданням “Січі”. У 1924 р.
група “січовиків” видала кілька чисел сатирично-гумористичного журналу
“Єретик” (В. Янів назвав його “Єретиконом” [99]). Крім цього, товариство
“Січ” у Граці видавало (неперіодично) друкований орган “Гадка” [100].
У Польщі (на етнічних польських землях) на початку 20-х рр. українська
студентська преса не набула ширшого розмаху, хоча в таборах, де перебувала
інтернована Армія УНР, були утворені студентські організації, колишні
студенти брали активну участь у виданні таборової преси. У березні 1921 р.
було закладено Студентську громаду, в червні 1921 р. з її ініціативи відбувся
з’їзд організованого українського студентства в Польщі. Українські
студентські організації існували у Варшаві, Ченстохові, Тарнові, Ланцуті,
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Каліші, в тих місцевостях, де були табори для інтернованої Армії УНР і
нараховували понад 1000 членів. На з’їзді було засновано Союз українських
студентських громад у Польщі. Члени тодішніх студентських громад і
делегати з’їзду (наддніпрянці) не знали про політичну ситуацію в Східній
Галичині, про боротьбу українського студентства за українські вищі школи.
Але українці-наддніпрянці (як і уряд УНР) не могли виступати проти
Польщі, оскільки це був формальний союзник. Складність ситуації зумовила
характер ухвал з’їзду і ставлення до проблеми українського університету у
Львові.
З’їзд констатував, що боротьба за осягнення національно-політичних і
соціальних ідеалів українського народу нелегка. З’їзд закликав студентів до
студій, оскільки навчання — це найдоцільніший спосіб продовження
боротьби за національно-політичні й соціальні ідеали України. У питаннях
тактики з’їзд взяв за основу наступні загальні положення: соціальнополітична діяльність українського студентства повинна відбуватися поза
академічним процесом; українське студентство не втручається у внутрішнє
життя тих держав, де вони вчаться, тобто, дотримується тактики дружнього
нейтралітету; українські студенти повинні почувати себе синами Великої
України і поводитися з почуттям власної гідності.Наступне: вступати (у
Польщі) лише до вищих шкіл Варшави, Кракова, Познані, а вступ до інших
вищих шкіл (до Львівського університету) є недопустимим. З’їзд намагався
уникнути конфлікту із українським студентством зі Східної Галичини, на що
сподівалася польська влада [101].
1 липня 1921 р. появився “Студентський вістник” — неперіодичний
бюлетень українського студентства на еміграції в Польщі. Він вийшов у
таборах для інтернованих. Перше число мало два видання. Перше видання на
гектографі вийшло на дешевшому папері зеленого кольору накладом 60
примірників, друге — накладом тисячу примірників. У статті “Від
редакційної колегії” зазначалося, що українське студентство дало доказ
могутньої моральної сили українського народу, підкреслювалося, що
“вчитись — це гасло для всього українського студентства. Наука — меч,
яким здобути хоче українське студентство волю і кращу долю рідному
краєві” [102]. Інформуючи читачів про життя українського студентства у
Варшаві, журнал так підкреслив позицію і свою, і Громади: “Про вступ до
шкіл Львівських, Віленських та Люблінських Громада з причин політичного
характеру вважала за недопустиме старатися, бо се втягло би студентство у
вир національно-політичної боротьби” [103]. У ч.1 є інформація про життя
українського студентства в Німеччині, Чехо-Словаччині, Румунії, про появу
чергових чисел студентських видань за кордоном. Є тут і звіт про роботу
з’їзду представників українських студентських громад у Польщі.
Наступне студентське видання “Студентський голос” появилося у 1927
р. Його видавець — Українська студентська громада. Це видання можна
вважати студентським ідеологічним, оскільки “Студентський голос” як
“орган вільної академічної думки” готував грунт для утворення Об’єднання
українських націоналістів-державників.
Секція студентів-рільників при Українській студентській громаді у
Варшаві у травні 1922 р. видавала “Українську ріллю” (друкували на
шапірографі), гурток бібліологів УСГ у Варшаві видав збірник “Українське
книгознавство” [104]. У 1924-1925 рр. появився журнал “На чужині” —
“неперіодичний орган вільної думки українських студентів-емігрантів у
Польщі”. Вийшло кілька чисел. Журнал подавав хроніку діяльності
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українських організацій у Польщі, Чехо-Словаччині, Німеччині. Читаємо тут
проблемні статті на студентські теми. Про Східну Галичину журнал не писав,
знаючи, як польський уряд реагує на подібні теми. Щоправда, Г.Д. у статті
“Заклик до згоди” навів такий факт: журнал “Nurt”, орган польського
демократичного студентства, засудив переслідування Українського таємного
університету і закликав до згоди [105]…
М.Бажанський згадує про Товариство “Українська студентська громада в
Кракові”: “Щойно по війні життя українського студентства в Кракові
відновлюється. В роки 1923/24, коли то заломлюється чимраз більше
боротьба за Українські Високі Школи у Львові, частина, зневірена у побіду,
вписується на польські Високі Школи” [106]. Ці студенти не захищали
справу Українського університету у Львові. У червні 1924 р. було закладено
Українську студентську громаду; про доцільність організації велись дискусії.
У Німеччині осередком українського студентського життя був Берлін. У
січні 1921 р. ініціативний гурток заклав Спілку студентів-українців у
Німеччині [107]. Із 50 членів спілки п’ятеро були вихідцями зі Східної
Галичини, решта — наддніпрянці. Як писав у листі до “Молодого життя”
секретар Спілки І. Золотарів, спочатку боролися з тими, хто хотів
перетворити нову організацію на “малороссийское землячество” [108].
Спілка намагалася об’єднати всіх студентів-українців у Німеччині,
допомагати їм матеріально. У тому ж 1921 р. “ліві” члени Спілки вийшли з
організації і заснували Академічну громаду, але у ній була невелика кількість
членів. Існували інші українські студентські організації у Берліні, зокрема,
при вищих школах діяли фахові гуртки українських студентів. Про пресу
знаходимо окремі згадки: В.Янів пише про альманах-одноднівку “Для неї”
(1922 р., Берлін) і збірник “Vivat Academia” (1922 р., Берлін), що мали
літературно-мистецький характер [109]. У ч. 4-5 (травень-червень) за 1921р.
“Молоде життя” писало, що спілка студентів-українців у Берліні незабаром
видаватиме місячник “Джерело” за редакцією І.Лоського [110]. Видання не
вийшло.
У Берліні було засновано Видавництво української молоді. Журнал
“Український студент” у ч.1-2 за 1923 р. видрукував відозву видавництва, в
якій його засновники просили українську громадськість допомогти молоді у
змаганнях за рідну книжку. Відозву підписали І. Бжосньовський, Є. Вировий,
І.Драбатий, Д. Кравчук, Г. Мазуренко, Л. Марголіна, Д. Олянчин, Д. Равич,
Г.Чикаленко, О. Шпилинський, О. Яремченко [111].
У Данцігу теж було багато українських студентських організацій.
Найбільшою була “Основа”, заснована у жовтні 1922 р. Входили до неї
студенти-політехніки. У серпні 1924 р. у Берліні відбувся з’їзд представників
українських студентських організацій Німеччини й Данцігу, на якому було
утворено Союз українських студентських організацій Німеччини і Данцігу
(СУСОНД), а Спілка українських студентів у Німеччині лишилася поза
межами нової організації. У 1923 р. у Данцігу появилося перше число
гумористичного журналу “Сміхомет”. Видання було спільним українськонімецьким, бо редакція зверталася і до товаришів, і до “фашистів” з
проханням про матеріальну підтримку, говорилося і про мішане, а саме
українсько-німецьке походження видання [112]. Ч.2 містило підзаголовок:
“журнал сатири й гумору”. Редакційна колегія писала про намір видавати
безпартійний журнал, хоча гумор, грубуваті карикатури поєднувалися,
скажімо, з інформацією ЦЕСУСу.
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Українське студентство по війні (короткий огляд діяльності українського
студентства в краю від укінчення війни)//Студентський вісник.— 1923.—
Ч.1.— С.4-6; Ч. 2-3.— С. 3-6.
Центральний державний історичний архів у Львові.— Ф.410, оп.1,
од.зб.95, арк.1-26.
Там само.
Мудрий В. Український університет у Львові (1921-1925) .—
Нюрнберг,1948.— С.15.
Там само.
Там само.— С.16.
Українське студентство по війні (короткий огляд діяльності українського
студентства в краю від укінчення війни)//Студентський вісник.— 1923.—
Ч.1.— С.4-5.
Центральний державний історичний архів у Львові.— Ф.399, оп.1,
од.зб.113, арк.8.
Там само.— Арк.1.
Там само.— Ф.399, оп.1, од.зб.87, арк.29.
Там само.— Арк.20.
Там само.— Арк.1.
Там само.— Арк.2.
Там само.— Ф.399, оп.1, од.зб.8, арк.1.
Там само.
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78. Янів В. Українська студентська преса (Історично-бібліографічний
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109.Янів В. Українська студентська преса (Історично-бібліографічний
нарис)// В.Янів. Статті та матеріали до новішої історії України.—
Мюнхен, 1983.—ІІ.— С.70.
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111.Відозва “Видавництва Української Молоді” в Берліні — до всіх//
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3.2.2. Студентська преса 30-х рр.
В історії молодіжної преси студентська преса 30-х рр. посідає більш
помітне місце у суспільному житті. В політично-публіцистичний лексикон
того часу увійшло словосполучення “студенти 30-х років”. Старша генерація,
не зв’язана з націоналістичним рухом, вживала його у негативному сенсі.
Чимало різножанрових публікацій стосуються цієї проблеми і допомагають
з’ясувати місце, значення, тенденції студентського руху та його преси 30-х
рр. [1]. Це публікації у “Студентському шляху”, “Ділі”, “Новому часі”,
“Меті”, “Громадському голосі”, “Новій зорі”.
В одноднівці “Студентський шлях” (березень 1931 р.) В. Янів писав: “За
українським студентством високих шкіл така багата мовою подій традиція,
стільки спонук до праці, що на порозі кожного чергового етапу нашої
діяльності входить у гру вся наша найблагородніша амбіція, весь подих
молодечого ентузіязму, вся енергія. За нами апогей розвою українського
студентського життя на фоні жертвенної громадянської праці; за нами розвій
української політичної думки… (продовження цієї фрази цензура
сконфіскувала.— О. Т.). Розчлененням нашого життя займаємося сьогодні не
лише ми одні, займається ним багато й інших осіб і то більше чи менше до
цього покликаних. І йдуть на нашу адресу ріжні закиди, домагання, докори,
аналогії, навіть погрози” [2].
Причини закидів у бік студентської молоді з боку старшого покоління
В.Янів вбачав у тому, що політичні переконання молоді відрізняються від
поглядів сучасного політичного проводу. Проте суть проблеми лежала
глибше. На початку 30-х рр. студентське життя почало відновлювати свої
професійні структури, свої організовані форми. Зрештою, і В. Янів писав про
відсутність суспільної організаційної форми як про хибу: “Від часу
розв’язання студентського статутового довоєнного союзу молодь
об’єднується в секціях при ріжних культурно-освітніх установах і узалежнює
свою діяльність від завдань матернього товариства” [3]. В. Янів, інші діячі й
публіцисти студентського руху визнавали, що від часу розв’язання
ПРОФОРУСу (1925 р.) “…українське студентство виказувало до певної міри
нехіть до чисто студентської організованости” [4]. Поразка у боротьбі за
українські високі школи знеохотила студентський провід і актив до
професійної студентської роботи. Студентська молодь була помітною лише у
націоналістичному русі, у створенні ОУН, на терені економічному,
культурно-освітньому. У листопаді 1928 р. відбулося святкування десятої
річниці Листопадового зриву. Влада заохотила польську “вулицю” до нападів
на українські установи. В Академічному домі, осередку студентського життя
було вчинено погром. Але після цього тут відбулося студентське віче, на
якому було покликано до життя Екзекутиву українського студентства.
Проіснувала вона три місяці, складалася із молодих студентів, які не були
студентами українських таємних високих шкіл і розпалася через різницю у
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поглядах старших за віком і досвідом студентів і молодших на напрями і
форми праці [5].
До радикальних змін приходить у 1929 р. Студентство брало участь у
протибільшовицьких демонстраціях, викликаних арештами в радянській
Україні багатьох діячів науки і культури й провокаторською діяльністю
ДОПСу (Ділового об’єднання поступового студентства, комунофільської
студентської організації, створеної 1924р. у Празі). Тоді ж сенат львівського
університету розв’язує найчисленніше студентське товариство —
Студентську громаду. СУНМ та його преса гостро і критично оцінювали її
діяльність, але все ж вона об’єднувала під оглядом допомоговим студентів
університету і всіх, крім медиків, під оглядом науково-фаховим. На момент її
заборони Студентська громада нараховувала понад 500 членів, діяли секції і
гуртки — україністів, істориків, правників і природників. При Студентській
громаді існувала окрема секція студенток, мистецька секція “Арс”, спортивна
— Український студентський спортовий клуб. Після заборони Студентської
громади була спроба заснувати “Молоду громаду” і “Правничу громаду”,
оскільки студенти правничого і математично-природничого факультетів
залишалися без організації. Але влада не була в цьому зацікавлена і не дала
дозволу на створення [6].
Найбільш численним було Товариство українських студентів Львівської
політехніки “Основа”, засноване 1897 р. і відновлене 1926 р. Воно
нараховувало 229 членів, у т. ч. 14 студенток. Секції “Основи”: мистецька,
хіміків, механіків, рільників, лісників, інженерів. Студенти-богослови були
об’єднані в “Читальні українських студентів богословії ім.М.Шашкевича”.
Студенти-медики згуртувалися в Медичній громаді (заснована 1910 р.,
відновлена у 1926 р. як наукове товариство, в 1930 р. як допомогове). Мала
99 членів, із них 5 студенток. Через обмеження прийому українців на
медицину (т.зв. “numerus klausulus”) кількість членів щорічно зменшувалась.
Студенти ветеринарної медицини були об’єднані у товаристві “Ватра”, що
було засновано 1926 р. на кооперативній основі.
Студенти високих торговельних шкіл мали товариство “Торговельник”.
Воно об’єднувало студентів Експортової академії і Торговельних курсів. До
травня 1930 р. це товариство існувало як секція при Союзі українських
купців, потім його реорганізовано в кооператив.
Крім цих професійного чи допомогового характеру товариств, у Львові
інші студентські товариства: співацьке студентське товариство “Бандурист”,
драматична студія “Хмаролім”, Український студентський спортовий клуб,
студентська філія Товариства наукових викладів імені П.Могили,
студентський гурток “Рідної школи”, Гурток прихильників книжки,
“Студентська самопоміч” і “Студентський лихвар” (кооперативи),
Товариство українських студентів-католиків “Обнова” [7].
На початку 30-х рр. українські студентські товариства існували і у
вищих закладах освіти на етнічних польських землях. Це Українська
студентська громада в Кракові, заснована влітку 1924 р. групою тих
студентів, які залишили українські вищі школи у Львові. Незабаром у
товаристві виокремилися націоналістично налаштовані студенти (утворилися
корпорації “Сян”, “Чорноморе”) і прокомуністичні (об’єдналися у Незалежне
об’єднання українського студентства “Пролом”, що 1929 р. розпалося).
У Познані існувала громада студентів-українців, заснована 1926 р.
У Варшаві від березня 1921 р. існувала Українська студентська громада.
Була тут і корпорація “Чорноморе” [8].
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Училися українські студенти і в навчальних закладах інших
європейських держав, але їх організації, як правило, входили до ЦЕСУС.
Відсутність центральної організації українського студенства у краю
значно ускладнювала виконання тих великих завдань, які завжди перед
собою ставили українські студенти. Власне, протибільшовицькі демонстрації
восени 1929р., боротьба із радянофільством — це була стихійна заява
студентства про себе як про окрему і специфічну суспільну силу. “З того часу
воно прямує до наладнання власної організованости. Це вдається йому тим
більше, що в часі п’ятилітньої праці — хоч і не під власною фірмою — воно
кристалізує себе ідейно, точніше оформлює свої завдання та приступає до
організування себе вже з певним досвідом та певною дозою критицизму” [9].
Мабуть, лише цензурні міркування і певна політична поміркованість,
розважливість спричинилися до появи такої обтічної фрази. Стимулом до
створення власної студентської центральної організації у краю був Конгрес
українських націоналістів, на якому було створено Організацію Українських
Націоналістів (28 січня - 3 лютого 1929 р.). Студентське віче в Академічному
домі, на якому було засуджено традиційне москвофільство і новітнє
радянофільство, було організовано з ініціативи Краєвої екзекутиви ОУН.
Під час листопадових демонстрацій 1929 р. проти москвофільства і
радянофільства були сутички із поліцією. Багатьох учасників заарештували.
Серед них був Б.Кравців, недавній голова СУНМ, а на час цих подій —
краєвий провідник ОУН.
Усе це прискорило організаційний процес. 15 грудня 1929 р. відбулася I
Краєва студентська конференція. На ній було вибрано Центральний
студентський комітет. Цей орган повинен був підготувати Конгрес
західноукраїнського студентства. Працював він мляво, з перервами. Після
однієї із них відновив роботу у грудні 1930 р., а 21-22 березня 1931 р. вже
відбулася II Краєва студентська конференція. Її завданням було схвалити
статут майбутнього Союзу українських студентських організацій під
Польщею (СУСОП) та визначити основні напрями діяльності. У прийнятому
статуті майбутньої організації відзначалося, що СУСОП гуртує лише ті
організації національно-соборницького напряму, що членами СУСОП є ті
українські студентські організації, що мають на меті гуртувати українське
студентство в інших, ніж ідеологічні, цілях (зроблено через цензурні
міркування.— О.Т.) та українські студентські корпорації.
У першій резолюції конференції говорилося про річницю бою під
Крутами — було вирішено зробити цю річницю українським
всестудентським святом. У наступних резолюціях конференція закликала
студентів цікавитися подіями у країні і за кордоном, щоб виробити
політичний світогляд. Конференція закликала студентство зберегти той
психологічний настрій, яким воно відзначалося у 20-х рр. У кількох
резолюціях було з’ясовано політичне становище українських земель.
Делегати визнали за доцільну орієнтацію на власні сили українського народу.
Конференція вирішила відмовитися від боротьби за українські вищі школи,
вважаючи, що це питання вирішиться, якщо буде вирішено українську
проблему. Ухвалено боротися з тими, хто самозванно починав би якісь
переговори з приводу українських високих шкіл. Одна із резолюцій
зобов’язувала студентів працювати на культурно-освітньому полі, інша
закликала організувати сильні спортові організації.
У десятій резолюції (усього п’ятнадцять) говорилося про необхідність
видавати постійний студентський журнал для пропаганди порушених на
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конференції питань, для обміну думок та інформування студентства і
українського громадянства про студентські справи.
Результатом конференції було створення Союзу українських
студентських організацій під Польщею (СУСОП). Головою Екзекутиви
СУСОП було обрано В. Яніва, але новостворена студентська централя не
була легалізована, її голова виступав назовні як член Студентської
репрезентації. Так було до наступної конференції.
На конференції студентство зробило свій вибір: перейшло від
професійних справ до утворення ідеологічних організацій, до політичної
діяльності.
Як розвиток рішень конференції появилася одноднівка “Студентський
шлях”. “Студентський вістник”, що виходив у Празі, був відірваний від
життя у краю. Він лише частково міг задовольняти потреби студентського
руху. “І тому саме студентське життя видвигає вже сьогодні конечність
видавати краєвий орган, якого ціллю було б: стежити за всіма проявами
життя українського студентства передусім в краю, а далі й закордоном;
скріплювати зв’язки між поодинокими студентськими краєвими й
закордонними організаціями та загалом українського студентства;
обговорювати професійні справи українського студентства та звертати увагу
на всі його хиби й недостачі; з’ясовувати становище українського
студентства в суспільній структурі та затіснювати його зв’язки з українським
громадянством; порушувати всі пекучі питання нашої сучасності та бути
повним і всебічним інформатором українського студентського руху” [10].
Одноднівка “Студентський шлях” вміщувала статті: “Роль студентства в
житті західноукраїнських земель” В. Янева, “Завдання студентської
організації” С. Охримовича, “На шлях народної праці” М. Дужого,
“Desiderata” Л. Гаращак, “ЦЕСУС та його значення в житті українського
студентства” Р. Зубика, “Корпорації як нова форма організації студентів у
нас” А.Мілянича, “До питання двох генерацій” А. Фіголя, спогад Яр. С.
“День перед смертю” про Адама Коцка; була рубрика “Хроніка”.
Незабаром появилося ч.1-2 (за травень-червень). Ініціативний комітет
(Я. Гладкий, Б. Дароцький, М. Дужий, М. Колодзінський, І. Малюца,
С.Охримович, Б. Романенчук, А. Чемеринська, В. Янів) звернувся до
студентства із закликом підтримати свій друкований орган, “професійний
журнал”, як зазначалося у підзаголовку. Одноднівку і перші 14 чисел
“Студентського шляху “ редагував М. Дужий (до арешту), чч. 15-38 журнал
редагував В. Янів, якого теж заарештували. Вийшло ще два числа.
Вплив “Студентського шляху” можна порівняти з впливом на початку
століття “Молодої України”, щоправда, з тією різницею, що старше
покоління на початку 30-х рр. ставилося до студентської молоді упереджено.
Як відзначалося на III краєвій конфереції: “Конфереція ця (II краєва
конференція.— О. Т.) була вже переходом від зовнішньої форми до
внутрішнього змісту. Вона започаткувала новий період в студентському
житті — далеко важчий від попереднього та вічно незакінчений, період вияву
ідеї назверх, період роботи” [11]. Журнал відгукнувся на ювілей “сецесії”,
хоча на той час “університетська проблема” відійшла [11], вмістив статті
“Боротьба за український Храм науки у Львові (1900-1914)” [12],
А.Романюка “Повоєнні змагання українського студентства за вогнище
культури” [13], В. Старосольського “Українські Високі школи в У.С.Р.” [14],
в якій автор закликав українську громадськість взяти українське високе
шкільництво у Чехо-Словаччині під опіку, на бюджет.
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Нариси з історії західноукраїнської преси першої половини XX століття
“Студентський шлях” вміщував інформацію про життя і діяльність
українських студентів та їх організацій в інших державах. Це дві статті
В.Міліянчука. У статті “Студії на Високих Школах в Польщі” він дає цінну
інформацію для тих, хто мав намір здобувати вищу освіту, про вищі школи в
Польщі, зауваживши: “Зі становища сучасного положення українського
народу корисними є ті звання (професії — О. Т.), що дають змогу незалежно
працювати над його культурним і економічним підйомом” [15]. Розмову
автор продовжив у наступній статті — “Причинок про студії на Високих
школах в Польщі”. Він коротко схарактеризував систему вищої освіти у
Польщі, умови запису на вищі студії, оплати та проживання.
Студентство 30-х рр. на проблему вищої школи дивилося значно ширше.
Автор статті “До питання У.В.Ш. у нашій “дійсності” писав: “…сьогодні
перестарілою є вже максималістична програма довоєнної молоді, програма
боротьби за український державний університет так, як перестарілими є
подвиги парламентарної репрезентації чи паперові протести старшого
громадянства. Перебудова цілости українського життя згідно з вимаганнями
активістичного світогляду й згідно з духом часу має стати гордістю
сучасного покоління” [16].
“Студентський шлях” активізував студентство як важливий чинник
суспільно-політичного життя; утвердив націоналістичний світогляд;
координував
діяльність
студентських
структур,
взаємодію
із
нестудентськими організаціями; інформував про студентське життя. В
одноднівці “Студентський шлях” В. Янів писав: “…В сучасну пору
українському студентству треба бути по словах євангелія цим квасним
тістом, на котрому виросте нове й здорове життя” [17]. Цю тему журнал
порушував часто. Інші відомі публікації — стаття В. Янева “Студентська й
середньошкільна молодь (До наших завдань і обов’язків)” [18], О.
Вітковського — “Роль українського студентства в культурно-освітньому
русі” [19].
На молодіжну проблематику у “Студентському шляху” В. Янів писав
розважливо, добираючи аргументи, публікації Д.Штикала (“До проблеми
молоді” [20], “Апологія безумства” [21], “Вічна юність” [22]) полемічні,
Ю.Редько писав з пафосом (“Золота легенда українського студентства” [23],
“Libertas academica” [24], “Gloria victis!” [25], “Студент-громадянин” [26].
Побачивши політичну інертність проводу легальних політичних партій,
студентська молодь початку 30-х рр. вела змаг за українську ідею.
А.Штикало писав, що величезна більшість студентства називає й уважає себе
націоналістами. Ці два слова — студенти і націоналісти — навіть
ототожнювали. “Студентський шлях” писав про проблему поколінь [27].
Започаткувала цю проблему партійна преса. В.Янів писав: “У вічній проблемі
“батьків та дітей” одна подія в “тридцятих роках” звернула на себе
спеціяльну увагу: виступ студентської молоді на загальних зборах “матері
українських товариств” — “Просвіти”, 4 червня 1931 р. у Львові” [28]. Після
принципового виступу В.Янева, який критикував керівництво “Просвіти”,
“Діло”, “Новий час”, “Нова зоря” звинувачували молодь у ”низькому
інтелектуальному стані”, “в браку зацікавлення”, “браку політичних
переконань”, “анархізмі”. До кінця 1932 р. “Нова зоря”, наприклад, вмістила
майже 90 публікацій стосовно цього питання.
Між статтею В. Янева у ”Студентському шляху” (ч.11-12 за 1932 р.) і
його “Причинками до питання про участь українського студентства в
культурно-освітнім житті” (1970 р.) дистанція майже у сорок років. Якщо у
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першому випадку молодий В. Янів суть проблеми бачить у сумі
психологічних різниць двох генерацій, то у зрілому віці цей факт він оцінює
по-іншому: “…виступ був вислідом скристалізовання серед молоді нової
політичної сили, якої не вдоволяли більше ні давні ідеологічно-світоглядові
заложення, ні методи боротьби, ні “інерція партійних провідників”, що їй
молодь приписувала одну із причин, що “ніодна партія не має свойого
політичного доросту” [29]. У статті з 1932 р. В.Янів дійшов висновку, що
різниця полягає не лише у психологічній площині: “Зрозумілою отже річчю
є, що світогляд цих молодих людей, які виховуються на лектурі Донцова і
його континуаторів, мусить бути відмінний від світогляду “батьків”, яких
світогляд був уже скристалізований в час виступлення Донцова, а які
виховувалися здебільша на лектурі Драгоманова й Франка. Отже проблема
ріжниць між двома генераціями в нашій суспільности не має лише характеру
проминаємих різниць в інтенсивності темпераменту, але є основною
ріжницею двох світоглядів…” [30].
В.Янів підкреслив у статті, що не можна ототожнювати поняття
“молодь” і “націоналізм”, хоча націоналізмом захоплюється винятково
молодь. Так само він стверджував, що в майбутньому не буде боротьби двох
світоглядів. Можна зробити висновок, що проблему “батьків і дітей”
придумали партійна преса (“батьки”), керівництво тих партій (крім ОУН), які
втратили вплив на молодь, які не мали достатньою мірою політичного
доросту, які боялися революційності молоді і українського націоналізму.
Публікації “Студентського шляху” свідчать, що керівники і публіцисти
студентського руху, вірні націоналістичному світоглядові, докладніше і
глибше проаналізували цю проблему.
Керівництво українських політичних партій дуже вузько розуміло
націоналізм
студентської
молоді,
пояснюючи
його
“молодечим
темпераментом”, не розуміючи, що принципові виступи молоді проти тієї чи
іншої партії не є звичайною авантюрою, виявом темпераменту. В.Янів писав
з цієї нагоди: “Для студентства доволі байдужою річчю є особисті погляди
одиниць, навіть ці, що не є згідні з його ідеологією. Інакше мається справа,
коли одиниці стараються поширити на маси ці погляди, які, на думку молоді,
є для нації шкідні” [31].
Публіцисти “Студентського шляху” захищали позицію молоді, нове
сприймання життя, що стало реальним фактом дійсності. Д. Штикало
образно називає цей новий світогляд безумством й дає його ідеологічне й
філософське обгрунтування. Автор не вживючи слова “націоналізм”,
“націоналістичний”, підтримує ідею націоналізму. Він пише про
протистояння
молоді
(непримиренного
табору)
і
“батьків”
(опортуністичного), хоча справжня причина конфлікту зрозуміла. Появилася
стаття митрополита Шептицького “Слово до української молоді” (1932 р.).
Митрополит бачив жертовність і самовідданість молоді останніх десятиліть:
“Бачу у Вас гарячу любов, що йде аж до пожертви, а нераз до цілковитої
жертви зі себе, зі свого добра, зі своєї будуччини і зі щастя власного, а навіть
зі щастя і добра Ваших батьків. Може бути, що потрясення світової війни,
може ясна, велика Надія, що нам через кілька місяців просвічувала, як рання
зоря, може бути, що природна зміна, яку приносить реакція одного покоління
проти напрямку попереднього, а може бути, що є ще якісь інші причини,
досить, що можу ствердити у Вас зріст любови до Батьківщини, зріст
бажання принести за Неї жертви. Всі Ви неначе ще з тих, що з ентузіазмом
ішли в бій, щоби покласти буйні голови на полі не так слави, як радше
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широких і далеких надій для майбутнього. Признаю, що це перша і може
найважніша прикмета, якою молодь може відзначитися, а мушу сказати, що
ця прикмета по своїй суті дійсно християнська. Християнство, Дорогі, це
любов, так як Євангеліє це наука любові. А що Ваша любов до Батьківщини
готова на всякі жертви, то це також прикмета глибоко і дійсно християнська”
[32]. Митрополит захищав молодь і виправдовував її любов понад усе до
України.
Найяскравішим моментом конфронтації студентської націоналістичної
молоді і старшого покоління було свято “Українська молодь — Христові”
(травень 1933 р.). Студентська націоналістична молодь виступила проти
спроб відвернути молодь зі шляху активної суспільно-політичної боротьби.
З приводу свята у березні 1933 р. було організовано анкету, в якій взяло
участь 250 студентів. Свою позицію українське студентство з’ясувало у
резолюціях, які видрукував націоналістичний суспільно-політичний
тижневик “Наш клич” [33]. Тижневик, захищаючи позицію студентської
молоді, взяв участь у дискусії стосовно після появи резолюцій. Суть позиції
українського студентства з’ясував Д.Штикало: “Українське студентство
цілком слушно і правильно оцінило це свято як перший яркий вияв
широконадуманої і широкозакроєної акції сучасного українського
католицького табору як суспільно-політичного руху за здобуття і загорнення
під свій вплив і для своїх політичних цілей широких кругів, а то й загалу
української молоді. Це початок боротьби цього табору за душу молоді і за
відтягнення її від українського націоналістичного руху та з-під всецілого і
неподільного впливу націона… (наступні півсторінки тексту конфісковано.
— О.Т.) [34].
Краєва екзекутива ОУН поставилася неприхильно до свята “Українська
молодь — Христові” і рекомендувала своїм членам і прихильникам не брати
участі, що викликало обурення з боку інших партій і їх преси. Протест КЕ
ОУН полягав у тому, щоб у почесній президії, перед якою мали пройти
десятки тисяч української молоді, були і представники польської влади і
польського єпископату. Оскільки організатори свята відмовилися виконати
цю вимогу, ОУН відмовилася взяти участь у святі [35].
Щоб зміцнити зв’язок з усіма осередками студій і громадської діяльності
українського студентства, а також урізноманітнити й поглибити зміст
журналу, редакція “Студентського шляху” створила мережу власних
кореспондентів. У ч. 9-10 за 1932 р. було вміщено “Правильник
кореспондентів, що визначав обов’язки кореспондентів журналу [36]. Вони
поділялися на три категорії: 1) кореспонденти поза межами польської
держави; 2) кореспонденти із високошкільних осередків Польщі; 3)
кореспонденти із повітів на українській етнічній території. Кореспондентів за
межами Польщі були представниками українського студентства в краю, а
тому їхня діяльність була не лише журналістською. Кореспонденти
отримували відповідне посвідчення. З огляду на великі компетенції
кореспондентів, головний редактор призначав їх на певний час, після якого
мала бути своєрідна атестація. А на початку1933 р. було започатковано ще
одну новинку: періодичні засідання редакційної колегії “Студентського
шляху”. У тих засіданнях брали участь не лише ті, хто вже виступав на
сторінках журналу, але й потенціальні автори, ті, хто мав відповідні задатки.
На засідання запрошували і сторонніх людей.
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Усе це значно активізувало роботу “Студентського шляху” і зробило
його одним із “…найкращих , найповажніших, найтриваліших і найцінніших
чинників, сцементовуючих і консолідуючих наше студентське життя” [37].
1933 р.”Студентський шлях” продовжував висвітлювати різноманітні
проблеми студентського життя (автори: В. Янів, М. Дужий, Д. Штикало,
А.Романюк). Лише як її відлуння проблеми “батьків і дітей” сприймається
публікація З. Кравців “Два світи” [38], у якій авторка як націоналістка
виступає проти феміністських тенденцій Союзу українок.
Журнал постійно подавав широку інформацію про діяльність ЦЕСУС,
зокрема про ювілейний з’їзд, що відбувся 7-10 лютого 1933 р.
З’їзд визнав велику вагу видавання центрального студентського органу.
З огляду на важкий фінансовий стан ЦЕСУС та перенесення культурносуспільної референтури до краю, з’їзд доручив Управі розробити заходи для
розбудови “Студентського шляху” як єдиного на той час студентського
органу і перетворення його в центральний студентський орган. Було
створено
редакційну
референтуру
для
надсилання
спеціальних
кореспонденцій про студентське життя з поодиноких місць до
“Студентського шляху” [39]. Після цього інформація про життя осередків
українського студентства закордоном і про життя молоді інших країн
розширилася.
1934 р. у журналі появляються перші статті Я.Стецька (“Боротьба для
боротьби чи синтеза вартостей”, “За творців нової дійсності”, “За синтезу
вартостей” тощо). На сторінках журналу бачимо імена Б. Кравцева,
О.Ольжича, Б.-І.Антонича. Журнал охоплює аналізом проблеми розвитку
української суспільно-політичної думки, починаючи від М. Міхновського.
Автори журналу з’ясовують місце і роль М.Міхновського в українському
визвольному русі (Б. Кравців), причини невдачі визвольних змагань
(Д.Штикало), критикують гетьманську ідеологію (О. Колтунюк), порушують
ідеологічні проблеми українського націоналізму (Я.Стецько).
Р. Лісовий, скептично оцінюючи студентство 30-х, писав згодом: “Щоб
мати образ тодішнього невідрадного стану “суспільно-політичної думки”,
вистарчить переглянути тематику львівських щоденників того часу та їх хроніку.
Поза студентським середовищем не було у Львові ні одної постійної прилюдної
площини виміни думок… У той час молодь займалася у свойому середовищі
такими проблемами, що були їм нераз понад сили. …На сторінках
“Студентського шляху” друковано статті, що виходили своєю тематикою далеко
поза обрії тодішнього львівського оточення. Ухвали студентських віч і зборів
бували нераз подіями у загально-суспільному житті” [40].
На сторінках “Студентського шляху” переважала суспільно-політична
проблематика, а не “студентська”, не “професійна”. Цю проблематику
зумовлювала дійсність. Після “пацифікації” ОУН продовжувала активні
революційні дії, поєднуючи терористичні акти (вбивство шкільного куратора
Гадомського, співробітника радянського консульства, поліцейських агентів) з
масовими акціями (протимонопольна акція, що набула політичного звучання,
культ стрілецьких могил, шкільна акція). Однією із опор ОУН були
випробувані вояки, які брали участь у визвольних змаганнях. Однак
“головною базою ОУН була молодь, насамперед, студентська”, — пише
Л.Ребет [41]. “Ця молодь виросла вже в традиції української державності,
вона пам’ятала існування, хай і короткотривале, самостійної держави, вона
на власні очі бачила українське військо, одним словом, уже раз пережила те
становище нашої нації, за яке збиралася боротися. Державна самостійність не
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була для неї нездійсненною фантазією…” [42]. Академічним домом і майже
всіма студентськими товариствами, відповідно, керували або члени, або
прихильники ОУН. Наприкінці жовтня 1934 р., після вбивства міністра
Б.Пєрацького і масових арештів, НТШ як власник Академічного дому
отримало листа від львівського староства, в якому говорилося: “В останніх
роках стверджено, що Український Академічний Дім при вул.Супінського
ч.21 стався пристановищем пропаганди ОУН і кузнею роботи тієї вивротової
організації…” [43]. Так студенти втратили Академічний дім, а ч. 9-10
(вересень-жовтень) за 1934 р. було останнім числом “Студентського шляху”.
Польська поліція пильно стежила за перебігом молодіжного руху і
студентського зокрема. Репресії проти української молоді посилилися після
утворення ОУН. Мало хто із активних діячів і публіцистів студентського
руху зумів уникнути арешту. До керівництва ОУН у краю належали активні
діячі і публіцисти студентського руху: С. Охримович, І. Габрусевич, З.
Коссак, М.Колодзінський, Б. Кравців, С. Ленкавський, В. Янів, Я. Стецько.
На початку 30-х рр. десятки студентів було заарештовано і ув’язнено за
підозрою у приналежності до УВО-ОУН, за “антидержавну” діяльність.
Найбільших втрат ОУН у краю і студентський рух зазнали після вбивства
міністра внутрішніх справ Б.Пєрацького (15 червня 1934 р.). У відповідь
польська влада створила концтабір у Березі Картузькій і провела масові
арешти. Згодом В. Янів напише про слабке місце ОУН — “масові арешти
вказали на межі й небезпеки радикалізації, бо “найрадикальніші” у засадах не
виявилися найтвердішими у терпінні. І більшим ударом для ОУН, ніж масові
арешти чи навіть концентраційний табір, як вияв повної сваволі польської
адміністрації, було заламання на слідстві великого відсотка навіть провідного
кадру” [44]. Некритичний добір і залучення нових членів до лав ОУН,
нехтування правилами конспірації проявили себе. Не всі зламалися на
процесі у Варшаві (листопад 1935-січень 1936 р.) С. Бандера, М. Лебедь, Я.
Карпинець (отримали смертний вирок), Д. Гнатківська, М. Климишин, К.
Зарицька, Я.Рак, Б. Підгайний, Є.Качмарський, Я. Чорній (окрім Р. Мигаля,
І.Малюци), трималися гідно. Процес перетворився на політичну
демонстрацію: С.Бандера відмовився відповідати польською мовою. За його
прикладом пішли й інші підсудні, крім Р. Мигаля. Після оголошення вироку
українська громадськість проголосила національну жалобу на знак
солідарності.
У липні 1935 р. почав виходити “Студентський вістник”, “неперіодичне
видання студентського кружка “Рідної школи” ім. П. Могили”,
відповідальним редактором цього видання був В.Кох. Після перерви
студентство знову мало свій друкований орган, на сторінках якого виступали
автори, відомі читачам завдяки публікаціям у “Студентському шляху”
(З.Коссак, О.Ольжич, М.Дужий, В.Габрусевич, З.Кравців). Появилися нові
імена — Ж. Процишин, Р. Лісовий, Б. Катамай, Р. Ільницький, Б. Данилевич.
Багато публікацій підписано криптонімами. До березня 1937 р. вийшло три
випуски.
У ці важкі часи, коли націоналістичне студентство, як і увесь
націоналістичний рух, опинилося під зливою критики з боку поміркованих і
лояльних до влади кіл, з боку проводу легальних політичних партій,
“Студентський вістник” намагається продовжувати лінію “Студентського
шляху”. З.Кравців у статті “Зрозуміймо мораль нації” писала: “найвищою
мораллю одиниці є сповнити ідею нації” [45]. Аналізуючи поняття моралі,
пов’язує її з вірою в ідею нації і внутрішньою духовною вимогою діяти в ім’я
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цієї ідеї. Молода публіцистка позитивно оцінювала ніцшеанську надлюдину,
ідею нації вона виводила поза межі моралі — і противники націоналістичної
ідеї, діячі, схильні до мирних дій і безмежних поступок знову отримали
нагоду критикувати націоналістичну молодь за підтримку і культ
донцовського “аморалізму”.
У травні 1936р. почався Львівський процес над С.Бандерою та іншими
провідними діячами ОУН в краю. Процес був резонансний. Навіть польські
кола і преса, що не стояли на шовіністських позиція, змушені були поіншому подивитися на “українську справу”. Цей процес ще яскравіше
продемонстрував готовність молодого покоління до боротьби. Піднеслися
духом навіть ті, хто на попередньому процесі зламався.
Але “Студентський вістник”, наступний випуск якого вийшов у червні
1936р., не відображав поточних подій, хоча підтекст найважливіших
публікацій був очевидний. Так, ситуацію у студентському житті і
середовищі, що склалася після вбивства Пєрацького і судових процесів 19351936 рр., аналізує Р.Лісовий у статті “Засадничі речі в студентському житті”.
На його думку, відбувається саботаж усього позитивного, що є в
студентському житті, хоча саме студенти були в авангарді українського
суспільства. Він пише: “Ніщо не є нам під сучасну хвилину більш очевидно,
як те, що для українського молодого покоління, а в тім і для студентства
приходиться вибирати між двома дорогами: або йти переможним кроком у
тяжких зусиллях до кожночасного реалізування своєї волі, — або продати
свою душу навіть не під певним аспектом величному Мефістофелеві
європейської культури, а таки просто духові нашого гетта. Хто не вступить
на один шлях, піде неодмінно другим” [46]. Як бачимо, молодь не хотіла
відмовлятися від своєї активної позиції у суспільному житті. “Студентський
вістник” саме тому у кількох публікаціях повертається до проблеми нової
людини, українця нового типу [47].
Загалом же треба сказати, що незважаючи на цікаві публікації, навіть на
появу в двох останніх випусках рубрики “Із студентського життя”,
“Студентський вістник” так і залишився скорше збірником статей.
Наприкінці грудня 1936р. відбувся V краєвий студентський конгрес,
рішення якого свідчили, що криза у студентському русі минає. 1 березня
1937р. почали виходити “Студентські вісті”, інформативний бюлетень, що
його видавала на правах рукопису статистична комісія при редакційній
колегії “Студентського вістника”. Редакційний комітет відзначав у статті “У
дорогу!”, що студентське життя знову стає важливим відтинком
національного життя [48], а тому є потреба реєструвати постійно і
систематично всі його прояви. Справді, на його сторінках можна прочитати
інформацію про діяльність різноманітних студентських товариств,
організацій. Але життя “Студентських вістей” було короткочасним.
Наступне і останнє студентське видання міжвоєнної доби появилося
влітку 1938р. Це був теж “Студентський вістник”. Видавцем і відповідальним
редактором його був Б.Томків, але редагував журнал М.Прокоп. Журнал був
продовженням “Студентського шляху” і прагнув стати трибуною
студентства, таким виданням, яке б не обмежувалося вирішенням лише
професійних питань і вузьких життєвих проблем.
В.Янів, якому редакція запропонувала виступити на сторінках журналу, у
статті “За розвоєву тяглість студентської думки”, констатував, що як і 7-8 років
тому молодь кінця 30-х років визнає націоналізм своєю ідеологією. У цьому він і
бачив збереження кращих студентських традицій. В.Янів виступав за
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полум’яний ентузіазм чину, але одночасно і за слово, що містить зародок чину.
В.Янів належав до тих студентських діячів, яких в’язниця не зломила, а
загартувала і зробила досвідченішими. Ось чому він так гостро виступив проти
анархії в суспільному житті і “…за наше духове переродження та за
скристалізоване обличчя мужнього характерного Українця” [49].
Редакційний колектив намагався перетворити “Студентський вістник” у
трибуну студентського руху, порушуючи важливі і актуальні теми. Уже в
ч.1-2 появилися статті В.Пилипчука “Провідницька верства”, “Актуальні
речі” М.Прокопа, “Шляхами нашої державності” М.Стиранки, “До концепції
імперіалізму” С.Осінського. В останній статті автор пише про імперіалізм як
про закономірну ознаку і рису життя нації, обгрунтовує допустимість війни
як способу вирішення завдань, що стоять перед нацією. До речі, ідею
боротьби журнал порушував і в інших публікаціях — це стаття М.Прокопа
“На порозі невідомого (ч.3-4 за 1938р.), “Шевченкова людина” — З.Кравців,
її рецензія на книжку нарисів Д.Віконської “За силу й перемогу” (ч.1 за
1939р.). Увагу читачів привернули статті С.Охримовича “До проблеми
сучасного індивідуалізму” (ч.3-4 за 1938р.) і “Питання людства” (ч.1 за
1939р.). У першій автор пише, що націоналістичне суспільство питання
ставить таким чином: не “одиниця і спільнота”, а “одиниця в спільноті й
через спільноту”. У другій статті він віддає перевагу не людству, а нації,
вважаючи органічним саме поняття нації. Була й ціла низка інших
публікацій, не менш цікавих, але бракувало журналові чіткого визначення
основних тематичних напрямів, бракувало системності у висвітленні тієї чи
іншої теми, поява деяких публікацій не завжди була достатньо вмотивована
(“У чому сила Англії”, “Коли родиться стиль”, “Від слів до діла”). Об’єктивні
причини були. Після судових процесів 1935-1936 рр. студентське життя
поволі організовується, оскільки вдалося поконати внутрішню опозицію та її
керівний осередок — т.зв. Тимчасовий комітет.Але повністю кризу так і не
вдалося поконати. Як писав згодом Р.Лісовий, учасник цих подій: “У роках
1938-1939 студентське життя пливе спокійним і щораз плитшим руслом.
Значна площина студентських дебат, філія Товариства Наукових Викладів
ім.П.Могили тратить позем: знані колись дискусії, що формували думку
студентства, тратять просто глузд. У періодику “Студентський вістник” ані
сліду вогню молодих людей, хоч автори працьовиті” [50]. Влада пильно
стежила за подіями в студентському русі. У березні 1939р. відбулася VII
Краєва конференція СУСОП. Після того, як було обрано керівництво і
порядок дня вичерпано, до залу увійшла поліція і присутніх заарештувала.
Формальна підстава була — конференція, як і попередні, відбувалася
нелегально. Після цих арештів “Студентський вістник” виходити перестав.
Друга хвиля масових арештів у студентському середовищі прокотилася
незадовго перед війною. На початок війни майже увесь студентський актив
перебував у польських в’язницях і концтаборах [51].
Незважаючи на це мінорне завершення передвоєнного десятиріччя,
загальна оцінка студентства 30-х не може бути песимістичною і негативною.
У психологічному відношенні воно суттєво відрізнялося від студентства 20-х
років, періоду становлення націоналістичних ідей. Студенти 30-х років — це
молоді люди, які не брали участі у визвольних змаганнях, але які пам’ятали
роки державності і в нових умовах вдалися до чину, почали реалізовувати
головну і єдину мету боротьби українців — здобуття державності. Ця
безкомпромісна боротьба не обійшлася без помилок і тактичних прорахунків,
без жертв і розчарувань, без кризи, але ніщо не могло скомпрометувати ідею
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державності, задля якої можна йти на будь-які жертви. Саме завдяки
студентському націоналістичному рухові ідеї націоналізму, незважаючи на
протидію поміркованих політичних сил із національного табору (не кажучи
вже про репресії з боку влади) поширилися серед усіх станів українського
суспільства, стали масовими. Саме це було запорукою майбутньої боротьби
за українську державність.
1.
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3.3. Преса молодіжних ідеологічних організацій 20-х рр.
3.3.1.
Передумови
виникнення
організацій та їх преси

молодіжних

ідеологічних

Національна катастрофа, поразка визвольних змагань, змусили
задуматися багатьох. На цю тему писали відомі українські політичні діячі. Як
раніше не було єдності у діях, так тепер не було єдності в аналізі причин
поразки. Суттєво відрізнялися погляди В. Липинського, І. Мазепи чи
П.Христюка. Найбільш відверто і без пошани до імен та авторитетів сказав
Д. Донцов про причини поразки українців.
В умовах, що склалися після поразки визвольних змагань, важливо було
визначити ту соціальну основу, на яку можна було б опиратися у боротьбі за
державність на новому історичному етапі.
Д.Донцов писав у “Підставах нашої політики” про важку кризу, яку Україна
переживала разом із європейсько-американським світом, про те, що вона не
закінчиться разом із занепадом більшовизму. Криза полягала в постанні епохи
нігілізму, а більшовизм був його початковою стадією. “В нас ця повінь нігілізму
загрожує не лише, як деінде, руїною цивілізації, але й самому існуванню нації.
Розглядаючись в соціальних верствах, які могли б ставити чоло цій небезпеці,
приходимо до висновків, що цією силою може в нас бути тільки селянство” [1].
У тому, що Д.Донцов сприймав селянство як соціальну базу
українського визвольного руху, нічого дивного нема. За таким висновком чи
поглядом стоїть вся українська історія. Але у праці “Націоналізм” він ставить
питання дещо по-іншому: “Хто впроваджує в світ і здійснює якусь ідею?
Провансальці, демократи і прочі народолюбці відповідали — завше народ!
Ми відповідаємо — ніколи народ! Народ є для всякої ідеї, чи в її статичному,
чи в динамічному стані — чинник пасивний … чинником активним, тим, що
несе ідею, тим, де ця ідея зроджується, є активна, або ініціативна
меншість…” [2].
Д. Донцов зауважує, що називають цю активну меншість по-різному:
“клясово свідомий пролетаріат”, “національно свідома інтелігенція”,
“аристократія”, “правляча кліка” тощо. Але “…суть цієї меншости та її роля в
усіх громадських одиницях та сама. Це група, яка формує неясну для
“неусвідомленої маси ідею, робить її приступною цій масі і, нарешті,
мобілізує “народ” для боротьби за цю ідею” [3]. Не пише тут Д.Донцов
спеціяльно про молодь як про активну меншість, не визначає він цю
соціяльну і вікову групу як авангард суспільства, бо молодь теж не була
монолітною, політично й ідеологічно однорідною. Але Д. Донцов добре знав
молодіжний рух і його потенціальні можливості. У студентському
середовищі на західноукраїнських землях він користувався великими
симпатіями після своєї доповіді на II студентському з’їзді у 1913 р. у Львові
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“Сучасне політичне положення нації і наші завдання”. Як завдяки цій
доповіді, так і завдяки іншим працям того часу (“Модерне москвофільство”
(1913), “З приводу одної єресі” (1914), блискучим публіцистичним виступам
на сторінках студентського, а потім стрілецького органу — журналу
“Шляхи” — Д.Донцов, по суті, очолив молодий український
націоналістичний рух, новий напрям в українській політичній думці. Уже
тоді Д.Донцов мав великий вплив на формування політичного світогляду
значної частини молоді. Цей вплив значно посилився на початку 20-х років
після появи книжки Д.Донцова “Підстави нашої політики” та коли на
сторінках відновленого “Літературно-наукового вістника” регулярно почали
появлятися статті Д.Донцова. А тому до появи “Націоналізму” (1926)
студентська молодь була готова і політично, і психологічно.
Д. Донцов добре розумів значення української молоді для визвольних
змагань, особливо її енергії та революційно-романтичного ставлення до
життя. Починаючи видання журналу ЛНВ, у статті “Наші цілі” він писав:
“Вирвати нашу національну ідею з хаосу, в якім вона грозить згинути,
очистити її від сміття й болота, дати їй яскравий, виразний зміст, зробити з
неї стяг, коло якого гуртувалася б ціла нація, — ось завдання, до розв’язання
котрого разом з іншими хоче спричинитися і відновлений ЛНВ…” [4]. І
продовжує: “Іншими словами: треба готувати бійців за українську
державність і, відповідно впливаючи на громадянство, передусім на молодь,
виховати новий тип вольової людини, беззастережно відданий
національному ідеалові” [5].
Чимало авторів висловлювало думку, що вплив Д.Донцова на молодь є
позитивним. Про це писав П. Мірчук [6], З. Книш [7]. Б. Кравців, який
відіграв помітну роль у становленні націоналістичного світогляду молоді 20х рр., назвав три причини ефективного поширення націоналістичних
настроїв: діяльність Української військової організації, створення
підпільного українського університету та боротьба за нього і публіцистична
діяльність Д.Донцова [8].
Однак ці автори не говорять про причину успіху ідей Д. Донцова серед
молоді. З. Книш, наприклад, пояснюючи популярність Є. Коновальця, який
став символом боротьби серед молоді, причетної до діяльності УВО-ОУН,
пише про німб таємничості, про вплив уяви [9]. В. Мартинець, автор спогадів
“Українське підпілля. Від УВО до ОУН. Спогади і матеріали до передісторії
та історії українського організованого націоналізму”, критично пише про
Д.Донцова: “Безперечно, ми визнавали авторитет Донцова, але разом із цим
не тільки не були сліпими звеличниками його ідей, а ставилися до них
критично, а деякі з них засадничо відкинули” [10]. Він не вважав, що
Д.Донцов створив ідеологію націоналізму, на думку автора, “Націоналізм” —
це кільканадцять ідеологічних тез, але не ідеологія як система, а тому й назва
“Націоналізм” претензійна. Зважаючи на те, що Д.Донцов у “Підставах нашої
політики” висловив свої полонофільські симпатії (щоправда, до них він потім
не повертався) на те, що “Націоналізм” не був закінченою світоглядовою
системою, не містив програми і не вказував на засоби здійнення
націоналістичних ідей, В.Мартинець і не сприймав Д. Донцова як
основоположника українського націоналізму. У “Студентському вістнику”
В.Мартинець умістив загалом прихильну рецензію на “Націоналізм”
Д.Донцова, однак відзначив надмірний негативізм і критицизм, культ
ненависті, аморальності, однобічний підхід до багатьох суспільних явищ
тощо [11]. В.Мартинець пише: “Отже Д.Донцов не був для нас ніяким

250

Молодіжна преса
кумиром. Ми взагалі не мали ніяких кумирів. І не мали непорушних догм, за
винятком одної, що заволоділа цілим нашим єством — державна соборна
Україна” [12]. Відтак В.Мартинець був принциповим опонентом Д.Донцова у
багатьох питаннях. Але факт впливу Д.Донцова на молодь заперечити не
можна. Інша річ, що цей вплив не був абсолютним і не лише ідеї Д.Донцова
зумовили виникнення націоналістичного руху серед молоді.
Вплив ідей Д.Донцова на молодь був спричинений кількома чинниками.
Насамперед, Д.Донцов своєю критикою старшої генерації українських
політичних діячів став для молоді своєрідним символом притаманного для
молоді конфлікту поколінь. Відсутність чіткої політичної програми,
нерішучість, пацифізм, демократичні й соціалістичні ілюзії, безпідставні
сподівання на добру волю Росії, — усе це стосувалося “старшого” покоління.
Д.Донцов був одним із перших, хто дав нову ідею, визначив її місце —
“Нація понад усе”. Д.Донцов проповідував безкомпромісну боротьбу за
національну ідею. Він перший сказав, що цю боротьбу може провадити лише
українець зовсім іншого типу, ніж досі, а тому його треба виховати. Молоді,
зважаючи на її соціально-психологічні властивості, імпонувало у вченні
Д.Донцова те, що він проповідував культ сильної, героїчної людини. Ідеї
Д.Донцова падали на сприятливий грунт — молодь гостріше, ніж інші
соціальні групи відчувала гіркоту поразки, принизливість ситуації, в якій
опинилися українці після поразки з волі міжнародної спільноти. Зрештою,
сама природа націоналізму Д.Донцова — волюнтаристського і стихійного,
ірраціонального і вольового, емоційного і безкомпромісного мусила
захопити молодь. Можна сказати, що молодь стала каталізатором нових ідей.
Українська студентська молодь була в числі перших, хто ступив на шлях
боротьби з окупаційною владою. Студентська молодь була ініціатором
відновлення організованих форм молодіжного життя, виступила за
створення, наприклад, Міжпартійної ради, взяла участь у відновленні
господарської і культурної структури українського суспільства. Оскільки на
початку 20-х років уже активно діяла Українська військова організація
(УВО), то молодь (студентська у тому числі) брала участь у бойкотових
акціях, запланованих УВО: у бойкоті присягання на вірність польській
державі, у бойкоті загального перепису населення (листопад 1921р.), у
бойкоті виборів до польського сейму (листопад 1922р.), у бойкоті набору до
польської армії. Це були пасивні форми боротьби, а згодом молодь (члени
УВО) бере участь в активних формах боротьби (терористична діяльність,
експропріаційні напади). Молодь була настільки активною, що це дало
підстави деяким українським політикам говорити про “пайдократію”
(педократію у сучасній транскрипції.— О.Т.), тобто владу “молокососів”,
дітей, як це заявив Т.Окуневський на Міжпартійній конференції влітку 1921
р. [13]. Монополії на патріотизм, на істину, на ініціативність не має ніхто. Це
правило добре знали студентські лідери і відповідно поступали. Автор
реферату “Політичне положення української нації і студентство” (назва
перегукується із назвою знаменитого реферату Д.Донцова на студентському
з’їзді 1913 р.) М.М. писав: “Участь у політиці не можна узалежнювати від
приналежности до якогось стану чи кляси. До війни виробилися були у нас в
Галичині дивні погляди на політику. На політику дивилися або як на
професію, з якої люди живуть, або як на якусь прямо містичну “працю для
народа”, котрій посвячуються спеціальні одиниці, що стають народними
“трибунами”, жертвуючи своїми особистими інтересами і зриваючи зі своїми
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звичайними заняттями. Такий народний трибун також ставав професійним
“політиком”, хоч часто в гіршому значенні” [14].
Є.Коновалець, один із засновників УВО, теж добре розумів, що без
молоді у боротьбі за соборну і незалежну Україну не обійтися. З його
ініціативи у Відні, очевидно, у 1921 р. виникла політична організація
“Молода Галичина”, яка мала на меті стати зародком громадсько-політичної
організації всеукраїнського характеру, протистояти територіальному
сепаратизмові [15].
Студентський з’їзд 1-3 липня 1922 р. прийняв постанови, що
узгоджувалися із програмою “Молодої Галичини”. Наприкінці 1921 р. - на
початку 1922 р. студентство мало задум створити організацію “Всеукраїнське
об’єднання державницької молоді”. Проект статуту передбачав, що
Всеукраїнське об’єднання державницької молоді (ВОДМ) об’єднує всю
молодь, яка підтримує самостійну суверенну Українську Державу.
Організація мала на меті ознайомлювати молодь з традиціями українського
народу, студіювати українську історію та національну психологію;
виховувати молодь у всеукраїнському державно-громадському дусі, в дусі
ідеалізму і любові до нації та її майбутнього, виховувати в неї всі чесноти
громадянина національної держави; ознайомлювати молодь зі здобутками
культури, політично-державними прагненнями і м е т о д а м и б о р о т ь б и
(підкреслення наше. — О.Т.) інших націй, головно тих, які недавно вибороли
самостійність. Окремо треба підкреслити ту обставину, що ВОДМ ставила
собі за мету роботу над виробленням національно-державницької ідеології та
поширенням її серед найширших верств української суспільності. Щодо
засобів — це мали бути реферати, доповіді, дискусії, видання розвідок на
політичні теми, а також періодичних і неперіодичних видань. У проекті
статуту було передбачено і критерії ставлення до українських політичних
партій і груп: ВОДМ заявляла про підтримку тих партій, що будуть стояти на
державницьких позиціях, але буде осуджувати ті їх виступи, що будуть
шкідливі з точки зору державних інтересів нації і будуть зачіпати її честь і
гідність; ВОДМ заявляла, що буде осуджувати ті партії і класи, які свої
інтереси ставлять вище від національно-державних [16]. Документальних
даних про подальше існування і діяльність ВОДМ не залишилося.
Безперечним є те, що виникнути вона могла лише в атмосфері загального
спротиву окупаційній владі, під впливом діяльності УВО і бойкотових та
терористичних акцій (як відомо, 25 листопада 1921 р. С.Федак, син відомого
адвоката і громадського діяча С.Федака, студент) зробив замах на
Пілсудського, який приїхав з візитом до Львова, згодом, у 1922 р. почалися
численні саботажні і диверсійні акції). У проекті статуту нема слів
“націоналіст”,
“націоналізм”,
“націоналістичний”,
хоча
означення
“державницький” можна тлумачити як синонім.
Були внутрішні, українські чинники, які накладали на українське
студентство обов’язок активної участі в політичному житті. Політична
діяльність старшого покоління зводилася до захисту українців в умовах
чужої держави, а через те не мала нічого спільного із державницькими
прагненнями, із справжньою національно-державницькою політикою.
Політики в нових умовах продовжували думати і оперувати народнокультурницькими, а не національно-державницькими категоріями. Нове
покоління, яке участі у боях не брало, але бачило їх, прагнуло розгорнути
діяльність у всіх сферах життя. Для молоді чужими були ностальгічні
зітхання за “доброю” Австро-Угорщиною, яка до останнього подиху коштом
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українців розв’язувала свої інтереси, так і інтереси інших народів, наприклад,
поляків.
Українське студентство на початку 20-х рр., навіть зважаючи на
екстремальні для нації умови — польську окупацію, не мало єдиної ідеї.
Критерій для згуртування і, відповідно, для розмежування був — це ідея
державності, орієнтація на національні інтереси або на антинаціональні
(інтернаціональні, комуністично-більшовицькі) інтереси. Проте, коли мова
заходила про студентську політичну організацію, то М.М., наприклад, був
категоричний. “Творячи … політичні студентські організації належить
об’єднувати тільки однорідні ідеологічні елементи. Бажання об’єднати в одну
органічну цілість усі напрями — це шкідлива утопія” [17].
Проблеми студентського руху (ідеологічні засади, створення організації,
участь молоді у політичному житті) порушував і Я.Б. у рефераті “До ідеології
українського студентства”. Він теж уважає, що скерувати національну
політику на нові шляхи зможуть тільки ті, хто зберіг ще незалежність думки,
що вільна від догматизму, а це може зробити лише молодь: “Тільки ви, для
яких Самостійна Україна не порожній звук, не святочна фраза, а
непереможний внутрішній наказ, сильний, як смерть, наказ, що гнав вас на
московські й польські кулемети, тільки ви, що раз вже поставили
національний фронт і з крісом в руках його боронили, тільки ви спосібні
знову його виздвигнути, з’єднати розбіжні стремління… Ви зможете і ви
мусите це зробити. Зачати треба від утворення одностайного національного
фронту молодіжі” [18]. Як бачимо, і він говорить про потребу молодіжної
організації, а називає її Всеукраїнський союз молоді “Молода Україна”. Але
на відміну від ідеологічної організації, вона мала би об’єднувати всі
суспільні напрями, від найлівіших до найправіших, для здійснення спільної
мети — незалежної Соборної України. У перспективі автор бачив і створення
Всеукраїнської політичної організації. Як бачимо, це те, що нагадує єдиний
національний фронт у М.М. Я.Б.говорив і про необхідність видавання
власного органу, і про створення філій нової організації по всій Україні.
Інше важливе завдання “Молодої України” (назва нагадувала про славне
минуле “Молодої України” початку століття) Я. Б. вбачав у праці над
внутрішнім переродженням, над зміною національної вдачі, над усуненням
хиб нашого національного характеру: “Нам треба, щоби місце нинішнього
слабкого, пасивного, безхарактерного Українця зайняв новий тип… тип, для
котрого кличем було би: “лиш боротись — значить жить”. Такий тип може
виховати тільки боротьба, активна боротьба проти насильства. Вона мусить
стати змістом, основним тоном нашого життя” [19]. М.М. уважав, що добрим
і моральним є те, що приносить користь українській нації [20]. Цей автор
вжив (чи не вперше у студентських документах початку 20-х рр.) слово
“націоналізм”: “Мені байдуже, що це назвуть націоналізмом. Не опінія, якою
користується назва ідеї, а зміст даної ідеї є для мене рішаючим… Ми готові
навіть відректися самі ж себе, щоб тільки не впало на нас підозріння, що ми
націоналісти. Всім вільно бути націоналістами, тільки нам, Українцям, ні.
Поминаю це, як фатально відбився на розвою української національнополітичної думки цей страх перед закидом націоналізму перед революцією”
[21]. М.М. посилається на Д.Донцова і цитує його працю “Підстави нашої
політики”. Він висловлює думку про потребу створення студентської
ідеологічної організації, подає положення, що узгоджувалися з поглядами
Д.Донцова. Він критикує думку про те, що якому-небудь народові без
держави власна мова і історична традиція вистачить для охорони перед
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політичними державними націями; недержавні народи завжди залишаються
підлеглими і їх будуть асимілювати державні народи не лише політично, але
й культурно, а звідси — жоден інший ідеал не може стояти вище понад
ідеалом державності [22].
Зародження націоналістичного руху на західноукраїнських землях
відбувалося під гаслом: “Нація понад усе”. Студентський рух того часу був
не лише органічною частиною загальнополітичного руху, але й у багатьох
випадках студентство було ініціатором боротьби з окупантом, було одним із
носіїв ідеї державності і виявилося найбільш прихильною до ідей
націоналізму соціальною верствою, найбільш сприятливим грунтом для
націоналістичних ідей. Це проявилося і в тому, що перші націоналістичні
організації почали виникати серед студентства. Зауважимо, що цей процес
ускладнювався тим, що українське студентство було молодим поколінням
народу, який зазнав поразки у визвольних змаганнях, тим, що воно було
розпорошене — знаходилося в окупованому краю, де боролося за українські
вищі школи, і на еміграції, тим, що на початку 20-х рр. сильним було
радянофільство серед українців на західноукраїнських землях, а також і тим,
що автономістські прагнення частини українського суспільства заважали
становленню державницької ідеології, поширенню націоналістичних ідей.
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22. Там само.

3.3.2. Преса Групи української національної молоді
Незважаючи на те, що націоналістичний рух зародився в краю, перша
організація націоналістичного руху виникла на еміграції. Це була Група
української національної молоді, яку було створено в таборі для
інтернованих вояків УГА (м. Ліберець). Аналогічні групи виникли в м.
Йозефів, де теж був табір для інтернованих, а згодом і в інших містах, де
були українські студенти (Прага, Пршібрам, Відень, Грац, Леобен). На
підставі публікації С.Нижанківського у “Розбудові нації” можна зробити
висновок, що така група функціонувала і у Львові [1]. Про це пишуть В.
Мартинець і П.Мірчук, про заснування Гуртка національної молоді згадує і
“Національна думка” [2], а З.Книш, активний учасник подій того часу, автор
спогадів, сумнівається, наприклад. У Празі Група української національної
молоді формально існувала при Українській академічній громаді. Наявність
ГУНМ, її діяльність допомогла подолати шкідливий вплив “лівих” і
радянофілів.
До складу ГУНМ входили переважно галицькі українці, хоча було тут,
як стверджував С.Нижанківський, приблизно 30 відсотків наддніпрянських
українців [3]. Очолювали ГУНМ З. Петрів, потім Л. Макарушка,
М.Коновалець, І. Гижа, О. Бойдуник. Велику роль у діяльності ГУНМ
відіграли В. Мартинець, Ю. Вассиян, С. Нижанківський, І. Ольховий,
В.Кучабський. Наприкінці січня 1924 р. відбувся перший зїзд Груп
української національної молоді, об’єднавши розрізнені Групи української
національної молоді, відтак скристалізував головні ідеологічні засади,
з’ясував ставлення до важливих актуальних подій. З’їзд заявив, що він стоїть
на позиціях Соборної Української держави і ставить собі за мету незалежну
Українську державу на всіх землях, заселених українцями. З’їзд також
стверджував, що український народ перебуває у стані активної боротьби, що
державність західноукраїнських земель є висловом їх змагань до соборної
Української держави. З’їзд закликав усі українські політичні угруповання на
західноукраїнських землях, що стоять на державницьких позиціях,
об’єднатися у боротьбі проти польської окупації. З’їзд уважав, що у ЧехоСловаччині доцільно створити центр усіх національно-державницьких
угруповань [4]. Було вирішено створити єдиний виконавчий орган, до якого
обрали представників усіх організацій. Але нова організація не повинна була
бути професійною. Тісний зв’язок груп української національної молоді із
такою професійною студентською організацією, як Українська академічна
громада, з’їзд визнав як недолік, оскільки діяльність переобтяжувалася
професійними проблемами. Серед інших недоліків делегати згадували
оборонний характер діяльності ГУНМ і брак ініціативи, слабкий контакт між
окремими організаціями ГУНМ і студентськими національними
організаціями в краю і на еміграції. Як про серйозну хибу говорилося і про
відсутність власного друкованого органу, бо це не давало змоги заявити хоч
би у найзагальніших рисах своє національне, політичне і соціальне “вірую”
[5]. У звіті про цей з’їзд М. Коновалець (редактор “Національної думки”)
зазначив, що кожна організація ГУНМ повинна створити такі секції:
організаційну, редакційно-видавничу, спортивну і секцію пропаганди. Він
писав: “…націоналізм як і соціалізм — це одна із соціологічних наук, яку
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кожен студент повинен перестудіювати” [6]. Одним із важливих рішень
з’їзду було рішення про видання свого друкованого органу. Ним став журнал
“Національна думка”.
Від цього з’їзду почався новий етап діяльності ГУНМ. Цьому немало
сприяв власний друкований орган. До його редагування і діяльності були
причетні такі відомі публіцисти, як М.Коновалець, І.Гижа, С.Нижанківський,
І.Ольховий, О.Бабій, В.Мартинець. У вступній статті “Від редакції”
говорилося про завдання журналу: давати відповіді на всі актуальні питання,
виховувати національний ідеал, зміцнювати національну душу й почування,
прищеплювати національні переконання, вказувати на великі обов’язки щодо
Батьківщини і народу. Редакція заявляла: “… не думаємо присвоювати собі
виключно патенту на корифеїв, національних апостолів. Ні! Нашим
завданням буде в першій мірі приготувати себе до великого діла, поширити і
узасаднити світогляд тих ідей, цілей, змагань і ідеалів, за які поклало свої
голови стільки молодих борців” [7].
До середини 1926 р. “Національну думку” друкували на друкарській
машинці, а потім літографували. В одному із чисел редакція повідомляла, що
ректор університету О.Колесса заборонив “з політичних причин”
використовувати для цього машинку із канцелярії [8]. Про матеріальні
труднощі є й інші згадки. Справді, видання мало не дуже охайний вигляд,
зважаючи на поліграфічний рівень. Та й на перших порах журнал друкував
великі за обсягом статті із продовженням. Можливо, це й дало підстави
С.Ленкавському сказати, що “Національна думка” — слабка і балаклива [9].
Він мав рацію лише частково, бо уже відразу “Національна думка” посіла
виразну позицію з усіх найважливіших проблем. Не можна сказати, що вона
пропагувала націоналізм, бо ще не було сформульовано основних
ідеологічних засад українського націоналізму, але журнал з’ясовував суть
ідеологічної позиції Групи української національної молоді. Так, І.Г. у статті
“Наша ідеологія” висловив думки, які цілком були в ідеологічному руслі
українського націоналізму, — Соборна Україна; найвищий національний
ідеал — державність; єдиний шлях до здобуття державності — боротьба;
орієнтація на власні сили; Москва в своїй суті залишалася такою, якою вона
була за часів Івана Грозного, а під плащем інтернаціоналізму приховується
найстрашніший російський шовіністичний націоналізм [10]. “Тому: одна
думка повинна нас оживляти, одне хотіння лучити, одна віра зігрівати, одна
воля провадити, одна мета присвічувати, а нею є добро української нації. На
наших національних прапорах мусить бути виписане, — ні, не на прапорах,
але в серцях, не написане, а випалене вогнем любові: “Салюс україніце
націоніс супрема леке есто ( у перекладі з латини — добро української нації є
найвищим законом. — О.Т.)” [11]. Принципову позицію “Національна
думка” посідала в “університетському питанні”. Журнал захищав ідею
Українського університету у Львові. У грудні 1925 р. на зборах Групи УНМ
було засуджено вчинок Р.Смаль-Стоцького, який визнали як такий, що
принижує національну гідність [12]. Непримиренну позицію Група
української національної молоді займала щодо Польщі, ставлячись до неї як
до окупанта. Окупантом “Національна думка” вважала і російських
більшовиків: “Українська політична думка не може йти по лінії радянщини… На
місце інтернаціоналізму мусимо плекати ідею національної єдности, на місце
братовбивчої класової різні — ідею співпраці, позитивізму, реалізму та
патріотизму…
Національно-державний
і
класово-інтернаціональний
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комуністичний — це вогонь і вода. … І тому на місце інтернаціональних фраз
несем в народ клич: “Україна понад усе” [13].
“Національна думка” багато зробила для того, щоб українське
суспільство сприйняло гасла й ідеї українського націоналізму. Редакція у
1926 р. заявила, що журнал не є органом, призначеним лише для молоді, а
він відображає думки тих українців, для яких політичною платформою є
винятковість українського національного ідеалу [14]. Можна сказати, що на
той час було два видання, які були органами націоналістичної думки — це
“Літературно-науковий вістник” Д. Донцова і “Національна думка”. Журнал
відгукнувся на появу книжки Д. Донцова “Націоналізм” схвальною
рецензією Ол.Бабія (В. Мартинець надрукував свою рецензію на
“Націоналізм” у ч. 9-10 “Студентського вістника” за 1926 р.). Ол. Бабій не
погоджувався з Д. Донцовим у тлумаченні демократії і моралі,
індивідуалізму, у поглядах на Драгоманова, але поза тим, на його думку,
“твір Д. Донцова мусить стати євангелієм кожного українця. Євангелієм
активності, мужеськости, непримиренності в боротьбі за національну
республіку” [15].
Автори “Національної думки” виробляли ідеологію українського
націоналізму у своїх статтях: “Розбудова нації” Д. Андрієвського, “Пізнання
життя” Ю. Вассияна, “Українські політичні партії перед війною”
О.Бойдуника, “Синдикалізм як нова форма суспільного господарства”,
“Маркс і Енгельс а пангерманізм”, “Дещо про соціалістичну революцію на
Україні” і особливо “Замітки для майбутньої Конференції Українських
Націоналістів” В.Мартинця, “Наша ідеологія” І. Гижі, “Шевченко — творець
національної ідеології” Іл. Вільхи, “Націоналізм і українська національна
визвольна ідея” Гр.Сіманца. Внесок
Журнал сприяв об’єднанню націоналістичних сил. Цю проблему
обговорювали на загальних зборах ГУНМ від 7 листопада 1925 р. Йшлося
про створення Союзу українських національно-політичних студентських
організацій. Загалом ГУНМ ставилася до цього позитивно, хоча з тим
застереженням, що до такого об’єднання можна дійти лише тоді, коли окремі
організації краще будуть обізнані із ідеологічними засадами кожної
організації. ГУНМ запропонувала сторінки “Національної думки” [16].
ГУНМ брала участь у всіх наступних нарадах. Так, на початку 1926 р. з
ініціативи Українського національного об’єднання зібралися ГУНМ, Союз
хліборобів, Військовий союз. Згодом до участі в нарадах приєдналися Партія
радикалів-демократів, Союз українських поступовців, Громада українців з
Кубані. У результаті цих нарад було вироблено основні пункти спільної
платформи: суверенність, повна самостійність і соборність Української
держави; демократичний державний лад; завдання об’єднання — боротьба за
визволення українського народу та утворення власної національної держави;
в своїй діяльності керуватися принципом: “Нація вище за класи, держава
вище за партії [17]. Як способи досягнення завдання визначалися взаємна
політична інформація і координація діяльності.
На сторінках журналу постійною була рубрика “Життя Групи
української національної молоді”, “Зі студентського життя” (про діяльність
ЦЕСУСу), “З радянської України”, “З преси”, “З чужої преси”.
У своїх спогадах В.Мартинець досить самокритично згадував про
ідеологічно-організаторську роботу “Національної думки” [18], але треба
визнати, що цей друкований орган зробив дуже багато для кристалізації
ідеології українського націоналізму і надання йому організаційних форм.
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Ленкавський С. Націоналістичний рух на ЗУЗ та 1-ий Конгрес
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Мартинець В. Українське підпілля. Від УВО до ОУН: Спогади і
матеріали до передісторії та історії українського організованого
націоналізму.— Б.м.в., 1949.— С.157-159.

3.3.3. Преса Легії українських націоналістів
Визначне місце в історії становлення і консолідації українського
національного руху мала ще одна молодіжна ідеологічна організація — Легія
українських націоналістів. Ю.Артюшенко писав: “Створення військовою
молоддю в 1925 році на еміграції Легії Українських Націоналістів можна
вважати в якійсь мірі ідейним продовженням Українського Військового
Клюбу ім. Павла Полуботка, що його очолював в 1917 р. ідеолог
українського націоналізму пор. Микола Міхновський” [1]. До складу Легії
українських націоналістів входили переважно наддніпрянські українці, і це
свідчить про те, що націоналістичний рух мав не регіональний, а
соборницький характер.
12 листопада 1925р. у Празі відбувся з’їзд трьох націоналістичних
організацій — Українського національного об’єднання (М.Сціборський,
Дм.Демчук, Ю. Коллард), Союзу українських фашистів (Л. Костарів,
П.Кожевників), Союзу визволення України ( Григорович). Коли виникли ці
організації, встановити неможливо. Про це не пише і жоден автор із тих, у
кого знаходимо певні факти про історію ЛУН. Очевидно, виникли вони
одночасно із Групами української національної молоді, тобто 1921-1922 р.
Так ось, делегати з’їзду визнали за конечне створити єдину організацію
українських націоналістів. Так виникла Легія українських націоналістів.
Автор спогадів про цю подію С. (мабуть, М.Сціборський) писав у “Розбудові
нації”, що перший період пройшов під знаком важкої організаційної праці
[2]. Так, не було достатньої єдності серед членів новоутвореної організації
щодо шляхів розвитку українського націоналістичного розвитку. Одна група
спиралася у розвитку ідеологічних засад на романтику історичного
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минулого, на його державницькі традиції. Інша група, набагато менша,
обгрунтування своїх ідеологічних засад намагалася знайти в новітньому
європейському досвіді, зокрема і в італійському фашизмі. Прихильники цієї
тенденції намагалися копіювати досвід європейських націоналістичних
партій. Власне, М.Сціборський, який очолював ЛУН, “…заперечивши
наслідування чужих зразків, пішов по шляху шукання власної
внутрішньоукраїнської ідеологічної синтези та започаткував нову, третю
течію УН, яка, власне, й приведе до створення Організації Українських
Націоналістів”[3].
Відомо, які стосунки склалися між наддніпрянськими і галицькими
українцями після варшавського договору (1920) між Пілсудським і
С.Петлюрою і ризького (1921р.) — між Польщею і більшовицькою Росією.
Але до складу обох організацій — і ГУНМ, і ЛУН — входили і галичани, і
наддніпрянці і це було добрим знаком, бо обидві організації стояли на
соборницьких позиціях і понад усе ставили інтереси нації.
Після вбивства С.Петлюри ЛУН провела жалібне віче (у якому взяла
участь і ГУНМ) і заініціювала створення Комітету для оборони пам’яті
С.Петлюри. Це було доречно, якщо зважати на ту істеричну антиукраїнську
кампанію, яка почалася після вбивства С.Петлюри. Саме після смерті
С.Петлюри кардинально змінилося ставлення до нього і в Галичині — він і
тут став символом України. Оцінюючи ці настрої, ЛУН взяла на себе
ініціативу створити Всеукраїнське національно-патріотичне об’єднання.
Проте партійний егоїзм став на перешкоді створенню цієї організації. Але
ЛУН продовжувала діяльність у цьому напрямі. У листопаді 1926 р. відбувся
з’їзд, який визначив політичні засади діяльності ЛУН, її статут і план
організаційної праці. Після цього з’їзду ЛУН продовжила свої зусилля для
об’єднання націоналістичних груп в єдину націоналістичну організацію.
Насамперед, йшлося про ГУНМ. Після спільних зимових нарад навесні
1927р. було створено Союз організацій українських націоналістів [4]. Після
цього ЛУН і ГУНМ через органи Союзу почали підготовку до скликання
Конгресу українських націоналістів. З цією метою окремі члени ЛУН взяли
участь у Конференції українських націоналістів 3-7 листопада 1927р. і
створенні Проводу українських націоналістів (ПУН), головним завданням
якого і було скликання Конгресу.
ЛУНу довелося вирішувати ще одну проблему. Серед членів ЛУНу були
прихильники
Державного
центру
УНР,
прихильники
гетьмана
П.Скоропадського та прихильники ЗУНР. Найбільше було перших. Хоча
переважали наддніпрянці, організація не підтримувала Державний центр
УНР, що орієнтувався на Польщу, яка зрадила УНР як союзника і провадила
антиукраїнську політику в Галичині всупереч усім моральним і міжнародноправовим нормам. Завдяки М. Сціборському ЛУН зайняла соборницьку
позицію, виходячи із загальних національних інтересів українського
суспільства. А ще ЛУН організувала бойкот “зміновіхівців” і радянофілів.
На з’їзді ЛУН восени 1926 р. було вирішено видавати свій друкований
орган. У січні 1927 р. появився журнал “Державна нація” як “неперіодичний
збірник”. Виходив друкарським способом на відміну від “Національної
думки”. Перше число редагувала колегія у складі М. Сціборського,
П.Кожевникова і Дм. Демчука, а наступне редагував Є. Маланюк. У
“Вступному слові” редакція заявляла про розрив із малоросійськоукраїнофільською традицією, про відродження України, про те, що проти
українських націоналістів виступив “єдиний демократичний фронт”
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українських партій і союзів — “лівих і правих”. Сказано тут і про мету
українських націоналістів: “Зрушити болото провансальської благодушности,
випекти хоробу хронічно-провінціяльної здібности до “перелицювання” і
“українізації” всіх одержаних та запозичених від ворога ідей та ідейок,
розвіяти жовтоблакитний туман мрійок про нікому не шкідливу, для ворога
дуже зручну лімітрофно-благеньку “неньку”, розбудити в Українців
приспане почуття історизму, національного патосу і смак до Героїчного,
оживити ті емоції, що з провансальця зроблять сина Великої Нації, а зі
степової Еллади (терпеливого плацдарму боротьби Сходу з Заходом) —
Припонтійський Рим, — ось мета, що стоїть перед молодим українським
націоналізмом, мета, якій заприсяглися служити ми” [5]. Серед авторів
“Державної нації” — відомі діячі, публіцисти, літератори, — Д. Донцов, М.
Сціборський, Є. Маланюк, Ю.Липа, М. Загривний, Л. Мосендз. У статті “Що
таке націоналізм?” Д.Донцов писав: “Ми не є людоїди. Ми не є анархісти. Не
фанатики клясократії і ніколи не стояли за бунт для бунту. Але ми не є і
фанатиками тої чи іншої форми правління, ми стоїмо лише за “примат
зовнішньої політики над внутрішньою…” [6]. Отже, це утвердження гасла:
держава понад усе. Д.Донцов далі розвиває свою думку: “Така є наша
доктрина. Вона ставить patria понад клясу, а революцію проти чужої нації
уважає за єдиний і конечний шлях до звільнення країни. Вона уважає, що
збудження національного патосу і скерування його в два русла любови до
краю і ненависти до чужини — єдиний шлях для нашої нації. Вона думає, що
лише власна незалежність, лише максимальний вияв сил нації забезпечить і
найкраще розв’язання соціального питання. Що лише вільна нація знайде
вірну дорогу до своєї експансії на вні. Що лише вільна нація знайде
найліпшу форму своєї внутрішньої організації” [7]. У цій статті Д. Донцов
ужив уперше термін “воюючий націоналізм”.
У статті “Про національну гігієну” Є.Маланюк (іноді використовував
псевдонім Херсонець або ініціали — Є.М.). нищівно писав про
В.Винниченка. На його думку, саме В. Винниченко був в Україні втіленням
того “общеросійського яду”, який отруїв український організм перед 1917
роком: “Слинява амбітність провінціального акторика, духовний анархізм і
нігілізм, моральний атеїзм і московська ненависть до світла й чистоти, до
неба й духа, соціалістичне гаркун-задунайство і дрібнобуржуазний егоїзм
духовного куркуля — ось сота частина складників “винниченківщини” [8].
Є.Маланюк закликав вимити руки, що торкалися колись В.Винниченка, — у
цьому полягає національна гігієна. Поява статті зумовлена негідною,
аморальною поведінкою В.Винниченка, який і після вбивства С.Петлюри
зводив на нього наклепи.
У журналі були рубрики “Суспільне життя”, “Ворогознавство”,
“Паноптикум”, “Хроніка”, “Життя Легії українських націоналістів”.
Неперіодичність “Державної нації” можна пояснити тим, що власне у
“Національній думці” за 1927 р. появилися основні статті ідеологічного і
організаційного характеру. Зрештою, ця неперіодичність компенсувалася
надзвичайною активністю керівництва ЛУН. Референти її Центрального
комітету побували в усіх державах Європи, де були головні скупчення
українців. Там вони організовували збори, виступали з доповідями, збирали
однодумців, засновували осередки в університетських містах. Ця інтенсивна
ідеологічно-пропагандистська діяльність сягала Туреччини, Єгипту, Канади.
Секцію ЛУН у Берліні було засновано в 1926 р. Згодом вона перетворилася в
Союз українських націоналістів у Німеччині [9]. Така ж секція появилася у
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Парижі [10]. У вересні 1928 р. Товариство українських націоналістів
появилося у Львові [11], у жовтні 1928 р. — секція ЛУН у Люксембурзі [12].
17-18 березня 1928 р. відбувся надзвичайний з’їзд ЛУН. Було зроблено
деякі зміни в статуті. Замість делегатського з’їзду, що міг мати і випадковий
склад, було вирішено обирати постійну Генеральну раду, яка б складалася з
найбільш активних членів ЛУН. Головою ЦК обрали М.Сціборського. На
цьому ж з’їзді було прийнято засади майбутньої діяльності ЛУН у новій
редакції: “1) активна підготовка спільно з ПУН-ом Конгресу, що має
завершити об’єднання усіх націоналістичних організацій і перетворення руху
українських націоналістів у впливовий чинник українського національнополітичного життя; 2) психологічне, ідеологічне й організаційне об’єднання
націоналістів з усіх земель України як перший етап революційноконструктивної, соборно-державницької чинности; 3) дотримання виразно
опозиційної політики супроти окупаційних режимів на українських землях, а
тим самим і до тих українських політичних груп, які спираються на той чи
інший окупаційний режим; 4) ведення рішучої акції проти політичних груп,
які прибирають назву “націоналістичних”, але проводять особистоавантюрну або угодову діяльність, провокують і компрометують
націоналістичний організований рух” [13].
На цьому з’їзді було вирішено створити і Національно-військовий союз
в Чехо-Словаччині, одним із завдань якого була підготовка об’єднання з
іншими аналогічними військовими організаціями українських вояків у єдину
військову організацію на засаді самостійності і соборності Української
національної держави.
Уся ідеологічно-пропагандистська і організаторська діяльність ЛУН
була спрямована на те, щоб зробити, насамперед, молодь активним і
свідомим учасником націоналістичного руху.
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10.
11.
12.
13.

Артюшенко Ю. Легія Українських Націоналістів// Євген Коновалець та
його доба.— Мюнхен, 1974.— С.380.
Розбудова нації.— 1928.— Ч.1.— С.24.
Артюшенко Ю. Легія Українських Націоналістів// Євген Коновалець та
його доба.— Мюнхен, 1974.— С.384.
Розбудова нації.— 1928.— Ч.1.— С.24.
Вступне слово// Державна нація.— 1927.— С.3.
Донцов Д. Що таке націоналізм?// Там само.— С.4.
Там само.— С.8.
Херсонець. Про національну гігієну// Там само.— С.21.
Розбудова нації.— 1928.— Ч.6.— С.251.
Там само.— Ч.7-8.— С.300.
Там само.— Ч.10-11.— С.401.
Там само.
Там само.— Ч.4.— С.600.

3.3.4. Преса Об’єднання українських націоналістів- державників
Націоналістичний рух, що охопив українське студентство в краю і на
еміграції, а саме в Чехо-Словаччині, не міг не зачепити і ті українські
студентські організації, які перебували на території Польщі (Варшава,
Краків, Познань тощо). Є.Чехович писав у статті “Перебудова нашого
студентського життя” (1928): “Донедавна українська нація не могла
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похвалитися ріжноманітністю студентських організацій, об’єднань молоді. В
нас на загал існували лише Громади, в яких головною ціллю була тільки
допомогова акція, а членів її не все мучила ідея, а найчастіше
професіоналізм” [1]. Це й призвело, на його думку, до хаосу, до
непорозумінь. Є.Чехович не виступав проти професійної студентської
організації як типу об’єднання, але вважав, що “…не можуть вони бути
настільки творчими в національному житті, як організації в однорідному
складі членів, як організації виключно ідеологічного характеру” [2]. Влітку
1928 р. серед членів Української студентської громади у Варшаві уже
виникло Об’єднання українських націоналістів-державників. Із цього
приводу “Студентський голос” писав, що націоналістичний рух молоді
зміцнився ще однією організацією, яка теж є осередком студентського життя,
а постання організації, завданням якої є виховання студентів у
націоналістичному дусі, було необхідністю [3]. “Об’єднання, створене на
корпораційних засадах, які виховують молодь в дусі почуття точности,
карности, обов’язковости, якого завданням є плекання націоналістичної
ідеології, має найвищу мету: служіння нації в державному розумінні цього
слова” [4]. Це число (вийшло друкарським способом) мало обкладинку зі
стилізованою свастикою і тризубом (проектував П. Холодний-молодший).
Очолили новоутворену організацію Є. Чехович, М. Лівицький і Ю. Косач.
Оскільки Є. Чехович був видавцем і редактором, то є всі підстави вважати,
що “Студентський голос” був органом Об’єднання українських націоналістівдержавників. У вступній статті редакційна колегія заявляла про продовження
традицій попередніх студентських видань — “Студентського вістника” і “На
чужині”, заявляла, що “Студентський голос” буде інформаційною трибуною,
з якої широкий загал українського громадянства почує вичерпну інформацію
про життя українських студентів-емігрантів, що він буде літописом життя
студентської громади, пам’ятною книжкою наукових і академічних
здобутків. “Студентський голос” мав стати чинником зв’язку і об’єднання з
українським громадянством і українською академічною молоддю [5].
М.Лівицький у статті “З новими силами — до старої мети” писав про історію
виникнення Української студентської громади [6]. Були в журналі рубрики “З
життя Варшавської Громади”, “З життя Громади”, “Організаційні справи”, “З
справоздань управи”. У рубриці “З життя студентських організацій”
знаходимо цікаву інформацію про такі ідеологічні студентські об’єднання, як
корпорації “Галич”, “Зарево”, “Чорноморе”, товариство “Залізна острога” [7].
Але про ідеологічно-світоглядну, політичну орієнтацію журналу свідчили
інші публікації. У статті “В єднанні наша сила” Є.Чехович пише про
суперечності, що роздирали студентські організації. У десятиліття боротьби
за визволення Громада повинна працювати над вихованням нового типу
молодого українця [8], — у цьому не можна не побачити відгомону ідей
Д.Донцова. Його вплив ще помітніший в іншій статті Є.Чеховича “Слова і
діла”. Є. Чехович пише, що молодь повинна бути агресивним і творчим
чинником, що не можна обмежуватися ні думками про автономію, ні про
федерацію з кимось, бо лише державність може гідно увінчати зусилля
українців. Проте для цього треба подолати міжпартійні чвари, силою
здобувати свою державу. Ще одна теза статті: українцям важко було
збудувати свою національну державу, бо вони не мали націоналістичної
партії, а наші завдання “…осягнемо ми тільки шляхом якнайтіснішого
об’єднання всіх національно-державницьких сил… Ціллю організації
повинно бути вироблення у своїх членів якнайвищого почуття честі —
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вироблення сильної волі і характеру, як то елементи являються одними з
найважніших у хаосі боротьби… Нам ніколи не вільно бути хиткими чи то в
суспільному, громадському, чи навіть в товариському житті. Не вільно нам
також бути хиткими і в боротьбі з ворогами, яка мусить бути безоглядною”
[9], “Нам треба витворити фанатичних націоналістів” [10], “Для нас мусить
бути Україна понад усе”, а всі наші діла та слова мусять доказувати, що
Богом нашим — Україна, а ми жрецями її національного престола” [11]. У
цій статті Є.Чехович сформулював ідеологічні засади, на яких студенти
згуртувалися в Об’єднання українських націоналістів-державників. Це була
студентська організація ідеологічного напряму. Про її потребу говорилося в
статті В. Воїна “На старих позиціях, але по-новому” [12]: “Новий тип
організацій високошкільних повинен бути більше зближений до характеру
української історії. Ці організації повинні бути більш замкнені, як були
замкнені наші історичні ордени (Січ), братства, бурси, братерства
(політичні). Спільність світогляду і не дуже велика кількість членів (для
ліпшого використання їх) перші передумови цього… Тотожність світогляду і
дисципліна майже усувають можливість сварок… Коротко: державницький
світогляд, державницький ентузіазм час уняти в організаційну систему,
закласти для молодих державників керівників постійні кадри, котрі є так
само потрібні краю, як кадри регулярної армії. Всі інші “нерегулярні” типи
наших національних організацій високих шкіл повинні відпасти, як зайва
витрата суспільної енергії” [13]. На його думку, до такого типу організації
наближалася Українська студентська громада у Варшаві, Союз
націоналістичної української молоді у Львові, деякі студентські корпорації.
Мотив боротьби подає стаття М. П. “Братанням чи силою?” [14]. Д.
Донцов у статті “З непевного шляху” з’ясовує новаторство
націоналістичного світогляду, його найважливіші риси: антибільшовизм,
критика соціалістичного і міщанського українства, давнього українофільства
і народовства, поборювання національно-культурницького і національнополітичного
“хрунівства”,
національного
регіоналізму,
псевдонаціоналістичної риторики, тривалість формування націоналістичного
світогляду. Д.Донцов звертається до молоді: “Не до регіоналістів і легалістів,
не до “фактопоклонників” має йти в науку націоналістична молодь, лиш
вчутися в дух своєї доби, прислухатися до заклику незреалізованої волі,
зрозуміти патос своєї доби і визволитися духово з … спадщини минулого”
[15]. Д.Донцов закликав молодь викувати моральну зброю майбутнього чину,
зброю націоналізму [16].
Травневе число (ч.4) за 1928 р. було присвячене С. Петлюрі. Тут
вміщено лист до голови Української студентської громади у Варшаві від 10
березня 1926 р. С. Петлюра закликав членів Громади плекати ідею державної
незалежності [17]. Із журналом співробітничали, крім Є.Чехович, Ю.Косач,
М.Левицький, Ю.Липа, Н.Лівицька, А.Коломієць.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Чехович Є. Перебудова нашого студентського життя// Студентський
голос.— 1928.— Ч.6.—— С.8.
Там само.
Там само.— Ч.3.— С.15.
Там само.
Від редакційної колегії// Там само.— 1927.— Ч.1.—— С.2-3.
Левицький М. З новими силами — до нової мети// Там само.— Ч.1.—
С.7-15.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Там само.— С.43-44.
Чехович Є.В єднанні сила// Там само.— С.7.
Чехович Є.Слово і діло// Там само.— 1928.— Ч.3.— С.6-7.
Там само.— С.7.
Там само.— С.9.
Воїн В. На старих позиціях, але по-новому// Там само.— Ч.4.— С.10-16.
Там само.— С.16.
М.П. Братанням чи силою?// Там само.— С.8-12.
Донцов Д. З непевного шляху// Там само.— С.5-6.
Там само.— С.6.
Там само.— С.1-2.

3.3.5. Преса Союзу української націоналістичної молоді
Перші спроби створити державницьку (націоналістичну) молодіжну
організацію у краю припадають на початок 20-х рр. На думку З.Книша, ці
ідеологічні гуртки на грунті українського націоналізму помітного не
вирізнялися [1]. Молодь відновлювала довоєнні організаційні структури.
С.Ленкавський пише, що українське громадянство дисципліновано
здійснювало заклики підпільної УВО, західноукраїнського закордонного
уряду і керівництва головних українських партій в краю (націоналдемократів і радикалів). Націоналістичний рух молоді розростався і міцнів,
адже УВО від самого початку діяла в легальних українських установах. “Але
в рядах конспіративної організації військового типу не було місця для всіх
охочих. У 1923-24 рр. утворювалися окремі таємні гуртки з довірених
знайомих з бойовим наставленням і зацікавленням політичною
проблематикою, які потайки сходилися, читали підпільні видання УВО, а
згодом нелегальну “Сурму”, легальні журнали й політичні брошури” [2], —
пише С.Ленкавський, ідеолог українського націоналізму, активний учасник
подій того часу. Зміцненню націоналістичних настроїв сприяло і ганебне
рішення Ради амбасадорів від 15 березня 1923 р. В.Мартинець так згадував
про ті події: “Зневіра головних представників партійного світу та перші
прояви політичного опортунізму в Галичині, що наступили після ухвали
Ради амбасадорів (1923) викликала реакцію в напрямку оздоровлення
відносин шляхом відокремлення націоналістичних елементів у власні
організації. Хоч спроби творення націоналістичної партії скінчилися
невдачею (В.Мартинець має на увазі “загравістів” і Українську партію
національної революції (роботи. — О.Т.), все ж потреба, що призвела до цих
спроб, не минула. Передусім це торкалося молоді, серед якої висланці різних
партій почали робити справжнє моральне спустошення” [3]. Такою
студентською націоналістичною організацією стала Група української
державницької молоді, яка виникла у 1923 р. серед студентів українського
таємного університету. Її створенню і передували гуртки (чи гурток), які
симпатизували Групам української національної молоді у Чехо-Словаччині і
сповідували ідентичні ідеї. Так само, як і на еміграції, національно-свідомі
студенти-українці витримували важку боротьбу з комуністами і
радянофілами, а також з тими, хто був готовий піти на компроміс із
польськими окупантами, сподіваючись виторгувати автономію. І ця боротьба
була успішною. Б.Савчук називає появу ГУДМ стихійною [4]. Члени цієї
групи “ще не мали ясно оформленої ідеології, а спирались тільки на власний
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закон, на свій патріотизм і на віру в те, що здоровий стихійний гін
українського народу до здійснення власної Правди переможе” [5]. Серед
провідних членів Групи української державницької молоді були
С.Охримович, Ю. Вассиян, І. Габрусевич, Б. Кравців, О. Боднарович,
В.Диденко. З. Книш зауважує, що Ю.Вассияна тоді у краю не було [6].
Становлення студентської ідеологічної організації почалося з гурту
молодих людей, які розуміли потребу створення ідеологічної організації для
об’єднання їх на засаді спільного світогляду і національного виховання [7].
Ця потреба значно посилилася, коли стало доконаним фактом падіння
українського таємного університету і припинення бойкоту польських
високих шкіл, коли університети поповнилися молоддю, яка не пройшла
загартування у боротьбі за українські високі школи, не брала участі у
саботажних акціях і акціях громадянської непокори. “Виявилося при тому,
що ця молодь, у великій більшості, ідейна і патріотична, готова до праці і
жертви для України, але мало розвинута політично й податна на різні
ідеологічні впливи. Потрібно було довгої і тривалої праці, щоб надати їй
виразного політичного обличчя і зробити здібною не тільки до професійної
праці після закінчення студій, але й до національно-політичної боротьби у
продовженні традицій недавніх визвольних змагань” [8]. Оскільки, як
свідчить З. Книш, статут нової організації читав Д. Паліїв, політичний
референт УВО, то ця організація заініціювала створення молодіжної
ідеологічної організації. Створено її 1925 р., тобто минуло більше року, щоб
перші гуртки чи Групи української національної молоді стали Групою
української державницької молоді або Групою української націоналістичної
молоді.
У діяльності Групи УНМ дискусії належали до найуживанішої форми
роботи. До Академічного дому, неофіційного осідку ГУНМ, приходили
представники різних ідейно-політичних орієнтацій — В. Старосольський від
соціал-демократів, Д. Паліїв, і В. Целевич від УНДО, прихильники
гетьманського руху. На той час Група не мала ще виразного
націоналістичного світогляду. На думку З. Книша, ГУНМ складала цілісність
завдяки двом чинникам: антикомуністичній й антирадянській позиції і
запереченню польської державності на західноукраїнських землях [9]. Такі
погляди могли бути наслідком впливу Д.Донцова або ГУНМ ще не була
достатньо однорідною. З цього приводу З. Книш пише: “А понад усім тим
щораз могутніше рисувалася тінь Дмитра Донцова… всі читали
“Літературно-науковий вістник”, що його він редагував, захоплювалися його
гострим пером і з запертим віддихом слухали його публічних доповідей чи
пак відчитів… Якраз тоді вийшла з друку головна його праця “Націоналізм”.
Всі її читали і хотіли вважати неначе новою євангелією, може не так з уваги
на її зміст — бо не всі його тоді добре розуміли і мушу признатися, що і я до
них належав, але головно тому, що написав її Донцов і в першій її частині
громив “лібералів”, “соціалістів” та “демократів”, бив наліво і направо, як
крокодил хвостом” [10].
Є. Коновалець, оцінюючи події молодих літ, надавав вагомого значення
таким подіям: знайомству з наддніпрянською еміграцією, до якої належав
Д.Донцов, науці в І. Боберського та акту М. Січинського [11]. Про реферат
Д.Донцова на II всеукраїнському студентському з’їзді у Львові в 1913 р.
“Сучасне політичне положення нації і наші завдання” Є.Коновалець сказав,
що він був своєрідною сенсацією [12].
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Після поразки визвольних змагань Д. Донцов пише матеріали про
важливі аспекти національно-визвольної боротьби: праця “Підстави нашої
політики”, статті на сторінках “Літературно-наукового вістника”, “Заграви”
(1923-1924), “Bellua sine capite (З нагоди п’ятилітніх роковин проголошення
незалежности України)” [13], “Atrophia cerebri (До психольогії рідного
філістерства)” [14], “Розклад нашого партійництва” [15].
У 1923 р. Д. Донцов пише статтю “До молодих”, в якій обгрунтовує
заснування “…гурта, який вносив би… чисто релігійний запал, без якого ще
не перемагали ні один рух і ні одна ідея” [16]. “Релігійний запал” як
соціально-психологічний і моральний стан був притаманний молоді.
1926 р. появився “Націоналізм”, який став настільним підручником
молодого покоління, появилася ціла низка його статей, якими зачитувалася
молодь: “Що таке інтернаціоналізм?”, “Дві революції”, “Патріотизм і
націоналізм”, “Шатость малоросійская”. Д. Донцов бачив, що молодь
створює націоналістичні організації, сприймає націоналістичні ідеї і гасла і є
тією соціяльною силою, яка готова беззастережно йти шляхом боротьби за
національну ідею. До речі, відмова Союзу української націоналістичної
молоді (СУНМ) від пропозиції керівництва УНДО стати молодіжною
структурою цієї партії, на той час уже масової і впливової, була пов’язана з
поглядами на партію Д. Донцова. Націоналістична молодь, зосереджена у
СУНМ, прийняла концепцію Д. Донцова, який виступав за єдиний і строго
організований націоналістичний рух. Д. Донцов мав опонентів навіть серед
прихильників націоналістичної ідеї, але основні його принципові ідеї були
зумовлені історично. У статті “За завтрашній день” Д. Донцов переконував
молодь у тому, що “…дійсність створять для нас лише ті, хто сміло вхоплять
за горло наше сучасне і заб’ють його в ім’я майбутнього… Коли вони в нас
з’являться і з погордою відвернувшись від інтриганства і карієрництва, від
старого і старих, зачнуть свою працю — червоними цифрами зазначимо в
нашій книзі бития — цей дійсно новий рік” [17]. У статті “Проблема
поколінь” Д. Донцов застерігає західноукраїнську молодь від впливу
опортуністичних партій, які намагаються здобути вплив у молодіжних
націоналістичних організаціях, прагнуть культивувати “тепличний”
націоналізм. Д. Донцов радіє з того приводу, що молодь не піддається, що
вона замість анонімного історичного процесу ставить творче “Я”, що вона
без страху вимовляє слово “Хочу” [18].
Поява молодіжної націоналістичної організації у краю свідчила про
зміцнення націоналістичних настроїв, про популярність серед молоді ідей
Д.Донцова, думок про потребу створення політичної організації (на
націоналістичних засадах) нового типу. Водночас це свідчило, що застарілим
партійним (особливо соціалістичним, демократичним) догмам, орієнтації на
чужі сили (особливо радянофільству й полонофільству), угодовству і
пацифізму, малоросійському “провансальству” поставлено серйозні
перепони.
СУНМ часто запрошував Д. Донцова виступати з доповідями у різних
містах Східної Галичини. “… Його поїздки були одним великим
тріюмфальним ходом націоналістичної ідеї. Вслід за тим ішли чистки
комунофільського елементу найперше скрізь там, де мала якесь слово
молодь, а потім і серед загалу української інтелігенції” [19].
Націоналістичний рух охопив середні школи, гімназії. Носіями цих ідей
були пластуни, найактивніша частина української молоді. Пластовий закон
забороняв створювати інші пластові організації, але він не міг стати на
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перешкоді, коли мова йшла про читання публіцистики Д.Донцова, участь в
акціях, заініційованих УВО чи створення нелегальних груп із числа
націоналістично настроєних пластунів. П. Мірчук, біограф Р. Шухевича,
пише, що Р.Шухевич в 1922 р. організував пластовий гурток “Ясний
Тризуб”, а згодом став членом таємної ідейно-політичної організації
“Організація вищих кляс українських гімназій” [20]. С. Шах у своїх спогадах
пише про Академічну гімназію. Молодь тоді (С.Шах вчився в гімназії у 19201928 рр.) горнулася до УВО, до нелегальної роботи (Пласт був забороненим у
гімназії): “Від “Пласту” виходили всякі почини і ми намагалися тримати всю
молодь під своїм впливом… З “Пласту” вийшов потім організований бойкот
державних свят…” [21]. Антипольська спрямованість гімназистів і
середньошкільників була масовою, а тому УВО завжди могла розраховувати
на підтримку своїх акцій. Зі спогадів В.Янева: “Вже з коротко наведених
фактів ясно випливає, що самі обставини пхали молодь до щораз більшої
радикалізації, а “Пласт” був природним помостом до націоналістичних
гуртків, а згодом до ОУН. Так соціологічна ситуація перемінювала молодь,
яка в основному поклонялася чистим гуманним ідеям, тотожним з справжнім
европейським гуманізмом, в напрямі радикалізму, який щораз більше
віддалювався від гуманізму й сприймав захоплено “науку” Дмитра
Донцова…” [22].
В.Янів звернув увагу на таку соціально-психологічну рису молоді: під
впливом полонізаційної шкільної політики молодь культивувала екстремізм,
“…вона поруч пристрасної любови до свого навчилася ненавидіти, а звідси
вже тільки крок до бажання помсти. Чисто гуманістичні бажання служити
Україні пером, знанням, працею радикалізуються: молодь опановує бажання
безпосередньої боротьби…” [23].
У 1924 р. виникла Організація вищих кляс українських гімназій, куди
входила пластова молодь. Ця організація мала на меті готувати учнів до
студій в Українському таємному університеті, до бойкоту польських шкіл,
але це було “офіційне” завдання на випадок викриття організації. У 1925 р.
Українського університету не стало, тож ОВКУГ відзначала українські
національні свята, брала участь у антипольских акціях, розповсюдженні
нелегальної літератури, зборі коштів для УВО, ідейно-політичному вишколі
своїх членів, розкиданні листівок, стеженні за поліцейськими агентами і за
своїми колегами, якщо їх підозрювали у зв’язках з поліцією [24].
У грудні 1924 р. появився нелегальний друкований орган ОВКУГ —
журнал “Метеор”, “часопис української середньошкільної молоді”. Редагував
його Мстислав Хмара (очевидно, псевдонім). Друкували часопис на
друкарській машинці, а потім розмножували. Як зазначено, у ч. 1, вийшло
воно на “ташенгельд” (кишенькові гроші, у перекладі з німецької мови.—
О.Т.) учнів. Появився “Метеор” після II з’їзду представників середніх шкіл,
що відбувся у Львові 8-9 листопада 1924 р. У публікаціях журналу
відчувається гостре незадоволення молоді ситуацією, в яку потрапило
українське суспільство: школи перетворюються в казарми яничар, молодь
виховують рабами, треба боротися з традиційними рисами українців —
безініціативністю, малоактивністю, лояльністю до влади, а тому треба
виховувати новий тип українця — активного і дисциплінованого. Так писав
М.Х. у програмній статті “Наша молодь — наше майбутнє” [25]. Свої
роздуми він продовжив у наступному числі. У цій публікації М.Хмара далі
критикує хиби школи, що не дає ні тривкого теоретичного знання, ні
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підготовки до практичного життя і не виховує молодь у національному дусі
[26]. Автор пише про потребу організації середньошкільної молоді.
Публікації журналу були гострими. Влада мала претензії до керівництва
Пласту, вважаючи, що це одне із його друкованих видань. Проте “Метеор”
критикував Пласт: “Легальні організації учеників підупали. Пласт втратив
майже цілковито своє виховне значення, став більше гвардією гімназії…”
[27]. Члени ОВКУГ критикували Пласт, оскільки їх політична програма була
конкретніша: “І тому, ототожнюючи свій одиничний розвиток з вимогами
української національної ідеї, ототожнюємо себе з історичним напором
українських мас…” [28]. Вийшло кілька чисел журналу.
Серед членів ОВКУГ були Р. і Ю. Шухевичі, В. Янів, Б. Кордюк,
Б.Підгайний (Львів), С. Бандера, С. Ленкавський, З. Коссак, О. Гасин, Д.
Грицай, В. Сидор, Г. Салевич, В. Кобільник (поза Львовом), які стали добре
відомими у політичному житті 20-30-х рр.
1926р. ГУНМ (або ГУДМ), ОВКУГ й інші молодіжні націоналістичні
організації об’єдналися в Союз української націоналістичної молоді (СУНМ).
В Мартинець писав, що основну увагу в СУНМ звертали на: 1)
самоосвідомлюючу роботу серед своїх членів; 2) на культурно-освітню
роботу на селі; 3) на закладання “Просвіт”, “Соколів”, хорів, аматорських
гуртків. У Львові СУНМ зумів поставити під свій вплив усі найважливіші
студентські установи (Академічний дім, Студентську громаду) [29]. Те, що
не вдалося старшому поколінню — створити націоналістичну партію, —
вдалося молоді із постанням Союзу української націоналістичної молоді. У
1928 р. “Розбудова нації” видрукувала інформацію (за жанром це радше звіт)
К-іва (Б. Кравців.— О. Т.) про СУНМ. К-ів констатував, що функціонують
дві високошкільні, чотири середньошкільні, три селянські і дві робітничі
групи СУНМ. Автор писав про структуру Союзу, про рівень участі в його
діяльності прихильників, новиків і дійсних членів, про ставлення до
українських політичних партій — з ними Союз не мав ні організаційного, ні
ідеологічного зв’язку. “Головним завданням Союзу є сьогодні приготування
в українському громадянстві грунту для єдиної організації націоналістів
шляхом виховної праці серед молоді” [30]. Ось чому такого значення
надавалося ідеологічній і самовиховній праці всередині організації. Члени
Союзу активно працювали з молоддю: “Таким чином, наша націоналістична
молодь веде перед серед студентства і тримає в своїх руках усі фахові
студентські організації та установи через свою частину старших пластунів,
що згуртовані в окремому пластовому уладі, він веде пластові організації.
Націоналістична середньошкільна молодь об’єднує кращі елементи в
поодиноких школах. Селянські і робітничі, як також і ремісничі групи
працюють головно над самоосвітою організованої молоді… і ведуть освітні
та спортові організації в своїх місцевостях” [31].
Журнал “Смолоскипи”, “журнал націоналістичної молоді”, почав
виходити у 1927 р. у Львові. Редактором і видавцем був О. Боднарович.
Появилася трибуна, з якої можна було закликати молодь до праці і впливати
на неї. Вс. Аркадіїв у статті “Мета і засоби. Що повинна робити молодь?” на
це питання відповів так: працювати і більше гартувати не тіло, а дух.
Появилося всього кілька чисел журналу, але його публікації справді були
підпорядковані саме ідеологічному вихованню молоді, членів СУНМ,
гартуванню духа, оскільки організаційне зміцнення відбувалося за
допомогою інших засобів. Зрештою, кристалізація ідеологічної платформи, а
тим більше єдність ідеологічних засад завжди сприяли й організаційному
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зміцненню. У “Листах до молоді” О.Боднарович писав про те, чому і для
чого видається журнал — для молоді як для найактивнішої частини
суспільства і для людей “з юним серцем і юною душею”: “Тільки ти мусиш,
молоде, з тими людьми стрінутися. І ось для тої зустрічі з ними і задуманий
цей журнал… Це буде місце, де ми об’єднаємося в одну велику, духову
громаду, що піде разом на велике діло” [32].
У статті “Ми — на підставі тез “Нашого вірую” О.Боднарович (мав
псевдонім — О.Дніпровський.— О. Т.) детальніше схарактеризував молодь,
яка прагне до чину: “Але хаос не вічний!… І ось з того хаосу, що запанував у
нашому житті, виринає щось, що вирізняється на фоні цілого хаосу, щось,
що набирає виразних, означених форм. Це ми! Українська Націоналістична
молодь” [33]. О. Боднарович вказав, що українська націоналістична молодь
— це та молодь, яка усвідомила собі ситуацію, в яку потрапила нація. Працю
над її визволенням ця молодь визначила собі як найважливіше завдання:
“Тому чужі для нас всякі інтернаціоналістичні кличі, … бо найближчі для нас
ми самі, найбільші єдині святощі для нас — наша Нація” [34]. По-друге, це та
молодь, яка не знає, що таке скромність, вона зухвала і свої сили міряє
своїми намірами. По-третє, це молодь, яку “…не спинять ніякі перепони, бо
що може спинити нашу волю?” [35]. Це була молодь, яка заявляла: “Ми не
віримо в ніякі неможливости. Для нас нема нічого неможливого. Віримо, що
сильна воля спільноти все перемагає. Тому ми виконаємо не те, що зможемо,
а те, що повинні, що мусимо виконати… Ми змінимо себе цілковито в тому
напрямі, в якому вимагатиме наша найвища мета” [36]. У цих міркуваннях
були повторення того, що висловлював раніше Д. Донцов.
“Смолоскипи” світоглядно і морально-психологічно зміцнювали
молодий націоналістичний рух. Журнал уважно стежив за перебігом
студентського життя, його професійних організацій у краю і за рубежем. Це
інформація і публікації у рубриках “З нашого руху”, “Студентські справи”,
“Комунікати й обіжники”. Так, журнал відгукнувся публікаціями на п’яту
річницю ЦЕСУС [37] і на з’їзд СУСОНД у Данцігу [38]. Негативно оцінював
журнал діяльність Студентської громади у Львові [39].
Інші важливі рубрики: “Крізь політичну призму” — огляд
найважливіших подій протягом останніх місяців, “У чужих країнах”,
“Прочитай”. Під останньою рубрикою було вміщено роздуми Б. Кравцева
про книжку “Націоналізм” Д. Донцова. СУНМ делегував Б. Кравцева на
Першу конференцію українських націоналістів у Берліні 3-7 листопада 1927
р.
Чим більше розросталася організація, тим активнішими ставали спроби з
боку УНДО здобути впливи на СУНМ і зробити його своєю молодіжною
структурою. Спроби перетворити СУНМ у легальну секцію УНДО (цю
позицію поділяли О. Боднарович і М.Демкович-Добрянський) викликали
рішучий спротив з боку загалу Союзу. Прихильники О.Боднаровича (їх було
мало) відійшли, організацію очолив Б.Кравців. До проводу прийшла молодь,
яка згодом увійшла до лав ОУН: С.Охримович, який і раніше брав активну
участь у роботі СУНМ, І. Габрусевич, З. Коссак, В. Янів, С. Ленкавський,
Б.Кордюк, Є. Врецьона, М. Турчманович.
СУНМ створив літературну групу “Листопад”, до якої входили молоді
поети, письменники з націоналістичними поглядами (Б.Кравців, В.Янів,
Р.Драган, В. Лопушанський, Р. Завадович, Й. і Ж. Процишини, І. Чорнява,
В.Габрусевич). Їх патріотичні твори появлялися на сторінках молодіжної
преси, на сторінки “Літературно-наукового вістника”.
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С.Ленкавський згадує про видання одноднівки “За Україну!” [40], яку
підготували С.Охримович, І.Габрусевич, Б.Кравців і він, але вона не
збереглася, оскільки поліція випередила молодих конспіраторів і
конфіскувала наклад.
Згодом появилося “Юнацтво”, “журнал молодих націоналістів”,
видавцем і відповідальним редактором був Володимир Габрусевич, брат
Івана Габрусевича — засновника і організатора “Юнацтва”, нелегальної
організації, до якої входили львівські пластуни [41]. “Юнацтво”
культивувало ті ж форми роботи, що й інші нелегальні молодіжні організації,
але крім цього тут було налагоджено військовий вишкіл — члени “Юнацтва”
вчилися володіти зброєю, вивчали основи стратегії і тактики. Дати виходу не
вказано, але зазначено, що перше число мало появитися 1 листопада, проте
через арешт відповідального редактора Б.Кравцева воно появилося пізніше.
Це був, очевидно, кінець 1928 р. або ж початок 1929 р. Журнал відкрився
статею під дещо претензійною назвою “Ми”. Молоді націоналісти вважали
себе лише етапом тієї революції, що почалася десять років тому. “Фактами,
що визначають цей етап, ми уважаємо сьогодні: свідоме завдання
перебудувати українську псіхе (душу.— О.Т.), величезний зріст
націоналістичного руху і переконання його передових одиниць та
організацій, що націоналістична ідея окрема і виключна, яку не погодити зі
старими ідеями, яку не вбгати в старі форми” [42]. Молоді націоналісти
заявили про те, що вони виступають проти угодовства, партійництва,
жидівства і всесвітянства, про свій намір створити організацію
націоналістичних сил, зібрати навколо націоналістичної ідеї всіх, хто її
визнає. Про свій рух вони заявили, що це не лише теорія, але й чин.
На сторінках журналу виступали відомі діячі студентського і
молодіжного націоналістичного руху: С.Ленкавський, С.Охримович.
С.Ленкавський вбачав причини нашої поразки у вадах психіки і тому писав
про необхідність творення нового духу нації, про перетворення давньої
психіки рутенця в психіку свідомого члена поневоленої нації, що не
скорилася окупантові [43]. У статті “Наш націоналізм і “націоналізм” наших
дідів” С. Охримович вказав на різницю між молодіжним рухом початку
століття і кінця 20-х рр.: “Раціоналізм, народництво, соціалізм і т.п. — це
ідеї, що ними переймалося старше за нас покоління молоді. Сторінки
“Молодої України”, Життя”, “Шляхів” і вся діяльність досить живого
передвоєнного Студентського Союзу стоїть під їх знаком. Останки цих ідей
стирчать ще в світогляді нашої інтелігенції (“Діло”), а в певних середовищах,
до деякої міри під впливом нових кличів інтернаціоналізму, мають претензії
до експансії (“Громадський голос”, “Проти хвиль”, “Нова Україна”).
Сьогодні ми виповіли їм війну в ім’я принципів націоналізму” [44]. У цьому
протистоянні автор бачив не конфлікт “батьків” і “дітей”, а вибір
правильного шляху. У статі “Український націоналізм і його шлях”
Л.Костарів конспективно виклав основні тези своїх публікацій у “Розбудові
нації”.
У публікаціях під рубрикою “Пером і шпагою” журнал полемізував з
іншими виданнями, під рубрикою “Хроніка” журнал повідомляв про участь
студентів в інших молодіжних організаціях. Була і рубрика “Бібліографія”.
Націоналістична ідея, чин, самопосвята — ось що характеризувало
діяльність СУНМ. Б. Кравців писав: “За час існування Союзу витворився вже
певний тип молодого націоналіста. Своїм думанням і чином він чужий
старому поколінню, яке виховувалося у партіях. Власне, це є найбільшим
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успіхом, бо сьогодні існує, правда, невеликий, але сильний гурток
націоналістів, що зуміє повести націоналістичний рух на Західній Україні та
вихований в соборницькому дусі, вважає себе частиною тої майбутньої
організованої сили, яка росте всюди, де тільки жиє молоде українське
покоління на цілій Україні й поза її межами, на еміграції” [45]. Цей “певний
тип молодого націоналіста“ не хотів іти на послуги до партій (тут УНДО), які
посідали
центристську
позицію,
погоджуючись
на
автономію
західноукраїнських земель.
Націоналістичний рух серед українців на еміграції залишився б на рівні
теорії, ідеології, якщо б не плекав націоналістичні настрої в українському
суспільстві на західноукраїнських землях. Завдяки СУНМ націоналістична
молодь подолала радянофільство, вона не йшла на компроміс із окупантом,
морально й психологічно готувала українське суспільство до прийняття ідеї
боротьби. У середовищі цієї молоді появився новий тип українця. СУНМ як
організація еволюціонув від боротьби з радянофільством і комунізмом,
неприйняття демократичних і соціалістичних ілюзій до усвідомленого
націоналістичного світогляду, від різних за поглядами гуртків молодих
людей до організації, яка понад усе ставила Націю, а найголовніший спосіб
досягнення національного ідеалу вбачала у боротьбі.
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3.3.6. Преса студентських корпорацій 20-30-х рр.
Кожен суспільно-політичний рух опирається на ідейно-організаційні
засади. І.Микіта, згадуючи про українські студентські корпорації в Кракові,
писав: “Може найкраще повинно відчути вагу та потребу сильної організації
українське студентство, якому судилося на еміграції здобувати собі знання.
Ліпше чи гірше поставлені студентські Товариства, що гуртують в собі
людей з ріжними політичними й ідеологічними переконаннями не дають
вповні цего, чого вимагає від нас ся хвиля” [1].
Потребу в корпорації як формі студентського організованого життя
першими відчули українські студенти Буковини. Щоправда, ця потреба ще не
була повною мірою зумовлена ідеєю української державності і
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національними інтересами, проте вона не копіювала сліпо і зарубіжний
досвід. Це було намагання наповнити чужу форму національним змістом,
опираючись на українські традиції. Загалом це вдалося, хоча перші
українські студентські корпорації були під впливом “буршівства”. Мотивація
та обгрунтування доцільності такої організаційної форми студентського
життя виявилася недостатньою. Тому громадськість спочатку ставилася
упереджено до студентських корпорацій. Відомий діяч націоналістичного
руху Р. Купчинський у 1929 р. писав: “Вперше почув я про корпорації в
батьківськім домі. Ще малим хлопцем прислухувався я розмовам про
“запитих німецьких буршів”, які тільки й знають, що пити, карти грати і
робити несмачні бешкети, нібито обороняючи свою загрожену честь. Це все
не могло мене добре настроїти до корпорацій і корпораційного життя” [2].
Тільки згодом Р.Купчинський, як пише він у спогадах, почав уважати, що
“…повоєнний український студент не сміє не пройти через горнило
корпораційного життя. Бо там і тільки там позбудеться вроджених
національних хиб, а придбає те, чого нам так дуже і дуже бракує — сильної
волі і певности себе” [3].
Ця думка Р. Купчинського важлива для розуміння рис “повоєнного
студента”. У західноукраїнській публіцистиці (насамперед, Д. Донцов) вже
розглядалося питання про потребу виховання українця нового типу —
рішучого, впевненого, войовничого. Ця проблема постала після поразки
визвольних змагань. Крім цього, розвиток студентських організацій
гальмували численні конфлікти і внутрішні чвари, розбіжності й різниці в
політичних поглядах і переконаннях, підривна робота московської
комуністичної агентури. Суспільне значення студентських організацій
зменшувалось. У цих умовах корпораційний рух мав на меті об’єднати
студентів на спільних ідейних і морально-духовних засадах.
А.Мілянич, аналізуючи організаційну структуру студентського життя,
писав, що навіть найтісніші і найменші гурти, спільноти, які об’єднують
студентів із однаковими духовними уподобаннями (мистецькі, літературні
секції, спортивні гуртки, секції україністів, істориків, хіміків) не зв’язують
своїх членів так близько, “…щоби вони творили з себе одну духову
спільноту, з одною думкою, з одною ідеологією, з повною відповідальністю
за себе й за свій гурт, з одним певним наміром вступати в життя як активна
одиниця. Цьому завданню відповідають щойно студентські гурти,
зорганізовані на корпораційних основах, або, коротко, корпорації” [4]. У
статті “Корпорації як нова форма організації студентів у нас” він дав і
визначення поняття “корпорації”: “Є це невеликі гурти (біля 20-30)
студентів, яких головним завданням є перевиховання в свойому нутрі
недосвідчених, несамостійних гімназійних абсольвентів у часі їхніх студій на
свідомих, активних громадян з точно закріпленим світоглядом, ясним
поглядом на життя” [5].
У 1923 р. у Празі засновано корпорацію “Зарево”. Її завданням було:
виробити в своїх членів твердий характер, дисциплінованість і готовність
присвятити себе для найвищого добра нації, “плекати почуття національної
гордості, культ лицарства та героїзму і тим виховувати новий тип
громадянина-українця” [6].
У лютому 1924 р. була заснована українська студентська корпорація
“Чорноморе” в Данцигу. “Йдучи за вимогами часу і узгляднюючи ті
обставини, в яких опинився наш народ, висунуло “Чорноморе” три основні
кличі: “Великодержавність, Національність і Соборність України” [7]. На цих
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кличах згодом організовано братні корпорації у Познані, Кракові, Львові та
Варшаві.
У Познані “Чорноморе” засновано на початку червня 1927 р. Познанська
корпорація мала ті ж кличі, кольори й відзнаки, що й данцизька. Ідеологічна
орієнтація членів корпорації зрозуміла з тем їхніх рефератів: “Основні
державницькі ідеї Богдана Хмельницького”, “Доктрина Макіавеллі”,
“Фашистівська державність”, “Націоналізм та інтернаціоналізм”, “Історія і
завдання українського “Пласту”, “Розвиток української національнополітичної думки”, “Боротьба за УВШ”, “Історія німецьких корпорацій” [8].
У Кракові корпорація “Чорноморе” заснована на початку травня 1928 р.,
у Львові — всередині травня, у Варшаві — наприкінці жовтня [9].
У травні 1928 р. у Данцигу на конференції братніх корпорацій обов’язки
Верховної корпорації було покладено на “Чорноморе” із Данцигу як
найстаршу корпорацію.
У 1924 р. у Данцигу засновано українську студентську корпорацію
“Зарево”, наприкінці лютого 1925р. — корпорацію “Галич” [10]. Це були
націоналістичні організації українського студентства. До них належало і
Товариство українських студентів-хіміків “Смолоскип” (Данциг). Празька
корпорація “Зарево”, заснована в 1923р., і Українське студентське товариство
“Зарево” в Берліні, засноване в січні 1931р., об’єдналися у вересні 1932р. у
Союз українських студентських товариств “Зарево” [11].
У Кракові раніше, ніж “Чорноморе”, почала існувати корпорація “Сян”
(кінець лютого 1927р.), на початку травня 1930р. виникла корпорація
“Хортиця”, а наприкінці травня 1931р. — “Запороже”. Корпорація
“Запороже” існувала і в Празі від січня 1927р., у Львові — від червня 1932р.
(за іншими даними — від червня 1929р., можливо, це був організаційний
період). Всі корпорації “Запороже” в липні 1931р. об’єдналися у Союз
українських студентських корпорацій “Запороже” [12].
У Кракові в січні 1932р. засновано жіночу корпорацію “Заграва”, до
цього часу лише у варшавському “Чорноморі” студентки були членами
корпорації. У грудні 1931р. гурток українських студенток “Чорноморе”
засновано у Познані [13].
Від 1912 р. у Львові існувала корпорація “Роксолянія” [14], але вона не
належала до потужних молодіжних організацій і помітного сліду в історії
молодіжного і студентського рухів не залишила. У повоєнні роки у Львові
існували такі корпорації: “Чорноморе” (травень 1928 р.), “Чигирин”
(березень 1929), “Дніпро” (1929), “Багряний цвіт” (травень 1929), “Запороже”
(червень 1929) [15]. Е. Чехович згадує у статті “Державницька
організованість” про ще одну корпорацію — “Лев” [16].
Історія молодіжного руху багата й іншими різновидами корпорації,
наприклад, “Залізна острога” [17], — корпорація Українських січових
стрільців, що виникла в 1916 р. після битви під Бережанами. Тоді загинуло
багато стрільців. Створення незалежної Польщі, про що заявили Австрія і
Німеччина, загрожувало ліквідацією військової формації УСС. Це й стало
поштовхом до створення організації, яку Р.Купчинський називає законом,
тобто орденом, що ставив за мету “насталювання характерів і плекання
товариської культури”. До “Залізної остроги” належало багато відомих
згодом січових стрільців (В. Старосольський, Л. Лепкий, І. Іванець,
Р.Купчинський, А. Пшепюрський). Р. Купчинський, проте, відзначає, що усе
звелося, як стає зрозуміло, до театралізованого ритуалу.
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Вплив на поширення корпоративного руху мала стаття В.Воїна (псевдонім
кількох авторів, членів данцизького “Чорноморя”) “Державницька молодь” [18].
Редакція “Студентського вістника” (орган ЦЕСУСу) надрукувала її як
дискусійну, хоча стаття досить добре відображала настрої тодішньої української
молоді. У формулюванні основних ідейно-теоретичних та організаційних
положень дуже помітний вплив ідей Д. Донцова. Статтю написано у вигляді тез.
Ось деякі з них:
“1. Найяскравішою рисою людини у всесвіті є її здібність до опанування
оточення живого і мертвого, навіть у часі і просторі. Нерозділимі в істоті
своїй, пляново переведені, є засобами до опанування. Поза ними є лише хаос.
Одвічна боротьба з хаосом — істотне завдання людини…
2. Найвищий імператив для Українців — боротьба за українську
досконалу націю… Боротьба ця можлива тільки при сталому виховуванню
керовників… Ідеал — Нація, де кожна одиниця існує тільки для нації в ім’я її
досконалости.
3. Українська нація виявила від найдавніших сторін історії до сучасного
відродження надзвичайну енергію, продуктивну і завойовничу… В останніх
кількох століттях керовники Української Нації в боротьбі за її будучу
досконалість гинули в несприятливих умовинах розвою для Нації.
4. Витворення таких керовників …можливе лише серед української
інтелігенції.
5. …Українська інтелігенція мусить зберегти здоровля моральне і
фізичне.
6. Виховання, як шкільне, так і громадське, одностайно проведене через
ціле життя Українця, дасть йому нормальне здоровля…
7. Атмосфера власної культури, що є мірилом минулого й закликом до
майбутнього, повинна бути створена ціною жертв не тільки матеріальних, а
навіть безоглядним нищенням кождої індивідуальности й течії, що
занечищували б національну культуру, вносячи чужинецьке до неї.
Оборона чистоти культури, як оборона чистоти женщини, є єдиною
запорукою сили нації…
8. Великі перспективи Української Нації ніколи не повинні опускати
умислів тих, що працюють для досконалости нації…
9. Отже вироблення типу Українця-інтелігента, здорового фізично й
морально, який всіма силами своїми стремітиме в ім’я прийдешньої
досконалости Нації Української,.. послужить багатим підложам…
10. Де нема волі, там усе видаватиметься дуже складним. Психологія
імпотентів і поневолених націй є дуже складною, як теж і людей бездіяльних.
Література російська (Достоєвський, Толстой) та індійська (Рабіндранат
Тагор) віддзеркалюють цей патольогічний, пасивний стан. Натомість
висловом волі є організація. Українська молодь у першу чергу найбільше з
усього лона інтелігенції найбільше надається до цього.
11. Характер організації української молоді мусить відповідати
характерові української нації. Найістотнішою, найголовнішою, інстинктивно
визнаваною всіма на Україні є організація військова… організацію військову
і відповідні взаємовідносини мусимо запровадити скрізь і насамперед серед
молоді. Дисципліна, що опирається на найтяжчих карах і ще більше на
самопошані, сталість, підтримувана вічними внутрішніми зусиллями,
прямота думки — ось підстави тої організації…
12. Ціле особисте життя членів мусить знати і ним відповідно керувати
організація. Засобами до того має бути друковане і сказане слово. Не
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відкидаючи повищого, цілу вагу треба звернути на виховання власним
прикладом… Для допомоги слабішим мусить бути утворена зовнішня форма
співжиття, що як-більше відповідала б естетичному смакові та характерові
Українця. Люди талановиті, але такі, що не можуть висловити своєї
здібности у чомусь тривалому, повинні бути усунені з відповідальних місць
як чинник дезорганізаційний. Характери людські не є щось певне, що
отримано від прадідів, хоч наслідується багато. Почуття чести є могутнім
самовиховавчим чинником…
13. Українська молодь, що творить свою організацію, якої завдання є
рівночасно завданням Української нації, може зустріти ріжне відношення…”
[19].
Ці тези прояснюють причини і мету виникнення корпоративного руху,
що не був “першою реакцією на загальну депресію та першим чинником,
об’єднуючим державницьку молодь до дальшої боротьби”, як це пише
Є.Чехович [20]. На час поширення корпоративного руху депресія у настроях
української громадськості перестала панувати. Корпоративний рух треба
розглядати не як історичну аналогію з заснуванням німецьких студентських
корпорацій у XIX ст., а як пошук організаційних форм у боротьбі за
державність. У корпораціях “…політично-партійні переконання не грають
ніякої ролі, лише свідомість національного “я” [21]. Виховати націоналіста,
патріота і громадянина могла лише організація, що поділяє націоналістичні
погляди. Корпоративний рух розглядав суспільний устрій з погляду
націоналізму, який заперечує боротьбу класів у межах однієї нації, бо ставить
інтереси нації і держави вище станових та класових. Тому студентські
корпорації були провісником та різновидом націоналістичних організацій
молоді.
Преса корпорацій почалася з одноднівки “Чорноморе”, виданої з нагоди
першої річниці заснування Товариства українських студентів високої
технічної школи в Данцигу, тобто 10 лютого 1925 р. Одноднівка була
рукописною, а потім розмноженою у 150 примірниках обсягом по 76
сторінок. Складалася із трьох частин. У першій частині Б. Окпиш у статті
“Студентські корпорації і їх значення” обгрунтовує потребу професійних й
ідеологічних студентських організацій: “Оказується потреба створення
чогось, що дало би ідейне згуртування одиниць, охочих до праці, до посвяти,
карних на даний приказ, одиниць, споріднених вузлами правдивої
товариської приязни. Такою студентською організацією являється саме
корпорація (товариство). Не на кількості членів, а на доборі через
одноголосну згоду і кооптацію базується кожна корпорація” [22]. У цій
частині була ще стаття О. Згорлякевича та Е. Бедрія “Чорне море”, де автори
писали про значення Чорного моря для України.
У технічній частині вміщено наукові статті членів корпорації (“Огляд
новітніх досягнень техніки” В. Пасіки, “Літак без мотору” Л. Майковського,
“Підводні човни” Р. Ілляшевича, “Роторний корабель” О. Згорлякевича,
“Радіотелеграфія” І. Зубенка). Статті супроводжувалися схемами,
кресленнями. У літературній частині опубліковані художні твори П.Підгайця.
Як додаток до “Студентського вістника” виходила “Корпораційна
трибуна”. У 1928-1929 рр. на 16 сторінках книжкового формату виходив
журнал “Чорноморе”— двомісячник Українських студентських братніх
корпорацій (видавець і відповідальний редактор — Є.Чехович).
У перших п’яти числах “Чорноморя” автори публікацій пропагують
ідеологічні засади корпорації. У статті “Напрямні поступовання корпорантів і
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корпорацій “Чорноморе” Ю.Липа (належав до корпорації “Чорноморе” в
Познані)
пише,
що “Чорноморе”
є, насамперед,
організацією
націоналістично-державницькою, яка створена для праці над характерами
[23]. Корпорація, на його думку, “…не може служити жодним політичним
цілям, не може бути на услугах якоїсь партії чи політичної організації, — до
того покликані є інші групи молоді” [24].
Є.Чехович у статті “Державницька організованість” бачить причину
багатьох бід нашого національного життя у відсутності організованості, а
також у відсутності груп, захоплених, насамперед, національною ідеєю:
“Отже, стаємо перед конечностю перейти від хаотичности до
організованости, від хвилевого одушевлення до сталого і сильного
опанування мас, від настроїв до пляновости…” [25].
З нагоди п’ятирічного ювілею заснування корпорації “Чорноморе”
вийшло друге число за 1929 р. На сторінках журналу виступили Б.Окпиш (“В
п’ятиліття”), Р.Купчинський (“Вчора і нині”), В.Пасіка (“Кілька завваг про
положення тепер чорноморських організацій”), Ю.Липа (продовження статті
“Напрямні поступовання корпорантів і корпорації “Чорноморе”). О.Кузьмин
у статті “Новинки, Стара Хата, Управа” порушує питання внутрішньої
організації корпорації і доходить висновку, що корпорація “… є майже
єдиною організацією, яка може організувати рівночасну працю кількох
поколінь, перейшовших одну і ту саму школу, злютованих спільної
ідеольогією і мораллю та творячих одну цілість” [26].
У журналі “Чорноморе” була окрема рубрика “З корпораційного життя”.
Журнал видавав серію “Бібліотека Чорноморця”. Це були, в основному,
брошури, що стосувалися історії та теорії українського корпораційного руху
й націоналістично-державницької ідеології.
У 1933 р. появився “Український студентський калєндар “Чорноморе” на
рік 1933 [27], виданий заходами корпорації “Чорноморе” імені Гетьмана
Мазепи (Варшава) і за редакцією М.Маслова. Структура його дещо незвична
для такого типу періодичних видань, насамперед тим, що основну увагу
редакція звернула на корпораційно-державницький світогляд. Зміст видання
складає: календар; найважливіші дати з історії українського студентства і
високої школи; список українських студентських організацій з усього світу,
— тих, що входили, і тих, що не входили до ЦЕСУСу; інформація про
організаційну схему ЦЕСУСу; нарис В.Орелецького про початки і розвиток
українських студентських організацій.
М. Маслов у статті “Схема організації українського студентства”
критикує хиби професійних організацій студентства. На його думку,
виховання кадрів студентської молоді треба довірити студентським
організаціям, що збудовані на інших засадах, ніж професійні організації.
Цими організаціями є корпорації: “…лише корпорації здібні виховати кадри
державницької молоді та зактивізувати студентську масу, отже сповнити
належно завдання хвилі. Тому вимогою часу є р е о р г а н і з а ц і я
студентського суспільства на корпораційних основах ”
[28].
Стаття викликала дискусію на сторінках “Студентського шляху”. В
огляді нових видань В. Янів звернув увагу на появу “Українського
студентського калєндаря “Чорноморе” на рік 1933” і, зокрема, на цю статтю.
На думку В. Янева, корпорації відірвані від практичної діяльності, тому він
заперечував здатність корпорації виховати кадри державницької молоді і
активізувати студентську масу. Найбільше В. Янів критикував думку
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М.Маслова про те, що регламентація партійних переконань у корпорації
шкідлива і корпорація мусить триматися якнайдалі від впливу політичних
партій. В.Янів пише: “…всяка визвольницька боротьба мусить опиратися на
якусь організацію. Ця організація з природи річи мусить бути політичною”
[29].
Тему корпораційності українського громадянства розвиває Ю. Липа. На
його думку, корпораційна ідеологія повинна врости в українську свідомість
[30], треба лише подолати зайвий і надмірний індивідуалізм (що теж має
позитивні риси). Важливим є зв’язок і узгодження особистих амбіцій з
амбіціями групи. Актуальною сьогодні є його думка про виховання в
українському суспільстві почуття права, про необхідність глибоких
громадських традицій, без чого ми далекі від повноти духа державних
народів. Треба зберегти, розвинути і прищепити історичну традицію,
світогляд. Ю. Липа не ототожнює це з розповіддю про історичні події, з
інформуванням: “Треба впоїти систему історичного думання, перевести ідеї
шляхом виховання зі сфери свідомости в сферу підсвідомости, а тим самим
практично використати наші будівничі моменти в минулому” [31]. Поважну
роль тут можуть відіграти ті, хто пережив національні й соціальні революції,
будову власної держави. “Корпораційність в українськім громадянстві — це
творчий етичний індивідуалізм, обмежений здоровою амбіцією групи, це
плекання почуття власного права, це — історична традиційність у вихованні,
це — стремління до господарності внутрі українських земель і до добробуту
цілої нації” , — так розуміє зміст цього поняття Ю.Липа.
Схвально оцінювали корпораційний устрій студентського життя
Є.Чехович у статті “Історія українських корпорацій”, О. Бачинська у статті
“Роля жінки в корпорації”, О. Кузьмин у статті “Найвища ідея молоді”.
Основа цих статей — ідея державності.
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3.4. Преса Союзу української поступової молоді імені
М.Драгоманова "Каменярі"
“Каменярі” були типовою ідеологічною молодіжною організацією. У
статуті ж було зафіксовано, що “Каменярі” — спортивно-руханкова
організація.
“Каменярі” засновано під патронатом Української соціалістичнорадикальної партії, що мала давні і вагомі традиції у роботі з молоддю.
Молодь у партії завжди була активною, досить згадати “молодих радикалів”.
Члени УРП (В.Старосольський, О.Навроцький, С.Ріпецький, М.Стахів,
К.Коберський, О.Павлів, М.Матчак) взяли активну участь у визвольних
змаганнях. Після поразки визвольних змагань О.Навроцький і М.Матчак
були серед засновників Української військової організації і стали членами її
Начальної команди. На початку двадцятих років УРП в нових умовах почала
шукати своє місце в політичній структурі української спільноти Східної
Галичини. Партія відмежувалася від політики еміграційного уряду
Є.Петрушевича, яка була позначена радянофільством і спробувала
організувати блок українських партій для боротьби з польською окупаційною
владою, що отримала благословення від Ради амбасадорів 15 березня 1923 р.
Але ініціатива партії не знайшла підтримки з боку розрізнених українських
політичних партій. І знову молодша генерація партії (М.Стахів,
К.Коберський, О.Навроцький, С.Ріпецький) робить спробу перебудувати
партію і пристосувати її до умов нової суспільно-політичної ситуації. Уже на
першому повоєнному з’їзді (квітень 1923р.) УРП заявила про себе як про
партію трудящих мас України, що стоїть на соціалістичних позиціях. Партія
виступала за незалежну українську державу (але негативно поставилася до
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Української радянської соціалістичної республіки) і за соціалізацію засобів
виробництва [1].
УРП “…звернула головну вагу на роботу в масах” [2] на селі і серед
молоді. Партія створила селянську профспілкову організацію (Союз
селянських спілок), жіночу організацію (Жіноча громада), народний
університет (“Самоосвіта”).
У 1925 р. УРП об’єдналася із партією соціалістів-революціонерів, що
діяла на Волині і в якій були емігранти з Наддніпрянської України. Нова
партія — Українська соціалістично-радикальна партія (УСРП) стала масовою
і впливовою. Проте в роботі з молоддю її спіткала невдача. “Січі” польська
влада заборонила. “Луги”, які було створено з ініціативи партії заявили про
свій позапартійний статус. Спроба створити “свої” “Луги” і видавати “Лугові
вісти” (появилося кілька чисел, що до нашого часу не збереглися) теж
зазнала невдачі.
1 листопада 1926 р. появився “Луговик” (“письмо присвячене Луговим і
Січовим справам, просвіті і науці”). Відповідальним редактором журналу був
Ст. Терлецький. З вересня цього року було створено керівництво “нових”
“Лугів”, тобто підпорядкованих УСРП. І “Лугові вісти”, а потім “Луговик”,
виконували роль друкованого органу цих “Лугів”. К. Коберський писав у
статті “Про що ми не дбаємо”: “Нашій молодій зміні треба іншого
виховання: здорового, морального, основаного на трудовій етиці соціалізму,
моралі, якої високими ідеалами є правда, рівність, братерство, любов до
рідні, до власної нації, до всесвітньої людської працюючої сім’ї” [3].
“Луговик” критикував Р. Дашкевича і його прихильників, які не хотіли
підпорядкувати “Луги” партії (на той час Р.Дашкевич вийшов із УСРП),
звинувачували його в тому, що він хоче віддати “Луги” в розпорядження
УНДО. А з іншого боку, публіцисти і діячі УСРП постійно повторювали, що
“Луги” — це не політичне, не партійне товариство, а руханково-пожежне [4].
Наприкінці червня 1927 р., коли влада заборонила багато “Лугів”, більшість
із них були саме ті, що підпорядковувалися УСРП.
“Луговик” писав про життя місцевих і повітових організацій (рубрики “З
лугової сім’ї”, “З лугових конференцій, анкет і повітових організацій”,
“Міжнародні лугові зв’язки”). Були публікації, присвячені пожежній справі
(“Бесіди про методику тілесних вправ для пожежників”, “Новочасне
пожежництво”, фізкультурі і спорту (“Руханка і спорт у чужинців”,
“Робітничий спортовий рух у Польщі”, “Спорт на селі”.
“Луговик” виходив до кінця 1927 р. Бажання керівництва УСРП мати
молодіжну структуру, виховувати собі гідну молоду зміну прискорили появу
нового видання. У 1928 р. почав виходити додаток до “Громадського голосу”
(офіційний орган УСРП) “Молоді каменярі”. Його відповідальним
редактором був Ст. Терлецький.
“Молоді каменярі” мали хороших авторів (О. Павлів-Білозерський,
І.Ющишин, А. Животко), але загалом враження журнал не справляє. Журнал
писав про визначних українців, про відомі події української історії, про
Січових стрільців, про життя каменярських організацій, була рубрика “Цікаві
новини з широкого світу”. Друкували тут твори І. Франка, В. Стефаника,
Марійки Підгірянки, І. Блажкевич, але бракувало системи, продуманості.
Важко збагнути, на якого читача був розрахований журнал, бо, наприклад, ті
всі загадки, шаради, хрестівки могли зацікавити лише підлітків, але не
старшу за віком молодь, яка цікавиться серйозними проблемами життя.
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Однак “Молоді каменярі” готували грунт для створення молодіжної
організації. Свою діяльність “Каменярі” почали у 1931 р. Саме тоді в різних
місцевостях Східної Галичини і Волині виникали місцеві організації
“Каменярів”. Перший краєвий з’їзд організацій “Каменярі” відбувся у Львові
в березні 1932 р. На з’їзд прибули делегати від 45 “каменярських”
організацій. Молодіжна організація отримала назву Союз української
поступової молоді ім. М. Драгоманова “Каменярі”. До статуту ввійшли
основні ідейно-теоретичні та організаційні принципи “Каменярів”. Про
національні засади в організації молодіжного руху йшлося у параграфі:
членом Союзу може бути кожен українець чи українка “без ріжниці релігії”
[5].
Після “Молодих каменярів” теж як додаток до “Громадського голосу”
появилися “Каменярі: голос молоді”, що виходили до кінця 1932 р. У ч.1
редакція писала, що буде друкувати відомості з літератури, української
історії, твори українських письменників, літературні спроби читачів
(“каменярів”, так місячник називав членів однойменної організації), статті на
громадсько-суспільні
теми,
публікації
про культурно-освітню
й
організаторську діяльність, про спорт і руханку, про міжнародний рух
поступової молоді [6].
У січні 1933 р. вийшло перше число вже самостійного журналу
“Каменярі”
—
органу
Союзу
української
поступової
молоді
ім.М.Драгоманова “Каменярі”.
Як у статуті “Каменярів”, так і у публікаціях його періодичного органу,
“Каменярі” визначають свою працю, яка відбувалася у двох напрямах:
спортивно-руханкова діяльність і культурно-освітня [7]. Про це говорилося
на з’їздах і записано в ухвалах.
У травні 1933 р. відбувся другий краєвий з’їзд “Каменярів”,
приурочений до відкриття пам’ятника на могилі І.Франка. На той час
працювало 9 повітових і 98 місцевих “каменярських” організацій. Дискусія
завершилася прийняттям ухвал стосовно стосувалися спортивно-руханкової і
культурно-освітньої діяльності. З’їзд закликав молодих “каменярів” стати
взірцем освіченого, чесного, ідейного і культурного українця [8].
Потребу поглиблення освіти і значення руханки і спорту як найкращого
засобу виховання молоді підкреслив у своїх ухвалах третій з’їзд [9].
Соціальною базою “Каменярів” була сільська молодь, якій було дуже
важко, а в багатьох випадках і неможливо реалізувати свої справжні потенції,
здібності. У цій ситуації, коли різниця у способі життя, а особливо у рівні
освіченості різних категорій, груп молоді була дуже великою, керівництво
“Каменярів” відкриває перед своїми прихильниками можливість стати
освіченими, інтелігентами. Було щось у цьому намірі внутрішньо
суперечливе, вгадувалося певне протистояння із інтелігентським і
студентським середовищем, але було і щире бажання допомогти сільській
молоді стати більш освіченою, інтелігентною. Зрештою, у пораднику “Ми
каменярі” І.Василевич справедливо пише: “Не кожний той, що має свідоцтво
про скінчення високих шкіл, мусить бути справжнім інтелігентом” [10].
Таким чином, організація ставила собі за мету підняти культурний рівень
своїх членів, а журнал відображав і висвітлював цей напрям діяльності.
У 1932 р. було створено видавництво “Самооосвіта”, що намагалося
через видання популярної літератури дати українцям знання із різноманітних
галузей науки. Згодом видавництво “Самоосвіта” назвали Народним
університетом.
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Аналіз змісту публікацій під рубрикою “З каменярського руху”,
“Каменярський рух” свідчить про значну організаторську діяльність
“Каменярів”. Для ведення самоосвітньої праці було організовано самоосвітні
гуртки, відбувалися товариські сходини, різноманітні курси (кооперативні,
курси домашнього господарства, курси для дівчат тощо). Так, в ухвалах
четвертого краєвого загального з’’їзду (1936р.) читаємо, що кооперація — це
найкраща форма господарської діяльності і самоуправи. З’їзд закликав взяти
участь у кооперативному русі [11].
Відбувалися концерти, святкові академії для вшанування пам’яті
визначних українців: Т.Шевченка, І.Франка, М.Драгоманова, М.Павлика,
якоїсь важливої річниці із української історії.
Головна рада Союзу рекомендувала організувати не лише самоосвітні
гуртки [12], але й театральні, які готували б вистави і концерти. Так, журнал
надрукував
інсценізацію
“Каменярів”
П.Костюка
[13],
містерію
А.Нивинського “Каменярі” [14]. Треба сказати, що літературний розділ
журналу і не був значним за обсягом, і був одноманітним. Були тут,
безперечно, вірші Т.Шевченка, Лесі Українки, І.Франка (особливо ті, де
відчутні соціальні або “атеїстичні” мотиви у творчості молодого І.Франка),
новели В.Стефаника.
Цілеспрямовано добиралися для публікації і уривки із творів Марка
Вовчка, С.Васильченка, В.Самійленка, Марка Черемшини. Цікава у цьому
відношенні стаття про Б.Лепкого, який (як стверджує автор), незважаючи на
його “буржуазний світогляд” все-таки “не встерігся впливу радикальних
письменників і спочатку писав у їх дусі. Щойно пізніше, стративши на
чужині безпосередній зв’язок з народною масою, почав він писати під смак
більшости пливкої інтелігенції з її відомим світоглядом” [15]. Щоправда,
автор відзначив, що творчість Б.Лепкого — це поважне збагачення
українського письменства [16].
На сторінках журналу можна побачити кільканадцять віршів, у назвах
яких використано різні форми слова “каменяр”. Належать вони, як правило,
поетам-початківцям, очевидно, близьким до УСРП або і членам Союзу
“Каменярі”. Це Д.Корбутяк, З.Гриньовський, Ю.Бандзяк, П.Поліщук,
Г.Кучірка, В.Бойків.
У Союзі “Каменярі” було запроваджено два іспити, що їх організовували
Ради повітових союзів. Молоді “каменярі” до 16 років мали скласти перший
іспит. До його обсягу входив такий матеріал: знати зміст порадника “Ми
Каменярі”; із творчості Шевченка — короткий життєпис, “Гамалія”, “Іван
Підкова”, “Невільник”, “Розрита могила”, “Три шляхи”, “Мені тринадцятий
минало”, “Якби ви знали паничі”, “Сон” (“На панщині пшеницю жала”),
“Заповіт”, із творчості І.Франка — короткий життєпис, “Захар Беркут”; знати
історію України до 1914р. (за виданнями “Самоосвіти”); грамотно писати і
знати чотири основні арифметичні дії. Другий іспит передбачав знання уже
значно більшої кількості творів Т.Шевченка, треба було знати життєпис
М.Драгоманова та деякі його праці (“Про українських козаків”, “Віра і
громадські справи”), статтю М.Галущинського “Михайло Драгоманов —
ідеолог Нової України, із І.Франка — “Каменярі”, “Бориславські оповідання
або “Boa constrictor” тощо, життєпис М.Павлика, найновішу історію України.
Додатково молоді “каменярі” повинні були оволодіти хоч би одним фахом
(кравецтво, слюсарство, столярство, шевство) або знати молочарство,
пасічництво, домашнє господарство, книговедення, господарський курс,
ветеринарний тощо.
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Кожен молодий “каменяр” повинен був скласти перший іспит до
виповнення 16 років, а другий — через два роки.
Зрозуміло, що це змушувало до праці. Повітові ради союзів прискіпливо
контролювали перебіг культурно-освітньої праці. “Самооосвіта” допомогла
багато. Вона видала два курси (1-ий і 2-ий) своєрідних посібників, що й
творили Народний університет. Так, 2-ий курс мав розділи: філософія,
література, історія, соціологія й економія, політичні науки, суспільне
виховання, природничі науки, мистецтво, життєписи найвизначніших
українських національних творців (Т.Шевченко, М.Драгоманов, І.Франко,
Леся Українка, М.Павлик, В.Стефаник, М.Грушевський, М.Коцюбинський) і
останній розділ — це практичні науки (домашнє господарство, домашні
лікарські поради) [17].
Варто зауважити, що діячі “Просвіти” звинувачували “Каменярів” у
тому, що вони своєю самоосвітньою діяльністю підривають роботу і
авторитет “Просвіти” [18].
Оскільки за статутом “Каменярі” були руханково-спортивним
товариством, то журнал відображав і цей напрям діяльності. У Союзі
“Каменярі” справедливо вважали, що ступінь розвитку і розповсюдження
спорту є важливим свідченням культури і життєвої сили народу. Практично у
кожному числі “Каменярів” була рубрика “Руханка і спорт”. Журнал
розповідав про вишкіл інструкторів руханки і спорту, про організацію
руханково-спортивних курсів, про правила тієї чи іншої спортивної гри,
ознайомлював читачів із методикою виконання тієї чи іншої вправи або
опанування того чи іншого виду спорту. У 1933р. Союз “Каменярі” став
членом Міжнародного соціалістичного спортового союзу [19]. Під рубрикою
“З міжнародного соціялістичного спортового руху” “Каменярі” розповідали
про життя і змагання робітничих (пов’язаних із соціалістичними партіями)
спортивних товариств, організацій тощо.
Союз “Каменярі” прагнув, щоб у кожному місті й селі була його
спортивна організація.
Але найважливіше, що визначало характер діяльності “Каменярів”, що
було його суттю (і не було зафіксовано у статуті) — це формування
світогляду членів Союзу. Заснувавши “Каменярів” як товариство руханковоспортивне, його ініціатори і в статуті, і в пораднику “Ми Каменярі” заявляли,
що їхнім патроном є М.Драгоманов, що вони вірні його ідеалам, його
національним,
культурним,
соціальним
поглядам.
Неодноразово
підкреслювалася думка про те, що “каменярська” ідеологія спирається на
духовну спадщину Т.Шевченка, М.Драгоманова, І.Франка, М.Павлика — так
сказано, наприклад, в ухвалах третього з’їзду Союзу “Каменярів” [20]. Але
саме М.Драгоманова перетворили на харизматичну постать. Були на
сторінках журналу публікації про Т.Шевченка, І.Франка, М.Павлика. Писал
журнал і про М.Грушевського, захищаючи його від тих, хто справедливо
вбачав одну із причин поразки української революції в соціалістичних
ілюзіях її вождів. Проте десятки різноманітних публікацій були саме про
М.Драгоманова. Зауважимо, що це не був об’єктивний погляд на
М.Драгоманова. Так, двічі журнал звертався до І.Франка, намагаючись
використати і його авторитет у цьому чисто пропагандистському
прославленні свого ідеологічного ідола, у створенні міфу про свого вчителя.
Йдеться про статтю І.Франка “В десяті роковини смерті Мих.Драгоманова”
[21] і промову І.Франка на ювілейному святі М.Драгоманова, яке відбулося
16 грудня 1894 р. у Львові на честь його 30-річної діяльності.
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Cоціалістичні ідеали “Каменярів” не можна ототожнювати з російським
чи радянським соціалізмом. Так, у передовій статті “Наш шлях” журнал
писав: “Ми — українська поступова молодь — змагаємося за волю людини,
за вільну думку, вільну науку, не сковану жодними приписами ріжних
скритих і явних диктаторів…
У громадсько-суспільних справах обстоюємо рівність людей, тому не
погоджуємося з капіталістичним ладом, в основі якого лежить нерівність і
несправедливісь…
Наш світогляд є соціалістичний — ми є прихильниками нового
справедливого соціалістичного ладу, що відкидає визиск праці [22].
У цій статті зафіксовано ставлення “Каменярів” до основних політичних
течій того часу. Так, “Каменярі” (як і УСРП) виступали проти “…фашистів,
які стоять за класову нерівність і за диктатуру над працюючими людьми, і
проти комуністів, які терором заводять державний капіталізм і визиск
працюючого народу” [23]. Про своє негативне ставлення до фашизму,
націонал-соціалізму, комунізму (більшовизму) “Каменярі” заявляли
неодноразово. Але так само негативно вони ставилися і до українського
націоналізму, не вагаючись, щоправда, називати лише себе справжніми
націоналістами і монополізувавши право на патріотизм. У згаданій статті
автор звернув увагу на соціальний склад не українців, які живуть на нашій
землі, — це великий відсоток дідичів, урядників, промисловців, різних
посередників, а тому “… ми в інтересі української нації стоїмо на сторожі
української працюючої кляси і в її обороні проти визиску. Наш націоналізм
привів нас до соціалізму” [24].
Націоналізм “Каменярів” був досить своєрідний. У статті “Наша
позиція” цензура конфіскувала такий уривок: “В національних справах
змагаємося за вільне означення народів, за їх рівність, зокрема, за політичну,
культурну і господарську самостійність українського народу” [25]. Але у
боротьбі за цю самостійність УСРП не поділяла радикальних поглядів ОУН і
стояла разом із УНДО на центристських позиціях.
Як УСРП, так і “Каменярі” не упускали жодної нагоди, щоб виступити
проти українських націоналістів, не перебираючи при цьому у засобах
пропагандистської боротьби. Так, абсолютно безпідставно автори
“Каменярів” ототожнювали ОУН із фашистами, молодіжний орган
“Пробоєм”, що виходив у Празі, інакше як фашистським не називали. Так,
автор статті “Злочинна робота” відзначивши, що ОУН має великий вплив на
значну частину студентської молоді (на яку “Каменярі” практично не мали
жодного впливу), звинувачує ОУН у дезорганізації студентського життя [26].
“Каменярі” не вмістили жодної позитивної публікації про ОУН, але в той же
час активно експлуатували у пропагандистській і виховній роботі
національну ідею. Скажімо, як на початку 30-х рр., так і наприкінці 30-х рр.
журнал повторював тезу про те, що “Каменярі” — це національна організація
(стаття “За народні святощі” [27]).
Журнал та його автори були принциповими противниками Д.Донцова:
“Ніхто інший тільки він — пан Донцов — перещепив із чужого грунту отрую
фашизму, з якої опісля створено “декальог…” [28].
Підкреслюючи свій національний характер, “Каменярі” вдавалися і до
такого аргументу. У статті “Геть із комуністичним лукавством!” читаємо:
“При КПП (комуністична партія Польщі.— О.Т.) чи при її філії КПЗУ
(комуністична партія Західної України”.— О.Т.) лишилися самі поляки й
жиди, котрі для агітації в українському селі й робітництві купили собі кілька
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продажних одиниць” [29]. А після пастирського листа до мирян
єп.Хомишина, який читали по церквах (у ньому в негативному контексті
згадувалися “Каменярі”), журнал різко заперечив, що нібито “Каменярами”
керують “жиди і комуністи” [30].
Виступав журнал і проти клерикального руху, щоправда, зважаючи на
те, що його читачі і члени товариства — це віруючі люди. Зрештою, це теж
було в традиціях УСРП. Так, у статті “Про католицьке свято молоді” журнал
негативно поставився до свята “Українська молодь Христові”. Автор пише:
“Так звана Українська “Католицька Акція” є філією загальної польської
католицької організації. Під видом почестей Христові клерикали притягнули
несвідому українську молодь до політичної маніфестації клерикалізму і то
так українського, як і міжнародного та зв’язали в цей спосіб Українську
молодь зі своїм клерикальним табором. Справжні релігійні побожні люди
будуть скритно молитися до Христа, без шуму й демонстрацій…” [31].
Згодом журнал негативно поставився і до організації студентської
релігійної молоді “Орли”. У статті “Дивна поява” П.Костюк називає їх
“орлами із чужими крилами”, вважаючи що ця організація не зродилася із
життєвої необхідності української молоді, а інспірована позаукраїнськими
чинниками [32]. Автор пише, що “Орли” використовують моду на
націоналізм, але не здаючи собі справу з того, що “Каменярі” так само
намагалися використати саме моду, не сприймаючи суті націоналістичного
погляду на життя.
Формуючи світогляд “каменярів”, журнал писав про недавні визвольні
змагання. Це спогади С.Ріпецького, О.Навроцького, П.Костюка,
К.Коберського, О.Павліва. Журнал прославляв Д.Вітовського. Одне із чисел
“Каменярів” присвячене Січовим Стрільцям [33].
Серію статей К.Коберського “Світогляд каменярів” було започатковано
у ч.1 за 1936 р. Усе це свідчить про те, що “Каменярі” хоча й захищали
соціалістичні ідеали, хибні у своїй суті, але прагнули виховати молодь у
національно свідомому дусі. К.Коберський писав: “Кожен каменяр, коли хоче
бути направду поступовою людиною — мусить бути перш усього
національно свідомий Українець. Він мусить знати історію свого
українського народу, мусить ширити кругом себе думку про єдність усіх
чесних українських людей та має підпирати усе, що веде до скріплення
українських національних організацій” [34].
1938 р. відбувся V краєвий з’їзд “Каменярів”. Він констатував наявність
12 повітових і 254 місцевих організацій, 84 самоосвітніх гуртків, 112
аматорських гуртків, 123 бібліотеки, 43 хори, 72 футбольних і 67
волейбольних гуртки [35]. Це було досить багато, але внутрішня
суперечність між національним і соціальним моментами так і не дозволила
цій молодіжній організації стати справді впливовою і масовою.
Відповідальним редактором “Каменярів” був К.Коберський, у 1938р.
видавцем зазначено О.Навроцького, а 1939 р. відповідальним редактором, а
згодом і видавцем був П.Костюк.
1.
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3.5. Преса парамілітарних молодіжних організацій 20-30-х рр.
3.5.1. Преса “Пласту”
“Пласт”
був
активним
у
суспільно-політичному
житті
західноукраїнських теренів, зокрема у Східній Галичині [1]. Цього вимагали
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реалії життя. На необхідності духовного відродження українців та вихованні
українця нового типу наполягав Д. Донцов. Як засновник ідеології
українського націоналізму він уважав, що за молодь слід боротися. Саме так
він назвав свою статтю: “Боротьба за молодь”. Наступна його стаття
“Юнацтво і Пласт” вийшла наприкінці 20-х рр. Автор не цікавився
організаційними проблемами пластунського руху, йому імпонувала сама суть
“Пласту”: “В ідеї Пласту, мов у зернині рослин, криється той острий і свіжий
для нас свідогляд сильних, могутніх, здорових рас, який лише він може
відродити скалічену довгими роками ганьби моральність нації” [2].
Про “Пласт” заговорили 1920 р., тоді, коли при Українському товаристві
охорони дітей і опіки над молоддю (УКТОДОМ) розпочинає свою роботу
Верховна пластова рада на чолі з О.Тисовський. Серед організаторів
повоєнного “Пласту” — Ст.Тисовський, о.Є.Монцібович, М.Федусевич,
Ольга Мриц, Марія Кекиш.
1921р. почав виходити головний пластовий журнал “Молоде життя”.
О.Тисовський написав підручник “Життя в пласті”.
Керівництво “Пласту” активно використовувало друковане слово, пресу.
В архіві “Молодого життя” є стаття “Сірого Вовка” (І.Вербяного) “Будуймо
пластову пресу”, у якій автор наголосив: “Без живого пластового
друкованого слова і загального обміну думок ми в ніякий спосіб не зможемо
поставити нашої пластової праці” [3]. Ч.1 “Молодого життя” публікує
програму діяльності “Пласту”.
Журнал редагували С.Тисовський, В.Кузьмович, С.Гайдучок, Б.Кравців,
П.Ісаїв. На шпальтах перших чисел видання йде мова про завдання “Пласту”,
його мету, вміщено організаційні і методичні поради, полемічні статті.
“Пласт” вважали необхідною часткою структури національного життя, йому
надавали перевагу як рушію національно-визвольних змагань. Чимало статей
описують становлення і розвиток низових пластових організацій.
Важким був для редакції 1923р. Смерть С.Тисовського та фінансові
труднощі зумовили критичну ситуацію. Керівництво “Пласту” вирішило
зробити журнал своїм офіційним органом.
Зміст “Молодого життя” змінився, здебільшого тут знаходимо публікації
інформативно-організаційного напряму, збільшено за обсягом інформацію
про теорію та історію “Пласту”. Натомість менше уваги звернено на
літературну частину, пізнавальні та популярні публікації. Поступово журнал
втрачає свою аудиторію і популярність.
Наступником “Молодого життя” як типу видання став журнал
“Український пласт”. Перше число “Українського пласту”, місячника
“української пластової молоді для літератури, науки і забави”, вийшло у
1923р. у Станіславі. Видавала його місцева філія УКТОДОМ, а
відповідальним редактором був О.Левицький. За словами О.Левицького,
пластова періодика визначала життя “Пласту”.
У виданні збагатилася палітра рубрик та їх тематика (порівняно до
“Молодого життя”): “З пластового життя”, “З пластової хроніки”, “Зпоза
пласту”, “Пластові вмілості”, “Гри і забави”, “З природи і техніки”,
“Філателія”, “Перегляд преси”, “Бібліографія”. На шпальтах видання є
чимало корисних порад.
Журнал популяризував “Пласт” і послідовно захищав його інтереси
перед владою, відбивав напади противників, зокрема полемізував із
польськими виданнями. Репресії проти “Пласту” редакція оцінювала як акт
політичного тиску.
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“Український Пласт” не публікував ідеологічних матеріалів, бо
керівництво “Пласту” заперечувало політичний характер організації.
Пластунська підпільна діяльність маскувалася за змістом виховної роботи. В
основу виховання пластунів були закладені національної традиції.
Розповідав журнал про “Лісових чортів”, відомий пластовий курінь.
Знаходимо тут уривки із творів засновника нашого пластунства —
О.Тисовського, а також засновника англійського скавтингу — Бадена
Пауелла та засновника американського скавтингу Е.Томпсона Сетона.
Виходив додаток до “Українського пласту” — “Ukraine esperantisto”.
Таким чином український пластун міг отримати початкові знання із
граматики цієї міжнародної мови.
До часу проведення з’їзду пластунів у 1924р. виходили і рукописні
видання “Пласту”. А.Животко у статті “Рукописні пластові часописи молоді”
[4] пише про основні із них, але цей перелік не є вичерпний. Сьогодні
нараховується кілька джерел інформації про ці видання: а) власне самі
видання, що збереглися у бібліотеках і архівах; б) інформація про рукописні
видання, що містилися в оглядах пластової преси; в) окремі праці і
дослідження, які згадують про рукописні видання; г) інформація у пресі про
виставку пластових пам’яток, що відбулася у березні 1938р. у Львові під
патронатом Музею НТШ. Виставка репрезентувала виховну діяльність
“Пласту” протягом 1911-1930 рр. Один із її відділів містив пластову пресу.
Рукописні видання “Пласту” існували ще до війни [5]. Журналістська
активність “Пласту” була вища, ніж до “Січі” і “Сокола”. Від весни 1918 р. до
березня 1919 р. у Львові виходив рукописний журнал “Пластова стежа”.
Видання підтримувало у суспільстві пластові настанови і послужило
створенню низки аналогічних видань. Більшість із них називали себе
сатирично-гумористичними, щоправда, це не завжди узгоджувалося зі
змістом. Найбільш відомі рукописні пластові видання: “Вістник” (1921),
“Пластовий вістник” (1922), “Пес” (1922), “Багаття” (1923), “Ватра” (19231924). У той час у Львові пластуни видавали і журнал “До сонця”.
У Станіславі від травня 1922 р. виходив двотижневик “Зозуля”. Журнал
активно гуртував пластову молодь і став поштовхом до видання
“Українського Пласту”. У Стрию від 1923 р. виходив “С-пла-в” (Стрийський
пластовий вісник).
Керівництво “Пласту” справно вело видавничу діяльність. Окрім
“Молодого життя” і “Українського пласту”, у 1924 р. виходили “Урядові вісті
Верховної пластової
команди”,
методично-організаційні
брошури,
підручники, основним з яких був підручник О.Тисовського “Життя в Пласті”.
На початку квітня 1924 р. у Львові відбувся I Верховний пластовий з’їзд.
На той час уже відбулася Рада амбасадорів (березень 1923р.), яка
перекреслила сподівання галицьких українців на державність. Молодь
шукала своє місце у суспільному житті, визначала нові методи боротьби за
національну самобутність. Назовні це спричинило бурхливий розвиток
пластових організацій, а влада зі свого боку розпочала репресії.
Молодь щораз більше сповідувала українські націоналістичні гасла, які
сформувала українська громадськість. Це державність, соборність, виховання
українця нового типу, збройна боротьба та орієнтація на власні сили.
Керівництво “Пласту” проповідувало збереження традиційних форм
пластового руху, окреслювало шляхи розвитку пластової організації.
З’їзд, на думку Б.Савчука, автора монографії “Український Пласт”,
започаткував новий відлік у розвитку пластового руху. В.Янів, однак,
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уважає, що цей, другий період почався від виникнення Українського уладу
старших пластунів у 1923р. і суть цього періоду розуміє як поєднання
надбань світового скавтингу з українськими традиціями, надання чужій
формі українського змісту, виокремлення засад українського пласту
порівняно до абстрагованого всесвітнього скавтингу [6].
Захоплення української молоді націоналістичними гаслами не пройшло
повз увагу влади. Куратор шкільної кураторії Собінський провадив жорстку
антиукраїнську політику. За його розпорядженням шкільній молоді
заборонялося вступати у “Пласт”.
“Молоде життя” відображало складні процеси розвитку “Пласту” і
намагалося впливати на перебіг подій. Від весни 1924р. до лютого 1925р.
журнал не виходив. “Молоде життя” появилося знову завдяки тому, що було
визначено обов’язковий внесок, який одночасно склав суму передплати.
“Молоде життя” у другій половині 20-х років, пропагуючи пластові ідеї,
проходило період становлення як тип молодіжного видання. Справа
служіння Батьківщині переважала у діяльності “Пласту” і є характерною
рисою для пластівської преси. Переживало “Молоде життя” і певні труднощі.
Доводилося зважати на цензурні вимоги, які посилилися у часи, т.зв.
“санації”, у другій половині 20-х років. Позапластові політичні сили
намагалися підпорядкувати “Пласт” або використати його у своїх інтересах.
Окремі церковні діячі пропонували “Пласту” взяти участь у Католицькій
акції української молоді. Однак “Пласт” послідовно сповідував
націоналістичну ідеологію, що й зрозуміло з огляду на історію розвитку
української політичної думки.
У 1927-28 рр. відповідальним редактором “Молодого життя” був
Б.Кравців, відомий націоналістичними поглядами. Він наполягав на тому, що
у “Пласті” треба зосередити увагу на національному вихованні, розповідати
на сторінках пластового видання про національно-визвольні змагання.
Б.Кравців відкидав політичні дискусії у пластівській пресі.
Журнал висвітлював діяльність “Пласту”, внутрішнє життя його
осередків (рубрики “З нашого життя”, “Пластова хроніка”, “З пластового
світу”, “Куток новиків”). Зі шпальт видання читач знайомився з
журналістським і літературним процесом (рубрики “З огляду часописів”,
“Нові книжки”, “З книжок і журналів”), з оглядами пластової преси.
Полемізувало видання із польською пресою, яка зводила наклепи на “Пласт”.
Ч.5- 6 за 1930р. було конфіксоване. Згідно з рішенням суду в кількох
публікаціях журналу є уривки, що “спонукають до презирства і ненависті
стосовно цілісності держави через поширення антидержавних гасел серед
української молоді” [7]. У вересні 1930 р. вийшло останнє число журналу.
У “Молодому житті” заслуговує на увагу: 1) зміст та форма,
літературний та інтелектуальний рівень подання матеріалу, 2) внесок у
розбудову “Пласту” і популяризація його постулатів, 3) добір авторів
(Б.Кравців, О.Тисовський, С.Левицький, Б.Заклинський, Е.Жарський,
Марійка Підгірянка, Є.Ю.Пеленський, П.Ісаїв, В.Янів, С.Гайдучок).
Історія пластівської преси другої половини 20-х рр. дала нам такий вид
преси, як “живий часопис” ( “Гомін життя”), його не писали, не друкували, а
“говорили”. Тобто одна людина чи кілька читали тексти за відповідним
планом чи структурою: вступна стаття; огляд пластової преси; пластова
політика; літературні новини; загадки, забави [8]. Ця пластова преса не
набула особливої популярності. Більшого успіху досягла “стінна преса” —
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ще один вид пластової преси. Уперше “стінна преса” появилася в Золочеві
[9]. А в деяких куренях поєднували три види преси.
Пластовий курінь імені П.Орлика у Рогатині у січні 1928 р. видавав
рукописний часопис “Рогатинський пластун і пластунка”, протиалкогольний
листок “Ми молоді”, “живу газету”, зміст якої потім уміщували в “стінній
газеті” [10].
У другій половині 20-х років місцеві пластові курені продовжували
видавати свою пресу. У 1925-26 роках у Станіславі виходила “гумористична
пластова часопись” під назвою “Хі-хі”. Тут же виходила “Зозуля”. У
Тернополі були “Оса”, “Пугач”, “Вовкулаки”. Яворівські пластуни видавали
журнал “Ерінії” (1925р.).
У квітні 1927р. появилася одноднівка “Гей-гу, гей-га”, орган куреня
“Лісових чортів”, що належав до старшого пластунства. Одноднівка
пожвавила діяльність пластунів. “Лісові чорти” урізноманітнили, оживили
усталені, апробовані форми діяльності “Пласту”. Наступна одноднівка “Гейгу, гей-га” появилася у квітні 1928р. У статті “Старшим пластунам сьогодні”
Б.Кравців висловив погляди найбільш активної частини старшого
пластунства, тієї, яка вже стояла на позиціях українського націоналізму.
Б.Кравців пише про необхідність поєднання пластових надбань з
національними змаганнями. На його думку, засоби і мету пластового
виховання необхідно підпорядкувати здобуттю соборності і незалежності
нації [11]. У 1929 р. вийшла ще одна одноднівка, а закінчив цю серію
альманах “Лісових чортів” у грудні 1929 р.
Після появи “Гей-гу, гей-га” інша група старших пластунів видала свій
листок “В дорогу” (1927). Вони розгорнули полеміку з “лісовими чортами” з
приводу методів пластової праці.
Пластовий курінь ім.О.Вахнянина (ремісничий) видавав “Пластову
зірку” (1928), 18 пластовий курінь ім.Івана Франка — “Ватру” (Дрогобич,
1926-28р.р.), курінь ім.Д.Вітовського — місячник “Шлях” (Дрогобич,1928).
Пластунки із Коломиї (А.Животко пише, що із Самбора) почали видавати у
березні 1928 р. журнал “Шляхом юначок”. Гурток пластунів, який
захоплювався мистецтвом, у березні 1929 р. почав видавати невеликий за
обсягом журнал “За сонцем”. Майже одночасно пластуни, прихильники
мистецтва із XIII пластового полку у Львові видали “Стежу”.
В оглядах преси “Молодого життя” і в статті А.Животка згадано і про
стінну ілюстровану газету “Бодяк”, що виходила у листопаді-грудні 1929 р. у
Яворові. У Львові 61 пластовий курінь у 1927 р. видавав рукописний
місячник “Скоб” і гумористичний журнал “Помело”.
Керівництво “Пласту” належно оцінювало вплив преси як виховного,
інформаційного,
освітнього,
організаторського
чинника.
Пластове
керівництво не лише турбувалося про високий рівень “Молодого життя”, але
й підтримувало місцеві пластові видання, урізноманітнювало структуру
пластових видань. У статті “Наші чергові завдання” С.Левицький писав:
“Хай “Молоде життя” стане трибуною української молоді взагалі. Преса —
могутній засіб у боротьбі за визволення нації, у боротьбі за здорову душу
широких верств української молоді” [12].
У 1928-29 рр. як додаток до “Молодого життя” виходив
“інструкторський листок Українського пластового уладу” під назвою
“Пластовий провід”. Це видання не призначалося для пластового загалу. На
його сторінках переважали статті із теорії і практики пластування, йшла мова
про напрями діяльності “Пласту”, друкувалися вказівки, інструкції. У
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лютому 1930р. провід Українського пластового уладу почав видавати
“Пластовий шлях”, що був присвячений справам позашкільного виховання
молоді. Основні рубрики — “Урядові вісті ВПК”, “З пластового світу”,
“Огляд пластових журналів”, “Огляд пластових книжок”.
Протягом 20-х рр. в умовах репресії відбувалася постійна боротьба за
існування “Пласту”. У лютому 1928 р. влада заборонила “Пласт” на Волині і
поступово ліквідовувала його в Галичині. Особливо лютували
переслідування і репресії у 1930 р. Для заборони “Пласту влада використала
напад на поштову карету біля Бібрки, під час якого загинув Г.Пісецький,
член “Пласту” і УВО. У вересні 1930 р. “Пласт” заборонили. “Драконівські”
заходи щодо “Пласту” найбільше підтверджували дієвість цієї молодіжної
організації в українському суспільно-політичному житті. Однак і в підпіллі
українські пластуни продовжували служити Батьківщині.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Донцов Д. Боротьба за молодь// ЛНВ.— 1931.— Т.105-107.— С.717-723.
Донцов Д. Юнацтво і Пласт// ЛНВ.— 1920.— С.14.
Центральний державний історичний архів у Львові.— Ф.404, оп.1,
од.зб.10, арк.1.
Див.: Животко А. Рукописні пластові часописи молоді// Вогні.— 1939.—
Ч.1-2.— С.15-20.
Сніжик Ст. Вистава пластових пам’яток// Вогні.— 1938.— Ч.1-2.— С.78.
Центральний державний історичний архів у Львові.— Ф.360, оп.1,
од.зб.665, арк.1-5.
Молоде життя. —1930.—Ч.5-6.— С.1.
Молоде життя. —1925.—Ч.2.—С.6.
Там само. —1927.—Ч.7.— С.7.
Див.: Молоде життя.—1928.—Ч.4-5.— С.9.
Кравців Б. Старшим пластунам сьогодні// Гей-гу, гей-га.— 1928.— С.3-4.
Левицький С. Наші чергові завдання// Молоде життя. —1929.—Ч.7.—
С.1.

3.5.2. Преса “Сокола”
Засновник чеського сокільства М.Тирш у статті “Наше завдання і мета”,
роздумуючи над сокільською ідеєю, писав, що “сокільська справа є ніщо
інше, як фізичне, а почасти й моральне виховання й ушляхетнення всього
чехо-словацького народу…, що має метою виплекати в народі його силу,
хоробрість, шляхетність, відпорність…” [1]. Цю думку згодом механічно
повторювали багато діячів і організаторів сокільського руху, сприймаючи
сокільство як систему фізичного виховання [2]. Й. Труглярж писав: “Таким
чином, сокільська ідея є вихованням фізичним і духовним, національним,
демократичним, соціальним, вихованням для волі й поступу” [3]. Він же
звернув увагу і на те, що: “Ціле сокільське виховання спочиває на
засадничому принципі Тиршової теорії: на засаді поступу” [4], на вірі в
непохитне значення теорії вічної боротьби [5]. Трагічний досвід визвольних
змагань переконував українців, що фізичне виховання не може бути
самоціллю, що гасло українського сокільства — Бог і Україна — попри
універсальність, величавість і пафос змушує до конкретної діяльності,
боротьби, метою якої має бути державність. Пожежно-руханковий чи згодом
тіловиховний, руханковий статус міг бути лише формальним прикриттям
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суті сокільського руху. Автор (Р.К.) статті “Українське сокільство, його
значення та цілі” писав про необхідність розглядати сокільство тільки в
конкретному історичному контексті. Він писав: “Дбаючи про фізично й
духовно здорових громадян нації, Українське Сокільство вщіплює в народ
силу видержати те все, що на наших барках спочиває. А се не є лише наше
поневолення, але що важніше відвічальність за нашу українську будучність”
[6]. До питання завдання сокільства “Сокільські вісті” зверталися
неодноразово.
У 1913 р. у Східній Галичині було 974 сокільські організації [7]. З
початком війни багато членів “Сокола-Батька” й інших сокільських
організацій опинилися в Легіоні Українських Січових Стрільців або в
австрійській армії, згодом вони воювали в УГА. Під час війни праця
завмерла (до речі, коли російська армія окупувала Львів, то одна із її частин
із домівки “Сокола-Батька” зробила конюшню), хоча “Сокіл-Батько”
намагався якусь діяльність провадити, частково пробували це робити й деякі
підльвівські організації, які у березні 1918 р. у Львові взяли участь у святі з
нагоди утворення Центральної Ради.
У 1920р. свою діяльність відновив лише “Сокіл-Батько”. Але поступово
мережа сокільських організацій починає відновлюватися, незважаючи на всі
перешкоди. У 1921 р. їх уже було 6, а у 1922р. — 37, у 1923 р. — 45, у 1924р.
— 44, у 1925 р. — 42 [8]. Треба зауважити, що 51 організацію окупаційна
влада розпустила протягом 1922-1925 рр. [9]. Від 1926 р. ситуація
змінювалася на краще. Це видно на підставі підрахунків С. Гайдучка.
Тенденція до зростання помітна в 1926— 1929 рр., а від 1930 р. кількість
заборонених сокільських “гнізд” зростає. Це результат і “пацифікації”, і
реакції польської влади на наростання націоналістичного руху серед
українського суспільства. Мотивація заборони сокільських організацій була
деколи дивовижна. “Сокільські вісті” писали з цієї нагоди: “Староство в
Підгайцях завісило в діяльности Т-во “Сокіл” в Мандзелівці, заподаючи як
мотиви, що члени Т-ва не взяли зорганізованої участі в пожарі, але кожен
член зокрема взяв участь. Як другий мотив заподано, що члени товариства
взяли участь у похороні полк.Дигана, як кінна бандерія в уніформах, озброєні
в дерев’яні шаблі і дерев’яні карабіни, що вказує, що Т-во є організацією
військовою” [10]. Тут же повідомлялося, що поліція робила обшуки у деяких
керівників сокільських “гнізд”, намагаючись знайти вибухові матеріали,
зброю, нелегальну літературу, орган УВО “Сурму [11].
Налагодити видавничу діяльність в умовах повоєнного лихоліття було
дуже важко. Завдяки наполегливості С.Гайдучка у 1923р. її все ж відновили,
бо потрібно було мати хоча б найнеобхідніші методичні матеріали. Так, у
1923 р. видано “Український впоряд” [12]. Це видання уніфікувало команди,
накази. Такий впоряд прийняв і Пласт, почали ним користуватися і
українські сокільські організації в Чехо-Словаччині, а також за океаном. Була
спроба видавати і пресу. Це, наприклад, “Байдужі гинуть” — одноднівка,
видана з нагоди запорізьких змагань у Львові 15-16 вересня 1923 р.
Редагував її О.Навроцький, член управи Сокола-Батька [13]. За почином
С.Магаляса, тодішнього голови організаційної секції Сокола-Батька, від 1
січня до 1 квітня 1923 р. у “Громадському вістнику” появлялася сторінка
“Січово-сокільські вісті”. Її заповнювали своїми публікаціями С.Гайдучок і
Т.Франко. Через відсутність інших співробітників, мабуть, і через відсутність
достатнього зацікавлення сторінка перестала виходити. У 1926 р. уже “Новий
час” почав друкувати додаток “Руханка і спорт” — це були дві сторінки
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формату “Нового часу”. У 1926р. появилося 10 чисел, у 1927 р. — два числа.
Через брак фондів перестав виходити і цей додаток. Матеріали для нього
готували і редагували члени Сокола-Батька — С.Гайдучок, В.Гафткович,
Т.Білостоцький, М.Гаврун.
Були різні причини, через які не вдавалося організувати видання
журналу.
Попри
відсутність
коштів
не
була
найголовнішою.
Організаторську, інформаційну, комунікативну функції виконували накази,
листи, інструкції, звіти “гнізд”. Безперечно, що це не могло замінити
періодичного видання (газети, журналу), як не могли його замінити такі
форми роботи, як збори, бесіди, дискусії тощо. Очевидно, що достатнього
розуміння і підтримки не було насамперед у “низів”, у сокільських “гніздах”.
У 1927р. організаційна секція (очолював її В.Гафткович) продовжувала
підготовку до видання сокільського журналу. Було розпочато збір внесків до
пресового фонду, виготовлено 5000 листків з обкладинкою “Сокільських
вістей”. Прибуток від продажу призначався на пресовий фонд. Головним
редактором обрали І. Гижу, адміністратором С. Корецького. До складу
редакційної колегії було запрошено, крім них, А.Будзиновського,
М.Левицького (відповідальний редактор), Т. Франка, Н. Яцева.
Співробітниками журналу погодилися бути: С. Коцюба, Т. Білостоцький,
В.Гафткович, І. Мриц, В. Білостоцький, М. Тріль, Я. Сахно, О. Верхола.
Перше число “Сокільських вістей” появилося 1 січня 1928 р. накладом 2000
примірників .
І.Г. писав у статті “Завдання сокільського органу”: “…коли організація
— велика, коли її члени розкинені по цілій батьківщині, то з причини річи є
неможливим, щоби всі могли разом сходитися і взаїмно на себе впливати та
зсуцільнюватися. За мало, що людей лучить одна ідея, що вони мають одну
ціль.Вони ще мусять мати згоду висказатися як кожний з них цю ціль
розуміє, як має стреміти до осягнення спільної мети, — мусять витворити
одну спільну ідеологію і в один спосіб переводити її в життя так, щоби в них
була одна ідея, одна мета, одна дорога до неї. Це можна осягнути лише при
помочі друкованого слова, при помочі журналу” [14].
Перед “Сокільськими вістями” стояли такі завдання: здійснювати
всебічний зв’язок між “Соколом-Батьком” і сокільськими “гніздами”;
обговорювати всі питання, що стосуються життя українського сокільства,
стати трибуною, з якої лунало б рішуче сокільське слово; розробляти
сокільску ідеологію і застосовувати її до потреб української нації; стежити за
життям сокільства в інших країнах і використовувати їх здобутки;
обговорювати всі питання, що стосуються фізичного виховання, руханки і
спорту, пожежництва і бути зв’язковими між “Соколом” й іншими
українськими руханковими й спортивними організаціями [15]. Діяльними
співробітниками видання були С. Гайдучок, І. Калічак, П. Собків.
“Сокільські вісті” появилися тоді, коли у повоєнні часи “Сокіл” досягнув
апогею в своєму розвитку. У 1928 р. “Сокіл” мав 421 гніздо і нараховував
понад 34 тисячі членів [16]. Цей рік, в якому минало перше десятиріччя
Листопадового зриву, старшина “Сокола-Батька” оголосила роком пам’яті
полеглих героїв українського народу. З цієї нагоди усі сокільські товариства
отримали наказ організувати святкування.
У червні 1927 р. Міністерство внутрішніх справ затвердило статут
“Сокола”. У ньому було визначено таку мету товариства: виховувати своїх
членів через руханку і спільні вправи, прогулянки і лекції, праця над
культурним розвитком українців через заснування читалень, бібліотек, курсів
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для неписьменних, гуртків тверезості та просвітних інституцій. Статут
передбачав, що члени “Сокола” будуть управлятися у пожежній сторожі, їзді
верхи і на велосипедах, плаванні, веслуванні, фехтуванні і навіть у співі,
танцях і музиці. Товариство мало право засновувати філії на території
чотирьох воєводств — львівського, тернопільського, станіславського і
краківського [17]. Якщо додати ще організацію забав, концертів, змагань,
лекцій, підготовку аматорських вистав, то отримаємо широку і розгалужену
програму діяльності. Інша річ, що сприятливих умов для цього не було.
Асиміляційна антиукраїнська політика польської влади, у принципі,
залишалася незмінною протягом міжвоєнної доби.
“Сокіл” не мав такої різноманітної і розгалуженої преси, як “Пласт”, та й
рівнем “Сокільські вісті” теж поступалися багатьом пластівським виданням.
Невеликий обсяг змушував до мінімуму скоротити місце для публіцистики,
для літературної частини. Публікації методичного характеру, звіти й
інформація про діяльність “Сокола-Батька” і місцевих осередків переважали
на сторінках. В окремі періоди свого існування за типом видання “Сокільські
вісті” наближалися скорше до бюлетеня. Але все ж “Сокільські вісті”
знаходили місце для пропаганди сокільської ідеї, для розповідей про
сокільство, про його історичний розвиток. Так, уже в першому числі бачимо
статтю І.Висівського “Генеза сокільської ідеї”, у наступних числах — статтю
“Що таке сокільство?” у кількох подачах. Увагу читачів привернули стаття
Н.Яцева “Причинки до історії українського сокільства” [18] і особливо
публікації С.Гайдучка “Деякі цифри про сокільську організацію за 35 літ"
[19] і “Хроніка закупна українського городу від рр.1911-1929” [20].
У той час (1928-1930) журнал багато писав про життя і діяльність
“Сокола-Батька” і місцевих організацій. Журнал вболівав за розвиток
сокільства на селі. Т. Франко писав про спорт на селі [21], І. Цьокан — про
сокільську організацію на селі та її завдання [22]. У кожному числі
знаходимо різножанрові публікації про спорт і руханку. Про це писали
А.Будзиновський, С. Гайдучок, Т. Франко, Я. Благітка, Т. Білостоцький,
Е.Жарський, І. Калічак, І. Мриц. При журналі почав виходити “Руханковий
додаток”. Інша важлива тема, хоча й не так помітна — це пожежництво.
Швидко склалася система рубрик — “Накази Сокола-Батька”, “Звіти з гнізд”,
“З життя сокільської сім’ї”, “Новинки”, “Огляд сокільських свят”, “Дописи”,
“Книжки”.
Активність “Сокола” не могла бути не поміченою з боку влади. Журнал
дуже уважно редагували, щоб не наражатися на цензурні переслідування. За
цей період, тобто за перші кілька років (1928-1930), журнал не зазнав жодної
конфіскати. Але переслідувань зазнавали сокільскі організації. Влада
змушувала українців вступати до польського товариства “Mładopolski
związek ochotniczych straży pożarnych” навіть там, де існували українські
“Соколи” і “Луги”. “Сокільські вісті” постійно писали про ці переслідування.
У 1930 р. вийшло лише одне число, так само і в 1931р. Редакція,
звертаючись до читачів, наголошувала на тому, що “Cокіл-Батько” не має
таких коштів, щоб самостійно видавати журнал [23], а з боку і читачів, і
місцевих осередків допомога була недостатньою.
У 1932 р. журнал відновив свою діяльність як двомісячник. Тепер він
виходив на чотирьох сторінках. Структура залишається незмінною: звіти й
інформація про діяльність сокільських організацій, організаційні справи,
хроніка. У січні 1933 р. набрав чинності новий закон про товариства. До них,
за цим законом, могла належати молодь лише після 18 років, а для шкільної
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молоді товариство могло провадити курси руханки, спорту, читати лекції,
організовувати забави. Для тих (14-18 років), хто не ходив до школи, щоб
вступити до товариства, потрібен був дозвіл родичів.
Від 1934 р. “Сокільські вісті” виходили знову як місячник. Загострення
українсько-польського протистояння кінця 20-х початку 30-х рр., розвиток
націоналістичних настроїв серед українців впливають на ідейно-тематичну
орієнтацію журналу, нові обставини зумовлюють появу нових ідей у
публікаціях авторів — це ідея сильної нації, потреба виховання українця
нового типу (а це ідея Д.Донцова!). Р.К., пишучи про нові вартості
українського сокільства, зазначає, що у сокільському вихованні “…такими
цінностями є ідея морально та фізично сильної організованої нації” [24]. З
редакційної статті “Сокільське виховання”: “Ціллю “Сокола” є виховати
нового українця, сильного та здорового тілом і душею. Сокільство є
виховною організацією. Завдання Сокола є дбати про громадянський розвій
фізичних та духовних сил людини” [25].
Керівництво “Сокола” бачило, що сокільська преса відстає від розвитку
подій, не спроможна виконувати покладені на неї завдання. Влітку 1934 р.
відбулися надзвичайні загальні збори “Сокола”. На цих зборах обговорювали
і питання преси, а саме, що “Сокільскі вісті” повинні виходити частіше і
більшим обсягом. Загальні збори доручили Старшині “Сокола-Батька”
підтримувати “Сокільські вісті” та перетворити видання в ідеологічний
журнал [26]. Таке рішення було спричинене захопленням молоді
націоналістичними ідеями. Це турбувалои керівництво молодіжних
товариств і змушувало їх думати над ідеологічним обгрунтуванням
діяльності цих товариств, над формуванням світогляду їх членів. Кожна
політична партія намагалася створити свої молодіжні структури. І.
Боберський у статті “Куди йти?” аналізує місце спорту і руханки у
суспільному житті, їх завдання: “З’ясувати його можна одним реченням:
руханковими вправами треба впоїти в українське громадянство здоровля,
силу, характерність і рішучість” [27]. І.Боберський уважав, що спорт не
можна використовувати як засіб здобуття впливу серед молоді з боку партій.
Ці чотири листки конюшини (у природі трапляється така знахідка, що за
народним повір’ям приносить щастя), як образно називає І.Боберський
здоров’я, силу, характер і рішучість, не можуть стати винятковою власністю
якоїсь однієї політичної фракції.
У травні 1934 р. Старшина “Сокола-Батька” винесла на обговорення
питання зміни статуту: пропонувалося змінити тип товариства. “Сокіл” був
пожежно-руханковим товариством, а мав стати руханково-спортовим.
Частково це був передбачливий і вимушений крок, бо міністерство
внутрішніх справ у січні 1935 р. видало розпорядження, згідно з яким
протипожежну діяльність мали право провадити лише “Оchotnicze straże
pożarne”. Так із програми “Сокола” було вилучено протипожежну діяльність.
Але, зрозуміло, це суттєво не вплинуло на характер діяльності “Сокола”. І
хоча І. Боберський далі наполегливо захищав своє бачення спорту і руханки,
виступаючи за органічне поєднання “духу й тіла” [28], більшість
українського суспільства розуміла: абстрактне проповідування відомих істин
без чіткого і однозначного розуміння мети, без зв’язку діяльності товариства
з головним історичним завданням українського народу, без розуміння життя
й індивіда, і суспільства в ім’я великих ідеалів приведуть товариство у “сліпу
вуличку”. Кризові явища, зумовлені не лише традиційним конфліктом між
старшою і молодшою генераціями (цей чинник якраз і не був вирішальним),
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суперечностями між революційним (ОУН) і поміркованим крилом
українського суспільства (УНДО, УСРП), крах політики “нормалізації”
українсько-польських стосунків, нестабільність (зовнішня і внутрішня)
Польщі як держави охопили не лише українську громаду як цілість, але й
молодіжний рух. У середині 30-х років це стало особливо помітно. Так, як
свідчить звіт старшини “Сокола-Батька”, у 1935р. “Сокіл-Батько” мав лише
335 членів [29]. Можливо, тому дещо згодом появилася стаття М.Тріля
“Кількість чи якість?” [30]. Та прихильники сокільської ідеї розуміли, що
молодь щораз більше розчаровується в абстрактній ідеї і втягується в
підпільну роботу, яка попри небезпеку наповнювала життя сенсом, бо це
було служіння Батьківщині. Е. Жарський у брошурі “Основи сокільства”
популярно з’ясував основні аспекти “Сокола”. Автор розумів сокільство як
такий народний організм, ціллю якого є всебічне виховання під духовним і
фізичним оглядом. Він доводив потребу виховної організації. Е.Жарський ще
раз повторив п’ять груп обов’язків щодо Бога і релігії, Батьківщини і народу,
сокільства, окремих членів товариства і себе самого. Е.Жарський сказав про
любов до Батьківщини — вона полягає у безмежному самовідреченні від себе
самого і беззастережно вірній службі: “Тому соколи вважають Батьківщину
за найвищий ідеал, бажають для неї найбільшого добра, боронять її чести й є
готові до безмежної посвяти” [31]. Ця думка узгоджувалася із моральноетичним кодексом українських націоналістів і була модифікацією гасла
“Нація (Україна) понад усе”. Е. Жарський ще не звернув увагу на те, що
любов до Батьківщини — це не лише стан душі, а й діяльність, що ця любов
повинна поєднуватися з боротьбою за найвищий ідеал нації. Зате був у
брошурі момент полеміки з українськими націоналістами, яких
звинувачували у ворожості до ідеалів демократії. Е. Жарський писав, що
соколи — апостоли справжнього демократизму [32].
Намагання зберегти сокільський рух було головним у керівництві
товариства. “Сокільські вісті” цю тему порушували регулярно. Автори
публікацій були впевнені, що сокільську ідею розуміють помилково, що її
спотворюють і використовують в особистих цілях. Так уважав, наприклад, і
Св. Мотало [33]. Щоправда, це могло бути зроблено і для цензури, оскільки
низку думок Св. Мотало висловлює у дусі публіцистики українських
націоналістів. Він пише, наприклад, що ідеалом українського сокола є тип
людини із сталевим характером, непохитної у своїй вірі, яка понад усе кохає
свою Батьківщину. Інша його думка із статті “Завдання українського
сокільства”: “Не віра в міжнародну любов і збратання народів землі є вірою
українського сокола. Бо віра ця затроїла вже, розтроєдинила у вирішальний
момент українську масу, завела ці маси під червоний ідеал Молоха…” [34].
Про вплив націоналістичного бачення ще більшою мірою свідчить наступна
фраза: “Український сокіл знає вже сьогодні, відчуває, розуміє, що в “добу,
жорстоку, мов вовчиця” є тільки один великий заповіт для нього — кохання
своєї нації, безмежне кохання своєї Батьківщини” [35]. Із авторів журналу
другої половини 30-х рр. саме Св. Мотало найбільш свідомо пропагував
сокільство у руслі націоналістичних ідей, бо, наприклад, і І. Боберський, і
Е.Жарський, і С. Гайдучок, і М. Тріль традиційно розуміли сокільство, його
завдання, мету і тенденції. У квітневому числі “Сокільських вістей” за 1939
р. він ще раз повторив свою думку про той новий тип людини (а це був суто
донцовський тип сильної людини), який повинен стати ідеалом українського
сокола: “Тверді часи вимагають твердих людей, сильних і непохитних,
вірних і здорових, і виховати тип таких людей — це завдання сучасної доби,
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завдання кожної нації. Мета таких людей — це мати долю нації в руках…”
[36], “Жити твердо, а не вигідно, бути більше творцем, а не споживачем —
конечне для нашої молоді” [37].
Продовжували “Сокільські вісті” писати про життя сокільських
організацій. Цю інформацію можна було прочитати під рубриками, які стали
постійними — “Робота в сокільському гнізді”, “Організаційні справи”, “З
життя сокільських гнізд”, “Новини”, “Зі сокільського життя”.
Важливим тематичним напрямом діяльності журналу було і висвітлення
життя українського сокільства в інших країнах. Цю інформацію журнал
вміщував під рубриками “Українське сокільство за кордоном”, “Сокільські
гнізда на чужині”, “З життя українського сокільства за кордоном”, друкував
публікації статейного типу: В. Проходи “Українське сокільство, Союз
слов’янського сокільства” [38], “Українське сокільство за кордоном” [39].
Публікації на цю тему були своєрідним аргументом на користь сокільства у
краю.
Незмінною залишалася і спортивно-руханкова тематика. У 1935 р. знову
появився “Руханковий додаток”. Цю тему порушували І. Боберський,
С.Гайдучок, І. Мриц, Е. Жарський. Можна помітити важливу рису цих
публікацій — у них (особливо в публікаціях другої половини 30-х рр.)
більшою мірою, ніж раніше, заняття спортом і руханкою розглядається не
просто як засіб стати здоровим і сильним, а як важливий напрям всебічного
виховання української молоді, готової беззастережно служити своїй
Батьківщині, що узгоджувалося з уявленнями молоді про новий тип людини,
той тип, який утверджував український націоналізм.
Виразнішою стала і героїко-патріотична тематика, що теж особливо
помітно у публікаціях журналу другої половини 30-х рр. Ювілейні публікації
про І.Франка і С.Петлюру [40], про акт Злуки [41], про Крути [42], про
генерала М.Тарнавського [43], про Сеня Горука [44].
Публікаціям журналу бракувало політичної гостроти. Був лише один
випадок, коли журнал зазнав втручання влади — було заборонено друкувати
вірш О.Семківа “Пісня листопадових днів” [45], присвячений Листопадовому
зриву. Намагання не йти на прямий конфлікт із владою не допомогло. Так,
було заборонено IV краєвий здвиг, який мав відбутися у травні 1938 р.
Ставлення влади до “Сокола” однозначно проявилося у тому, що було
забрано площу “Сокола-Батька”. Висвітлення подій, що розгорталися
навколо площі “Сокола-Батька”, що мала знакове значення для історії
українського сокільства, стало ще одним важливим тематичним напрямом
журналу наприкінці 30-х рр.
Як відомо, ще в 1911 р. І. Боберський запропонував придбати земельну
ділянку завбільшки 11 моргів. Знаходилася вона біля Стрийського парку.
Саме там відбувалися довоєнні краєві здвиги 1911 р. і 1914 р. Гроші на викуп
цієї ділянки давало українське суспільство у краю і за кордоном. Збір коштів
продовжили по війні, у 1925 р. “Сокільські вісті” постійно інформували
громадськість про ситуацію, пов’язану із викупом. Старшина “СоколаБатька” постійно організовувала збіркові акції і журнал відображав цю
діяльність. Але влада, керуючись традиційними антиукраїнськими засадами
польської політики, вороже ставилася до патріотичних ініціатив українців.
Це можна сказати і про польський загал. Так, у 1926 р. на площі “СоколаБатька” було споруджено трибуну, яку “невідомі” злочинці спалили у
листопаді 1928р., коли поляки за невтручання поліції розгромили багато
українських установ. Наприкінці 30-х років антиукраїнська політика ще
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більше загострилася. 28 лютого 1938р. влада повідомила власника площі
“Сокола-Батька” — Український краєвий союз (Центросоюз), що вона
забирає стадіон для потреб міністерства військових справ [46]. Центросоюз і
“Сокіл-Батько” відмовилися добровільно передати свій спортивний майдан.
Брутальне рішення влади викликало обурення української громадськості. На
численних зборах, в українській пресі лунали голоси протесту. Цей рік став
роком оборони площі “Сокола-Батька”. Але влада продовжувала
дискримінаційну політику. У травні, як уже говорилося, влада заборонила
проведення сокільського здвигу, присвяченого 45-річному ювілеєві “Сокола”
і 70-річному ювілеєві “Просвіти”. Протести не допомогли. У березні 1939р.
військова влада забрала площу “Сокола-Батька”. Про це вмістило
повідомлення “Діло” [47]. Влада запропонувала як компенсацію земельні
ділянки в інших регіонах Львова, але жодна з них не надавалася до
спорудження там стадіону, зважаючи на відсутність комунікацій, невеликий
розмір, невдалу конфігурацію тощо. Наприкінці червня 1939 р. Старшина
“Сокола-Батька” відмовилася розглядати пропозиції влади щодо компенсації
за відібраний стадіон.
Видавнича діяльність “Сокола-Батька” — це не лише “Сокільські вісті”.
У 1937 р. журнал видрукував бібліографічну працю С. Гайдучка “Півстоліття
сокільських видань”, яка дає уявлення про масштаби видавничої діяльності
“Сокола-Батька”. У реєстрі С. Гайдучка зафіксовано 134 позиції. За його
підрахунками, українське сокільство за півстоліття існування здійснило 16
видань статутів “Сокола”, 7 видань для пожежництва, 42 видання для занять
спортом і фізкультурою, 28 видань, пов’язаних із сокільским життям [48].
Це, зокрема, книжки, брошури І. Боберського (“Руханкові забави і гри”,
“Вправи вільноруч”), С.Гайдучка (“103 вежі”, “Вправи вільноруч”,
“Відбиванка”), Е.Жарського (“Основи сокільства”, “Легкоатлетика”,
“Боротьба навкулачки”, Т.Франка (“Історія і теорія руханки”, “Розвій
руханки серед українців”), А.Будзиновського, М.Тріля, І.Калічака, І.Копача,
І.Мрица. Це звіти про діяльність “Сокола-Батька” і звіти з краєвих здвигів.
Це одноднівка “Соколи, соколи” (одноднівка, видана 12 червня 1932 р. з
нагоди 30-річчя “Сокола” в Станіславі і 30-річчя сокільського гімну),
“Український сокіл” (одноднівка Союзу українського сокільства за
кордоном). Це “Український сокіл” — листок Союзу українського сокільства
за кордоном, що почав виходити в лютому 1934р. Появлявся він
нерегулярно. На сторінках цього видання були публікації, що стосувалися
ідеології сокільства, і розповіді про життя українського сокільства за
кордоном. У 1934 р. у Буенос-Айресі вийшло три числа журналу
“Український сокіл”, органу українського сокільства у Південній Америці.
Через брак коштів журнал перестав виходити.
Сокільська ідеологія, сокільске “вірую” грунтувалося на таких засадах:
1. Сокіл — це символ свободи.
2. Сокіл прагне виховати здорове тілом і душею молоде покоління
українців.
3. Сокіл — це свідомий і дисциплінований громадянин української нації.
4. Сокіл вчиться єдності, послуху, карності.
5. Сокіл слухає лише наказів своєї виборної старшини.
6. Сокіл пам’ятає, що світом володіє той, хто його здобуває. І здобуває
не словами, а ділами, не плачем, а мечем.
7. Сокіл дбає про честь нації.
8. Сокіл любить Україну.
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9. Сокіл вірить, що працею і в єднанні народ здобуде свободу.
10. Сокіл знає лише один клич: “Все вперед, всі враз!”
Це були ті ідеологічні засади, які стали нормою поведінки молодого
українського покоління, яке несло на собі тягар боротьби і в міжвоєнну добу,
і під час Другої світової війни, і в 40-50-ті роки боротьби українського
збройного підпілля.
1.
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Див.: Сокільські вісті.— 1936.— Ч.4.— С.12-13.
Тріль М. Кількість чи якість?// Сокільські вісті.— 1936.— Ч.11.— С.1-2.
Жарський Е. Основи сокільства.— Львів, 1935.— С.13.
Там само.— С.14.
Мотало Св. Завдання українського сокільства// Сокільські вісті.— 1938.
— Ч.1.— С.1-2.
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Див.: Сокільські вісті.— 1936.— Ч.6.
Дві великі історичні дати// Сокільські вісті.— 1937.— Ч.1.— С.1-2.
Крути// Сокільські вісті.— 1937.— Ч.2.— С.1; Мотало Св. Юнацька
кров// Сокільські вісті.— 1938.— Ч.2.— С.1-2.
Мотало Св. Ген.Мирон Тарнавський// Сокільські вісті.— 1938.— Ч.7.— С.2-3.
Гакстен. Спогад про Сеня Горука// Сокільські вісті.— 1935.— Ч.9.— С.2-3.
Див.: Сокільські вісті.— 1937.— Ч.11— С.1.
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Площа Сокола-Батька вивласнена! // Діло.— 1939.— 29 березня.
Гайдучок С. Півстоліття сокільських видань// Сокільські вісті.— 1937.—
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3.5.3. Преса “Січі”
У редакційній статті “Ми побідили” (журнал “Вісті з Лугу”) автор писав:
“В 1921 р. кликали ми українську молодь до організації. По 1921 р. почали
виходити “Січові вісти”. Закликали вони молодь відновлювати січові
товариства. Закликала “Повітова Січ” у Львові молодь до організації.
Минали місяці, роки — і тяжко було переломити страх та зневіру… На
шляху цеї боротьби скінчила своє існування і “Повітова Січ” у Львові. Наче
послідній вояк видержала на своїм становищі” [1].
Автор приховав правду, зважаючи на цензуру. Насправді, головною
перешкодою для активної діяльності молодіжних товариств була окупаційна
влада. Польська громада у Східній Галичині ще в довоєнні роки всіма
можливими засобами стримувала розвиток “Січей”. За словами
В.Дорошенка, “Січі” схопили кінець перерваної нитки української історичної
традиції” [2]. Наші найближчі історичні сусіди-противники відкидали будьяку згадку про козацьку січову справу.
Перед Першою світовою війною чисельність “Січей” у Галичині
становила 900, на Буковині — 350. Їх об’єднував Український січовий союз.
Також існувало 92 товариства Українських січових стрільців. Багато
учасників здвигу 28 червня 1914 р. полягло у визвольних змаганнях, а
січовий рух жив серед українців.
У часи Західно-Української Народної Республіки, коли українська влада
і армія залишили Львів, Український січовий союз діяв у Коломиї. Там УСС
з листопада 1918 р. видавав тижневик “Січовий голос”. Відповідальним
редактором тижневика стає Ярослав Навчук. “Січовий голос” пише про будні
молодої держави: поряд зі збройним захистом завоювань формувалась армія,
налагоджувалась
економіка
та
фінансові
справи,
створювалося
законодавство. На сторінках газети пропагувалася думка про злуку з
Українською Народною Республікою, висвітлювалася робота державних
органів ЗУНР, розповідалося про події у Великій Україні (рубрика “З
наддніпрянської України”), про події на українсько-польському фронті
(рубрика “Звідомлення українського генерального штабу”), про важливі події
міжнародного життя (рубрика “Що чувати в світі”), про криваві злочини
польської окупаційної влади і армії (рубрики “Лядська провокація”, “Лядські
звірства”). Інші рубрики: “З закарпатської України”, “У Львові”, “З
республики”, “З січового руху”, “Останні вісти”, “Новинки”.
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Часопис вміщував публікації відомих діячів Радикальної партії:
К.Трильовський написав про Т.Масарика, якого знав особисто [3], О.Назарук
написав дві статті про київських січових стрільців: “Хто такі Українські
січові стрільці й яка їх ідея” [4]; “Чи Січові стрільці ліві чи праві?” [5]. Автор
цитує слова В.Винниченка, одного із керівників української революції, який
виступав проти створення української армії, однак про січових стрільців
сказав, що така ідейна організація трапляється раз на тисячоліття. О.Назарук
пише про політичну орієнтацію і єдність мети січових стрільців. Хоча січові
стрільці — понадпартійні, але не аполітичні, вони твердо стоять на позиції
державної самостійності України: “Жоден рух на ліво їм не страшний, коли
він тільки будуватиме Українську Народну Республіку” [6]. “Січовий голос”,
орган Українського січового союзу, зазнавав впливу опозиційної групи в
лавах радикальної партії, яку (групу) очолював К.Трильовський. Він також
створив Селянсько-робітничий клуб у Національній раді, проте на з’їзді 2223 березня 1919 р. його виключили з лав партії.
Впливу більшовицького світогляду зазнало керівництво УРП на чолі з
Л.Бачинським. До програми партії внесено такі зміни: конфіскація великого
поміщицького і державного землеволодіння, націоналізація великих
промислових підприємств, банків і торгівлі [7]. Створена у лютому 1919 р.,
комуністична партія Східної Галичини зайняла опозицію до уряду ЗУНР. У
середині 1919 р. комуністи підняли повстання у Дрогобичі. Дрогобицький
бунт вписувався у геополітичні плани Москви щодо створення
більшовицького містка до Угорщини і Баварії [8]. Вигідним був цей бунт і
полякам… Хоча ні “Січовий голос”, ні К. Трильовський не симпатизували
більшовикам, проте на сторінках видання лунали заклики гуртуватися у
Селянсько-робітничий союз, який виник з ініціативи лівого крила Соціалдемократичної партії (В. Гадзінський, І. Безпалко, О. Устиянович). Для
прикладу назвемо статтю Д. “Гуртуйтеся в селянсько-робітничий союз!” [9].
Навколо нього гуртувалися і ліві соціалістичні елементи, і комуністи [10].
М.Кугутяк пише: “Поява СРС свідчила про зростання ролі соціального
чинника. Феномен СРС був реакцією народних мас, пробуджених до
свідомого політичного життя національно-демократичною революцією, на
пасивність соціальної політики галицьких політичних партій” [11].
Загалом “Січовий голос” дотримувався державницьких позицій, що і
зрозуміло з контексту статті О.Назарука.
Була спроба створити січову організацію і у Великій Україні. Гурт
українців у Києві разом із галичанами опрацювали статут “Січі”. Оскільки
вони не мали статуту галицької “Січі”, то за основу взяли статут російського
“Сокола”, — згадує П.Шекерик-Доників [12]. “Січ” заснували тільки
формально.
Наступну спробу зробив К. Трильовський. Наприкінці лютого 1919 р.
він приїхав до Вінниці, де перебували Директорія й уряд УНР, і заснував
Головний січовий комітет, але умови воєнного часу не сприяли реалізації
задуму.
П.Шекерик-Доників згадує про “Січ”, засновану в Кам’янціПодільському: “Побачивши ту вузькопартійність, яка, правду сказати,
загубила українську державність, махнув я рукою на партії…” [13]. На
противагу “партійній” інтелігенції, селяни сприйняли “Січ” добре. Установчі
збори “Січі” провів П. Богацький, якого обрали кошовим отаманом. “Січ”
активно працювала до приходу більшовиків. На думку П. Шекерика-
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Дониківа грунт для “Січей” був у Великій Україні, де збереглися сильні
козацькі традиції [14].
Перша спроба відновити “Січі” відбулася після поразки визвольних
змагань. Тут є розбіжність щодо дати. Р.Дашкевич і Г.Ничка у спогадах
пишуть, що влітку 1921 р. колишні січовики і січовички, а також деякі
старшини колишнього корпусу Січових стрільців вирішили відновити
“Повітову Січ”. Загальні збори відбулися у приміщенні товариства “Зоря”.
До управи обрали Р. Дашкевича (кошовий), Ю. Отмарштайна (осавул),
М.Царевича, П. Пасіку, О. Кушлика, із жінок — Л. Худяківну [15].
Інші джерела датою скликання загальних зборів товариства називають
січень 1922р. [16]. Очевидно, що неузгодження викликані тлумаченням акції,
що відбулася влітку 1921 р., бо її можна вважати зборами ініціативної групи.
На початку 1922 р. було відновлено “Січі” львівського повіту, а також 54
провінційні “Січі”. Навесні у залі “Сокола-Батька” провадили руханковопожежний курс. У червні на площі “Сокола-Батька” відбулося Січове
повітове свято за участю 400 січовиків і січовичок. Організаційну та
агітаційну підготовку свята здійснили студенти Українського таємного
університету разом з керівництвом “Повітової Січі”. Повітове свято
викликало піднесення і змусило задуматися галицьких українців, які “…
побачили “Січовиків”, яких сама поведінка вказувала на їхній недавній
вояцький дух і завзяття!.. Перше Січове свято відбулося, але всі відчували,
що воно таки ріжниться від передвоєнних Січових Свят, бо й цілий нарід
мусів відчувати своє політичне положеннє!” [17].
1922 р. відновлено видання “Січових вістей”, “письмо присвячене
січовим справам, просвіті і науці”. Видавцем і відповідальним редактором
журналу був Я.Кирчів. Перше число редагував М.Курах, інші —
Я.Цурковський, значна кількість чисел вийшла за редакцією Р.Дашкевича. У
редакційній статті “Наші завдання” читаємо: “Виявляючи з себе цілком
безпартійний орган, “Січові вісти” не в’яжуть себе партійною програмою
політичної партії або якої-небудь суспільно-політичної групіровки. Нашим
головним кличем є: плекання здорового духа серед молодого покоління нації,
розвиток і поширювання освіти, організація гімнастично-пожарничих
товариств, несення помочи при пожарах,.. піддержування товариського
життя, карности і дисципліни” [18].
М. Курах у статті “До праці!” влучно передав особливості ситуації,
настрої мас: нам нема на кого надіятися; ми здеморалізовані за роки війни і
революції різними “орієнтаціями”; не можна піддаватися зневірі; “досвід
учить, що наше покоління складається з людей нервозних і чулих, а навіть і
слабих, а внаслідок цього дуже легко підпадає переходовим депресіям, по
котрих знову наступають часи взміцненої енергії, а що за цим іде — і
спосібність до чину” [19].
Політичні противники теж зважали на особливість соціальнопсихологічної ситуації. В очікуванні остаточного рішення Антанти щодо
подальшої долі Східної Галичини поляки обіцяли надати українцям
автономію, водночас створюючи перешкоди на шляху до консолідації
українців у боротьбі за національні права. Згідно з розпорядженням
польської адміністрації (1923) всі передвоєнні товариства, що не відновили
свою діяльність, вважалися недійсними.
Свавілля польської адміністрації особливо стало відчутним після
рішення Ради амбасадорів щодо Східної Галичини від 15 березня 1923 р. —
мова йшла про анексію етнічних українських земель на користь Польщі.
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Цинізм європейської “демократії” йшов у парі з польською істерією і
свавіллям на “kresach wschоdnich”.
Польська влада не реєструвала нові “Січі”, мотивуючи це їх військовим
характером, та забороняла наявні. У 1923 р. і 1924 р. у Львові відбулися
Січові свята. На той час залишилося 50 “Січей”, здебільшого біля Львова
[20]. Напередодні 25-річного ювілею у січні 1925р. існувало лише кілька
“Січей”. У таких умовах “Повітова Січ” підготувала три статути руханковопожежного товариства з різними назвами: для с.Підберізці — “Луг”, для
с.Глуховичі — “Братерство”, для с.Сороки — “Січ”. Польська влада відразу
заборонила статут для “Січі”, а статути “Лугу” і “Братерства” дозволила.
Товариство “Братерство” так і не почало своєї діяльності, а “Повітова Січ”
засновувала “Луги” [21].
У червні 1925 р. відбулося останнє Січове свято за участю кількох
“Січей”, переважно це були вже “Луги”. У травні 1926 р. влада заборонила
“Повітову Січ”, яку звинуватили у зв’язках з Радикальною партією та у
непередбаченому за статутом засновуванні “Лугів”. Найдовше проіснувала
“Січ” у с.Горбачі — її знищили поляки під час “пацифікації” 1930 р. [22].
“Січові вісти” допомагали в організації січового руху і давали практичні
поради. Появилися вони завдяки допомозі “Січі” у США, яка офірувала 25
доларів. Виходили вони невчасно, були навіть кількамісячні перерви. У
1922р. вийшло п’ять чисел, у 1923р. — два [23]. У статті “Відновлення
січової роботи в Галичині”, опублікованій у газеті “Народне слово”
(Пітсбург, США), К.Трильовський закликав американських українців
пожертвувати по два долари для “Січі” [24].
Постійними авторами журналу були Р. Дашкевич, М. Курах, О. ПавлівБілозерський, Б. Кравців, С. Гайдучок, О. Думин, Я. Цурковський,
Р.Сказинський. “Січові вісти” друкували різноманітні матеріали про
відновлення січового руху (хоча фактично журналові заборонили писати на
політичні теми), історичні спогади про недавні визвольні змагання
(О.Думин), художню прозу “малих” жанрів, поезії Б.Лепкого,
П.Карманського, Д.Макогоненка, О.Бабія, Б.Кравцева, Я.Цурковського [25].
Не завжди вдавалося оминути гострі проблеми — польська преса (особливо
“Słowo polskie”, “Gazeta poranna”) постійно зводила наклепи на “Січ” і
відверто закликала владу заборонити її.
Редакція “Січових вістей” звернувсяя до читачів із проханням надсилати
дописи про січові організації для літопису січового руху. Журнал знайомив
читача з буднями товариства у рубриках “З січового руху”, “До бувальщини
січового руху”, розповідав про американську “Січ”. Журнал розповідав не
лише про життя “Січей” у Східній Галичині, але й допомагав встановлювати
зв’язки із січовими організаціями на Волині [26]. Польська влада всіляко
перешкоджала українським товариствам із Галичини поширювати свій вплив
за межами “сокальського кордону”, на північно-західних українських землях
(Волинь, Підляшшя, Полісся, Холмщина).
Руханково-пожежний напрям товариства зумовлював відповідні
публікації: опис вправ з малюнками у рубриці “Вільні вправи”, статті з
фізичного виховання (К.Трильовський, Я.Цурковський, М.Валківський,
С.Гайдучок), пожежної справи. Але найголовніше — “Січові вісти”
гуртували громадськість навколо січової ідеї. Б.Кравців у статті “Завдання
січової організації в теперішній час” пише: “Завдання новітньої організації в
своїй основній суті прямують у двох напрямах: до згуртування, потрібного
для скріплення сил і до виховання духа в національному, класовому чи якому
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іншому дусі” [27]. Б.Кравців говорить про дві дуже важливі проблеми, на які
звернула увагу українська політична думка і партійна преса після програних
визвольних змагань — ми ніколи не дбали про підготовку мас для
організації; тепер слід звернути увагу на виховання духу та виховання
характерів.
Окрім праці над відновленням “Січей”, журнал організовував молодь,
особливо сільську, але переслідування і фінансові проблеми зумовили вихід
у 1924 р. лише двох чисел. 1925 р. журнал не виходив.
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27. Кравців Б. Завдання січової організації в теперішній час// Там само.—
1924.— Ч.3.— С.6.

3.5.4. Преса “Лугу”
Наприкінці 30-х рр. вийшла друком книжка ”На руїнах Січей” про
історію “Лугу” [1]. Автор вдався до історичної аналогії зруйнування
Запорізької Січі за наказом Катерини II. Заборонені чи ліквідовані товариства
“Січі” відроджувалися як “Луги”. Перший “Луг” діяв у с. Підберізці
неподалік від Львова. Статут затвердило Львівське воєводство згідно з
рескриптом від 25 березня 1925 р.
У статуті нового товариства (руханкове товариство і огневої сторожі
“Луг”) визначалася його мета: 1) гуманітарна (допомога при пожежах і
повенях); 2) культурно-просвітна (поширення освіти між членами, руханкові
вправи і спортивні ігри, організація товариського життя) [2].
Народження нової організації відбувалося в умовах переслідування
“Січей” з боку влади. Турбувало і те, що керівництво Української
соціалістично-радикальної партії дивилося на “Січі” як на молодіжну
структуру своєї партії. Справді, ініціатива заснування “Лугів” вийшла із
середовища УСРП. Їх організатором був відомий діяч цієї партії, керівник
“Січей” — Р.Дашкевич. Із соціалістичною фразеологією не можна було мати
широкої соціальної бази. Великої шкоди, як відомо із досвіду визвольних
змагань, завдало партійництво та міжпартійні чвари. Тому Р.Дашкевич та
його однодумці прагнули вивести “Луги” з-під партійного впливу і
контролю. Доводилося йти на компроміс із владою. Українська громадськість
неприхильно ставилася до таких дій. Коли Р. Дашкевич заявив, що “Луги” не
належать до жодної партії, керівництво УСРП зробило невдалу спробу
захопити керівництво в свої руки. Згодом деякі члени секретаріату УСРП
почали з “Лугами” війну.
Польська влада скористалася нагодою і кілька десятків “Лугів” було
розв’язано. З вересня 1926 р. діяв самозваний комітет нових “Лугів”, а з
листопада УСРП видавала журнал “Луговик” (“Вісті з Лугу” у ч.4.
попередили, що УСРП почала видавати “Лугові вісті”) [3].
Це початок “Лугів”. Засади молодіжної організації, яка культивувала
козацькі традиції, було збережено. У червні 1926р. відбулося перше Лугове
свято, а 25 липня 1926р. вийшло перше число “Вістей з Лугу” як
продовження “Січових вістей” з аналогічним підзаголовком: “письмо
присвячене Луговим справам, просвіті і науці”. Місячник мав 16 сторінок
книжкового формату. Видавцем і відповідальним редактором був
Р.Дашкевич. Журнал органічно увійшов у структуру української преси.
Перше число відкривалося редакційною статею “Ми побідили” [4].
Звернемо увагу на такі публікації: розповідь про Лугове свято, присвячене
І.Франкові, “Як гасити вогонь у комині”, “Гей хто в Лузі озовися” (хроніка
лугового життя), рубрика “Наші злидні” (тут йдеться про розв’язання
Повітової Січі у Львові у травні 1926 р.), рубрики “Всячина”, “Веселий
куток”.
Шовіністські кола польської громадськості, особливо преса,
використовували будь-яку нагоду, щоб накинутися на “Луги”, і провокували
їх заборону. Влада закривала “Луги”, мотивуючи це тим, що “Луги” замість
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спортивно-пожежної діяльності (як за статутом) займаються військовою
підготовкою. Доходило до курйозів: влада пояснювала свій висновок про
військовий характер “Лугів” тим, що на печатці товариства зображено
військову особу з карабіном і шаблею (це і мало свідчити про приналежність
“Лугу” до певної організації військового напряму), хоча така ж постать
козака була зображена, скажімо, на печатках гетьмана Хмельницького, на
гербі Запорізької Січі, на військовій печатці гетьмана Мазепи.
Журнал гуртував молодь навколо “Лугів”. Редакційна стаття “Не
хиляйте вниз прапора!” описує переваги організованого життя в “Лузі”: тут
навчаються громадської праці, вчать пожертви особистих інтересів для
загального добра. “Луг” оберігає молодь від деморалізації з боку “корчми,
шинку, хрунівства панських передпокоїв”, він вчить цінувати життя, красу,
боротьбу і виховує молодь гордими членами української нації [5].
“Вісті з Лугу” визначали напрям діяльності “Лугів”. Тут було чимало
корисних методичних порад, як планувати роботу місцевих організацій,
йшла мова про хиби у їх діяльності. Фахові статті стосувалися пожежної
справи, руханки і спорту.
На сторінках “Вістей з Лугу” у другій половині 20-х рр. чимало
публікацій розповідали про вплив організації, зокрема “Лугу”, на життя
молоді. Деякі автори особливо емоційно і категорично аргументували свою
позицію. Так, О.Баран вважав, що “Луг” — це впливовий чинник моральносуспільного виховання українського народу, а особливо молоді. Він писав:
“…теперішній “Луг” має творити з народом одну нерозривну цілість…”,
“Сучасний “Луг” повинен за добро свого народу — як говорив Шевченко —
“проклясти і самого Бога” [6]. Сказано хоча й метафорично, але недоречно.
Подібна аргументація скорше була притаманна молодіжній націоналістичній
пресі. З націоналістичною думкою узгоджувалося і тлумачення дисципліни.
Той же автор пише: “Карність і дисципліна є основою існування народу, а
тим більше мусить вона запанувати в “Лузі”… Кождий Луговик повинен
виконувати приказ свойого коменданта не зі страху… але в ім’я любови до
Лугової організації. Приказ коменданта може бути злий (помилковий.—
О.Т.), але і в цім случаю Луговик мусить виконати… В кожному “Лузі”, де є
карність, там не може бути жодних особистих ані партійних порахунків.
Найбільші вороги чи зажерті партійники в Луговім товаристві є для себе
найбільшими приятелями, бо ж їх лучить одна свята ідея і вони є синами
одного народу…” [7].
Підтекст цієї думки заперечував партійні інтереси, а висував на перший
план любов і відданість Батьківщині — Україні! Влада реагувала на такі
висловлювання, а також на стрімке зростання кількості “Лугів”. Улітку
1927р. було розв’язано виконком Центральної ради “Лугів” і понад 100
місцевих “Лугів” [8]. Відтепер заборонялося засновувати нові “Луги” там, де
їх заборонили. Якщо наприкінці 1927 — на початку 1928рр. було понад 800
“Лугів”, які об’єднували 40 тисяч осіб [9], то до Лугового свята у червні
1930р. залишалося 350 не надто активних осередків [10]. “Лугів”,
підпорядкованих УСРП, налічувалося удесятеро менше [11].
У червні 1927 р. влада наклала заборону на Комітет головної лугової
ради. Соціалістична фразеологія “Лугів” УСРП, партійна нетерпимість
спричинювали часту заборону владою “Лугів” Р. Дашкевича, і “Лугів”
“поступово-соціалістичних”. У журналі “Луговик”, органі “Лугів” УСРП, на
Р.Дашкевича вели більший наступ, ніж на владу: “І хай Дашкевич у своїх
брехливих Вістях з Лугу звалює всю відповідальність за шикани
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(переслідування. — О.Т.) влади проти лугових товариств на “радикальних
провокаторів”, то цим він показує лише свою льопайську душу” [12].
Щоб налаштувати молодь, керівництво УСРП активно використовувало
“Луговик”, який виходив від листопада 1926 р. до травня 1928 р. Це був
місячник на 16 сторінках книжкового формату. Редакційні й проблемні статті
на суспільно-політичні теми, методичні поради, що стосуються пожежної
справи, хроніка лугового життя, історія “Січей” за кордоном — ось основні
теми “Луговика”.
Відповідальним редактором журналу спочатку був С.Терлецький, а від
ч.7-8 1927 р. — О.Коберський.
Відомий діяч і публіцист УСРП К.Коберский писав у ч.1: “Нашій
молодій зміні треба іншого виховання: здорового, морального, основаного на
трудовій етиці соціалізму, моралі, якої високими ідеалами є правда, рівність,
братерство, любов до рідні, до власної нації, до всесвітньої людської
працюючої сім’ї. Це високе стремління до свободи й погорди до рабства. Це
свята відвага боротьби з безправством, лицемірством, оббріхуванням, гнітом
і визиском працюючих людей” [13].
“Луговик” закликав селянську і робітничу молодь виконувати настанови
Т.Шевченка, М. Драгоманова, І. Франка закладати “Луги” під керівництвом
УСРП. Автори статей наголошували на зв’язку “поступово-соціалістичних”
“Лугів” із давніми “Січами” і таким чином заперечували “Луги”
Р.Дашкевича.
Поділ “Лугів” відбувся у грудні 1926 р. Було проведено два з’їзди
“Лугів”. “Луговик” надрукував звіт зі з’їзду “свого” “Лугу”. У головних
доповідях (І. Могильницького і М. Стахіва) говорилося про історію й
розвиток лугового руху, про його ідеологію, про те, що “Луг” суттєво
відрізняється від “Сокола” своїм поступовим і демократичним характером.
Доповідачі заперечували партійність “Лугу” [14]. Головою товариства обрали
К.Коберського. З’їзд ухвалив провести повітові конференції, організувати в
“Лугах” українське жіноцтво, створити дитячу організацію “Лужок”,
організувати відділ дописувачів до “Луговика”, закласти бібліотеки там, де їх
не має “Просвіта”, підгаслом вибрано “Геть неписьменність в “Лугах”!”.
“Луговик” полемізував із “Вістями з Лугу”, намагаючись розширити
свій вплив, багато писав про “Січ” за межами Галичини. Про січовий рух у
Прикарпатській Україні [15] та у Чехо-Словаччині [16] написав
І.Михайленко. Поділ у січовому русі в США негативно оцінив О.Коберський
(ОКО — його псевдонім.— О.Т.). Одна частина “Січей” під впливом
О.Назарука почала сповідувати гетьманські позиції [17].
Керівництво УСРП і “Лугів” намагалося активно впливати на перебіг
січового руху в країнах Європи, у міжнародному робітничому житті. На
початку липня 1927р. у Празі відбувся з’їзд емігрантських “Січей” Австрії та
Чехії. Мета полягала в об’єднанні січових організацій Європи. На з’їзді
виступили К.Трильовський (“Історія січового руху”) і К.Коберський (“Ідейні
підстави січового руху”). З’їзд підтримав соціалістичні “Луги” в Галичині і
заявив протест проти переслідувань [18].
“Луговик” у всьому відображав платформу УСРП.
Журналу бракувало коштів, тому виходив з перервами. У травні 1928 р.
вийшло останнє число (ч.2) “Луговика”. “Луг” УСРП не зумів стати масовим.
До активних авторів журналу належали К.Коберський, О.Коберський,
О.Павлів-Білозерський, С.Терлецький, Вс.Петрів, К.Пушкар, І.Михайленко
та автори, підписані псевдонімами Луговик, Мінімусенко, Остап Невгасенко.
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У другій половині 20-х рр. активна полонізація у контексті економічної і
політичної кризи викликала опір українців, зріс вплив націоналістичних ідей.
Від літа 1929 р. до часу виходу нового статуту “Лугу” організація занепала.
Влада забороняла носіння лугових одностроїв, використовуючи довільне
тлумачення вправ (військові вони чи руханкові). Навіть відсутність
пожежних помп (а їх треба було купувати) ставало підставою для заборони
“Лугу”. У 1930 р. діяло лише 350 незаборонених “Лугів” [19]. Позначилася
відсутність керівного органу. Цю функцію виконували “Вісті з Лугу”.
Провід “Лугу” працював над новим статутом “Лугу”. У червні 1932 р.
львівське міське староство на основі статуту зареєструвало “Українське
руханково-спортивне товариство “Луг” [20]. Товариство ставило собі за
завдання фізичне і моральне виховання молоді. Воно мало право
поширювати і пропагувати фізичне виховання та спорт, розвивати
культурно-освітню діяльність, видавати часописи і журнали, присвячені
спортові, руханці й освіті [21]. Щоправда, параграф 55 статуту фіксував
підпорядкованість “Лугу” державному уряду (відділові, управлінню)
фізичного виховання й військової підготовки. Представники цієї державної
структури мали право брати участь у засіданнях Головної старшини і зборах
усіх рівнів. “Зголошення спротиву здержує виконання принятої постанови.
На згаданий спротив Головна старшина має право внести до державного
уряду фізичного виховання і військового підготовання зажалення на підставі
власної постанови” [22]. Рішення державної структури, що стосувалися
життя товариства, були остаточними і обов’язковими для виконання. Крім
цього, керівництво нових “Лугів” було зобов’язане подавати державному
урядові фізичного виховання і військової підготовки річний звіт про
діяльність. Наприкінці березня 1932 р. відбувся Другий луговий з’їзд , у
грудні того ж року “Луги” замість руханкового товариства і огневої сторожі
стали руханково-спортивним товариством. У грудні також засновано
Великий Луг. Почався новий етап в історії лугового руху.
Зміни в статуті викликали бурхливу дискусію і серед громадськості, і в
пресі. Особливо негативно відгукнулися видання ОУН, УСРП та
комуністичні. Преса УНДО (“Діло”, “Свобода”), преса клерикальна і
релігійна (“Нова зоря”, “Мета”, “Правда”), гетьманська (“Хліборобський
шлях”) підтримали нові “Луги”, які й надалі очолював Р.Дашкевич.
Про ставлення до нових “Лугів” сказано у резолюції Центрального
комітету УНДО: “В рамцях нового Лугового статуту можна з національного
українського становища вести гідно справу масової організації фізичного
виховання нашої молоді. Коли ж практична праця доказала б, що це
неможливе, то тоді ніколи не буде запізно з тої форми організації фізичного
виховання зрезигнувати. Якщо нема можливості провадити фізичне
виховання на основі статутів старих Лугів ані за допомогою Соколів, то
треба використати нові “Луги” [23].
Думки та оцінки щодо нових “Лугів” були різноманітні. Одні вважали
це фактом національної зради, інші намагалися використати навіть такий
статут, щоб зберегти молодіжну організацію. Були й такі, хто вважав, що
нові “Луги” — це майбутні легіони Української Народної Республіки, які
вона використає у боротьбі проти СРСР (провокаційність полягала у тому,
що Москва могла зажадати від польського уряду заборонити “Луги”).
З огляду на зміст публікацій у виданні, “Луги” посідали центристську
позицію, їх підтримували центристські партії і сили (крім УСРП), і ті, хто
посідав угодовську позицію щодо польської влади. На шпальтах “Вістей з
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Лугу” грунтовно обговорювали питання участі “Лугів” у святі “Українська
молодь — Христові”. Студентська націоналістична молодь, наприклад,
бойкотувала це свято. А луговики взяли участь у відкритті пам’ятника
І.Франкові. У липні 1933 р. Лугове свято було присвячене гетьманові
І.Мазепі. “Сокіл-Батько” відмовився надати в розпорядження “Лугів” свою
площу, продемонструвавши цим ставлення до нових “Лугів” [24].
Зростали “Луги” поволі. У березні 1933 р. їх було понад 100 [25], у
1934р. — 215 [26]. “Вісті з Лугу” розповідали про життя лугових організацій,
заохочували до розбудови “Лугів”, полемізували з політичними опонентами.
На сторінках журналу було дуже мало інформації про зарубіжне життя. У
1933 р. центральною темою стала проблема голодомору в Україні. “Вісті з
Лугу” вмістили публікації про голод в Україні, комунікат Українського
громадського комітету рятунку України [27]. 29 жовтня відбувся день трауру
з приводу жертв голодомору. “Вісті з Лугу” закликали взяти участь в акції
[28].
Із скороченням кількості “Лугів” редакція “Вістей з Лугу” втратила
читачів і колективних передплатників. Від серпня 1934 р. до лютого 1935 р.
журнал не виходив. Редакція пояснила це фінансовими труднощами [29].
Приблизно від середини 30-х рр. дискусії про нові “Луги” припинилися.
Європейська громадськість щораз більше наголошувала на загрозі війни.
Н.Порай у “Вістях з Лугу”, на початку 1936 р. писав, що війна з Росією
почнеться через п’ять років [30]. Передбачення справдилося. Тема війни
заповнила шпальти “Вістей з Лугу”. У редакційній статті (на місці передової)
читаємо: “Через нас, через нашу організованість, через нашу працю повинен
український нарід бути готовий до зустрічі великих міжнародних подій,
великих днів нового національного життя!” [31].
На сторінках журналу популярними стали публікації про сучасну
військову техніку — танки [32], підводні човни [33]. Війну сприймають як
щось очікуване і нормальне. “Життя — це ніщо інше, тільки змаг і боротьба”
[34]. Тему війни журнал вирішує у різноманітних варіантах: це думки
С.Петлюри про військову справу, розповідь про Грузію, яка боролася з
російськими більшовиками, стаття про японську армію, статті про
бактеріологічну зброю і отруйні гази, нарис про генерала Франко. “Вісті з
Лугу” писали і про українські воєнні традиції. Вони закликали пам’ятати про
минуле, підтримувати культ героїв. У контексті цієї теми опубліковано
статтю А.Курдидика “Як розвалено міліонову українську армію” [35].
1938 р. відбулося посвячення Лугового прапора. В публікації про цю
подію “Луг” виступає як військова організація [36].
Наприкінці 30-х рр. галицькі українці звертають свій погляд на
Карпатську Україну. Цій темі присвячено низку публікацій, зокрема, “Січ”
працює для майбутнього!” [37]. Проголошено кличі “Карпатської Січі”: “Січ”
нову правду несе — нація понад усе!”, “Наша сила в нас самих — світ
належить до сильних!; “Партія — це руїна, понад усе Карпатська Україна!”
[38]. Кличі проголошували українські націоналісти.
У журналі започатковоно рубрику “Організація і пропаганда”. Автор
статті “Лугова пропаганда” пише, що вмілою пропагандою російські
більшовики обманули наддніпрянських українців, Гітлер зцементував
німецький народ, а Мусоліні — італійський. Далі: “Пропаганда є великою,
величезною силою — це найвища пора собі усвідомити. Нам не треба
брехливої пропаганди! Нам треба правди, що освідомлювала б і поборювала
ворожу нам агітацію!” [39]. Автор називає вихідні пункти пропаганди: 1)
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поширювати
переконання,
що
членство
в
“Лузі”
приносить
загальнонаціональну і водночас особисту користь; 2) “Луг” є понадпартійною
організацією. А особливо слід звернути увагу на визначення мети: це —
фізичне виховання, освіта і вільний Київ [40].
У наступному числі Л. І. у статті “Лугова пропаганда” пише про “Вісті з
Лугу” як про першочерговий засіб пропаганди [41], а серед інших засобів
називає брошури, підручники, календарі, книжки історичного і мемуарного
змісту та різні форми культурно-освітньої діяльності.
До кінця 30-х рр. “Луг” знову став досить розбудованою організацією.
На початку 1939р. число “Лугів” перевищило тисячу [42]. “Вісті з Лугу”
періодично повертаються до проблеми єдності українських сил.
І.Лемківський у статті “Луговик і єдність народу” пише, що “Луг” —
понадпартійний, загальнонаціональний і всіх об’єднує вже самою метою —
звільнити Київ від Москви” [43].
Для публікацій “Вістей з Лугу” останніх років передвоєнного
десятиліття притаманний мотив сили. На той час зменшилися напади на
“Луг” у націоналістичній пресі. Ймовірно, що ОУН мала тут своїх людей.
Тому деякі публікації мають риси націоналістичної молодіжної преси. Так,
автор статті “Грізні й несамовиті часи”, пише: “На світі нема ні приятелів, ні
прихильників для тих, що впали й не мають своєї держави, що слабі й
стогнуть з болю. Сильні й могутні народи добувають приязнь, любов і
пошану інших пострахом своєї могутности й загрозою свого п’ястука
(кулака.— О.Т.) вони не знають права, бо самі право установлюють і
диктують його іншим; для сильних нема ні умов, ні зобов’язань…” [44].
Серед авторів журналу після 1932 р. зустрічаємо Р. Дашкевича,
М.Козланюка, Е. Жарського, А. Курдидика, Л. Лепкого, В. Пачовського,
І.Ющишина, З. Пеленського, друкував журнал поезії О. Олеся.
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3.6.

Преса католицького
двадцятиріччя

руху

молоді

у

міжвоєнне

Перша світова війна зумовила зміни в усіх сферах людського буття:
соціальній, суспільно-політичній, морально-духовній. Економічна криза
поглиблювала кризу духовну і посилювала деморалізацію суспільства.
Найбільш відчутно лихоліття повоєнної доби відбилося на молоді. Церква,
зрозуміло, не стояла осторонь і значно активізувала свою діяльність у
боротьбі за духовність молоді. Це помітно на прикладі життя галицької
молоді, бо у довоєнний час західноукраїнський молодіжно-релігійний рух
автономно не існував і був неструктурованим.
У травні 1918 р., майже напередодні розвалу Австро-Угорської імперії,
о.Й.Маркевич заснував Марійське товариство молоді — центральну
організацію, що об’єднала усі Марійські дружини. Як відомо, створення
Марійських товариств заініціював на українських землях на початку XVII ст.
митрополит В.Рутський. У 90-х рр. XIX ст. вони відновили діяльність [1].
У архівах збереглася неопублікована стаття о.Галущинського, відомого
церковного діяча, історика церкви під назвою: “Що таке Марійські
товариства?”. Він писав: “Марійські товариства є релігійними
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стоваришеннями. Їх можна основувати за дозволом церковної влади і она
одна має нагляд за ними. Ріжняться они однак від інших церковних
організацій, як Апостольства молитви або брацтва, але також годі їх ставити
на рівні з товариствами світськими, а вже найменше політичними.
Особливий характер цього товариства лежить у тому, що тут визначні і
свідомі католики лучаться в одну тісну організацію, неподілену на поосібні
стани, щоби в особливий спосіб посвятитися Пречистій Діві, тим чином
удосконалити своє власне духове життя і много та успішно працювати над
релігійним освідомленням загалу суспільности” [2].
Марійське товариство молоді було чи не єдиною організованою формою
молодіжного життя того часу, бо значна частина молоді воювала на фронтах
визвольних змагань, а польська окупаційна влада не поспішала дозволяти
українській молоді відновлювати свої довоєнні організації.
Від 1920 р. Марійське товариство ширше розгорнуло діяльність. У
статуті так визначено мету: виробляти у своїх членів свідомі християнські
характери і впливати на християнське освідомлення якомога ширших кіл,
особливо молоді. Засоби досягнення: релігійні зустрічі і світська релігійна
практика; організація лекцій, академій, з’їздів; видання і розповсюдження
журналів і книг; заснування бібліотек і читалень. Товариство мало такі
секції: союз приятелів молоді; союз осіб довір’я; союз прихильників;
євхаристійний союз; видавнича секція [3]. Головну управу Марійського
товариства очолював о.Й.Маркевич (голова), його заступниками були
о.Т.Горникевич та о.Й.Лучинський, о.В.Яценків був секретарем.
У 1925 р. у Марійському товаристві молоді було 110 організацій із 10000
членів [5].
Через участь у своїй діяльності Товариство намагалося поглибити у
молоді релігійні, етичні та наукові переконання, схилити молодь до втілення
в життя пізнаних засад, до поширення їх у суспільстві.
Активно працювала видавнича секція Марійського товариства молоді.
Вона складалася із двох відділів. Перший було створено майже відразу із
заснуванням Товариства. Він займався виданням періодики. У 1921 р. почав
виходити журнал “Поступ”, у 1922 р. —“Наш приятель” для дітей. Почала
виходити серія “Цікаві оповідання”, що ознайомлювала українську молодь із
художньою прозою, написаною у католицькому дусі, а серія “Правда”
містила популярно опрацьовані апологетичні розвідки.
У травні 1926 р. Управа Марійського товариства молоді почала видавати
“інформаційне письмо в ділах Марійських дружин” під назвою “Вістник
Марійських товариств”.
Виходив він неперіодично. “Вістник Марійського товариства”
розповідав про розвиток та діяльність Товариства, вміщував звіти про його
діяльність, намагався поліпшити організаційну діяльність, розповідав про
життя Марійських організацій за кордоном. Журнал загалом служив
розвиткові християнської думки, організаційному та ідейному поширенню
християнства.
Ч.2 “Вістника” появилося у 1936 р. і до приходу радянських військ він
виходив як квартальник. Тут друкувалися українські католицькі публіцисти і
священики (о.І.Назарко, о.Й.Скрутень, о.Р.Лукань, о.Й.Маркевич), причетні
до діяльності Марійського товариства молоді. Надрукував “Вістник
Марійського товариства” промову митр. Шептицького на Марійській
академії [6].
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Другий відділ пресової секції мав назву Католицький літературновидавничий інститут “Добра книжка”. Його створено у 1920 р. Редактором і
видавцем був О.Мох [7]. Цей відділ видавав бібліотеку оригінальної
української християнської белетристики (“Бібліотека Логос”), бібліотеку
світової католицької літератури (це “Бібліотека Меріям”, видавцем її був
Г.Лужницький, студент Українського таємного університету, який у 1922 р.
став членом-засновником Товариства українських католицьких письменників
“Логос”; Меріям — псевдонім Г.Лужницького), а також книжки
різноманітного змісту — дитячі, художні, популярно-аскетичні,
апологетичні, календарі.
На початку 30-х рр. рух Марійських товариств уповільнюється, вплив
зменшується, хоча структура їх досить розгалужена — Марійські товариства
об’єднували 49 Марійських дружини, 92 Марійські гуртки і 38 Марійських
союзів [8]. Ослаблення впливу Марійського руху, на наш погляд,
пояснюється не раптовим, несподіваним атеїзмом української молоді, а
зростанням впливу націоналістичної ідеології.
Зрозуміло, що Марійське товариство молоді не займалося політичною
діяльністю, а перебувало в загальному руслі політичного життя українців,
його лідери не поділяли радикальних поглядів української молоді, яка щораз
більше схилялася до активних дій. Ιдеологам та організаторам Марійського
руху доводилося постійно витримувати критику тих представників світської
громадськості, які вважали, що Марійські товариства — це лише традиційні
церковні братства, які вважали надмірною занадто глибоку католицьку
орієнтацію молоді, які відводили їй інше місце — в авангарді політичної
боротьби. Не можна сказати, що ідеологи Марійського руху не відчували
загрозливого подиху сучасності, не спостерігали змін у світогляді і настроях
молоді, не бачили прагнень української молоді. У статті “Сучасність і
Марійські дружини” о.Ι.Назарко досить своєрідно визначає сучасність — як
період безупинного шукання і нестримної туги. Але Марійські дружини, на
його думку, намагалися спрямувати ці шукання і тугу на єдино правдивий
шлях — на шлях до Бога, “… якого може й несвідомо шукає та за яким
тужить уся сучасність” [9]. Ι сьогодні не відмовиш в актуальності деяким
міркуванням автора, який пише: “Сучасність — це не літаки, авта, радія; це
не дансінги, рекорди чи інші сенсації; це навіть не футуризми і кубізми, бо це
все тільки другорядні явища, тільки зверхні об’яви чогось, що має глибший
зміст. Сучасність — це ті розбіжні течії, що нуртують в душі сьогоднішньої
людини та оформлюють її відношення до всіх актуальних питань і
витискають своє п’ятно на її індивідуальному та збірному житті” [10].
Але молодь народу, який втратив державність, не могла обмежитися
лише пошуками шляху до Бога, якими б святотатськими не здавалися подібні
міркування. Вона не могла не мати політичних ідеалів. Це особливо
стосувалося студентської, гімназійної і середньошкільної молоді. У цьому
плані не була випадковою поява журналу “Поступ”. На наш погляд, “Поступ”
не лише репрезентував морально-світоглядні вартості середовища, що
певною мірою якісно відрізнялося від середовища Марійського руху. Це було
середовище, в основі світогляду якого лежали християнські засади, але яке
все-таки за характером і суттю свого світогляду відходило від типового, так
би мовити, церковного товариства. Таке середовище скорше могло
називатися ідеологічно-церковним.
Річ у тім, що о.Й.Маркевич був ініціатором створення і Ліги українських
студентів. Виникла вона на початку 1920р. [11]. ЛУС об’єднала товариства,
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гуртки, члени яких прагнули до особистого вдосконалення і до праці для
загалу на католицьких засадах. У статуті ЛУС було зафіксовано, що вона є
групою всесвітнього товариства “Apostolas de la priere” (з осідком у Тулузі).
Ліга ставила перед собою такі завдання: “…спільними силами спричинитися
до поширення Правди, Добра й їх цвіту — Краси як поміж собою, так і по
змозі в якнайдальших кругах, головно молоді. Цим робом бажає Ліга
причинитися до широкого всестороннього поступу українського народу.
§ 5. Ліга прагне: 1) плекати поміж собою благородну приязнь і
товариські прикмети; 2) усунути в себе поверховість у думанні й науковій
праці, визволитися із неволі фраз, виробити критичний змисл, поширити й
поглибити свої знання; 3) запізнатися з основними для добра народів
питаннями релігійними, філософськими й суспільними; 4) працювати над
виробленням сильного й поступового характеру; 5) згуртувати ідейних
товаришів до щирої праці і над поширенням вищих правд і над всебічним
поступом та добром народу” [12].
Ліга українських студентів не була масовою організацією. У 1921р. у ній
об’єдналося 12 груп із семи міст Галичини і лише три із них були
академічними [13].
Ініціатори створення Ліги пояснювали це тим, що вона прагне до
згуртування не мас молоді, а радше до об’єднання дібраних ідейних
особистостей, для яких Христос є не далекою і байдужою особою, а живим
вождем, а християнство є не недільною практикою, а принципом життя й
сили [14].
Через “Поступ” Ліга українських студентів розповідала про її завдання і
мету: “Хоче згуртувати студентів і християн до спільної праці над
виробленням свого характеру на засадах, даних Христом. Іншими словами:
Ліга має завданням самовиховання в християнському дусі. Всі інші завдання
Ліги то тільки наслідки свідомого християнства. Це кожному ясне, що нема
порятунку для людства й нема надії на кращу будучність для народів, як
тільки тоді, коли їх молодь піде шляхами, які вказав Христос” [15]. Перелік
добрих діл нараховував кілька десятків позицій: молитва, духовні читання,
іспит совісті, прийняття тайни Причастя, Евхаристійна жертва, схильність до
добра, припинення зла, свідомий приклад, приєднання до доброї організації,
праця в організації, читання добрих книг, приєднання передплатників,
дописи до преси, апостольське терпіння, пожертва на добру мету, допомога
іншим [16].
У журналі була рубрика “Під ясним прапором”, публікації якої
популяризували ідеї та мету Ліги українських студентів. Ліга українських
студентів була видавцем журналу “Поступ” для студентів, і “Наш прапор”
для школярів.
“Поступ” появився друком 15 січня 1921 р. У заснуванні “Поступу”
брали участь відомі українській громадськості особистості: Й.Маркевич,
Г.Костельник, О.Надрага, Я.Гординський, В.Охримович, О.Макарушка.
Відповідальним редактором журналу став О. Надрага.
Повна назва журналу така: “Студентський вісник “Поступ”. Гасло
журналу — “бажання великого”: “Бажання великого підносить душу понад
буденщину, бажання великого вливає радість і надію, бажання великого
будить і розвиває незнані скриті сили… Вислідом цих чинників ПОСТУП,
що є також ім’ям нашого вісника” [17]. Для видавців журналу поступ був
пов’язаний з поступом у ділянці духовній.
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На час появи Ліги українських студентів почали відновлюватися “Січ” і
“Пласт”. Про “Січ” журнал не пише, пам’ятаючи, що діяльність Української
радикальної партії була позначена антирелігійними тенденціями, а про Пласт
згадує. В одній із публікацій журнал, пишучи про “Пласт” і Лігу українських
студентів вважає, що “Пласт” служить для вироблення характеру, а Ліга
духовно збагачує і розвиває молодь [18]. Цю думку можна зауважити і в
інших публікаціях [19]. У зверненні “Від редакції” журнал писав: “… наш
орган не є ані апологетичним органом християнства, ані агітаційним органом
якої-небудь партії. Стоїмо на об’єктивному становищі. Шукаємо тільки
світла, правди й добра, приймаємо їх усюди, де їх знайдемо, не виключаючи
ніякої партії й нікого, проміж кожного напряму… Не є теж наш часопис
органом якогось то товариства вкраїнських студентів, але сподіється статись
органом усього ідейного та стремлючого до поступу українського
студентства” [20].
Ініціатори заснування ЛУС’у, видавці й публіцисти “Поступу” розуміли
значення організації в житті молоді та її друкованого органу. Й.Маркевич
пише, що в організації молодь реалізує своє право на автономію;
організоване життя позитивно впливає на молодь; в організації молода
людина переймається ідеєю, якій служить організація. Про потребу
католицької організації для студентів пише І. Гладилович [21]. Про потребу
організації йдеться у редакційній статті “Підстави ідеальної організації” [22].
Журнал подає хроніку молодіжного життя, інформацію про студентські
товариства, з’їзди, конференції чи збори, тобто “Поступ” у багатьох випадках
журнал є чи не єдиним джерелом інформації про молодіжний рух перших
повоєнних років.
“Поступ” повідомив про з’їзд українського студентства, що відбувся 1-3
липня 1921 р. [23]. Є інформація про Академічну громаду в Празі, про з’їзд
українських студентів у Варшаві, емігрантів чи втікачів із Наддніпрянської
України, про вересневий з’їзд представників українського студентства у
Львові (1921), про заснування Українського вільного університету. У
журналі появилися рубрики “З Католицького організаційного життя”, “З
Католицької акції”, “Зі студентського й організаційного життя”.
Журнал поінформував про рішення польської адміністрації щодо нових
правил вступу до Львівського університету, вважаючи, що такі умови
принижують національну гідність. Невідомий автор пише: “”Зі стану хаосу,
боротьби, руху перейшли ми до сучасних днів нервозного супокою, т.зв.
миру… Накинену боротьбу прийнято. Із приємністю слід ствердити, що
молодь стала твердо й непохитно в обороні подоптаних прав” [24].
На яку молодь орієнтувався журнал? У редакційній статті “Нова молодь”
читаємо: “Нова молодь це ті, що вливають духа у зматеріалізований світ…”
[25]. Уже в 1926 р. журнал негативно пише про фашизм, уважаючи, що це
“неетична, поганська організація озвірілих шовіністів, яка свій народ ставить
вище Бога” [26]. “Поступ” не схвалював активної участі студентів у
політичному житті. Василь М. у статті “Студентство і політика” пише, що
наша студентська молодь занадто розполітизувалася: “Майже вся
сьогоднішня преса і велика часть літературних і мистецьких творів — це
одна велика, колосальна лож, що стоїть на услугах політики” [27].
“Поступ”, оминаючи змаг за український університет та українську
державність, називає нові шляхи у статтях: “На новий шлях!” [28],
“Благословенство нового шляху” [29]. Автор першої із них пише: “Цей шлях
— скажім ясно і одверто — прийнятої і зреалізованої Христової системи, яка
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в цілости знаходиться тільки в католицизмі” [30]. І далі: “Прецінь поняття
вітчизни замикає в собі дві річи: нарід і державу. Католицький націоналізм
висуває на перший план тільки першу річ, цебто нарід” [31]. Засадами цього
шляху були: дух, свобода, любов [32]. Молодь закликали стати під прапор
“…духовного змагання до Правди, Досконалости та Щастя” [33]. Ця
організація понад партіями, понад вимогами партійного життя бачила
вселюдські ідеали і народні права [34]. Через Лігу українських студентів
молодь залучали до Католицького інтернаціоналу, який було створено у січні
1921 р. [35].
Через рік після появи першого числа видавці журналу писали, що
початок “Поступу” був важким, бо робили його без фондів, без досвіду, за
позичені гроші, а найголовніше: “…частина громадянства прийняла його
холодно. Найбільш ворожо поставилися до нього студентські організації, які
звинувачували “Поступ” у тому, що це — орган угодовий, видаваний
“морально впавшими людьми, і орган, що його фінансують сусіди [36].
Справді, студентський загал не поділяв політичної позиції ЛУС і його
друкованого органу — журналу “Поступ” та й для багатьох джерела
фінансування (“позичені гроші”, про які говорилося у редакційній статті)
були сумнівними. У лютому 1921 р. газета “Вперед” назвала “Поступ”
псевдостудентським вісником [37]. У цій публікації говорилося, що “Поступ”
не є органом студентських організацій. Представники українського
студентства поставили вимогу, щоби “Поступ” припинив називати себе
органом студентства. Цю заяву підписали представники Українського
студентського союзу, Академічної громади, Академічної помочі, Основи,
Спортивного товариства “Україна”, Медичної громади [38]. Видавці журналу
повідомляли, що “Поступ” видають студенти, призначений він для студентів
і дописують до нього теж студенти, отже, це студентське видання, а крім
цього, “Поступ” не є органом окремого студентського товариства і
сподівається стати органом усього “…йдучого до поступу українського
студентства” [39].
“Поступ” постійно публікував статті на актуальні теми, тут був відділ
поезії (В.Лімниченко, Г.Костельник, П. Ісаїв, Меріям), дещо менше уваги
надавалося прозі. Журнал мав кілька рубрик, під якими висвітлював хроніку
студентського і молодіжного життя. Був у “Поступі” розділ “Бібліографія”.
Серед найактивніших авторів журналу — Г.Костельник, Й.Маркевич,
О.Надрага, Й. Скрутень, І. Гладилович, П. Сосенко-молодший, М. Мох,
Гр.Лужницький, Д. Горняткевич.
“Поступ” видавав додаток “Наш прапор”, призначений для молодших
студентів і школярів. Треба сказати, що Ліга українських студентів мала свій
молодший відділ — Хлоп’ячу громаду, яка була заснована в 1-й українській
академічній гімназії у Львові 1 лютого 1920 р. Наприкінці 1922 р. у журналі
появився ще один додаток — “Руханково-спортовий вісник”.
14 лютого 1926 р. відбулися установчі збори християнського
студентства, на яких було вирішено створити студентську групу Української
християнської організації [40]. Усі середньошкільні організації, що належали
до Ліги українських студентів, перетворили в Марійські дружини. Згодом цю
групу було перетворено в Українську християнську студентську організацію.
Її головною метою визначалися оборона і поширення ідеологічної платформи
католицької церкви серед нашого громадянства [41]. УХСО не забороняла
своїм членам належати до різних партійних угруповань, які принципово не
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противляться християнській вірі і церкві. Залежність УХСО від УХО була
очевидною.
Вирішилася і доля “Поступу”. Від Марійських дружин він перейшов до
УХСО [42], але це вже були останні місяці його існування. У 1927-1930 рр.
то було видання іншого типу і спрямування.
У 1930 р. у Львові було засновано Товариство українських студентівкатоликів “Обнова”, першим головою якого став П. Ісаїв. Метою “Обнови”
було виховання студентства у християнському дусі. Товариство “Обнова” не
було численним — у 1939 р. воно мало приблизно дві тисячі членів [43].
Серед них були студенти духовних і світських освітніх закладів.
Діяльність товариства відбувалася у кількох напрямах. Це міжнародна
співпраця із зарубіжними студентськими католицькими організаціями,
місіонерська діяльність серед населення, діяльність серед студентства
(світоглядне виховання, культурно-просвітницька робота, спортивна).
“Обнову” прийняли до міжнародного об’єднання “Pax Romana” і до
міжнародного об’єднання студентських католицьких федерацій “Slavia
Catholika” [44]. Увагу до себе “Обнова” привернула насамперед тим, що до її
складу входили лише студенти, а це забезпечувало високий інтелектуальний
рівень і потенціал організації. Так, цікавою формою ідеологічної роботи
“Обнови” були так звані “суспільні тижні”, на яких члени оргнаізації
розглядали важливі питання, що стосувалися різних сфер суспільного буття,
релігії, політики, філософії (“Націоналізм і християнство”, “Християнська
етика”).
“Обнова” мала кілька секцій: літературно-філософську, медичну і
правничу, а також поділялася за статтю на секцію студентів і студенток.
Товариство не мало свого друкованого органу, але католицька (і
особливо молодіжно-католицька) преса досить часто писали про його життя:
про “суспільні тижні”, туристські походи і екскурсії, чайні вечори, спортивні
змагання, літературні конкурси на релігійні теми, харитативну діяльність
[45].
“Обнова” перебувала під опікою найвищих достойників Грекокатолицької церкви, зокрема, її почесним членом-добродієм був митрополит
Андрей, у її роботі брали активну участь єп. Никита, о. Сліпий, о. Гриньох.
Мета товариства, за словами о. Назарка (один із найбільших прихильників
молодіжного католицького руху), полягала у поглибленні католицького
світогляду своїх членів, у плеканні товариського життя і взаємодопомозі у
навчанні [46].
Крім Марійських кружків, що організували шкільну молодь, у двадцяті
роки перші кроки почала робити організація молоді “Евхаристійна дружина”
або “Лицарі Ісуса”. Мета цієї організації: розпочати від дитячого віку
формування майбутніх католиків чину за допомогою культу Пресвятої
Евхаристії. “На евхаристійному тлі, при Христовому серці діти вчаться
внутрішнього життя і приготовляються до інших організацій…” [47].
Лицарями Христа ставали ті, хто відчував покликання до релігійної праці,
хто відзначався особливо глибокою, переконаною релігійністю. Свого
друкованого органу Евхаристійні дружини теж не мали, але публікації про це
релігійне товариство молоді у церковно-релігійних виданнях були,
появлялися і популярні брошури (о.І.Назарко під “Евхаристія і культура”)
[48]. У цій брошурі о. І. Назарко розтлумачив поняття Пресвятої Евхаристії:
Пресвята Евхаристія як сам Христос, як серце містичного організму
Христового; Пресвята Евхаристія як жертва; Пресвята Евхаристія як пожива,
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як корм для людських душ. Отець І.Назарко показав і великий вплив
Евхаристійного культу на українську культуру, зокрема, в іконографії.
Більш масовою і впливовою була Католицька акція української молоді
(КАУМ), яка у Львівській діецезії мала назву “Орли”. Ця організація
охоплювала молодь усіх станів.
Відомо, що Пій XI, який почав свій понтифікат із гаслом “Обновити все
у Христі!”, був ідейним натхненником і організатором Католицької акції. Він
бачив, яку біду принесла Перша світова війна для Христової науки, для
життя на її засадах, а ще більше — якою величезною небезпекою став
російський більшовизм, що утворився на величезних просторах колишньої
російської імперії. Католицька акція стала не лише обороною Церкви, але й
засобом наступу проти зневіри.
Через відсутність розвинутої структури католицьких організацій
Католицька акція функціонувати не могла. Тому було вирішено створити
Католицьку акцію української молоді (КАУМ). За ініціативою І. Бучка,
Львівського єпископа-помічника, у травні 1933 р. було організовано
маніфестацію української греко-католицької молоді, на яку із різних регіонів
Західної України зібралися десятки тисяч молодих українців і українок. За
задумом І. Бучка це свято, яке отримало назву “Українська молодь
Христові”, відбулося як урочисте відзначення 1900-річчя смерті й
воскресіння Христа у Львові. Свято мало стати, на думку церковних ієрархів,
католицьких публіцистів переломовим моментом у житті українського
народу. Результатом, наслідком свята і була Католицька акція української
молоді. З цього приводу Ю. Редько писав: “У той час, коли цілий світ, усі
держави та всі політичні партії зокрема докладають усіх зусиль, щоб
запевнити собі дальше життя, розвиток і вплив через відповідне виховання
молодого покоління, тоді й Церква жадає від католиків, щоб не приглядалися
байдуже, як вороги Христа захоплюють душі недосвідчених іще,
непідготовлених до життя юнаків та зводять їх на бездоріжжя. У рядах
Комсомолу готовляться до боротьби з Христом сотні тисяч здеправованої
безбожницькою агітацією молоді. Як противагу цій грізній небезпеці мусимо
поставити не менш численні, залізні лави повних посвяти і запалу борців, що
під Христовим прапором розпічнуть не тільки дефензивну, але й офензивну
боротьбу з чинниками, що розкладають наше здорове досі національне ядро.
Цього одного аргументу, здається, вповні вистарчає, щоб у ряди КАУМ
поставити всю нашу молодь” [49].
Ю.Редько вказав не лише на зовнішню потребу існування КАУМ, а й на
внутрішню, яка полягала у відповідному вихованні молоді. На його думку,
“КАУМ — це та організація, що має виповнити цю страшну прогалину в
нашому національному житті” [50].
Проте Католицьку акцію не сприйняли в українському суспільстві
однозначно І. Бучко пише, що від початку серед громадянства появилася
деяка недовіра до організації [51]. І Бучко писав: “Не згадую, очевидно, про
наших націоналістів, яким їхній “декалог” не дозволяє говорити про
організацію Католицької Акції інакше, як тільки про спробу заломання
національного фронту, про небезпеку притуплення національних
патріотичних почувань на користь католицького інтернаціоналу, про
перешкоду у стремлінні до здійснення національних українських ідеалів, про
зраду тих ідеалів тощо” [52]. Діячі партії, зокрема відомий теоретик
українського націоналізму Ю.Вассиян “Бог і нація”, підкреслювали
позитивну роль Греко-католицької церкви. Ці діячі лише зауважували, що
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католицькі товариства чи організації не можуть стати основою політичної
структури українського суспільства. На конференції Греко-католицького
Галицького єпископату, що відбулася 3 січня 1931 р. у Львові, було прийнято
конституційний статут Католицької акції Греко-католицької Галицької
провінції. У статуті говорилося, що “завданням Католицької акції є
приготовляти, творити і гуртувати католицькі товариства для цілей
світського апостольства, тобто для поглиблення, поширення і впровадження
в чин і оборону католицьких засад у житті одиниці, родини та суспільности,
згідно з наукою католицької Церкви і вказівками Апостольської Столиці…
Католицька акція стоїть поза і понад політичними партіями” [53].
Було створено Генеральний інститут Католицької акції, який став
ідеологічною централею Католицької акції. Його завданням було
досліджувати теорію і практику Католицької акції, поширювати її, займатися
вишколом кадрів через організацію з’їздів, курсів; будити католицьку
ініціативу і формувати католицький погляд на справи, що входили до обсягу
Католицької акції; надавати фахові поради в організації Католицької акції;
підтримувати видавничий рух; видавати часописи для справи Католицької
акції, а також книжки, брошури [54].
Католицьку акцію мали творити такі чотири головні товариства — це
Католицьке товариство українських мужчин, Католицьке товариство
українських жінок, Католицька акція української мужської молоді (КАУММ)
і Католицька акція української жіночої молоді (КАУЖМ), а також
Український союз милосердя, Католицькі товариства українських студентів і
студенток, Католицьке товариство українських письменників і журналістів,
Апостольство недужих, Апостольство навернення нез’єдинених і сектантів.
У цій структурі провідними були молодіжні організації. Пія XI присвятив
молоді енцикліку “Про християнське виховання молоді”. У ч.2 “Католицької
акції” за 1936 р. було опубліковано послання Пія XI “Методика праці
Католицької акції”, у якому говорилося: “Не менш пильно треба притягати
до католицьких товариств молодь, цю майбутню надію батьківщини і
Церкви, а також мужчин, на котрих спирається родина та суспільність” [55].
На початку 1934 р. було кількасот гуртків КАУМ (серед них були і
дівочі, оскільки право на життя обом віткам КАУМ давала спільна грамота
Владик усіх трьох єпархій від 7 травня 1933 р.). КАУМ набрала спочатку
розмаху, намагаючись охопити усі ділянки індивідуального та громадського
життя молоді: “КАУМ — це школа життя. І справді, КАУМ навчить
молитися, читати, шити чоботи, бавитися, вести кооперативу, брати участь у
спортових змаганнях, управляти ріллю… Але понад усе навчить бути
характерною одиницею. Навчить любові Бога і Батьківщини, навчить жити
для Церкви й Народу, але не пожаліти життя, коли Їх добро цього
вимагатиме” [56]. Католицька акція мала вплив переважно на сільську
молодь, тобто основна кількість членів КАУМ і КАУЖМ перебувала в
сільських парохіях. До КАУМ “Орли” входили студенти і міська молодь.
Ю.Редько писав: “Сьогодні української Католицької акції більш як скромне”
[57].
Католицька акція мала свій друкований орган — це квартальник
“Католицька акція”, що його видавав Генеральний інститут Католицької
акції. У кожному числі були публікації, присвячені молоді: “Нові основи під
нове життя” Ю.Редька у ч.1 за 1934р., “Дещо про католицьку акцію
української жіночої молоді” К.Янович у ч.1 за 1934р., “Наше вчора, сьогодні
й завтра” Ю.Редька у ч.2 за 1935 р., “До молоді про Католицьку акцію”
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о.С.Хабурського у ч.3. за 1935р., “За творче молоде українське покоління”
Р.Даниловича у ч.4 за 1935р. “Коедукація в світлі католицьких засад”
о.Ю.Дзеровича у ч.1 за 1936р., “Бій за нове завтра” В.Глібовицького у ч.2 за
1936р., “Виховання характерів” П. Ісаєва у ч.2 за 1936 р., “Про спільне
виховання (коедукацію) хлопців і дівчат” о.В.Кулика у ч.2 за 1938 р.
Про Католицьку акцію молоді за кордоном інформувала рубрика
“Католицьке життя у світі”, а в “Хроніці” можна знайти інформацію про
КАУМ у краю.
Періодичним органом КАУМ-“Орли” був місячник “Українське
юнацтво”, який виходив у 1933-1939 рр. Журнал появився на місці видання
для ремісничої молоді, що виходив протягом 1931-1933 рр. Перше число
“Українського юнацтва” побачило світ у травні 1933 р. Про свої плани і
наміри редакція повідомила таке: “Українське юнацтво” розбудить сонних,
оживить прибитих, двигне зневірених, скріпить слабодухих, додасть запалу і
віри борцям і всіх поведе до перемоги… “Українське юнацтво” подбає про
піднесення і поширення загальної освіти і вироблення здорового світогляду
серед широких кругів української молоді. Зокрема присвятить досить уваги
життєвим потребам нашої селянської, релігійної і робітничої молоді та буде
боротися за всестороннє покращення її долі [58].
Соціальний статус, стан читацької аудиторії, приналежність до
Католицької акції визначали рівень і зміст журналу. Студентські видання
того часу (“Студентський шлях”) відрізнялися від “Українського юнацтва”.
Редакція дуже добре розуміла значення друкованого слова у
політичному житті, про що свідчать редакційні статті “Завдання доброї
преси” [59], “Преса як виховний чинник” [60].
У “Зверненні до читачів”, уміщеному в ч.2. за 1933 р., редколегія писала:
“Великі завдання, що їх визначує нашому журналові Українська Нація,
мусять бути за всяку ціну сповнені!
…Як кожне добре діло, так і наше, вимагає своїх апостолів, що все
віддали б за нього. Такими апостолами мусите стати Ви, Юні Друзі!
З’єдинені одною високою ідеєю — Христос і Україна — апостолуйте наше
діло серед всіх кругів Українського Народу. Вже недалекий час, коли наша
свята Ідея новим огнем запалиться в серцях міліонів і слово станеться
чином” [61]. У цих реченнях (два останніх цензор викреслив) сказано про
гасло журналу журналу — “Христос і Україна”.
Як періодичний орган “Українське юнацтво” поширювало ідеологію
Католицької акції. Порівняймо. “Католицька акція” як орган Генерального
інституту Католицької акції демонструвала лояльне ставлення до влади, до
польської державності, заявляла про позапартійну і понадпартійну позицію, у
багатьох питаннях (шляхи і засоби боротьби, виховання молоді) посідала
помірковану консервативну позицію. На політичну програму “Українського
юнацтва” суттєво впливала загальна суспільно-політична атмосфера 30-х рр.,
настрої української молоді. У редакційній статті “Новий шлях української
молоді” сконстатовано великий переворот на культурному і моральному
полі, що зумовлено московським більшовизмом і подіями в інших країнах.
Причину невдач українців у визвольних змаганнях автор бачить у замалій
моральній силі, бо в “…переломових хвилях життя поодиноких націй
рішають характери, у першу чергу рішає сила духа” [62]. На такі поняття, як
воля, сила духу, характер вперше звернули увагу ідеологи і теоретики
українського націоналізму і насамперед Д. Донцов. Таке завдання —
виплекати у молоді сильний дух та викувати сталевий характер — ставить
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собі за мету, за словами автора, нова організація, побудована на релігійних,
християнсько-націоналістичних засадах — йдеться про Католицьку акцію
української молоді [63]. Ця думка про поєднання християнських і
націоналістичних засад була новою і несподіваною.
Такі публікації були непоодинокі. У редакційній статті “Вже на шостому
граничному стовпі виписуємо наші гасла!” читаємо: “Думка про потребу
журналу, що виховав би українську молодь на х р и с т и я н с ь к о н а ц і о н а л і с т и ч н і й і д е о л о г і ї (розрядка наша.— О.Т.) зроджувалася
в часі, здавалося би, може найменше до нього пригожому” [64]. Автор
зауважив, що в душі українського народу поєднуються дві ідеї —
християнська й національна. У “Зверненні до читачів” в ч. 3 за 1936 р.,
підкреслюється намір видання оцінювати події і життя з християнськонаціонального становища [65]). Звісно, що за тотожності сприйняття
головної ідеї — “Бог і Україна” між християнським і націоналістичним
поглядом на світ, особливо стосовно тактики боротьби, різниця була суттєва.
Тому й відбулася полеміка між “Українським юнацтвом” і журналом
“Пробоєм”, який стояв на націоналістичних позиціях. “Українське юнацтво”
у статті “Пробоєм чи розбоєм?” (ч.5 за 1934 р.) звинуватило опонента в тому,
що журнал “Пробоєм” не виховує своїх читачів і прихильників у
християнському дусі. На думку автора статті, ідейні націоналісти повинні
зрозуміти, що “…Христос і його Божа наука — це найвищі цінності
Української нації… З Христом піде український націоналізм пробоєм крізь
ворожі мови, а без нього буде його похід розбоєм на своїх власних братах”
[66].
Морально-політичні засади журналу з’ясовано у редакційній статті “До
соборности”: “Однак і саме поняття нації для християнина-націоналіста є
якнайбільш взнесле. Нація це не тільки одноплемінна спільнота людей
одного походження, одного права, однієї історії, однієї культури та одної
мови, але це при тому всьому першзавсе спільнота однієї віри, однієї церкви,
одного духа. Це найважніша основа інтегральної прикмети нації — її
соборности. Виробити ці прикмети є найпершим завданням ідейних зусиль
членів нації… Для християнина-націоналіста час політичної неволі не сміє
бути понурою трагедією, що родить зневіру й розпуку, але це має бути час
огнепальної проби, гартівного сталення сил та дозрівання до великого
моменту. А мент цей прийде тим скорше, чим скорше запалає в усіх
українських душах невгасимий огонь одної спільної великої ідеї” [67]. Отже,
вірність християнським засадам і національній ідеї, соборницьке бачення
української справи — така ідейно-політична позиція видання. Це
зумовлювало структуру змісту, основні напрями діяльності, добір авторів.
Ідеологічно-пропагандистський напрям діяльності “Українського
юнацтва” репрезентований публікаціями програмного змісту, статтями на
суспільно-політичні та історичні теми. Чимало публікацій релігійного змісту.
Це популярно написані тексти без складної аргументації і акцентування на
ідеологічних тонкощах проблеми.
Наступний напрям — виховний. Журнал наголошував на потребі
виховувати і загартовувати характер. Це, зрештою, визначальна тема для
молодіжної преси міжвоєнного періоду. Автори писали про незламність
українського характеру, про героїв минулого. Цій меті служили і розповіді на
біблійні теми. Усім відомі “Листи до молоді” С. Конрада, що їх друкував
журнал протягом 1935-1937 рр. Автор роздумував над суттю, змістом і
завданням самовиховання молоді крізь призму великих ідей. С. Конрад

321

Нариси з історії західноукраїнської преси першої половини XX століття
з’ясовує основні засади роботи над собою, дає рекомендації щодо поведінки.
Він радить молоді читання класичних творів, автобіографій та життєписів
великих людей… Важливим моментом у самовихованні є, на його думку,
зосередженість наодинці й спільна праця у товаристві друзів.
Серію статей на цю тему написав І. Галущинський (“Будуйте підвалини
вашого
характеру!”,
“Характер”,
“Характер
треба
виховувати”,
“Самовиховання”).
Цій меті служили розповіді про недавні визвольні змагання, особливою
повагою в української молоді користувався тоді культ героїв Крут.
Значне місце відводилося у журналі літературі. Прозові твори,
щоправда, журнал майже не друкував. В основному на його сторінках були
поезії молодих поетів, початківців (Р. Ольгович, Р. Дурбак, В. Соняшний,
Хр. Романенко). Через це й художній рівень не був високий, але були тут і
вірші відомого вже на той час О. Ольжича, його знамените:
Нащо слова? Ми діло несемо.
Ніщо мистецтво і мана теорій.
Бо ж нам дано знайти життя само
В красі неповторимій і суворій.
Поезії молодих поетів оптимістичні. На сторінках журналу є хроніка
молодіжного життя, розповіді про молодіжні рухи.
У повоєнні роки відновила діяльність “Читальня українських богословів
імені М.Шашкевича у Львові”. Лише у квітні 1923 р. польська армія
вибралася із приміщення Духовної семінарії. Студенти-богослови теж брали
участь у визвольних змаганнях.
Продовжуючи традицію із передвоєнних часів, Організація українських
богословів Львівської і Перемиської дієцезій видала “Альманах українських
богословів”, що вийшов у 1923 р. за редакцією В. Мельника.
В “Альманасі” взяли участь богослови, які були близькі до Марійського
руху і товариства українських католицьких письменників “Логос”. Це
о.В.Мельник (Лімниченко — його псевдонім), о.Г.Костельник, о.І.Назарко,
В.Яценків, М.Жеплинський.
Упорядник і редактор так писав у передмові до “Альманаху”: “При
редагуванню Альманаха мали ми на увазі головно ті проблеми наших днів,
що стоять у зв’язку зі завданнями українського католицького духовенства.
Думаємо, що цією найважливішою справою в сучасну пору — це діло святої
унії” [68].
Справді, цій проблемі було присвячено кілька публікацій — “Апостол
унії” о. Й. Скрутеня, “Св. Йосафат на тлі Унії” Ст. Семчука, “Ідея
національності в світлі християнства” В.Васильця, “Модернізм у межах
Церкви” М. Жеплинського. Тут було надруковано вступ до праці
Г.Костельника “Причини атеїзму”, статтю В.Бабчука “Декілька заміток про
наше християнське письменство” (який вважає, що наша література від
“Енеїди” І.Котляревського до “Золотого гомону” П.Тичини є безбожною).
Оскільки серед найактивніших авторів були Г.Костельник і В.Мельник,
то в “Альманасі” була і поетична частина.
У інформаційній частині “Альманаху” вміщено розповіді про грекокатолицькі семінарії у Львові, Перемишлі, Станіславі.
На початку 1926 р. львівська “Просвіта” запропонувала вихованцям
Духовної семінарії виступати з лекціями у читальнях міста, тож богослови
заснували Просвітний кружок у складі 86 осіб. У березні 1926 р. відбулися
перші установчі збори Товариства “Читальня українських студентів
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богословів ім. М. Шашкевича”. Це сталося значною мірою завдяки новому
ректорові о. Й. Сліпому, який добре знав схвальне ставлення Митрополита
Шептицького до активної діяльності церкви на громадській ниві. У травні
1926 р. митрополит звернувся із посланням до духовенства, закликаючи
посилити душпастирську працю, щоб допомогти народові вийти із лихоліття
війни. Звернув увагу Митрополит і на молодь: “Ціле майже покоління
виховалося без батьків, було позбавлене вітцівського проводу в тих літах, в
яких той провід найпоказніший. Тим молодим людям буде щось сущного
бракувати в життю, слабий провід матері не може виробити передусім у
мужчини духа карности і авторитету, без якого чоловік надто наражений на
спокуси самоволі і безграничної свободи, щоб міг бути послушним сином
Церкви і добрим горожанином. Виховання без батьків вироблює в молодих
якусь бунту, бажання бути свобідним від всякого закона і не дає
достаточного пошановання традиції” [69]. Бажання молодих богословів
прислужитися рідному народові було підтримане керівництвом Духовної
семінарії і Митрополита.
Товариство
“Читальня
українських
студентів
богословії
ім.М.Шашкевича” намітило собі таку мету: внутрішня: освіта та плекання
серед членів священичої і громадянської солідарності й карності і зовнішня:
ширення католицького світогляду й освіти серед найширших мас
українського народу [70]. Товариство мало секції: богословську, суспільну і
культурно-освітню, а згодом протиалкогольну й протинікотинову “Нове
життя”, літературну, музично-драматичну, харитативну, прихильників
“Рідної школи”, господарську, секцію палітурників.
Була спроба видати журнал і альманах з нагоди 80-ліття “Читальні
українських студентів богословії ім.М.Шашкевича”. Відчуваючи потребу в
періодичному виданні, молоді богослови у 1931 р. почали видавати тижневик
“Інформаційний стінний часопис”, появилося вісім чисел. Бажання мати свій
друкований орган зумовило створення Видавничого комітету, який
підготував і видав одне число журналу “Наша думка” (1932). Грекокатолицька церква мала розгалужену структуру видань, тому ні
Митрополичий ординаріат, ні керівництво семінарії не бачили особливої
потреби ще в одному виданні. Проте було створено окремий видавничий
комітет для підготовки “Альманаху українських студентів богословії у
Львові”. Видання появилося друком у 1934 р. під назвою “Альманах
українських богословів” [71].
Альманах містив цікавий матеріал, що стосується історії виникнення
“Читальні українських студентів богословії ім. М. Шашкевича”, її
відновлення та діяльності на сучасному етапі. Так, А. Шекерик-Доників
написав про гурток поетів-богословів, о. Й. Осташевський — про
богословський гурток у 1911-1913 рр., о. П. Каблак — про освітній рух у
духовній семінарії, о. Й. Застирець — про історію виникнення читальні, про
85-річний шлях читальні написав О. Буць, а Я. Ніжникевич оглянув її
діяльність за останні роки — від 1926 р. до 1934 р. Власне, він висловив
справедливу думку: не було жодного національного товариства, до якого не
були б причетні священики — колишні члени Товариства “Читальня
українських студентів богословії імені М.Шашкевича”.
У Перемиській єпархії у 1937 р. вийшов “Ювілейний альманах
українських католицьких богословів” [72], присвячений Папі Пієві XI з
нагоди його 80-річчя і Перемиському владиці Йосафатові з нагоди його 60річчя, 30-річчя священства і 20-річчя владицтва. Тут були змістовні й
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інформаційно насичені публікації — про історію Перемиської духовної
семінарії, про діяльність богословів у роки визвольних змагань, про наукове
товариство і кооператив “Власна поміч” перемиських богословів.
Отець .В.Голинський вмістив тут статтю “Володимир Соловйов — великий
уніят”, адже відомо, що видатний російський філософ і поет кінця XIX ст.,
добре знаючи історію і характер російської православної церкви, віддав
перевагу католицизмові.
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3.7. Молодіжна преса Карпатської України у міжвоєнну добу
Український молодіжно-студентський рух у Карпатській Україні почався
після розвалу Австро-Угорщини. У ментальності закарпатських українців
відбувалися позитивні зміни. Як пише М. Бандусяк, у 1919 р. після
приєднання Закарпаття до Чехо-Словаччини кілька гімназистів вирішило
їхати на студії до Праги, а не до Будапешта. Там за ініціативою першого
губернатора Закарпатської України вони мали створити студентську
організацію для соціальної підтримки студентів із Закарпаття. На перші
збори в грудні 1920 р. прийшли і галицькі москвофіли. Більшістю в один
голос було створено “Общество карпаторусских студентов “Возрождение”.
Українці ж заснували згодом (1921) Союз соціальної помочі підкарпатських
руських студентів. Такими були початки організованого життя української
студентської молоді із Закарпаття [1]. У важких умовах доводилося боротися
за впливи на громадську думку, на студентство. Перевага була на боці
москвофілів, оскільки вони отримували поповнення із числа випускників
мадярських гімназій, а також частково Ужгородської і особливо
Мукачівської гімназій. Ситуація змінилася 1926 р., коли прийшло
національно свідоме поповнення з Береговської і Ужгородської гімназії, і
Торговельної академії. Змінилася структура діяльності. Перед тим Союз
надавав лише соціальну допомогу (організація безплатних обідів,
безвідсоткові позички, грошові допомоги). Культурницьку і політичну
діяльність організація не провадила.
Прихід національно свідомих випускників, потреба в розширенні
діапазону діяльності зумовила зміну назви на Союз підкарпатських руських
студентів. Від цього часу діяльність Союзу розгортається. 1927 р. було
створено драматичний гурток “Верховина”, а згодом хор. Протягом перших
двох років гурток, об’їжджаючи віддалені закарпатські села, дав понад 40
вистав. Успіх серед селянства “Верховина” мала такий, що “Возрождение” за
допомоги російських емігрантів напротивагу “Верховині” створили
балалайковий оркестр. Закарпатські українці зустрічали ці виступи
неприязно, подекуди доходило до сутичок [2]. “Поїздка “Возрождения”
виказала, що доля кацапства (москвофільства.— О. Т.) на Закарпатській
Україні вже запечатана і що селянство не дасться зловити на їхню вудку” [3].
Хоча подекуди змадяризована інтелігенція (її сини записувалися у
“Возрождение”) підтримувала москвофілів. Це та частина інтелігенції, яка
після приєднання Закарпаття до Чехо-Словаччини стала москвофільською під
впливом галицьких і буковинських москвофілів, російських емігрантів,
чеських русофілів.
У Союзі підкарпатських руських студентів спочатку більшість членів
лише прагнула до формування національних позицій. Союз визначив своєю
ділянкою праці культурно-освітнє життя української громадськості. У другій
половині 20-х рр. Союз дія в опозиції до мадяронсько-москвофільських течій.
У 1929 р. була спроба перейменувати Союз підкарпатських руських
студентів на Союз підкарпатських українських студентів, однак міністерство
внутрішніх справ не погодилося, мотивуючи свою відмову тим, що назва
“український” є протидержавна, оскільки на основі закону закарпатські
українці є русинами, а не українцями.
Наприкінці 20-х рр. серед студентства за соціальним походженням
чисельно переважали сини селян. Союз працював серед народу. У 1929 р.
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виникла господарсько-робітнича секція Союзу, яка провадила виховну
роботу серед робітників.
З ініціативи Союзу було скликано у 1929 р. з’їзд національної
(української) молоді, який вплинув на поглиблення національної свідомості
української молоді. Як пише О. Домбровський, з’їзд “…викликав багато
протестів чехо-русофільської преси” [4].
Загалом Союз був неполітичним. До нього входили студенти різних
політичних переконань — від гетьманців до комуністів. Вони не сприймали
москвофільство, яке підтримував чеський уряд, і чехізації. “Можемо сміло
сказати, що всі вони є націоналістами, хоч і в ширшому розумінні, як у нас
(автор має на увазі Галичину.— О.Т.), Союз підпирає ті партії, що
признаються до українства” [5]. Керівництво Союзу з тактичних міркувань
говорило про неполітичність своєї організації. Виникало питання про
соціальні функції студентства М.Бращайко, відомий політичний і
громадський діяч, один із лідерів українського життя доби Карпатської
України, писав: “Саме тому, на нашу думку, не може зашкодити, коли
студенти, будучі працьовники і провідники народу застановляються над
політичними проблемами, підготовляються до політичної праці, а навіть
беруть активну участь у політичному житті” [6]. М.Бращайко відзначав, що
на Підкарпатській Русі відчувалася відсутність ідейного національного
студентства.
С.Росоха мав усі підстави написати у статті “Ми непереможні!”: “Дійсно
ми непереможні, бо маємо за собою всю молодь Закарпаття, від селянської
аж до високосуспільної; молодь ідейну, молодь працьовиту, молодь, що не
заломлюється й під найсильнішими ударами ворогів українського народу
(ворогів чужонаціональних, своїх ренегатів, бувших австро- і угро-русинів,
хитрих малоросів), молодь, що цілковито стала на службу ідеї, яку віками
виховував український народ. Тому ця ідея — ідея українського націоналізму
— вічна, непереможна й непоборна, як і сам український Нарід” [7].
Закарпатська українська молодь зініціювала видання журналу
“Пробоєм”, що прислужився вихованню в української молоді Закарпаття
національної свідомості. Те саме можна сказати і про журнали “Націоналіст”
і “Наступ” (1938-1943 рр.). У 1930 р. для студентів Закарпаття почав
виходити журнал “Ластівка” (не зберігся), який видавав Союз підкарпатських
руських студентів
Перший з’їзд народовецької молоді, що відбувся у 1929 р., засвідчив
національне пробудження української молоді Закарпаття та її соборницьку
позицію. Цей з’їзд підтвердив, що націоналістичні ідеї й настрої захопили й
українську молодь цього регіону українських етнічних земель. Українці
Закарпаття “народовець”, “народовецький” вважали у розумінні
“націоналіст”, “націоналістичний”. С. Росоха писав у статті “Другий з’їзд
української народовецької молоді Підкарпаття”: “…народовцем або
націоналістом є лише той, у кого початком і кінцем є народ (нація)” [8], ще:
“Оце є народовецтво або націоналізм зі своїми атрибутами: віра в народ, віра
в себе, у власні сили, безкомпромісність, рішучість, сильна воля, відважність,
непримиримий бій з ворогами. Цими засадами керувався і другий з’їзд
народовецької молоді” [9].
У 1922 р. було зроблено спробу видавати журнал “Підкарпатський
студент” за редакцією Фединця. Виходив він нерегулярно, а через кілька
місяців перестав виходити. У 1932 р. у Празі виходив “Поступ”, орган
“поступової молоді”, що відзначався комуністичними і радянофільськими
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поглядами. Журнал видавали колишні члени Союзу підкарпатських
українських студентів, яких виключили із членів СПУС. “Поступ” не
підтримував українську ідею, тож не здобув собі прихильників.
Але в 1931 р. у Пряшеві появилося перше число “Слова народу”. Згодом
про цю ситуацію М. Куренівець згадував так: “…поява першого числа
“Слова народу” в Пряшеві в грудні 1931 р. була для української
націоналістичної молоді Закарпаття великою і радісною подією. Нарешті
дочекалися появи часопису з українськими націоналістичними тенденціями!
Орган чеської соціал-демократії “Вперед”, друкований українською мовою,
вже почав обридати навіть заведеній у нетрі інтернаціонального марксизму
частині молоді, а для решти взагалі ніколи не був цікавий…”. “Свобода”, що
вже понад тридцять років намагалася тримати народний чи “народовецький”
прапор, була в руках стареньких каноників та адвокатів, що не дуже
надавалися до товариства радикальної в націоналістичних настроях молоді.
“Українське слово”, появу якого з давнього часу старанно підготовляла група
близького, зрештою, до “Свободи”, цілком поважного старшого
громадянства і от-от вже мала на “початку” 1932 р. виходом першого числа
розпочати своє поважне і помірковане існування, яким молодь ніколи не
мала захоплюватись” [10].
У грудні 1933 р. у Празі появилося перше число журналу “Пробоєм”,
“часопису підкарпатської молоді”. Виходив до 1944 р., а в 30-ті роки,
виходячи на еміграції, це видання потужніше пропагувало ідею українського
націоналізму, ніж у краю. Видавцем, головним редактором, відповідальним
редактором майже без перерви у 30-ті рр. був С. Росоха. Серед
співробітників і авторів журналу відомі інтелектуали: М. Андрусяк,
М.Асканич, А. Гарасевич, М. Гнатишак, О. Грицай, Р. Єндик, Зореслав,
І.Ірлявський, О. Лащенко, О. Лятуринська, Р. Лісовський, Є. Маланюк,
Л.Мосендз, М. Мухин, І. Наріжна,О. Олесь, О. Ольжич, М. Рішко, У.Самчук,
Ю. Сірий, О. Стефанович, Я. Стецько, О. Теліга, М. Чирський, О. Штуль.
Кожне число журналу відкривалося національно-патріотичними
віршами (І.Ірлявський, І.Колос, Ю.Боршош-Кум’ятський, Зореслав,
М.Рішко), далі вміщували кілька публікацій статейного типу. Найважливіші
рубрики — “Студентський вісник”, “Хроніка” (це невеликі за обсягом
іронічні коментарі до факту, події), “Вісти” (хроніка суспільно-політичного
життя), “Рух молоді”, “Листування”, “Бібліографія”, “Що читати?” (як
правило, редакція радила своїм читачам читати “Вісник” Д. Донцова,
“Самостійну думку”, “Самостійність” (Чернівці), “Українське слово”
(Париж), “Новий час”, “Обрії”, “Світ дитини” (Львів). Були ще рубрики
“Жіночий куток” і “Перші літературні проби”.
У ч.1. редакція писала: “Нашим гаслом є чин для рідного народу. Над
усе любимо свій народ. З любові до нього ненавидимо його ворогів, яким
виповідаємо боротьбу. Постійна боротьба, вир змагань і послідовне
прямування до кращого — це наша програма.
Хочемо, щоби наш нарід не був лише етнографічною масою, але був
нацією, сильною і свідомою своїх завдань. Сила нації — це, властиво, сила
одиниць, що її творять. Тому хочемо виховати здорове та сильне покоління,
що піднесе український нарід Підкарпаття до сили і значіння і зрівняє його з
іншими народами Европи” [11]. “Пробоєм” лише формально був друкованим
органом закарпатської молоді. Насправді журнал був всеукраїнським
соборницьким виданням із яскраво вираженим націоналістичним змістом.

328

Молодіжна преса
Журнал переконував читачів у тому, що націоналізм — це єдиний вихід
із ідейного й економічного хаосу: “Капіталістичний демократизм,
соціалістичний інтернаціоналізм не можуть доказати своєї життєздатности.
Твориться новий напрям, будується нове життя: націоналізм” [12], що лише
націоналізм може вивести український народ із гніту. Найбільш помітні
публікації, в яких з’ясовувалися ідейно-теоретичні засади націоналізму, це
статті І. Конашевича “Нація” [13], “Національна революція” [14],
Ю.Гайовича “Основи, мораль і тактика націоналізму” [15], С. Гонти
“Фанатики чину” [16], Імре “До проблеми націоналізму” [17], Т.Ом.
“Почуття національної та особистої гідності” [18], М. О. Націоналізм і
молодь” [19], “Засади ідеалістичного світогляду” [20], З.Карбовича
“Націоналізм і демократія” [21], М. Сціборського “Кінець однієї провокації”
[22]. Тут не було теоретичних новин в обгрунтуванні націоналізму,
дискусійних статей, а справді популяризація націоналістичних ідей. На
початку 1934 р. під впливом журналу націоналістичний рух на Закарпатті
зактивізувався [23].
І.Конашевич у статті “За душу молоді”, використавши афоризм відомого
німецького філософа (“Дайте мені на п’ятдесят років виховання молоді і я
перетворю світ”), висловив ставлення журналу до проблеми виховання
молоді. У ч.1. М. Лелекач у статті “Як ми дивимося на виховання молоді”
звернув увагу на потребу національного виховання. На його думку, саме
тому серед молоді мало ідеалістів і сильних характерів, зате багато фарисеїв і
молодих старців. “Наша молодь має оминати читання колискових пісень,
оповідань, романів та публіцистичних писань, де нема життєвої енергії, а
тільки шкідливе розумування, плач і нарікання. Молоді ми повинні дати те,
за чим вона тужить: літературу, наповнену вольовим світоглядом, поезією, в
якій оспівується гімн життя, боротьби та віра в ідеал. Герої в літературі
повинні бути сильні та активні, які в ім’я свого ідеалу перемагають і
найсильніші особисті пристрасті” [24]. Таке розуміння національного
виховання було суголосне з націоналістичними ідеалами. Такої ж думки був і
С.Росоха (“Дещо про наше самовиховання” у ч.2-3 за 1934р.), М. Вайда
(“Ми” у цьому ж числі), Ю. Хіра (“Ідейно-організаційний розвиток
української націоналістичної молоді Підкарпаття” у ч.1-2 за 1935 р.). Щоб
виховати молодь націоналістичною, редакція критикувала вчинки старшого
покоління. П. Бедей писав про страх “батьків” перед новим, перед ідеєю,
перед боротьбою. “Батьки” не були готові до вимог нової доби. “Час
спекуляцій, чудацьких міркувань належить минулому. Прийшла нова ера.
Ера чину, конкуренції, безоглядної боротьби за існування одиниць і націй.
Смертельна боротьба з ворогом, доцільна і раціональна любов до свого. Це
наша (тобто молоді.— О.Т.) програма” [25]. Автор спостерігає, що молодь
переходить від етнографічно-культурницького світогляду до політичного,
проти партійництва і псевдокласової диференціації, що вона прагне до
самоорганізації і дисципліни. Старше громадянство мусить йти з молоддю до
національного визволення, інакше воно стає баластом у прямій, відвертій
боротьбі. Малоросійська хитрість у минулому [26].
Журнал критикував старше покоління закарпатських українських діячів
за угодовство, нерішучість, компромісність, лояльність, за участь у чехословацьких політичних партіях, які мали свої філії на Закарпаттю і видавали
друковані органи українською мовою. Це розбивало єдність національнопатріотичних сил. “Пробоєм” неодноразово згадав у критичному контексті
тих діячів, які згодом доклали сил до проголошення Карпатської України.
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Журнал принципово оцінив і діяльність вождів української революції 19171920 рр. С. Росоха у статті “М.Грушевський і сучасна молодь”,
погоджуючись, що ця тема “важка і болюча”, визнав М. Грушевського
відповідальним і винним за поразку визвольних змагань [27], відповідно той
не міг стати ідеалом для сучасної молоді. Різку позицію посідав журнал щодо
В.Винниченка, який аморально повівся на ганебному процесі Шварцбардта
— вбивці С. Петлюри. Коли Винниченко приїхав до Праги для доповіді,
українські студенти зустріли його свистом, про що писала редакція [28].
Величезне виховне й організаторське значення мали публікації з
приводу підготовки Другого з’їзду народовецької молоді, запланованого на
1934 р. Журнал присвятив цій події чимало публікацій. Редакція пише про
з’їзд: “Його завданням є вища ціль: надати народовецькому рухові нову
ідеологію, новий і всесторонній напрям національної боротьби та защіпити
народовецькому рухові єдину політичну ідею…” [29]. Журнал надрукував
проект резолюцій з’їзду [30], і вони справді лягли в основу прийнятих ухвал і
розповіді С.Росохи про цей з’їзд [31]. Власне, С.Росоха був автором проекту
студентских ухвал. Він писав: “Другий з’їзд української народовецької
молоді Підкарпаття дійсно показав, як глибоко впустив своє коріння
український націоналізм серед молоді на Підкарпатті і яким швидким темпом
йде вперед до світлої перемоги над всіма ворогами українського народу”
[32]. Журнал порівняно мало розповідав про історичне минуле українського
народу, про його визвольні змагання, про видатних українців. Виховна
тематика у виданні є не лише проповіддю ідеї, що, як добре зерно, падала на
родючий грунт, а вихованням через особистий приклад. Один із читачів у
листі до редакції писав, що “Пробоєм” — це єдиний журнал, що непохитно
стоїть на позиціях українського націоналізму, що саме він є справжнім
репрезентантом Закарпаття, що він має вплив і на старше громадянство [33].
Безкомпромісність, рішучість, послідовність у захисті української ідеї, у
висвітленні актуальних проблем життя посилювали ефективність впливу на
аудиторію. С.Росоха у статті “Ми непереможні!” підсумовує: “Дійсно ми
непереможні, бо маємо за собою всю молодь Закарпаття: від селянської аж до
високошкільної; молодь ідейну, молодь працьовиту, молодь, що не
заломлюється й під найсильнішими ударами ворогів українського народу:
ворогів чужонаціональних, своїх ренегатів і бувших австро- і угро-русинів і
хитрих малоросів; молодь, що цілковито стала на службу ідеї, яку віками
виховував український нарід. Тому ця ідея — ідея українського націоналізму
— вічна, непереможна й непоборна, як і сам український народ — а заразом є
смертельною зброєю проти ворогів і їхніх прислужників, що хочуть
український нарід туманити чужими розкладовими ідеями.
Українська молодь, що стала на службу лише своєму українському
народові й його ідеї, всією рішучістю ставиться проти чужих ідей…” [34].
Журнал висвітлював життя українців Закарпаття. Незважаючи на те, що
Чехо-Словаччина міжвоєнної доби була найбільш демократичною країною
Європи, економічна й політична ситуація українства була важкою. Землю
розподіляли несправедливо, у гірських районах періодично виникав голод.
Українська більшість Закарпаття була найбільш упослідженою. У суспільнополітичній сфері проти українства згуртовано виступали російські емігранти,
москвофіли, мадярони й мадярофіли. Влада чехізувала українське населення.
Уряд (президент Масарик теж не відзначався проукраїнськими симпатіями)
не виконували вимоги й умови Сен-Жерменського договору. Журнал
регулярно виступав за справжню автономію Закарпаття, оскільки урядова
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політика була політикою економічного визиску, денаціоналізації. Проблемі
автономії присвячено низку статей С. Росохи (“Автономія з господарського
боку” у ч.4-5 за 1936р., “Яка автономія?” у ч.8-10 за 1936 р., “Автономія з
фінансового боку” у ч.1 за 1937р., “Автономія й Конституція ЧСР” у ч. 6 за
1937 р.). С.Росоха захищав національні інтереси українців, їх політичні й
економічні права, доводив економічну спроможність автономії Закарпаття.
Як і інші автори журналу він виступав за скасування закону ч.172/37, що
фактично ліквідовував автономію. Про це С.Росоха писав у статті “Боротьба
— аж до перемоги!” [35]. Висловлюючи позицію журналу, він вимагав
негайної реалізації Сен-Жерменського договору, зокрема приєднання до
Закарпаття Пряшівщини, заснування в Ужгороді українського університету,
справедливої земельної реформи. “Пробоєм” наголошував, якщо вже така
“автономія”, яку пропонує уряд, то для українців краще боротися за повну
незалежність.
“Пробоєм” підтримував українську культуру, українську мову,
викриваючи підступну й підлу діяльність у мовному питанні російських
емігрантів і москвофілів. Бо 1936 р. міністерство освіти схвалило
москвофільські підручники для шкіл, написані незрозумілою для українців
мовою. “Невирішене” мовне питання влада використовувала для
денаціоналізації, тобто для чехізації українського населення. “Пробоєм”
боровся проти цієї політики. Його мова — це українська літературна мова.
Журнал критично оцінив результати VII конгресу “Учительської громади”,
бо конгрес не виступив проти схвалення міністерством освіти
москвофільських підручників та “панькевичівки” (правопису І.Панькевича),
що був засобом чехізації, не виступив проти фонетичного правопису [36].
“Пробоєм” писав і про студентські справи. Тут був “Студентський
вісник”, своєрідний “журнал у журналі”, у якому вміщувалася хроніка
діяльності Союзу підкарпатських українських студентів і ЦЕСУС.
Порушував студентські проблеми журнал і в інших публікаціях, частка яких
незначна, Редакція не виявляла бажання стати офіціозом Союзу
підкарпатських українських студентів.
Наприкінці 30-х рр. Закарпаття стало центром українського життя. Це
було зумовлено його геополітичною ситуацією. У жовтні 1938 р. було
утворено Українське національне об’єднання (УНО) на чолі з А.Волошиним і
Ф.Реваєм, яке бачило мету у досягненні української державності.
Міжнародна ситуація склалася так, що можливість для цього появилася.
Результатом Мюнхенської угоди (30 вересня 1938 р.) була автономія
Словаччини (6 жовтня 1938 р.) і Підкарпатської Русі (11 жовтня 1938 р.).
“Пробоєм” із ентузіазмом зустрів цю подію. У деяких публікаціях можна
побачити пронімецькі симпатії. І. Рошко пише про політичну самостійність
[37], хоча насправді цього ще не було. Журнал не впливав на події —
наприкінці 1938 р. за три місяці появилося одне число, на початку 1939 р. за
січень-лютий одне. Бажання українців добитися повної незалежності
викликало опір чеського уряду, українсько-чеські стосунки загострювалися.
13-14 березня 1939 р. відбулися збройні сутички між січовиками і чеським
військом. 14 березня 1939 р. на територію Карпатської України вдерлися
мадярські війська, 15 березня Сойм Карпатської України проголосив
державну незалежність. Після жорстоких боїв мадяри захопили Карпатську
Україну.
“Пробоєм” писав: “Не зречемося Карпатської України!” [38]. Журнал
розповідав про бої з окупантами, про знущання мадярських військ над
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січовиками і цивільним населенням. У ч. 3-4 редакція заявляла, що
“Пробоєм” став єдиним часописом усього населення, що закликав українців
із подвоєною енергією взятися до визвольної соборницької праці. Це
звернення завершується гаслом “Слава Україні!” [39]. Журнал відтворює на
своїх сторінках найважливіші події п’ятимісячного існування Карпатської
України, розповідає про нечувані злочини окупантів, аргументує провідну
роль ОУН у визвольній боротьбі українців, публікує документи ОУН,
зокрема II Великого збору українських націоналістів.
Від ч.9 “Пробоєм” став “часописом української націоналістичної думки”.
У ч.12 (воно датоване 20 вересня 1939 р.) С.Росоха написав статтю “Польща
на черзі”, але коли це число дійшло до читача, Польщу вже було
розгромлено. “Пробоєм” на той час став двотижневиком, але однаково не
встигав за подіями. Появилася рубрика “Перебіг міжнародних подій” з
хронікою найважливіших міжнародних подій, починаючи від серпня 1939 р.
Початок Другої світової війни, розгром Польщі вселив деякі надії.
“Пробоєм” друкує статтю В. Гармаша “Війна і ми”, в якій автор пише:
“Війна, як кожний змаг в житті людини “чи нації несе із собою великі
можливості” [40]. Проте для багатьох українських діячів було
несподіванкою, що Німеччина віддала більшовикам західноукраїнські
землі… У другій половині 30-х років на Закарпатті виходила низка місцевих
молодіжних видань. В Ужгороді у 1938 р. виходив журнал “На стійці” (за
ред.І.Штефуци), у Мукачеві — “Тиса”, у Берегові — “Карпати” з
гумористичним додатком “Оса”, у Хусті — “Скоб” із гумористичним
додатком “Шершень”, у Бедевлі — “Ватра” (за ред. В.Маркуша), у Нерясниці
— “Мочари” (за ред. В. Бібка). Це були, як правило, пластунські видання,
виходили вони нерегулярно.
“Пробоєм” виходив до початку 1944 р.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Див.: Домбровський О. З життя студентів Закарпатської України//
Студентський шлях.— 1931.— Ч.3-4.— С.61-63; Там само.— Ч.5-6.—
С.113-116; Бандусяк М. Союз за десять років (Короткий зміст праці
Союзу)// Альманах Союзу Підкарпатських Руських студентів у Празі.—
Прага,1931.— С.7-10; Анталовский С. Пробивающиеся лучи.—//
Альманах возрожденцев.— Прага, 1933.— С.53-56.
Див.: Вперед.— 1927.— 1 серпня.
Домбровський О. З життя студентів Закарпатської України//
Студентський шлях.— 1931.— Ч.5-6.— С.115.
Там само.— Ч.3-4.— С.63.
Там само.
Бращайко М. Студенти і політика// Альманах Союзу Підкарпатських
Руських Студентів у Празі.— Прага,1931.— С.7.
Янів В. Українська студентська преса (Історично-бібліографічний нарис);
Його ж. Студії та матеріали до новішої української історії.II.— 1983.—
С.68.
Росоха С. Другий з’їзд української народовецької молоді Закарпаття//
Пробоєм.— 1934.— Ч.8-10.— С.106.
Там само.
Куренівець М. З перших кроків націоналістичної поезії на Закарпатті//
Пробоєм.— 1942.— Ч.4.— С.209.
На новий шлях// Пробоєм.— 1933.— Ч.1.— С.1.
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12. Микола В. Будуймо український націоналістичний фронт// Пробоєм.—
1934.— Ч.6.— С.74.
13. Конашевич І. Нація// Пробоєм.— 1935.— Ч.3-4.— С.26-27.
14. Його ж Національна революція. // Пробоєм.— 1935.— Ч.5-6.— С.57-59.
15. Гайович Ю. Основи, мораль і тактика націоналізму// Пробоєм.— 1935.—
Ч.7-8.— С.64-66.
16. Гонта С. Фанатики чину// Пробоєм.— 1936.— Ч.11-12.— С.94-95.
17. Імре. До проблеми націоналізму// Пробоєм.— 1937.— Ч.1.— С.4-6.
18. Т.Ом. почуття національної та особистої гідності// Пробоєм.— 1937.—
Ч.7.— С.97-100.
19. М.О. Націоналізм і молодь// Пробоєм.— 1937.— Ч.8-10.— С.117-119.
20. Засади ідеалістичного світогляду// Пробоєм.— 1939.— Ч.3-4.— С.11-13.
21. Карбович З. Націоналізм і демократія// Пробоєм.— 1939.— Ч.5-6.—
С.23-24.
22. Сціборський М. Кінець однієї провокації// Пробоєм.— 1939.— Ч.17.—
С.175-176.
23. С.Р. Сучасний політичний стан на Підкарпатті// Пробоєм.— 1934.— Ч.810.— С.119.
24. Лелекач М. Як ми дивимося на виховання молоді// Пробоєм.— 1933.—
Ч.1.— С.6.
25. Бедей П. Батьки й діти// Пробоєм.— 1934.— Ч.7.— С.92.
26. Там само.
27. Росоха С. М.Грушевський і сучасна молодь// Пробоєм.— 1935.— Ч.1-2.
— С.6-8.
28. Винниченко висвистаний!// Пробоєм.— 1937.— Ч.3.— С.47.
29. Перед II з‘їздом// Пробоєм.— 1934.— Ч.7.— С.90.
30. Другому з’їзду народовецької молоді// Там само.— С.100-105.
31. Росоха С. Другий з”їзд української народовецької молоді Підкарпаття//
Пробоєм.— 1934.— Ч.8-10.— С.106-110.
32. Там само.— С.110.
33. Пробоєм.— 1937.— Ч.4.— С.56-57.
34. Росоха С. Ми непереможні// Пробоєм.— 1937.— Ч.5.— С.49.
35. Росоха С. Боротьба — аж до перемоги!// Пробоєм.— 1938.— Ч.6.— С.6566.
36. М.Н. VII конгрес “Учительської громади”// Пробоєм.— 1937.— Ч.2.—
С.22-23.
37. Рішко І. По конференції у Відні — до нового життя// Пробоєм.— 1938.—
Ч.9.— С.99-100.
38. Росоха С. Не зречемося Карпатської України!// Пробоєм.— 1939.— Ч.34.— С.4-5.
39. Від редакції.— Там само.— С.1-2.
40. Гармаш В. Війна і ми// Пробоєм.— 1939.— Ч.12.— С.114.

3.8. Молодіжний рух на Буковині 20-30-х рр. та його
видавнича діяльність
У складних умовах розвивалося життя українства на Буковині після
того, як її у листопаді 1918 р.окупували румуни. Ця українська земля не була
тереном визвольних змагань, “…була позбавлена безпосередности
української збройної боротьби за власну державу” [1]. Румуни не дозволяли
жодного прояву українського організованого життя. Ця обставина псувала
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менталітет буковинського українця початку 20-х рр. Проте українці
бойкотували вибори до румунського парламенту (1919), у 1922 р. було
засновано Українську народну організацію, яка мала на меті боротьбу за
культурну автономію України. Але загалом морально-психологічні,
політичні наслідки румунської окупації були жахливі. “Старша генерація,
особливо та, вихована на зразках і традиціях легальної боротьби в рамцях
австро-угорської імперії, зневірена у власні сили, вернулася до старих
випробуваних форм боротьби. Це була свого роду “еволюція назад” [2].
Молодь, яка повернулася з фронтів визвольних змагань, сприймала
життя і діяла по-іншому: “…вона спершу захоплювалася свого роду
“політичною романтикою” аж доки не оформилася в підпільно-революційній
клітині. Ця “політична романтика” носила в собі здорове зерно майбутнього
революційно-політичного державницького руху з дуже яскравим
соборницьким характером” [3].
У жовтні 1918 р. відновив свою діяльність “Союз”, а за ним
“Православна академія” і “Запороже”. Оскільки галичан у Чернівцях не
стало, то й “Січ” не змогла відновитися. Не відновилося й “Чорноморе”, бо
було мало членів. “Два корисні наслідки принесла чотирилітня війна: число
товариств зменшилось, а цим можна було лише тішитись на Буковині, де
всіх студентів було всього навсього до 400; увірвалась і традиційна
ворожнеча між товариствами, що можна тільки вітати” [4]. Відновлення
діяльності студентських товариств збігалося з пожвавленням національнопатріотичних сил у Галичині.
Ті українські студенти, які повернулися з фронтів світової війни, разом
із своїми молодшими колегами стали основою для формування українських
військових частин. Вони взяли активну участь у листопадовому повстанні
1918 р. і чинили опір румунській окупації [5]. Центр збройної боротьби за
державність знаходився тоді в Галичині. Туди й виїхало кілька десятків
буковинських студентів. Окупувавши Буковину, румуни заборонили всі
українські студентські товариства. Функціонував лише Український
студентський комітет. Починає відновлюватися діяльність українських
студентських товариств у другій половині 1919 р. Але це був важкий період
для українства. Жорстока антиукраїнська політика румунської влади,
колабораціоністська діяльність багатьох представників старшої генерації,
схильної до угодовства і компромісу, зовсім не сприяли ні розгортанню
українського національного життя, ні молодіжному. Тривав розкол і серед
студентства. У “Запорожі” проявлялося румунофільство, нехіть до
громадської праці. Коли патріотичні сили взяли гору, “Запороже” “…
відсахнулося від своїх “батьків”, пізнавши врешті їх зрадливе обличчя, а самі
“батьки” втратили всяку опору й мусіли залишити своє ганебне діло” [6].
Частина патріотичного студентства організовує у 1921 р. “Новий союз”,
який румунська влада через місяць заборонила.
Передвоєнний студентський рух на Буковині не мав краєвого
координаційного центру. По війні після відновлення студентських
організацій така потреба стала актуальною. У 1921 р. представники
студентських організацій створили Комітет українського студентства
Буковини (КУСБ), але діяв він нелегально. Його делегати були на III
Всестудентському з’їзді (1922р.). КУСБ був членом ЦЕСУСу до свого
розпаду.
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У січні 1922 р. перестає існувати Комітет українських студентів
Буковини. Його члени переходять до “Січі”, заборонену румунською владою
у січні 1923 р.
Такими були початки студентського руху у міжвоєнному періоді.
Існував тоді на Буковині і Видавничий комітет молоді (він входив до складу
Комітету українських студентів Буковини), що від 1922 р. видавав
літературний місячник “Промінь” і дитячий часопис “Віночок” (виходив
неперіодично). У другій половині 1922 р. до складу Комітету молоді увійшли
представники “Запорожа” і “Православної академії”, а відтак у 1923 р.
Комітет молоді почав видавати часопис для народу “Життя” [7]. До речі,
КУСБ намагався координувати діяльність студентських організацій на
Буковині. Він налагодив контакти із студентськими організаціями Галичини і
став членом ЦЕСУСу.
“Запороже” після організаційного хаосу перших повоєнних років
продовжувало свою роботу. Воно було співзасновником Комітету
українських студентів Буковини, брало участь у роботі інших українських
товариств і організацій. У 1925 р. румунська влада знайшла привід, щоб
заборонити “Запороже” [8].
У жовтні 1928 р. колишні члени “Запорожа” заснували культурноспортивне товариство “Роксолянія”. Воно продовжувало традиції
“Запорожа”, бо і статут, і кольори були ідентичними. У грудні 1928 р. знову
було зареєстровано “Запороже”, але не як академічне товариство, а як
“українське козацтво”. “Роксолянія” самоліквідувалася, а її провід очолив
нове “Запороже”.
У Станіславі у 1931 р. на з’їзді корпорацій “Запороже” зі Львова,
Данцигу, Варшави, Праги, була присутня і чернівецька корпорація
“Запороже”.
У новій організаційній формі (“українського козацтва”) працювало
“Запороже” в 30-х рр. У 1935 р. відбулося святкування 25-річного ювілею
“Запорожа”, на що “Час” відгукнувся кількома публікаціями [9].
У 1937 р. влада заборонила товариство — на Шевченківському концерті
українські студенти висвистали румунський гімн: це вперше уряд зажадав,
щоб такий концерт відкрився румунським гімном [10]. У квітні відбувся суд
над заарештованими цього приводу і кількох студентських діячів було
ув’язнено на термін від 2 до 5 років в’язниці.
Студентська молодь, яка гуртувалася навколо “Запорожа”, у 30-ті рр.
прийшла, як правило, до націоналістичного світогляду. Так, з нагоди 25річного ювілею О. Шипинський писав: ”Тепер “Запороже” стремить до
створення нового типу запорожця… Всі запоріжські К!К! стоять на
націоналістично-державницькому грунті. Їх в’яже та сама ідея і зустріч на
тих самих шляхах до її здійснення” [11].
Члени забороненої “Січі” у квітні 1923 р. відновили українське
студентське товариство “Чорноморе”. Протягом 1926-1929 рр. “Чорноморе”
було єдиним студентським товариством на Буковині. Тоді владарювала
ліберальна партія і румунська влада поступово ліквідовувала всі культурноосвітні здобутки. Обмежувала вона всіляко і громадянські права українців.
“Чорноморе” було одним із засновників Комітету українських студентів
Буковини. Але після його ліквідації він втратив зв’язки із українським
студентським рухом поза Буковиною. На початку 1929 р. “Чорноморе”
звернулося з відповідним проханням до ЦЕСУС, але згодом виник Союз
українських студентських організацій Румунії, а тому й потреби в
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безпосередньому членстві вже не стало. Але “Чорноморе” підтримувало
дружні зв’язки з чорноморськими корпораціями Львова, Кракова, Данцигу,
Познані. На з’їзді корпорацій “Чорноморе”, що відбувся у Львові у 1936 р.,
був делегат і від чернівецької корпорації.
“Чорноморе” активно діяло в багатьох українських організаціях (“Руська
бесіда”, “Народний дім”, “Український театр”, “Мужеський хор”, “Довбуш”.
Багато зробило “Чорноморе” для розбудови “Української народної
книгозбірні в Чернівцях на Буковині”. Від 1924 р. і аж до приходу
більшовиків вона перебувала в руках “чорноморців”.
У товаристві “Запороже” існувала “Секція студенток”, що мала відносну
автономію, так і в “Чорноморі” був гурток студенток. Студентки обох
товариств підтримували зв’язки з жіночими організаціями — “Жіночою
громадою” і “Мироносицями”.
У 1936 р. “чорноморці”, частково “запорожці”, створили “Організацію
студенток-українок в Чернівцях” як секцію при “Жіночій громаді”.
Активність української студентської молоді і “чорноморців”, зокрема,
спричинилася до відновлення українського національного життя на початку
30-х рр. Практично не було такої ділянки суспільного життя, де не було б
видно праці і участі студентів. Д. Квітковський, діяч студентського руху,
писав: “Студенти беруть участь у всіх ділянках нашого національного життя.
Студенти вносять новий дух, творять нове життя в нашім громадянстві” [12].
“Чорноморе” особливо активно провадило видавництво. Незабаром
після свого відновлення “чорноморці” допомагали видавати соціалдемократичний часопис “Життя” (на той час у складі “Чорноморе” були
соціал-демократи, які брали участь у роботі робітничого товариства “Воля”),
часописи “Зоря”, “Боротьба”, журнал “Промінь”.
“Чорноморці” зініціювали журнал “Самостійна думка” (1931). Члени
товариства (Д. Квітковський, І. Григорович, Л. Гузар) у 1934 р. почали
видавати тижневик “Самостійність”. А ще перед цими двома важливими
подіями із історії української преси на Буковині “чорноморець”
О.Мегединюк став першим редактором “Часу”.
У товаристві “Чорноморе” ставилися терпимо до політичних поглядів
членів. Так було до кінця 20-х рр., тобто до того часу, коли організаційно
оформився і здобув вплив український націоналізм. Д. Квітковський писав у
статті “Євген Коновалець і Буковина: “Прапор українського націоналізму на
Буковині підхопила генерація молоді, що кінчала середню школу й вступала
на університет в рр.1928-1932, а високо держати цей прапор й боротися під
ним — допомагали вже всі генерації української буковинської молоді аж до
вибуху Другої світової війни” [13]. І наступне: “Пізніше український
націоналізм охопив всю українську молодь — інтелігентську, селянську й
міщанську [14]. Саме на рубежі 20-30-х рр. загострилась боротьба між
членами, які дотримувалися “лівих” поглядів (соціалісти, соціал-демократи,
радянофіли) і прихильниками націоналістичної ідеології. Перевагу здобули
націоналісти і в 1934 р. “Чорноморе” очолив Д. Квітковський, але через
незгоди частина “чорноморців” на чолі з Д. Квітковським вийшла із
товариства і заснувала українське студентське товариство “Залізняк”.
Конфлікт у “Чорноморі” був зумовлений різницею у світогляді, у
політичних поглядах. Від початку 30-х рр. націоналістичний рух серед
молоді посилювався. Д. Квітковський писав: “…якщо до 1930 року дух
спротиву румунізаційній політиці і непереможна воля до національного
самовиявлення на Буковині мали спорадичний, напівлегальний характер, то
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почавши від 1930 року цей рух набирає характеру свідомого революційнополітичного руху” [15]. Навесні 1930 р. у Чернівцях було утворено підпільну
організацію “Легіон українських революціонерів” на чолі з О.Зибачинським.
У 1932 р. було організовано як тимчасову платформу для ЛУР групу
“Местники України”, керовану Д. Квітковським і Д. Григоровичем [16]. Ці
націоналістичні організації молоді виникли самостійно. У 1934 р. вони
встановили зв’язок із Проводом Українських Націоналістів і тоді
оформилися в Організацію Українських Націоналістів Південно-Західних
Земель. Д.Квітковський вважає, що від другої половини 30-х рр. до часу
Другої світової війни майже вся українська молодь на Буковині була у лавах
українського націоналістичного руху. На цьому грунті націоналістичне крило
“Чорноморе” утворило студентське лицарство “Залізняк”.
Націоналістичний рух мав прихильників у всіх українських товариствах.
Його легальними представниками були “Залізняк” і спортивне товариство
“Мазепа”. У 1933 р. українські футбольні дружини об’єдналися у нелегальну
організацію “Буковинський союз українського спорту”, що теж перебував під
впливом ОУН.
Товариство “Залізняк” остаточно відкинуло традиції “буршівства”, стало
на позиції українського націоналізму і виховувало новий тип студента.
Д.Квітковський мав підстави писати: “”Ідеологічне студентське товариство
“Залізняк” було не тільки новою організаційною формою студентського
товариства, воно було рівночасно зовнішнім, незаконспірованим виявом
провідного активу українського націоналістичного руху на Буковині.
Українська громада так і називала українських націоналістів “залізняками”
або “самостійниками” [17].
“Залізняк” діяв до 1937 р., тобто до того часу, коли румунська влада
заборонила всі українські товариства й організації.
Товариство “Православна академія”, а це студенти факультету теології
Чернівецького університету, відновило діяльність після світової війни.
Товариство взяло участь у створенні Комітету українських студентів
Буковини, його делегат був на III Всестудентському з’їзді у Празі (1922). У
1922 р. “Православна академія” видала свій альманах “На зустріч волі”.
“Православна академія” лояльно ставилася до румунської влади. У 1923 р.
товариство вийшло із КУСБ, оскільки він підтримував зв’язки зі ЦЕСУС, що
була заборонена владою. Інші українські студентські товариства оголосили
“Православній академії” бойкот [18].
Існували українські студентські організації й поза межами Буковини, але
були з нею пов’язані. Це “Громада” (Яси), “Зоря” і “Буковина” (Будапешт),
“Черемош” (Прага). Щоправда, Д. Квітковський пише так: “Все студентство
зорганізоване в Українських академічних козацтвах “Чорноморе” й
“Запороже” з осідком у Чернівцях. Є ще українські організації “Буковина” в
Будапешті й “Громада” в Ясах, але про них не можна говорити, як про осібні
одиниці, бо члени обох організацій є або членами “Чорноморе”, або
“Запороже” [19].
У “Громаді” наприкінці 20-х рр. згуртувалися студенти, які вчилися в
універистеті в Ясах. “Громада” взяла участь у заснуванні Союзу українських
студентських організацій в Румунії. У 1936 р. “Громада” самоліквідувалася.
Перед собою вона ставила такі завдання: протидіяти румунізації, виховувати
українських студентів, вихідців із Бесарабії, інформувати інші студентські
національні організації про українські справи [20].
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У 1921 р. у Бухаресті було засновано українське студентське товариство
“Зоря”. Товариство об’єднувало понад двадцять осіб. “Зоря” вступила до
ЦЕСУС. Це й стало підставою для заборони “Зорі”.
Після заборони “Зорі” українські студенти організували культурноспортивне товариство “Буковина”. Влада його теж переслідувала, але
товариство проіснувало до приходу більшовиків у 1944 р. [21].
У 1922 р. було засновано в Празі культурно-просвітнє товариство
“Черемош”, яке дбало про культурне піднесення українців Буковини, збирало
пожертви на українську школу, мало бібліотеку, інформаційцне бюро,
влаштовувало лекції тощо [22].
Завдяки членству в ЦЕСУС (йдеться про КУСБ) буковинські студенти
інформували міжнародну громадськість про важкий стан українців у т.ч. і
українських студентів в умовах румунської окупації. Другий з’їзд ЦЕСУС в
одній із своїх резолюцій засудив скасування українських кафедр в
Чернівецькому університеті і загалом репресії румунської влади [23].
Постала й та проблема, що українське студентство не мало свого
центрального керівного і координаційного центру до 1929 р. Про цей період
(1926-1929) пишуть як про роки руїни [24]. У цих умовах було скликано
Конгрес українських студентів у Румунії (29 серпня 1929), на якому було
створено Союз українських студентських організацій в Румунії СУСОР [25] .
СУСОР став членом ЦЕСУСу в жовтні 1929 р. і відразу опинився у
центрі конфлікту між ЦЕСУСом і краєвими організаціями.
СУСОР намагався активізувати діяльність студентських організацій на
суспільно-політичній арені. Варте уваги те, що СУСОР засудив голодомор в
Україні, організований Москвою, запровадив святкування річниці бою під
Крутами [26]. СУСОР намагався налагодити взаємодію і співпрацю між
окремими студентськими товариствами.
Д. Квітковський у 1934 р. писав у статті “Українське студентство під
Румунією”: “Все організоване студентство творить Союз Українських
Студентських Організацій Румунії (СУСОР), але ця вища організація не
проявляє в останньому часі майже ніякої діяльності” [27]. СУСОР на
пропозицію козацтва “Чорноморе” не прийняв у свої члени товариство
“Залізняк”, а членство мали тоді “Чорноморе”, “Запороже”, “Буковина” і
“Громада”. Категоричність думки Д. Квітковського можна пояснити тим, що
сам він був на той час членом товариства “Залізняк”.
Після Варшавського процесу над С.Бандерою і його соратниками, яких
звинувачували у вбивстві міністра внутрішніх справ Польщі Б. Пєрацького,
СУСОР заявив про свою солідарність із засудженими. У комюніке Управи
СУСОР, оголошеному з цього приводу в січні 1936 р., говорилося: “Союз
Українських Студентських Організацій в Румунії (СУСОР) наложує цією
дорогою, як протест проти засуду і висказ співчуття засудженим, всім
зорганізованим українським студентам загальну жалобу, почавши від дня
засуду, 13. 1. до 29. 1. 1936 р. включно (річниця бою під Крутами).
Співчуваймо весь час із тими непохитними борцями за кращу долю
Батьківщини!” [28].
У січні 1937 р. відбувся останній конгрес СУСОР. А в березні українські
студенти зустріли свистом румунський гімн на Шевченківському святі, після
чого й почалася нова хвиля антиукраїнських репресій. Після процесу над
заарештованими через це студентами (квітень 1937р.) представники
“Запорожа” й “Чорноморе” підписали разом з іншими “Заяву українських
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товариств і установ”, у якій вони засуджували цей вчинок і запевняли уряд у
лояльності [29].
Вірнопіддану заяву у травні 1937 р. підписали українські організації:
Український Народний Дім, Руська бесіда, Жіноча громада, Мироносиці,
Буковинський Кобзар, Секція драматична Кобзаря, Українська школа,
Міщанська читальня, Українська народна книгозбірня, Чорноморе, Запороже,
Довбуш, Мазепа, Редакція “Часу”, Міщанський хор…[30]. Це не допомогло.
Румунська влада заборонила діяльність усіх українських товариств,
організацій, установ. СУСОР існував лише формально.
Період, що почався після заборони українських організацій, був важким.
Функціонувало націоналістичне підпілля Згодом “Руська бесіда” відновила
діяльність, але лише формально.
Неоднозначну позицію займав румунський уряд під час мадярської
агресії проти Карпатської України. Між Румунією і Угорщиною після
Першої світової війни існувало напруження, оскільки частина Угорщини
відійшла до Румунії. Зрештою, і Румунія, в якій вже у 1918 р. пролунало
гасло “Великої Румунії”, теж планувала поживитися коштом Карпатської
України. Так ось, послідовною її політика не була. Частині політичних діячів,
карпатських січовиків Румунія дала притулок, а багатьом відмовила,
прирікши їх на мученицьку смерть.
Водночас Румунія змушена була протистояти Радянському Союзові.
Завдяки пакту Ріббентропа-Молотова (і секретного додатку до нього) після
нападу Німеччини на Польщу Москва окупувала західноукраїнські землі.
Спираючись на договір з Німеччиною про ненапад, Радянський Союз змусив
Румунію відступити із північної Буковини і Бесарабії. 28 червня 1940 р.
радянські війська окупували і ці українські землі.
Далі події розвивалися за звичною для більшовицької влади схемою. “За
короткий час московсько-більшовицького панування на Буковині (28 червня
1940 р. до кінця червня 1941) українська інтелігенція та активніші групи
селянства опинилися або за гратами або десь на далекому московському
засланні. Інша частина або виемігрувала, або жила в підпіллі й
підготовлялася до грядущих революційних подій” [31].
Під час відступу радянських військ влітку 1941р. подекуди доходило до
боїв. Українське підпілля захоплювало зброю, боєприпаси. “На ратушах
повішали українські державні прапори, символи волі” [32]. Майже три тижні
після відступу радянських військ існувала українська влада, але Румунія за
допомогою свого союзника, Німеччини, знову окупувала ці українські землі,
після чого почалися жорстокі репресії. Розконспіровані члени українського
підпілля залишали Буковину.
Біля Коломиї було сформовано Буковинський курінь, який взяв участь у
поході на Київ. Практично з Буковинського куреня мало хто залишився
живий. А ті, хто залишився, пішли в підпілля і взяли участь в українських
визвольних змаганнях 40-х-початку 50-х рр. Організоване українське
студентське життя припинилося у 1940 р. — із приходом радянських військ.
Студентський і молодіжний рух на Буковині, як бачимо, пройшов складну
еволюцію. У пошуках національної ідентичності, у боротьбі за національну
окремішність студентська молодь починала від просвітництва, від боротьби з
москвофільством через утвердження української ідеї на початку століття і у
визвольних змаганнях вона прийшла до ідеї боротьби і до ідеології
українського націоналізму. Д.Квітковський сказав про це так у статті
“Українське студентство під Румунією: “…ідеологія українського

339

Нариси з історії західноукраїнської преси першої половини XX століття
націоналізму є одинокою ідеологією, одиноким світоглядом всього
українського студентства під Румунією. Всякі орієнтації наших угодовецьких
партій не мають тут навіть ні одного приклонника серед студентства” [33].
Буковинське студентство першим дало таку форму, як корпорація. Цей
досвід важливий тим, що він не копіював європейські взірці.
Українське студентство Буковини брало участь у всіх важливих
громадських, культурних, суспільно-політичних акціях української громади.
Щоправда, А.Жуковський уважає, що через широке “…ангажування на
загально-суспільних відтинках, помарніли досить відчутно дві ділянки:
студентсько-видавнича і зв’язків із студентськими централями чи
організаціями на інших українських землях. Поза кількома виданнями
“альманахів” (“Союзу”, “Православної Академії”), загально-молодечої
періодики, яка не була студентською (“Зоря”, “Промінь”, “Самостійність”,
“Самостійна думка”), п’яти випусків “Студентських вістей” і звичайних
повідомлень у місцевих пресових органах, — студенство Буковини не
залишило писаних документів про своє існування” [34].
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3.9. Молодіжна преса у роки Другої світової війни
Вибух Другої світової війни застав керівництво українського
студентства у польських в’язницях і концтаборах. Масові арешти відбулися
вже у березні 1939 р., бо тоді відбулася (як і попередні, нелегально) сьома
конференція СУСОП. Поліція увійшла до зали нарад, коли вже було обрано
новий склад Студентської репрезентації. Присутніх було заарештовано.
Почалося слідство. Друга хвиля арештів прокотилася згодом.
Із приходом більшовиків діяльність українських національних
організацій припинилася. Значна частина інтелігенції та й студентської
молоді подалася на захід від демаркаційної лінії Сян-Буг. Краків став
центром українського життя. В умовах німецької організації легальну
діяльність українських організацій і установ очолив Український
центральний комітет (УЦК), яким керував В. Кубійович. Обов’язок
організувати студентське життя ліг на плечі Студентської репрезентації. На
початку перебування в Кракові з ініціативи Студентської репрезентації
відбулося кілька нарад, на яких обговорювалися актуальні питання
студентського життя. Обговорювали навіть думку про відновлення
колишньої краківської Української студентської громади, яка мала би
організувати українське студентство в Генеральній губернії. Але коли було
створено УЦК, Студентська репрезентація почала добиватися, щоб у її
структурі була і референтура для студентських справ. Нею, по суті, і стала
Студентська репрезентація. Референтура налагодила виїзд українських
студентів на студії до Німеччини, бо надії на відновлення деяких факультетів
у Краківському університеті розвіялися. Інше важливе завдання —
матеріальна допомога українському студентству [1]. Голова Студентської
репрезентації СУСОП був водночас і першим заступником президента
ЦЕСУС.
До нових реалій змушений був пристосуватися і ЦЕСУС. Напередодні
війни, 17-18 червня 1939 р. відбувся XI з’їзд ЦЕСУС. Було вирішено, що на
випадок війни ЦЕСУС повинен залишитися цілковито нейтральним, щоб не
дати ворогам української справи з того чи іншого боку застосувати репресії
супроти нашого студентства [2]. Управа ЦЕСУС, не маючи змоги
координувати діяльність студентських організацій у різних країнах, доручила
їм діяти самостійно.
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Після аншлюсу Австрії Управа ЦЕСУС вийшла з ініціативою
реорганізувати студентське життя. Чотири найбільші осередки (“Зарево” у
Берліні, “Основа” в Данцигу, “Січ” у Відні, “Січ” у Граці) на своєму з’їзді в
Мюнхені (1938) об’єдналися в Національний союз українських студентських
організацій Німеччини і вільного міста Данциг (НАСУСОНД). Тепер до
складу ЦЕСУС входили СУСОП, СУСОР і НАСУСОНД. Із прилученням
Чехії до Німеччини до складу НАСУСОНД увійшли і студентські організації
Протекторату.
На початку 1940 р. до Німеччини почало прибувати більше студентів.
Наприклад, якщо “Зарево” (Берлін) у вересні 1939 р. мало 19 членів, то в
квітні 1940 р. — 38, а наприкінці року — 134 [1]. Збільшилася кількість
наших студентів, які втікали з-під більшовицької окупації і у Відні, і в Празі.
Знову за ініціативою ЦЕСУС у 1940 р. постав Націоналістичний союз
українського студентства (НАСУС), який об’єднував усі студентські
організації на землях, що їх окупували німці.
Ситуація самого ж ЦЕСУС була непевна. Його керівництво відмовилося
виступити із заявою солідарності німецька влада заборонила його ще 30
листопада 1939 р., але за допомоги віденських судових властей ЦЕСУС
добився скасування цього рішення.
З початком Другої світової війни в українському студентському русі
намітилася тенденція, що полягала в перегляді принципів студентського
життя 30-х рр. Про це писав Р. Лісовий у статті “Тридцяті роки
студентського Львова”.
Початок німецько-радянської війни приніс нові зміни. НАСУС була
перейменовано в Націоналістичну організацію українського студентства
НОСУС). В організації роботи і керівництві було впроваджено
провідницький принцип. Уся повнота влади належала провідникові, якого
конгрес обирав на три роки. Штаб-квартира НОСУС діяла в Берліні. До
НОСУС належали “Січ” (Відень), УАГ (Прага), “Січ” (Грац), “Основа”
(Данциг),
“Чорноморе”
(Бреслау),
“Мазепинець”
(Берлін).
Але
студентськими проблемами на нових територіях, захоплених німцями,
зайнявся ЦЕСУС. Для цього до Львова прибув К.Мельник, а потім
представником ЦЕСУС у Галичині став Б.Лончина, а К.Мельник займався
студентськими проблемами у центральних і східних областях.
Про організацію українського життя під час німецької окупації у
Галичині є чимало спогадів. Це праці і мемуари В. Кубійовича [4],
К.Паньківського [5]. Важливий фактичний матеріал зосереджено в
українській пресі того часу (“Краківські вісті”, “Наші дні”). Із праць сучасних
дослідників назвемо монографію Н.Антонюк [6].
У структурі УЦК був відділ молоді, яким керував С.Левицький, за
польських часів він очолював “Пласт”. Цей відділ планував відновити
Пластовий улад, підпорядкувати собі спортивні і тіловиховні організації та
організувати їх роботу, заопікуватися студентськими організаціями.
Відновити і організувати пластове життя було найлегше. Молодь
організували в куренях молоді, було створено Улад української молоді
(УУМ), але, як пише К. Паньківський, “Пластова організація ані своєю
назвою, ані формою і методами праці не відповідала наставленю німців, а
також і наших провідників відділу молоді. Але рамки УУМ були завузькі і
вже під кінець 1941 р. виринули плани поширення праці” [7].
Згодом відділ молоді було поділено на три референтури: виховну,
тіловиховну і референтуру Української служби Батьківщині (УСлБ). Перші
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дві референтури меншою мірою залежали від окупаційної влади, ніж УСлБ.
У 1942 р. керівництво відділу молоді (за “Енциклопедією українознавства”
УЦК, оскільки К. Паньківський називає 194 3р.— О.Т.) добилося
влаштцвання своєї діяльності у межах організації “Виховні спільноти
української молоді” (ВСУМ). Правління прийняло до відома правильник
організації, побудований на основах пластового виховання, забезпечуючи
таким робом молодь від можливих замітів (закидів.— О.Т.) нелегальщини”
[8]. Це був чи не єдиний легальний спосіб зберегти пластові традиції, бо
влада фактично заборонила відновлювати Пласт. Членів ВСУМ було
поділено на улади новаків і новачок, юнаків і юначок. Почесним головою
обрали Р. Олесницького, заступником — К. Паліїв. Скеровувала діяльність
ВСУМ Виховна рада, громадський дорадчий орган, яку очолював О.
Тисовський. ВСУМ мала вишкільні табори. У 1944 р. ця організація
нараховувала понад дві з половиною тисячі членів [9].
Органом ВСУМ став журнал “Дорога”, який почав виходити ще в 1940р.
У 1937-1938 рр. у Львові вже виходив журнал під такою назвою, він був
впливом ОУН. Відновлене у Кракові видання редагував Б. Гошовський
(1940-1942рр.), в роки виходу у Львові — Ю. Старосольський і С.
Левицький. У редакційній статті у ч. 1 говорилося: “Ми мусимо шляхом
фізичного самовиховання плекати самі своє тіло. Польща не дозволяла
творити українських чи інших гуртків молоді. Сьогодні молодь вже має
змогу гуртуватися чи в своєму окремому товаристві, чи в “Просвіті”, “Рідній
хаті”, кооперативі, при новім “Освітнім товаристві” і тут почати самовиховну
працю” [10]. За змістом “Дорога” нагадувала пластові видання довоєнної
доби. Зміст журналу: будні ВСУМ, краєзнавчі публікації, молодіжна
проблематика. В “Дорозі” добре репрезентована літературна частина. Це
твори відомих авторів старшого покоління (І. Франка, Лесі Українки, Уляни
Кравченко) і тих, хто прийшов у літературу в 20-30-ті рр. (Є.-Ю.Пеленський,
С.Гординський, Б.Кравців, Д.Гуменна, Св.Ольженко-Вільха, Ю.Тарнович),
серед яких були вихідці із підрадянської України. Рубрика “Молоде перо” —
це твори поетів-початківців. Із літературознавчими статтями на сторінках
“Дороги” виступали М.Шлемкевич, В. Янів, з науково-популярними — І.
Раковський. При журналі виходила “Бібліотека “Дороги”, що мала
літературну, популярно-наукову, краєзнавчу і спортивну серію.
У 1943 р. відбулося два з’їзди молоді. На першому (серпень 1943) були
лише тіловиховні референти. Наприкінці 1943 р. відбулася краєва
конференція референтів молоді всіх округ Генеральної губернії.
Проблематика питань, що їх обговорювали на конференції, значно ширша.
М. Шлемкевич виступав з доповіддю “Виховання молоді — фундамент
нації”, Д.Сіяк — “Тіловиховання в культурі народів”, К.Паліїв — “Стан праці
у виховних клітинах ВСУМ”, М.Руснак — “Вимога німецької влади до
УСлБ”. Конференцію відкрив К. Паньківський. На підставі його виступу
можна скласти уявлення про сподівання українців: “Живемо на величезному
закруті історії. На наших очах гинуть імперії й нації. Живемо в часах, коли
недержавні народи можуть вийти на всвесвітню арену та вибороти собі право
на своє власне життя. Відділ молоді дає нам нагоду найкраще використати
всі можливості праці, що їх дає нам тепер теперішня пора. Ми сьогодні з
гордістю дивимось на те, що вже зроблено та з вірою глядимо в майбутнє.
“Молодь наше майбутнє!”, це не густа, банальна фраза. Яка буде наша
молодь, під якими впливами вона виросте, хто її поведе, — таке буде
майбутнє нації… Ми мусимо усвідомити собі, що праця, яку ведемо,
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корисна, що шлях, яким ідемо, правильний, що робота, яку проводимо,
ідейна. Це праця наша і для нас! Етап, що на ньому стоїмо в сучасну пору, це
не мета, це тільки шлях до мети. Ми здаємо собі справу з відповідальности,
що її несемо перед тими, що прийдуть по нас і для яких ми є тільки
фундаментом. Зближається 1944 р., рік війни, що знищила старий світ та
нового ще не збудувала. Важкі часи ще перед нами. Зустрічати їх мусимо
зорганізовані, зв’язані в одне. Тому й мусимо твердо боротися за вплив на
молодь — не в інтересі своєму, а в інтересі нації. Ми мусимо защепити в
нашій молоді готовність до жертви, але до жертви розумної. Ми мусимо
защепити в неї довір’я до свого національного проводу. Ви… мусите
опановувати всі ділянки Вашої праці та всюди вливати свою віру на те, що
тільки безупинна, муравлина праця доведе нас до осягнення нашої мети”
[11].
УСлБ створила німецька окупаційна влада у вересні 1941 р. До її завдань
входили будова і ремонт доріг, регулювання рік, осушування лук і пасовиськ,
усунення шкоди, заподіяної війною, але все це було підпорядковано
військовим цілям. Добровольців в УСлБ було мало, тому у 1942 р. було
оголошено про примусовий набір. УЦК виступав проти грубого ставлення
німецьких інспекторів (особливо “фольксдойчів”) до українців, проти того,
що УСлБ змушували виконувати не властиві їй роботи (закопувати трупи).
Щоб захищати нашу молодь, в УЦК було створено окрему референтуру
УСлБ.
Німецька окупація принесла зміни і у вищому шкільництві, у
студентському житті. Навесні 1942 р. було відкрито інститути — за формою
німецькі, а по суті українські. Зокрема, почали функціонувати медичний,
психотехнічний (Інститут психотехнічних досліджень міста Львова),
політехнічний, фармацевтичний, ветеринарний, сільськогосподарський. УЦК
добивався гуманітарних студій. Не починав роботи і правничий інститут,
хоча надії на це спочатку були. У 1943 р. до вищих шкіл приєдналися
Державна вища торгівельна школа. Колишній приватний Вищий музичний
інститут ім. М. Лисенка став Державною музичною школою. Мова
урядування і навчання була німецька, але управа знаходилася в руках
українців і характер інститутів був українським.
У червні 1942 р. було утворено Організацію праці українських студентів
(ОПУС). Керівником було призначено Б. Лончину. До ОПУС входили:
Медична громада, Громада український студентів-агрономів у Дублянах,
“Ватра”, Громада українських студентів Політехніки “Основа”, Агрономічна
громада у Львові, Громада українських студентів лісової інженерії, а також
студентський хор “Бандурист”, Український спортивний клуб, гурток
студенток.
Крім ОПУС діяла і Комісія допомоги українському студентству
(КоДУС). Її було створено ще в 1940 р. у Кракові при УЦК, а в 1942 р.
перенесено до Львова.
ОПУС мало два видання. “Вісник ОПУС” містив розпорядження,
інструкції, офіційні матеріали. Збереглося лише одне число. Воно було
звичним для такого типу видань [12].
У липні 1943 р. появилося перше число “Студентського прапора”.
Відповідальний редактор — Ю. Старосольський. У “Передньому слові”
редакція писала про свій намір зробити “Студентський прапор” студентським
органом, який давав би повний образ українського студентського життя [13].
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Молодіжна преса
25 листопада 1943 р. відбулася нарада представників студентських
громад і клітин ОПУС, на якій обговорювали студентські друковані органи
— “Студентський прапор” і “Вістник ОПУС”. Б. Лончина відзначав
відсутність достатньої підтримки з боку студентства, з журналом
співробітничали переважно представники старшої генерації. Учасники
наради говорили про недостатньо розроблену літературну частину, про те,
що бракує на сторінках журналу статей ідеологічно-світоглядних, а наявні не
вичерпують проблематики [14]. У журналі не було публікацій, які б свідчили,
що редакція підтримує німецьку політику, не було хвалебних публікацй на
адресу вермахту, не було запобігання перед окупаційною владою.
“Студентський прапор” вмістив лише інформацію І. С. про створення Дивізії
“Галичина” і звернення з цього приводу В. Кубійовича, керівника УЦК [15].
Числа журналу розпочиналися літературною частиною. Це етюди і проза
В.Кримського, вірші молодих поетів Ю.Чаплі, Мих.Дяченка, Н.Калюжної,
О.Омельчука.
“Студентський прапор” часто друкував статті, в яких порушувалися
різноманітні аспекти студентського життя: “Сучасне українське студентство,
його завдання і праця” Б.Лончини (ч.1. за 1943), “Переломові роки
українського студентського життя” І.С. (ч.1. за 1943), “Чи дійсно криза”
Б.Лончини (ч.2-3. за 1943), “Український студент шукає світогляду” (ч.4. за
1943р.), “Наука і суспільна праця” Б.Лончини (ч.6. за 1943).
Як відгомін бурхливих студентських 30-х рр. сприймалися статті
“Мінімалізм” Б.Лончини (ч.5. за 1943) і “Волюнтаризм” Д. Козія (ч. 4. за
1943), суголосні ідеям Д. Донцова, висловлених у 20-ті рр.
Б.Лончина писав: “Під терміном мінімалізм розумію таке духове
наставлення людини, що вдовольняється найменшим конечним осягом та
думає, що видавши з себе оце мінімум зусилля, вона може спочити на
“лаврах”. Людина мінімалістично наставлена йде, звичайно, дорогою
найменшого опору, її духове життя незвичайно вбоге, а духові вимоги дуже
скромні або ніякі, в ній бракує яких-небудь амбіцій чи аспірацій”[16].
Езоповою мовою висловлювався Д.Козій, який писав про гнітюче враження
від сучасного життя, що б’ється серед нестерпних суперечностей. А щоб “…
вийти з зачарованого кола тих суперечностей, на цей потрібний духовий чин,
інтенсивна праця над розбудовою нашої духовості та наших поглядів на світ
і життя” [17].
Спогади В. Мартинця про Український таємний університет 19211925рр. “Університет в катакомбах” видруковані в кількох числах за 1944 р.
На сторінках журналу виступали такі вчені: І.Фещенко-Чопівський,
В.Сімович, Я. Пастернак, В. Міяковський. Публікації видаються
випадковими, як і публікації з мистецтва, про українську підрадянську
літературу й ін. (П.Ісаїв “Від матеріалізму до ідеалізму” (ч. 1 за 1943),
М.Думки “З життя студентства вищих шкіл Римської імперії (ч. 2-3 за 1943).
Інформаційну частину журналу репрезентували рубрики: “Студентське
життя”, “Рецензії”, “Офіційна частина ОПУС-у”, “Відгуки”, “Новини з-за
кордону”, Високі школи в Європі”, “З актуальних подій”.
У рубриці “Студентське життя” є інформація про студентські
товариства, їх історію, діяльність. Під рубрикою “Рецензія” журнал вміщував
невеликі рецензії на твори літератури (збірка лірики Т.Осьмачки
“Сучасникам”, збірки Ю.Косача і А.Кащенка), оперного мистецтва (прем’єра
“Гамлета” в оперному театрі у постановці І. Гірняка), на роботи театру малих
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Нариси з історії західноукраїнської преси першої половини XX століття
форм “Веселий Львів”, на книжку В. Січинського про Ю. Нарбута (“Юрій
Нарбут. 1886-1920”), О. Степанів (“Сучасний Львів”).
Дискусій на ідеологічні чи політичні теми у журналі не було, але під
рубрикою “Відгуки” бачимо полеміку з приводу опублікованих у
“Студентському прапорі” статей.
Журнал повідомляв про дискусії, що відбувалися у літературномистецькому клубі. Наприклад, така гостра дискусія відбулася після доповіді
о.Ір.Назарка “Психіка сучасної молоді”. Відзначивши деякі позитивні риси,
доповідач із властивою йому вимогливістю, безкомпромісністю і
категоричністю говорив про такі негативні риси, як “низький
інтелектуальний рівень, брак логічного мислення, брак зацікавлення
глибокими проблемами, погоня за легкою лектурою та кінотеатрами, статеве
розгнуздання, моральне розладнання, культ голої фізичної сили та заник
почуття авторитету…” [18]. Матеріали цієї дискусії журнал вмістив під
рубрикою “Наукові доповіді”.
Останнє число місячника (ч.4-5 за 1944) вийшло у Кракові —
більшовицькі війська були вже близько.
Дещо раніше від “Студентського прапора” за редакцією Е. Пизюра
появився “Бюлетень УАТ “Січ” (філії НОУС) у Відні [19]. Видання не
збереглося, про нього згадує “Студентський прапор”. Були там
інформаційно-звітні, аналітично-проблемні публікації, рецензії, хроніка. І. С.
писав з цієї нагоди: “Обличчя Бюлетеню” ще дуже не вигладжене і вказує,
що у Відні занадто слабке середовище, щоб випускати періодичний журнал”
[20].
У 1943 р. у Берліні вийшло кілька чисел “Бюлетеня НОУС” за редакцією
В. Рудка. Видання вміщувало хроніку студентського життя, проблемні
публікації.
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РОЗДІЛ 4
Степан Кость, Богдан Крив’як
З ІСТОРІЇ ПРЕСИ І ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ
Вcтуп.
Історія української релігійної періодики практично не вивчена. Якщо
впродовж останніх 50-70 рр. і появлялися якісь публікації, то, радше, вони
носили локальний, оглядовий характер або були присвячені конкретному
релігійному виданню. Здебільшого такі публікації грунтувалися лише на
фактологічному матеріалі, без узгодження з суспільно-політичною та
релігійною думкою, діяльністю різних політичних, громадських та
релігійних інституцій, товариств та організацій. Серед науковців, які свої
дослідження присвятили історії розвитку та діяльності релігійної преси,
можна назвати І.Кревецького, З. Кузелю, В. Ігнатієнка, А. Животка. На
превеликий жаль, ще й до сьогодні ми не маємо наукового і науковопубліцистичного дослідження історії української релігійної періодики, в
якому було б розкрито зв'язки преси з історією української релігійної думки.
У радянський період дослідженням релігійної періодики ніхто не займався.
Науковці ж діаспори не могли виконати цього завдання через відсутність
потрібних архівних матеріалів та української релігійної періодики в
закордонних бібліотеках.
Українська греко-католицька церква впродовж століть відігравала
важливу роль у розвитку науки, культури, освіти і, зокрема, у становленні та
розвитку католицької преси. У свою чергу, преса мала суттєвий вплив на усі
ділянки життя суспільства. Відомий український журналіст першої половини
XX ст. і редактор “Нової зорі” О. Назарук так відзначив роль преси у
суспільно-політичному й релігійному житті суспільства: “Преса — це
найбільша провідниця народу..., найбільший прокуратор і найбільший діяч...,
се найбільша учителька народної маси. Преса має великий вплив на усе
життя — на Церкву, на політику, на штуку, на літературу, на промисел, на
всякі бізнеси, а що найважливіше — на виховання майбутніх поколінь — і
тим самим на будучність народу”.
Щоб зрозуміти роль та значення в історії України та Греко-католицької
церкви релігійної періодики, її становлення і розвиток, цю періодику треба
розглянути на тлі історичного й політичного життя українців Галичини.
Греко-католицьке духовенство завжди поєднувало вірність Христовій Церкві
з відданістю поневоленому рідному народові.
Подвижницька діяльність духовенства сприяла піднесенню національної
свідомості і утвердженню моральності на християнських засадах. Роль та
значення Української греко-католицької церкви у збереженні самобутності
народу і в національному відродженні підкреслив православний історик
Д.Дорошенко. Він писав: “Одначе плани тих політиків, які думали, що
церковна унія з Римом послужить легшим засобом для скоршої латинізації й
асиміляції українського населення, не справдилися. Прийнявши унію,
галичани вперто держалися свого східного обряду й не давали себе

З історії преси і видавничої діяльності
Української Греко-Католицької Церкви
латинізувати. Під проводом ряду енергійних єпископів Греко-Католицька
Церква в Галичині зорганізувалася й склала зовсім окрему цілість, відмінну
як від східного православ’я, так і від римського католицизму. Піднесено
культурний рівень нижчого духовенства, заведено так звані візитації парафій
особливо призначеними духовними особами. Василіанський Чин узяв у свої
руки опіку над шкільництвом і просвітою, послуговуючись у своїх виданнях
народною мовою.
Населення Галичини протягом двох-трьох поколінь звикло до унії й
почало дивитися на неї як на свою національну Церкву, як на забрало своєї
народності. Східний обряд уніатської Церкви зберігало її духовенство як
свого роду національну святиню. І справді, це була єдина спадщина, яку
українському народові вдалося зберегти з усього колишнього багатства свого
самостійного культурно-національного життя; ця спадщина послужила для
нього вихідною точкою для його дальшого культурного розвитку і для його
відродження за пізніших часів. Взагалі можна сказати, що коли щось
зберегло українську народність у Галичині від повної асиміляції з елементом
польським, то це Греко-католицька церква з її східним обрядом. Цей обряд
служив для неї й мостом, що злучував галичан-уніатів із їх східними
братами, які залишилися при своєму старому православ’ю. В той час як на
українських землях, які по розділах Польщі відійшли до Росії, негайно ж і з
стихійною силою почався рух на повернення до православ’я, в Галичині і
духовенство й народ залишилися вірні унії, вважаючи її за свою національну
Церкву. Це забезпечило уніатському духовенству в Галичині на довший час
становище провідної верстви, яка відіграла особливо значну роль в
національному відродженні XIX століття”[2]. В одному Д.Дорошенко не має
рації — “рух на повернення до православ’я” був не рухом українських грекокатоликів, а політикою Росії, традиційно підступною і шовіністською. Так, у
Гродненському трактаті від 13 липня 1793р. говорилося про право католиків
обох обрядів на вільне виконування свого віровизнання. Але тоді ж, у 1793р.
Катерина II скликала таємну нараду політичних і церковних (!) діячів, які
вирішували, як якомога швидше “навернути” українців і білорусів грекокатолицького обряду на московське православ’я. Для цього В.Садковський,
єпископ Переяславський і Бориспільський, отримував 20000 рублів на рік, а
також можливість використовувати “допомогу” усіх військових гарнізонів
російської армії, що були на українських землях. Так починалася ліквідація
Греко-католицької церкви [3].
Після першого поділу Польщі (1772) Галичина стала частиною
Австрійської імперії. Греко-католицька церква після багатьох десятиліть
відвертих та прихованих утисків з боку уряду Речі Посполитої перебувала в
стані занепаду. Граф Перґен у звіті до центрального уряду у Відні так описує
ці часи: “Міста в занепаді, ремесло і торгівля в жидівських руках, забагато
монастирів, польське духовенство добре забезпечене, а українське — бідне й
мало освічене. Життя селян швидше худоб’яче, ніж людське. Причина такого
стану — брак шкіл, брак власності, бук і кривда” [4]. Австрійський уряд
значно поліпшив становище Греко-католицької церкви. Він зрівняв у правах
галицьких греко-католиків із римо-католиками, поліпшив економічне
становище парафіяльного духовенства, відкрив навчальні заклади, відновив у
1808р. Галицьку митрополію. Габсбурзькі імператори, Марія-Тереза і Йосиф
II, піклувалися про підвищення культурно-освітнього рівня галицького
духовенства.У 1774 р. Марія-Тереза заснувала у Відні Духовну семінарію,
яку Михайло Грушевський назвав “малим віконцем у Європу для галицького

українського суспільства”. У 1873 р. було засновано Львівську духовну
семінарію.
З перших років існування в Галичині католицька преса відігравала
важливу роль у житті не лише Української греко-католицької церкви, але й
усього галицького суспільства, котре, здебільшого, було греко-католицького
віросповідання. Перші спроби видавати релігійні часописи на
західноукраїнських землях були зроблені ще в 30-х роках ХІХ століття, коли
вихованець Львівської греко-католицької духовної семінарії М. Шашкевич
хотів видавати у Львові український часопис. Але через те, що семінаристам
заборонялося видавати часописи, цей задум не був втілений в життя.У 1843р.
о. Й. Левицький задумав видавати часопис “Бібліотека бесід духовних”. Але і
це видання не побачило світ. Через три роки (1846) отці М. Куземський та
І.Жуковський теж планували видавати релігійний часопис, але внаслідок
непорозумінь щодо мови він також не вийшов у світ.
У другій половині XIX ст. появляються десятки католицьких часописів.
Тільки у Львівській греко-католицькій духовній семінарії випускалися
рукописні журнали “Клепайло” А.Вахнянина та В.Савчинського, “Гомін” і
“Жельман” — О. Патрицького, місячник “Боян”. На сторінках цих видань,
окрім релігійно-церковних та семінарських справ, друкувалися матеріали з
історії Церкви, порушувалися питання про потребу національно-культурної
роботи серед українського населення.
Перший друкований український часопис “Зоря Галицька” появився у
1848 р. Ця перша українська тижнева газета, “письмо повременное для справ
народно-політичних, церковних, словесности і сільського господарства
галицько-руського і буковинсько-руського народа” — провідний часопис
українців Австрії. “Зоря Галицька” — орган Головної Руської Ради, першої
політичної організації галицьких українців, членами і провідниками якої,
здебільшого, були священики. У постановах Головної Руської Ради
зазначалося: “Першим нашим завданням буде зберігати віру і поставити наш
обряд і права священиків і Церкви нарівні з правами інших обрядів; 2.
Розвивати нашу національність у всіх напрямах: досконаленням нашої мови,
заведенням її у школах вищих і нижчих, видаванням часописів...
поширенням добрих і корисних книжок в українській мові, з усильним
намаганням завести нашу мову в усіх публічних установах...”.
На своїх сторінках “Зоря Галицька” проголосила гасла національної
окремішності і єдності українців. Греко-католицьке духовенство
підтримувало цей друкований орган і активно популяризувало його у своїх
парафіях. Упродовж усього періоду виходу газети її редагували
А.Павенцький, М. Коссак, І. Гушалевич, Б. Дідицький, С. Шехович, П.
Костецький, М. Савчинський. Серед співробітників часопису можна назвати
Є. Згарського, о. М. Куземського, Й. Левицького, о. М. Малиновського, о. А.
Могильницького, о. А. Петрушевича, о. Л. Трещаківського та інших.
Уже в той період греко-католицька ієрархія і духовенство своєю
діяльністю сприяли формуванню української світської еліти. Так, у 1845р.
єпископ Яхимович намагався відмовити одного студента-правника
четвертого курсу Віденського університету від вступу до духовної семінарії,
доводячи, що хороший юрист може принести більше користі українському
народові, ніж ще один священик. У 1847 р. владика Снігурський переконував
Івана Головацького присвятити свою майбутню публікацію представнику
світської інтелігенції, щоб показати світові, що не лише представники
духовенства є справжніми русинами, але й світські особи високого
достоїнства не відкидають свого русинського походження.

З історії преси і видавничої діяльності
Української Греко-Католицької Церкви
У другій половині XIX ст. світська інтелігенція почала переважати
духовенство як кількісно, так і за своїм впливом на соціально-політичне й
культурне життя суспільства. Чимало представників греко-католицького
духовенства відверто вітали такий розвиток подій. У грудні 1868 р. на
перших загальних зборах товариства “Просвіта” о. Й. Заячківський закликав
світську інтелігенцію стати на чолі української нації замість духовенства, бо
“...ми не до борби поставлені, але радше апостоли мира, злякалися тої бурі
(революції 1848 року.— Б.К.), зачали оглядатися позаду себе, щоби собі
плечі убезпечити і — зацофалися так далеко, що стратилисьмо з очей нарід
— а нарід нас. Тож на наше місце хочете ви, панове, вставати і повести
дальше діло просвіти народу там, де ми перестали. За то нарід вам дякує, а
Бог хай благословить” [5].
Але спроба інтелігенції перебрати керівну роль не завжди знаходила
позитивний відгук і підтримку серед духовенства та ієрархії. Так,
митрополит Яхимович спочатку фінансово підтримував часопис “Слово”
(1861-1887) — першу газету, яку почала видавати світська інтелігенція. Але
коли газета надрукувала про ієрархію критичну замітку, автором якої був
представник нижчого духовенства, єпископ Яхимович одразу охолов до
цього видання.
Велика заслуга у становленні та розвитку католицької преси наприкінці
XIX ст. митрополита Сильвестра Сембратовича. Вже в 1870р. владика
Сембратович разом із о. Ю. Пелешем, майбутнім першим єпископом
Станіславським, засновує часопис “Руский Сіон”. Згодом за його сприяння
появляється практичний богословський журнал "Душпастир", який за своїм
змістом не поступався кращим тогочасним закордонним богословським
виданням. Крім цього, митрополит Сембратович став засновником
національно-політичного часопису "Мир", а потім разом із О. Барвінським
заснував щоденник "Руслан".
У наступних роках у Галичині появляються часописи “Посланник”,
“Основа”, “Прапор” та низка інших релігійних видань. На їхніх сторінках
пропагувалися ідеї католицизму, вміщувалися статті на теми освіти, науки,
громадської праці, боротьби з пияцтвом.
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4.1. Видавничо-просвітницька діяльність церковних чинів у
Галичині
Упродовж багатьох століть Василіянський Чин був головним видавничопросвітницьким та інтелектуальним центром Греко-католицької Церкви.
Десятки високоосвічених Василіянських ченців, які здобули ґрунтовну освіту
в кращих західних богословських університетах, згодом зуміли поширити й
прославити свій Чин, який став бастіоном і славою З’єдинення. Науковці, які

досліджували історію нашої Церкви і проблеми Берестейської унії,
відзначали великі заслуги і значення Василіянського Чину для З'єднаної
Церкви, його активну душпастирську, місійну, видавничу та виховну
діяльність. Зокрема автор низки праць про Греку-Католицьку Церкву Е.
Лісовський зазначив, що “Василіянський Чин був одинокою моральною та
інтелектуальною силою у цілій уніятській Церкві”. Російський історик
Ю.Крачковський навіть існування Унії приписує Василіянському Чинові.
“Існування Унії, — пише він, — було можливе тільки при існуванні
Василіянського Чину. І добро одного було, одночасно, добром другого, а
лихо Чину вело до погибелі Унії... Василіяни в очах Папів були тими
русинами, при помочі яких, за їхніми словами, вони думали навернути ввесь
Схід” [1]. Інший російський православний історик М. Морошкин, сказав ще
більше: “…сила Унії замикалася головно у Василіянському Чині… У тому
Чині був центр і душа спротиву щодо об’єднання уніатів з православною
Церквою… Василіяни були душею і головною силою всього, що протиправославне і проти-московське… В руках Василіянського Чину були голова,
серце і сумління уніятів [2].
Активну просвітницько-наукову діяльність Чину серед українського
народу відзначив у Пастирському листі владика Йосафат Коциловський, який
з цього приводу писав: “Василіяни скоро заснували три свої друкарні у
Вильні, Супраслі й Почаєві, де друкували книжки, що ширили народню
свідомість... Чин Св. Василія Великого повинен бути вдячний
Митрополитові Рутському за реформу, без якої не мав би ні освіти, ні духа,
ні помочі Божої, ні заслуг потрібних для поглиблення й скріплення св.
З'єдинення, та без якого не мав би мучеників” [3]. У XVII ст. Василіянський
Чин був головним видавничо-просвітницьким центром у Галичині. В цей
період отці василіяни займалися шкільною освітою, володіли друкарнями, в
яких виходило чимало книг церковно-слов’янською або мішаною церковнослов’янсько-українською мовою. Особливо активну видавничу діяльність
провадили Унівська і Почаївська василіянські друкарні.
Почаївська василіянська друкарня була найкращою у цей період. Вона
славилася виданням численних богослужбових книг. Науковці та історики
високо оцінили її заслуги в розповсюдженні книг церковно-освітнього
змісту. І.Свєнціцький так висловився про цю друкарню: “Видавнича
практичність і меткість Почаївських “законників” виявилася найкраще в
уживанні народної мови в книжках, призначених для широких мас, чим вони
стали предтечами національного відродження західно-українських земель...
Із Львівським Успенським Братством Почаївські монахи станули відразу до
видавничого змагання, побиваючи його дійсною красою і читкістю своїх
черенок і добротою паперу та очевидною легкістю редакційної сторони і
різноманітністю змісту видань, між тим як Панове Братство мусіли глядати
за редакторами, можливо, що не все удачно, а про різноманітний зміст зовсім
не дбали. Змагалися Почаївські ченці з Київською Лаврою, особливо такими
виданнями як Минеї, Біблія, Проповіді, Богогласник та величні Євангелія...”
[4].
Серед творів, виданих у тих друкарнях, можна назвати: “Народовіщаніє
або Слово к народу католическому” (1778), “Бесіди парохіяльні” (1789),
“Книжиця для господарства” (1788), “Свецка полетика” (1790). Мова усіх
цих книжок ще вже наближена до народної, особливо в “Науках
парохіяльних”. “Науки парохіяльні” — це збірник проповідей, укладений,
спочатку, церковно-слов'янською мовою, а згодом отець-василіянин
Ю.Добриловський переклав його народною мовою. “Слово к народу
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католическому” складалося із порадника для священиків, як навчати
парохіян, а також із численних прикладів (понад 270) моральної науки.
І. Франко так оцінив значення “Богогласника”: “В лоні тої бідної,
опущеної і погордженої суспільності руської доконувався, хоч звільна,
значущий поворот, переварювалися традиції літературні XVII віку, робились
несмілі, але все-таки замітні кроки в тім напрямі, котрий був
єдиноспасаючим — до народу, до народної мови. Сліди такої еволюції ми
бачимо в деяких рукописних пам'ятниках того часу. Найдальшими її етапами
є такі твори з останнього десятиліття XVIII в., як “Букварь языка
словенского”, виданий у Львові 1790 р. з доданою при кінці його “Свецкою
полетикою”, писаною майже чистим язиком народним, як “Богогласник”,
виданий 1791р. в Почаєві, і видані там же 1796 р. “Науки парохіяльныя”.
“Богогласник” ми вважаємо найважливішим твором червоноруської
літератури XVIII віку, одиноким важним здобутком уніятським на полі нашої
літератури до часів Шашкевича...” [5].
Видавнича діяльність Василіянського Чину не обмежувалася до
написання, перекладів, пропагування і друкування тільки духовних,
релігійних творів. Окрім цього, отці василіяни видавали книги, що були
необхідні в практичній душпастирській праці, займалися літературною
діяльністю. У XVII — XVIII століттях авторами праць з історії Церкви, Чину
та з літургійних і богословських питань були такі василіянські письменники
й науковці: Й. В. Рутський, Л. Кревза-Ржевуський, І. Дубович, Я. Суша,
К.Жоховський, П. Огілевич, Л.Кишка, І. Олешевський, А. Завадський,
І.Кульчинський, І. Карпінський, Ю. Булгак, К. Срочинський, М. Рилло,
І.Стебельський та багато інших. У цей час серед поетів василіян особливо
відомим був о.Ю.Добриловський (1760-1825) — визначний проповідник,
перекладач парохіяльних наук. У свій час дуже популярна була його пісня
“Дай же, Боже, в добрий час” [6].
Василіянський Чин, зреформований у XVII ст. за митрополита Й.
В.Рутського, був покликаний закріплювати й поширювати Берестейську унію
серед українського народу. Від початку на землях Литви, Білорусі й України
отці василіяни розвинули широку й успішну діяльність в трьох головних
ділянках праці: місії —школи —видавництва...
Праця письменницько-видавнича — це третє важливе поле праці отців
василіян, які заснували видавництва і друкарні, видавали книжки та
часописи. Василіяни добре розуміли значення друкованого слова у періодиці
і неперіодичній літературі. Вони усвідомлювали, що християнські видання
мають великий і поважний вплив на усі верстви суспільства, зокрема
впродовж багатьох років формують і виховують у читачів християнські
почуття віри, надії, любові. “Зерно кинене в землю, хоч зійде, не все виросте,
бракне єму роси та соньця то — знидіє. Слово голошене на місиї, хоч впаде в
серце, також не все приносить плоди, повіє вітер иньший і зморозить єго, а
чоловік, як був перед місиєю, такий зістає на дальше. Видно, тую ростинку,
що зійшла на місиї, треба плекати і по місиї — теє слово Боже, що приймило
ся в двох трох днях на місиї, треба все а все підсичувати, щоб виросло і
розростало ся... А як? Ото ми бачучи теє, загадали були писати книжочки о
слові Божім, і тії книжочки пускати між людий”, — так писав “Калєндар
Місионаря” у 1901 р. про початки місіонерської та видавничої діяльності
Чину.
Василіяни, які отримали духовний вишкіл у Добромильському
монастирі, чудово розуміли вагомість та вплив на суспільство апостольства

усного й писаного слова. Наприклад, 22 серпня 1895 р. з ініціативи
тодішнього протоігумена отця К. Сарницького та ігумена жовківського
монастиря отця К. Козловського була заснована василіянська друкарня, що
стала в Галичині видавничим центром цього монашого Чину. “Отак
спалахнуло на українській землі могутнє вогнище релігійної думки, а до
нього щораз нового жару докладали найкращі письменники й видавці з
молодих чернечих рядів. І з кожним роком щораз голосніший стукіт
друкарських машин став супроводити муравлине життя жовківської братії,
щораз більше чернечих постатей ставало при друкарських станках, і щораз то
інший друк із знаком вогненного стовпа св. Василія входив новою цеголкою
в усесторонню розбудову релігійного життя народу...” — пише про це
василіянське видавництво отець М. Ваврик [7].
За п’ятдесят років діяльності (1895-1944) у цій друкарні надруковано
велику кількість релігійної літератури — богослужбові книги українською та
староцерковною мовами, твори для духовенства та мирян. Календар
“Місіонаря” за 1938 і 1939 рр. повідомив, що у жовківському василіянському
видавництві можна придбати 296 різних релігійно-освітніх книжок.
А у “Списку книжок видавництва ЧСВВ в Жовкві” подано 495 назв
книг, надрукованих у видавництві за весь період. “Коли ми зачинали наше
монаше життя, — писав у своєму першому зверненні отець П. Філяс, — то
не мали ні одної книжечки духовної до читання в нашій мові; сьогодні той
стан проминув завдяки видавництвам нашого Чина. Мале зерно, від якого ті
видавництва розпочали, зросло сьогодні в поважне дерево. Вплив їх є
замітним не лиш в широких масах простого нашого люду, але і в образованій
верстві нашого народу”.
Тут варто зазначити, що саме у Жовкві було надруковано два варіанти
загальновідомого твору Томи Кемпійського “Наслідування Христа”. Перший
переклад підготував владика Й.Боцян, а другий — Н. Ковалівська-Королева.
Велика заслуга в плідній праці василіянського жовківського
видавництва належить довголітньому директорові друкарні братові Г.
Бідоласі, який виконував ці обов'язки від її заснування й до 1944 р.
Саме в цій друкарні накладом 20 000 тисяч примірників виходив
місячник для народу “Місіонар Пресвятого Серця Ісусового”, який появився
у травні 1897р. заходами тодішнього ігумена львівського василіанського
монастиря Св. Онуфрія отця А.Шептицького, а також отця П.Філяса, який
був першим редактором “Місіонаря”. У другому числі цього видання він
написав: “Перший наш місіонарський лист розбігся так скоро, як та іскра по
сухому листі...”. Спочатку журнал виходив двічі на місяць, а згодом — лише
один раз.
Упродовж XX ст. “Місіонар” не раз припиняв вихід в світ: у роки
Першої світової війни російська окупаційна влада заборонила видавати
часопис, тоді він появився далеко на чужині — в Загребі. Під час першої
більшовицької окупації (1939-1941) василіяни знову були змушені друкувати
“Місіонар” у Перемишлі.
У 1918—1919р.р. розвиткові видавничо-просвітницької діяльності
Василіянського Чину великої шкоди завдала українсько-польська війна. У
протоколі засідань Консульти від 3 січня 1924 р. зазначено, що “в році 1919 в
часі польсько-української війни польські війська забрали з монастиря
Крехівського архів і бібліотеку, а з Жовківського — архів. Сю справу
порішено передати через адвокатів п. Охримовича і п. Надрагу зі Львова” [8].
Період польсько-української війни та арешт крехівських василіян описав
у своїх спогадах о. Ю. Жидан: “Нараз 19 травня, около 4 год. пополудні,
заїхало на конях повно польської поліції і окружили манастир та
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манастирський город... В часі, коли це діялося, підпоручник польської поліції
Мручковський разом із сержантом Новаковським прийшли на манастирську
фірту і наказали через тодішнього о. ігумена Віталія Градюка, щоб усі
монахи, включно з новиками й кандидатами, зібралися сейчас в розмовниці...
Тоді він, Мручковський, звернувся до о. ігумена Градюка і зажадав, щоб цей
йому видав зараз усе рухоме майно манастиря разом із грішми та архівом.
Архів крехівського манастиря був дуже багатий, бо посідав багато
рукописів унікатів. Були там листи гетьмана Хмельницького, Дорошенка,
різні поквітування військ козацьких, татаро-турецьких, багато листів
польських королів та різних документів від церковних властей. Щоб цей
приказ був успішний, Мручковський сказав, що манастир буде полишений на
сплюндровання і якщо щось пропало б, польська держава не буде за це
відповідати. Коли ж настоятель все йому передасть, тоді він спише і в своєму
часі те все буде назад звернене манастиреві. На такий несподіваний і досі
нечуваний наказ враз із такою загрозою, о. ігумен наказав принести добре
заховані гроші (срібні, золоті, паперові) і дорогоцінні папери, а мені приказав
зараз віддати ключ до архіву. Все те в присутності всіх членів крехівського
манастиря віддав він у руки підпоручника Мручковського” [9].
Після закінчення війни вдалося повернути вивезені з Крехова бібліотеку,
архів та Жовківську друкарню. І знову отці василіяни продовжили видавничу
діяльність.
Між двома світовими війнами “Місіонар” став одним із
найпопулярніших релігійних видань у Галичині. Його наклад сягав аж 50
тисяч примірників. Він розповсюджувався у Галичині, серед українцівемігрантів Європи, Америки, Африки, далекого Китаю.
Редакторами “Місіонаря” були отці василіяни: П. Філяс, Л.Березовський,
Е. Теодорович, Я. Фещак, І. Пришляк, М. Пелех, М. Марисюк, Р.
Криницький, М. Каровець, П. Борис, Є. Тимчук. Активними співробітниками
і дописувачами були такі отці: П. Мартинюк, Й. Скрутень, Є. Козаневич,
К.Полішко, М. Головко, П. Теодорович, П. Кисіль, Р. Лукань й ін.
“Місіонар” як релігійний часопис проповідував католицьку віру серед
українського народу. На сторінках журналу поряд з повчаннями Церкви,
розпорядженнями, роздумами про значення місійної та душпастирської праці
друкувалися статті про церковні свята, коментарі до Біблії, малопоширені
молитви, поетичні вірші, прозові твори. Часопис висвітлював питання
Літургії, аскетичного життя, інформував читачів про життя католицького
світу.”... Я дуже добре розумію і відчуваю великанське значіння католицької
преси й уважаю поширювання релігійних газет і книжок між парохіянами так
само важним душпастирським обов'язком, як голошення проповіді чи
катехизації. Як старший священик, можу посвідчити з практики, що родини,
де читають релігійні книжки чи "Місіонаря", жиють по Божому й гарно
виховують свої діти. У своїх науках часто звертаю увагу парохіянам, що як
важний обов'язок християнина-католика є святкування неділі й свята,
слухати набожно Служби Божої, так у нинішніх часах конечне є читати
добрі, релігійні книжечки й газети. На сю тему мав я визначений реферат на
осінний деканальний соборчик...”, [10], — такого листа написав до редакції
“Місіонаря” отець, який підписався криптонімом А. Ф.
У 1937 р. “Місіонар” відзначив свій 40-літній ювілей. З цієї нагоди на
адресу редакції надійшли листи-привітання від усіх владик Грекокатолицької Церкви. Владика І. Лятишевський від імені єпископського
ординаріату Станіславівської єпархії привітав редакцію і так схарактеризував

працю колективу: “Одною з дуже щасливих думок Василіанського Чина була
видавати релігійний часопис “Місіонар” для нашого народа. І саме тепер
минає 40 літ від часу коли вийшло з друку, в травні 1897 р., перше число
того надзвичайно цінного часопису. За тих 40 літ існування жовківський
“Місіонар” сповнив своє завдання якнайкраще. Він поширив, передовсім,
набоженьство до Пресвятого Ісусового Серця і причинився до поширення
Апостольства Молитви, до зросту почитання Пресвятої Євхаристії серед
нашого народу та взагалі до піднесення побожности і релігійности серед того
народу. Зокрема причинився ”Місіонар” до поглиблення католицького духа в
нашій Церкві, пошани та вірности для Апостольського Престолу і
вироблення духа посвяти для Божих Справ. У весь час часопис сей як
правдивий “Місіонар” не тільки скріпляв віру католицьку в серцях вірних але
і боронив її перед наступами ворожих сил, що хотіли позбавити наш нарід
того найціннішого скарбу. Він успішно поборював затії радикалізму як також
зводив нераз завзяту боротьбу з наступами росийського православія як
рівнож зі сторони ріжних сектанських єресий” [11] .
Від імені українців греко-католиків у Канаді привітання надіслав
владика Василій Ладика: “Радісно зустрічаємо ми тут у Канаді 40-літній
ювілей “Місіонаря” з приводу тої великої праці, яку поклав він для добра
Української Католицької Церкви.
“Місіонар” працював корисно не тільки в Ріднім Краю, де виховав він
цілі покоління, закріпив у католицькій вірі, оборонив від ворожих св. вірі
наступів. “Місіонар” це також великий приятель і Божий робітник для
українців католиків на Канадійській Землі.
Відколи тільки переселились сюди наші люди, прийшов тут зараз і
“Місіонар” з Жовкви. Як добрий їх приятель і духовний опікун учив правд
віри, вчив молитви, любови до св. Церкви. Заходив до далеких місцевостей,
де не доходила стопа нашого священика, і там ніс для вірних Божу науку,
потіху, підтримував у прадідній католицькій вірі. Боронив наш український
нарід від протестантських сект, від російських православних агітаторів і від
усяких інших зводителів.
Ще й сьогодні, коли вже маємо тут і свою католицьку пресу, то наші
вірні з радістю витають кожне число “Місіонаря” з Рідного Краю” [12] .
Друга світова війна та перша більшовицька окупація Галичини зупинили
активну видавничу діяльність отців-василіян. Про цей період так згадується
на сторінках “Місіонаря”: “Всі наші приятелі й знайомі хочуть знати, як ми
пережили час побуту більшовиків у Жовкві та що тепер чувати з друкарнею
й видавництвом. Зараз усе розповімо.
У серпні 1939 р. польська військова комісія казала нам випорожнити до
двох днів дім, де була експедиція наших видавництв, потім ще переплетню й
клішарню, також частину монастиря, бо мали урядити шпиталь. Ми зараз
узялися до роботи й всі готові до продажі книжки, разом із шафами,
перенесли до манастирських сіней, опісля ж за більшовиків перенесли далі,
навіть до захристії у церкві, і ті всі книжки залишилися. Доки стане запас, їх
можна в нас купити. Всі інші книжки, що були в магазинах, більшовики
повивозили до фабрики паперу, подерли, попалили. Вони всі знищені.
Друкарня залишилася на місці, тільки одну машину вивезли до Синяви,
переплетню ж розібрали й машини поскладали в різних закамарках. Тепер
треба наново установляти, але Богу дякувати, що цілі. Навіть паперу
лишилося в магазині тільки, що можна буде найконечніші книжечки
видрукувати.
Велика шкода для Видавництва, що нові наклади молитовників
(“Християнська Родина”, “Голос Душі”) у більшій частині знищені або
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вивезені, стереотипія ж спалена. Ми зачали були друкувати перед самою
війною Св. Письмо Нового Завіту, а також — “Наслідування ГНІХ”
(“Наслідування Господа нашого Ісуса Христа”.— Б. К.). Все знищено, тільки
рукопис “Наслідування” залишився. Знищені й вивезені також цінні
історично-наукові “Записки ЧСВВ” (томи IV, 3-4, V, VI, 3-4), “Антологія
українського католицького письменства” та й інші видання, що їх ми
друкували довгі роки до 1939 р.
Наш монастир мав велику бібліотеку, коло 35000 томів. Навіть десята
частина не залишилася в неї. Деякі книжки вивезли до Львова, інші знищили
й спалили. В бібліотеці знищили всі проєкти малювати нашу церкву, також
багато портретів і рукописів нових книжок, що їх ми мали друкувати.
Монахів за весь час більшовиків мешкало в монастирі вісімнадцять та й
один кандидат на монаха, з чого більшовики дуже дивувалися, що за
радянської влади ще може бути кандидат на монаха.
Монахів від роботи в друкарні усунули, взагалі до такої роботи не
приймали, кромі одного фахівця, бо не мали на його місці своєго...
Друкарня не дуже знищена, зачинає працю поволі, але успішно. В нас
уже друкується повітовий часопис “Жовківські вісті”, всі урядові
оповіщення. Щотільки ми видали стінного калєндаря від серпня ц. р. до
серпня 1942 р. Приладжується теж кишеневий калєндар Пресвятого
Ісусового Серця та й великий калєндар Місіонаря.
Видавництво має на складі майже всі свої видання, в малій однак
скількості. Та на перші початки вистане. Тому все, що було в нашому “Списі
книжок”, можна замовити. Книжки коштують тепер у марках тільки, що
коштували в зл. п. (польських злотих.— Б. К.). Тільки молитовники будуть
дорощі, бо треба їх оправляти.
Просимо подякувати з нами Пресвятому Ісусовому Серцю за опіку над
нами й нашим Видавництвом та й молитися, щоб Господь нами далі
опікувався” [13].
Після окупації Галичини радянськими військами “Місіонар” виходив у
Перемишлі, де видавали його ті самі отці василіяни, що і в Жовкві. Число 1-2
за липень-серпень 1941 р. знову було надруковано в жовківській друкарні.
“По дволітній перерві приходить до Вас знову “Місіонар”. Не такий великий,
як перед війною, не щедроокрашений гарними образочками, але з тими
самими науками й тою потіхою, яку Вам приносив досі сорок три роки”. У
роки війни “Місіонар” виходив до липня 1944 р., спочатку неперіодично, а
від травня 1942 — щомісяця. Редактором журналу був отець Є. Тимчук. “В
Галичині, як і в усіх краях, де мешкають українці, трудно найти хату, нашу
родину, де не було б василіанської книжечки чи молитовника,” — писав у
червні 1938 р. “Місіонар”.
Крім “Місіонаря” отці василіяни видавали додаток до журналу “Малий
Місіонарчик. Письмо для дітей”, який виходив з 1903 до 1914р. і в 1939р. У
1913р. вийшов друком другий додаток — “Вісник Марійського товариства”.
Від 1901 і до 1944 рр. (крім 1915, 1920-1921, 1940-1941, 1943), щороку
появлялися друком “Календарі Місіонаря”. Засновником “Християнського
Калєндаря Місионаря” виступив отець Л. Березовський, ініціатор
впровадження фонетичного правопису в релігійно-церковних виданнях
Галичини. “...Захоплений дівичою красою простонародньої мови зважився
теж видати перший “Календар Місіонаря” на 1901р. фонетикою, дарма що всі
тодішні церковні публікації, а то й просвітянські книжечки і навіть
народовецькі часописи (з виїмком двох!) друкувалися ще етимологією... В

часах тодішніх найгостріших правописних спорів був це просто
революційний почин у релігійно-церковній ділянці, але при тому був це
подих свіжого повітря, що заставляв народню душу щораз глибше
перейматися свідомим католицьким життям без огляду на протицерковні
затії радикальщини і маразм православсвуючого москофільства” [14].
“Християнський Калєндар Місионаря на рік звичайний від Рождества
Христового 1901” в кількості 5000 примірників видруковано 11 грудня
1900р. в Жовківській друкарні отців василіян.
“1900-ий рік, — писав К. П. в статті “Нові й давні калєндарі”, — що в
ньому василіянські монахи приступили до написання релігійного
популярного калєндаря, це рік, що замикає “молодечу” добу реформи
василіянського Чина, який наслідком історичних невзгодин 18 й 19 століття
затратив був свій давній блиск, підупав і вилюднився. На переломі 19 і 20
століття вже бачимо в Галичині молодих Василіян, які вступили на широкий
шлях народньої праці: вони поширюють між народом щире, безкомпромісне
католицтво та й одночасно проявляють ясно скристалізований український
світогляд. Обновлений Чин підоймає велику релігійну працю на рідній ниві.
Тодішня Русь, що в останніх десятках 19-го століття підоймила важку
каменюку, щоб нею жбурнути на т. зв. у папських декретах “Добромильську
реформу ЧСВВ”, зрозуміла вже по перших виступах молодих Василіян, що з
їх сторони не загрожує ніяка небезпека ні для рідної Церкви, ні для нації.
Монахи, бажаючи дати народові популярний релігійно-національний
калєндар, мусіли вирішити передовсім важне тоді питання, що торкалося
правописної форми печатного слова: печатати калєндар етимольогією чи
фонетикою? Завзята боротьба, що велась у тім часі довкруги фонетики у
пресі й опінії думаючого загалу, знайшла очевидно свій відгомін і в
монастирських мурах. Василіяни, приступаючи до праці над народом, були
силою факту вмішані у круговорот правописної боротьби полєміки. Не
маловажна це була справа. Доконче треба було рахуватися з могутнім тоді
москвофільським табором, що бачно слідив рухи реформованих Василіян та
намагався поширювати ворожі для Чина настрої між упередженим
духовенством і простолюддям. Щобільше, треба було мати на оці звичку і
консервативних народовецьких кол, які пиняво приймали фонетичну новість.
Прецінь ще в 1900р. не тільки москвофільські видання, але й “Діло” й
просвітянські книжки придержувалися етимольогії. Справді тут виїмок
творили народовецька “Зоря” та радикальний “Народ”, через що мали опінію
“молодечої” сміливости” [15].
Поява нового василіянського видання викликала велике зацікавлення у
галицькому суспільстві. В хроніці жовківського монастиря за 1900р.
записано: “На калєндар сей були такі великі замовлення, що (монахи) не
могли собі дати ради з висилкою”. Побоювання, що з запровадженням
о.Березовським фонетичного правопису та українізацією старослов’янських
та латинських імен Святих зменшиться кількість передплатників журналу
“Місіонар”, який виходив накладом 20 тисяч примірників, не справдилися.
Прихильні рецензії на “Калєндар” появилися в багатьох галицьких
виданнях: “Руслані”, “Католицькім Сході”, “Народній часописі”.
У рецензії К. Вербина (псевдонім редактора Кахникевича) в “Народній
часописі” так схарактеризовано “Християнський Калєндар Місионаря на 1901
рік Божий”: “О много а много користнійше від попередних представляє
“Християнський Калєндар Місионаря” як що до поверхової форми так і що
до змісту. В калєндарі сім видно ясно провідну гадку, видно ціль, до якої
стремлять ті, що єго видали й задля якої єго видали. А ціль та віє з кождого
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листка калєндаря: віра Христова, укріплюванє в ній нашого народу,
ублагороднюванє єго на основі тої же віри...”.
У 1923 р. вийшло друком два варіанти “Календаря”. Перший з них для
галичан підготував о. Й. Скрутень, а другий варіант, дещо змінений,
о.Е.Теодорович випустив для українців США, Канади та Бразилії [16].
Редакторами-упорядниками “Календаря Місіонаря” були отці
Л.Березовський, К. Полішко, М. Марисюк, Є. Тимчук.
Надрукувавши в “Календарі Місіонаря” на 1942 р. статтю о. К. Полішко,
ЧСВВ “З минулого української мови та й обряду”, о. Р. Лукань зазначив:
“Статтю, що її редактор умістив був у “Календарі Місіонаря” на 1940 рік, що
друкувався в липні 39 р., за редакцією самого автора. Воєнні події та й побут
більшовиків перервали нашу видавничу працю та й усе, що було надруковане
в нас знищили. З надрукованих календаревих аркушів зберігся, враз із
зложеними черенками, тільки 4-ий, що в ньому продовжена та закінчена
авторова стаття (с. 49-59). Хоч початок її, надрукований в аркуші 3-му,
неврятований, передруковуємо тут, на тому самому місці, що надруковано
було в “Календарі” на 1940р., те, що врятувалося, без істотних змін.
Заголовок статті та правописні виправлення робимо самі. Зміст, вартість і
значення цієї статті великі й актуальні й сьогодні” [17].
Два останні “Календарі Місіонаря” на 1942 р. (наклад 30 тисяч
примірників) та на 1944 р. (наклад 10 тисяч примірників) завершили у цьому
періоді видавничу діяльність Василіянського Чину в Галичині.
Довголітній редактор “Записок Чину Св. Василія Великого” та директор
Василіянської бібліотеки й архіву у Львові отець Й. Скрутень у статті
“Кілька думок про видавничу працю в Чині Св. Василія Великого” зазначив:
“Праця видавнича і праця пером в Чині Св. Василія В[еликого] такі давні і
тісно злучені з Василіянством, як давний сам Чин і його своєрідне обличчя на
тлі церковного життя Сходу і Заходу. Історія церковна і світська, зокрема
історія нашої рідної країни, подають у тім напрямі аж надто багато
прикладів. Сама реєстрація тих прикладів зайняла б нам за багато місця.
Одначе, фактом є, що видавнича і письменницька праця в Чині Св. Василія
В[еликого] — традиційна й істотна для його уставу й духа.
Видавничо-письменницька праця в Чині Св. Василія В[еликого] виявляє
себе двома формами: формою стислою та науковою, та формою свобідною та
популярною. Наслідком чого вона ділиться: I. —на наукову і II. — на
популяризованє науки.
Ціллю першої праці є: а) плекати та розвивати в Чині Св. Василія
В[еликого] науку без огляду на те чи інше її близше призначення; б) науково
підготовляти письменників і вчених між членами Чина; в) давати змогу
випускати у світ наукові праці членів Чина.
I. До сеї ціли мають вести: 1) окремі й спільні наукові дослідження Чина
на всіх ділянках людського знання, передусім у ділянці богословія, філософії
і історії Церкви; 2) построювання та ведення наукових семінарів, наукових
гуртків, головно по домах наших студій; 3) влаштування наукових дискусій і
вироблювання наукових праць, відчитів, докладів тощо; 4) видання наукових
публікацій, видань періодичних і неперіодичних; 5) дописування до наукових
журналів; 6) участвовання в наукових засіданнях, з’їздах, екскурсіях; 7)
приймовання членства Наукових Товариств; 8) опіка над пам’ятками
мистецтва і культури, а також ратовання їх від знищення і загибелі через
приміщування в бібліотеках, архівах, музеях...

III. Ціллю видавничо-письменницької праці популяризованої науки є: а)
створити постійне огнище і тривкий духовний верстат праці для тих членів
Чина, котрі можуть і хотять працювати пером; б) з огляду на апостольську
ціль Чина Св. Василія В[еликого] тим способом душпастирювати між
найширшими кругами вірних; в) пізнавати і будити пошану та пієтизм як для
католицького, та, зокрема, для всіх історичних пам’яток нашого Чина” [18] .
Крім цього у жовківському видавництві друкували “Наш приятель”
(1922-1939), “Поступ” (1921-1927), “Вістник Марійських товариств” (від
1927 р.), що їх теж редагували отці-василіани, друкували релігійні книжки та
молитовники, яких до 1939 р. було 240 випусків.
Видавничо-просвітницька діяльність Василіянського Чину була справді
“велика і безустанна св. місія — не для одного села, чи міста, але для всього
краю”. Саме тому апостолят преси окремою постановою одноголосно
схвалили учасники першої Генеральної капітули Чину, що відбулася у 1931
р.
У 1924 р. з нагоди 300-ліття мученицької смерті св. Й. Кунцевича,
вийшов друком I том “Записок Чина Св. Василія Великого” —
неперіодичного науково-історичного видання отців василіян. Ідея видавати
науковий часопис давно визрівала в отців василіян. 29 квітня 1920 р. під час
п’ятого засідання Капітули, яке відбулося в Онуфрієвському монастирі, було
затверджене відповідне рішення. Але з огляду на об’єктивні причини цей
задум відклали на кілька років. У 1924 р. протоігумен Чину отець А. Калиш
затвердив проект редакції і дозволив приступити до видання власного
наукового органу [19].
У вступній статті редакція наголошує на тому, що видання
відтворюватиме духовне зростання нації крізь призму історії України, Грекокатолицької Церкви, Василіянського Чину. Редактор отець Йосафат Скрутень
у вступній статті зауважив: “Ціллю органу “Записки Чина св. Вас. Вел.” є
видавати друком те все, що зберігається по василіянських бібліотеках і
архівах і може колись віддати корисну услугу в праці будучих істориків.
Крім сього тут будуть поміщувані і такі матеріяли, котрі зберігаються в
позамонастирських бібліотеках, всежтаки своїм змістом і призначенням
служать загальній справі взаємин Чина з народом і Церквою або виключно
самій тільки історії Закону. Тим чином Василіяни бажають через свої
“Записки” не лише зберігти свої довголітні зв’язки з науковими кругами
своїх і чужих громадян, але передусім хотять їх ще більше закріпити, даючи
всім охочим змогу працювати рука в руку для спільного добра”. З цією
метою на сторінках “Записок ЧСВВ” планувалося надрукувати усі ті
матеріали, котрі зберігаються в бібліотеках та архівах Чину, які висвітлюють
історію Василіанського Чину, взаємини з Церквою та українським народом і
які можуть прислужитися праці майбутніх істориків. Крім цього, в журналі
друкували матеріали, в яких висвітлювалися традиції Чину та монашого
життя минулих днів та сучасності. Варто зауважити, що “Записки ЧСВВ”
суттєво виділялися серед галицьких видань міжвоєнного періоду не лише
засадами релігійного світогляду, але й суто науковим характером публікацій.
У журналі не друкували публіцистичні статті та художні твори. Серед
співробітників журналу були як отці василіяни, так і українські літератори та
науковці — історики, мовознавці, мистецтвознавці.
Появу нового наукового видання радо привітала ієрархія Церкви,
науковці Галичини, українські часописи. Підтвердженням цього був лист
митрополита А. Шептицького редакторові журналу отцеві Й. Скрутню:
“Сердечно дякую за прислані мені три випуски “Записок ЧСВВ”, які я
прочитав з найбільшим заінтересованням і вдоволенням. Сама ідея видавати
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друком то всьо, що зберігається по Василіянських бібліотеках і архівах, і тим
прислужитись в праці над розсліджуванням історії української Церкви і
Народу — без сумніву гарна і висока. Кождому знана роля, яку відіграв і
відіграє Чин Св. Василія Великого в історії нашої Церкви і цілого
Українського Народа. Тим то й документи переховувані у Василіянських
архівах представляють неоцінену вартість для нашої історії. Се стверджує і
зміст вже хочби тих трьох перших випусків і їх появу треба повитати як
новий доказ нашого культурного надбання. Нехай Бог благословить ту
хосенну працю, якій зі серця бажаю як найгарнійшого розвою” [20].
Автор праць з історії Церкви й церковного права професор В. Заїкин в
одному з листів до редактора “Записок ЧСВВ” писав: “Нову книжку “Записок
ЧСВВ” я одержав. Зробила вона на мене дуже приємне вражіння. Під сим
вражінням я зараз же по прочитанні її написав оцінку всіх трьох досі виданих
книжок “Зап[исок] ЧСВВ” й надіслав сю оцінку до “Тризуба”, органу уряду
УНР, що виходить щотижня в Парижі під редакцією Вяч[еслава]
Прокоповича (раніше “Тризуб” редагував С. В. Петлюра). Гадаю, що моя
рецензія на “Зап[иски] ЧСВВ” буде надрукована в “Тризубі” десь наприкінці
вересня або на початку жовтня” [21].
17 жовтня 1926 р. паризький тижневик “Тризуб” у розділі “Бібліографія”
надрукував рецензію В. Заїкина на “Записки ЧСВВ”. Високо оцінюючи
значення видання для розвитку української науково-богословської думки,
рецензент зазначив: “Серед сучасної кризи й занепаду українського
наукового видавництва, помітних навіть у видавничій діяльності Наукового
Товариства ім. Шевченка у Львові, особливо приємно занотувати появу
нового поважного церковно-історичного журналу “Записки Чину св. Василія
Великого”, які виходять під редакцією о. Й. Скрутня ЧСВВ за участю
наддністрянських і наддніпрянських учених, а також чужинців... “Записки”
присвячені передусім церковній історії та иншим звязаним з нею
дисциплінам (як історія духовної літератури, історія християнського
мистецтва, історія богослужбової мови і т. д.), а особливо історії
українського монашества, зокрема історії Чину св. Василя Вел[икого],
спеціяльну увагу звертає редакція “Записок” на друк матеріялів, що
переховуються в василіянських архивах, в яких зберігається, як відомо,
багато цінних пам’яток, а також инших церковно-історичних документів та
метеріялів...
Окрасою “Записок” є бібліографічний відділ, в якому подається перегляд
дуже багатьох книжок не тільки українських, але й зах.-європейських; між
иншим в останній книжці “Записок” вміщено докладні оцінки найновіших
церковно-історичних праць професора О. Лотоцького та професора Івана
Огієнка.
“Записки” видаються дуже старанно і по змісту свойому являються вони
— поважним, науковим виданням, яке може, безперечно, принести чималу
користь дослідам над історією української культури” [22].
Т.Коструба так відгукнувся на появу нового тому: “...Тому велику й
дуже важну місію для української науки сповняє Василіянський Чин, що крім
численних релігійно-моральних і аскетичних творів видає також науковоісторичні “Записки ЧСВВ”. Велике й відповідальне завдання їх Редактора й
Видавця, о. д-ра Й. Скрутня ЧСВВ, що при всьому обтяженні тяжкими
працями священика-монаха, провідника реколекцій, нераз занятого й
адміністраційними працями (недавно через рік ігуменством у Жовкві),
знаходить час, силу й енергію до такої тяжкої праці — що крім редагування

вимагає кореспонденції з науковим світом, наукових поїздок (як недавня до
Болгарії); о. д-р Й. Скрутень незамінимий на свому становищі: велика
ерудиція й авторитет у наукових кругах, українських і неукраїнських,
католицьких і некатолицьких, — се все хіба якнайкраще ціхує Редактора
“Записок” того Чину, якого процвітання за словами Вселенського Архієрея,
Льва XIII, — се необхідна передумова процвітання греко-католицької
Церкви.
Зміст “Записок”, рецензійний відділ, імена, національність і професія
(духовна і світська), а навіть віроісповідання (католики й православні)
співробітників теж мають свою мову щодо високої наукової вартости
“Записок”. До того любов і привязання до свого Чину їх Редактора, що
виражене в одинокій (на жаль!) рецензії о. Редактора в сім томі, а як часто в
попередніх томах, надають не лише природно католицький характер
“Запискам”, але рівночасно сповняють велику місію: вказування правдивих і
високих вартостей, які вкладає в культуру наша греко-католицька Церква й
Василіянський Чин” [23].
Редакція “Записок ЧСВВ” видавала також “Бібліотеку Записок Чину Св.
Василія Великого”, в якій появилися наукові праці В.Щурата, М.Возняка,
І.Огієнка, О.Макарушки, Я.Гординського, А.Петрова, о.Є.Майковського,
Б.Крупницького, о.А.Боровського, М.Андрусяка, І.Филипчака та ін.
Отці василіяни були засновниками, редакторами і співробітниками
інших галицьких видань. Часопис “Наш приятель” редагували отці
Й.Маркевич, І. Назарко, редактором “Вістника Марійських товариств” був
отець І. Назарко, засновником часопису “Поступ” був отець Й. Маркевич,
членом редакції цього часопису був отець Т. Коструба. У міжвоєнний період
отці василіяни активно співпрацювали з багатьма галицькими виданнями.
Публікації Т. Галущинського, І. Луба, Д. Ткачука, С. Сабола, Р. Луканя,
М.Марисюка, М.Каровця, Й. Скрутня, П. Теодоровича можна зустріти на
сторінках таких католицьких видань, як “Богословія”, “Добрий пастир”,
“Нова зоря”, “Мета”, “Український Бескид”.
У праці “Проект відсвяткування 50-літнього Ювилею реформи ЧСВВ в
области науковій і видавничій" отець Й.Скрутень писав: “Діти вченого і
наскрізь рухливого Законодателя, поклавшого в науці і літературі видні
основи і надбання, на протязі довгих століть вірно і гідно несли осяйний
прапор розуму і духа, передусім на наших рідних землях, тому як найбільше
годиться, щоб і ми, нинішні послідователі замислів нашого Великого Отця і
спадкоємці світлої василіянської історії, щоб ми всі, сучасні Василіяни,
схотіли бути достойними приємниками і гордими носіями знання та Чину
нашого Вітця і наших предків” [24].
У 1933 році з нагоди 50-літнього ювілею Добромильської реформи
Василіянського Чину, побачив світ “Альманах василіянських богословів”,
який зредагували отці василіяни Н.Саварин, М.Когут і Р.Лукань. У передмові
отець І.Луб, ЧСВВ зазначив: “...Verba volant, scripta autem manent” (“Слова
відлітають, написане залишається”.— Б. К.), каже латинська пословиця,
зрозуміли се якслід молоді василіянські богослови й за дозволом своїх
Наставників видають сей ювилейний “Альманах” — перший альманах від
часу реформи. Щаслива гадка молодечих душ, які вже з своєї природи
рвуться до всього, що гарне й благородне. Сей “Альманах”, то наче дзеркало
їхніх душ, висказ того духа, яким вони живуть і тих цінностей, які вони
плекають у своїм серці.
...Сим “Альманахом” василіянські богослови бажають звеличати
пропамятну хвилю реформи свойого Чина і вшанувати память усіх Тих, що

З історії преси і видавничої діяльності
Української Греко-Католицької Церкви
відновою василіянського Чина принесли великі користі нашій Церкві й
нашому народови” [25].
За своїм змістовним наповненням “Альманах” був різноплановий, але
його провідною ідеєю було відобразити історичні умови проведення
Добромильської реформи та її значення як для Чину і Церкви, так і для
українського народу. Окрім статтей отців І. Назарка “Пропам’ятні роковини”,
Р.Луканя “Початки добромильських василіян”, М. Когута “Значення реформи
василіянського Чина 1882”, М. Лончини “До історії добромильської
реформи” в “Альманасі” було чимало поезії: вірші С.Сабола, І.Недільського,
М.Зоряна (о.М.Когута) [26] .
Сьогодні для дослідників католицької преси та науковців є майже не
знані такі видання, як “Євхаристійне лицарство дітей” (Одноднівна часопис,
видана у Крехові 1 червня 1936 р. з нагоди заснування “Євхаристійного
лицарства дітей”) та “Проповідницько-реколекційна бібліотека богословів
ЧСВВ” (Лаврів, 1937), рукописний гумористичний часопис “Схолястикос” —
видання слухачів теології у Лаврові.
При жовківському монастирі отців василіян у 1935 р. було створено
“Дім письменників”, при якому розпочато видання ще чотирьох окремих
серій. Це “Бібліотека релігійної освіти” — науково-популярних книжок, які
появлялися що два місяці (до 1939р. було надруковано 23 книги); “Бібліотека
релігійної драми” — релігійні, історичні й побутові твори, яких до 1939р.
вийшло 20 книг; “Католицькі читання” — серія дешевих книг для всіх про
правди віри (до 1939 р. було надруковано 17 таких книг; “Українська
книжка” — серія книг обсягом 120-150 сторінок, авторами яких були
визначні письменники (до 1939 р. надруковано чотири таких видання, п’яте
було в друці).
Після Другої світової війни Василіянський Чин на рідних землях на
довгі роки був загнаний у підпілля. Лише у країнах Північної та Південної
Америки були засновані василіянські друковані органи, що продовжили
славні традиції галицької католицької преси.
Підсумовуючи результат видавничо-просвітницької діяльності Чину
Святого Василія Великого, можна повторити слова галицького митрополита
Спиридона Литвиновича, сказані ще у ХІХ столітті на адресу почаївської
василіянської друкарні: “Якщо б Василіяни крім печатання книг не принесли
жадних інших заслуг для українського народу, то вже тим одним заслужили
вони собі на вічну його вдячність”.
Упродовж багатьох століть монастирі відігравали важливу роль в історії
нашої Церкви й українського народу. Вони були вогнищем віри й культури.
Серед них помітний внесок у духовне відродження внесли й монахи
Студійського Уставу.
Перший Студійський монастир був заснований у 463 р. у Царгороді.
Через три століття ігумен цього монастиря св. Теодор Студит підготував для
нього докладні правила — “Типікон”, якими обновив монаше життя на
Сході. Уся діяльність св. Теодора характеризується глибоким почитанням
св.Євхаристії, суворою монашою дисципліною, опертою на високій
духовності, добродійсності і любові до ближнього.
У 1073 р. митрополит Іларіон і чернець Антоній засновують у Києві
Печерський монастир. Ігумен цього монастиря св. Теодосій запроваджує в
Печерській Лаврі “Типікон” св. Теодора Студита, дотримуючись якого
монастир здобуває величезне духовне, наукове й церковне значення в усій
Київській Русі.

Лихоліття, війни спричинили занепад церковного і чернечого життя в
Україні. І лише на початку XX ст. митрополит А.Шептицький своєю
невтомною працею спричинився не лише до відновлення, але й до всебічного
розквіту монастирів Студитського Уставу в Західній Україні.
На початку XX століття у Кристинополі й Олеську зібралися групи
побожних молодих юнаків, котрі проживали разом у спільноті і ділили “свій
день на молитву і працю, і стреміли до досконалішого духовного життя через
сповнювання Євангельських рад”. Митрополит А. Шептицький заопікувався
ними. Так і виник перший монастир студитів. Назву таку монастир прийняв
тому, що молода монаша громада хотіла дотримуватися і щодо літургійного
життя, і щодо духовності та дисципліни саме Студійського Уставу, який з
Царгорода і Афону перейняла перша на Україні чернеча громада Печерської
Лаври (1073р.) у Києві, а потім інші монастирі Руси-України.
У 1904 р. митрополит А. Шептицький побудував у Скнилові перший
студитський монастир, а в 1906 р. написав “Типікон” “синам своїм і браттям,
жиючим в постничестві під уставом Студитським”. 30 жовтня 1906 р.
Галицький греко-католицький єпископат на своїй конференції у Перемишлі
прийняв і затвердив цей “Типікон”.
Уже у 1908 р. митрополит Андрей скерував кількох монахів-студитів до
села Камениця в Боснії для духовної обслуги українських селян-емігрантів. У
цьому монастирі деякий час проживали майбутні ісповідники віри —
Л.Федоров та К. Шептицький. Але діяльність монастиря в Камениці тривала
недовго. У 1914 р. церква згоріла, а коли після війни її було відбудовано, то
сербський уряд виселив монахів із Боснії.
У 1909 р. з ініціативи та за сприяння митрополита Шептицького поблизу
собору св. Юра у Львові постав знаменитий Студіон на вул. Петра Скарги,
який славився чудовою книгозбірнею, здебільшого творами про східне
християнство.
У роки Першої світової війни Скнилівську лавру було зруйновано, а
монахів ув’язнили та вивезли до концентраційних таборів у Талергофі та
Ештергомі. Для тих, хто згодом повернувся із заслання, владика Андрей
віддав митрополичу літню резиденцію в Уневі, де і постала знаменита
Унівська Лавра Успення Матері Божої, з появою якої і розпочався бурхливий
розвиток студитського чернецтва в Україні.
Найбільшого розквіту студитські монастирі досягли в міжвоєнний
період. Підтверджує це статистика передвоєнних шематизмів. У 1938 р. ченці
Студитського уставу мали дві лаври (в Уневі та на Чернечій Горі у Львові),
два монастирі (у Львові та Зарваниці), один скит (у Підлютім) та
парохіяльний дім у Коростові. За межами Львівської архиєпархії були доми у
Флоринці на Лемківщині, у Дорі на Станіславівщині та у Хуторах
Мерлінських. Усіх ченців студитів нараховувалося 196 осіб.
У 1926 р. у журналі “Богословія” була надрукована стаття ігумена
студитів о.Климентія Шептицького, в якій він описав початки відновлення
монастирів Студитського Уставу в Україні, їх головні напрямки діяльності і
завдання. “Назву ту (“студити”) вони приняли тому, — пояснює в статті о.
Климентій, — бо від першого початку та нова монаша родина і що до
літургічного життя, і що до монашої карности — хотіла в міру можливости
держатися устава Студійського, того устава, який з Царгороду і Афону
переняла була перша наша чернеча громада Печерської Лаври в Києві, а
відтак всі прочі монастирі на старій Руси”.
У вступнім слові до “Типікону” (виданого у 1920 р.), який митрополит
Андрей склав для монахів студитів, він пояснює завдання монахів і звертає
увагу на основні засади, на які вони мають спиратися: “Як ченці Сходу, ми
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змагаємося за досконалість згідно з правилами Св. Отців, передусім східних,
та бажаємо зберігати всі монаші передання — традиції Сходу. Держімо в
почесті і глибоко вшановуймо святі правила і писання наших Отців: Василія
Великого, Пахомія, Макарія, Доротея, Венедикта, Теодора Студита, та з
побожністю ставімося до всього, що ці Отці нам передали. Що старші ті
передання Сходу, тим більше прив'язують вони до Св. Католицької Церкви, і
тим вірніше маємо їх зберігати”.
Митрополит Андрей до кінця свого життя залишався духовним батьком
монахів Студитського уставу. Практичне керівництво знаходилося в руках
брата владики, Казимира — отця-ігумена Климентія Шептицького.
Продовжуючи славну традицію Унівської друкарні XVII століття,
монахи-студити заснували духовно-інформативний місячник “Ясна путь” та
“Промінчик сонця любови”. Тираж “Промінчика” досягав 15 тисяч
примірників.
Наступним виданням отців студитів став “Календар Студіон на рік
Божий 1944”, виданий у роки II світової війни накладом Товариства
“Студіон” у Львові. Його зміст складається з двох частин. Перша —
календарна, друга — літературно-мистецька. Саме в другій частині
“Календаря Студіон” надруковано ряд публікацій, які тоді, в зв'язку з
воєнними обставинами та післявоєнною радянською дійсністю не були
доступними великому загалові читачів. Для сьогоднішніх дослідників історії
української католицької преси це видання теж маловідоме. Але саме у цьому
“Календарі” надруковано статтю митрополита А.Шептицького “Роздуми над
календарем...”; уривок з книги архиєпископа Й.Сліпого “Шляхом обнови”;
вірші Б.Лепкого “І знову рік новий” та “Мініон”, В.Переяславця “Молитва
українського юнака” та Я.Вільшенка “Стрілецька легенда”; слово
архиєпископа Й.Сліпого на могилі о. М. Шашкевича, виголошене в століття
його смерти — 7. VI. 1943 р.— “Тверда криця душ тугих”; статті В.Лева
“Руїни Манявського Скиту”, Г.Костельника “У відгомін церкві”, В.Мудрого
“Світова війна 1939-1943”; уривок з роману Б.Антоненка-Давидовича під
заголовком “Смерть” та чимало статтей практичного господарського
характеру.
Увагу привертає, зокрема, стаття “Між старим і новим роком”
П.Саноцького, характеризує ставлення до духовних ідеалів як у світі взагалі,
так і серед українців, намагається підкреслити важливість релігії, віри в Бога
у суспільно-політичному житті суспільства. Автор пише: “Духовні ідеали і
вартості, — релігія, правда, добро, краса, чесноти чи взагалі людська душа,
— теми, якими довгі віки займалися найбільші уми людства, — тепер
цікавлять лиш деякі одиниці. Для загалу вони нереальні, нецікаві, — немає
на них попиту на базарі його духовних заінтересувань. Загал загубив усі
ідеали і увесь їх смак. Може ніщо так маркантно не характеризує духовного
стану теперішнього людства, як саме брак духовости, заник ідеалізму, упадок
ціни духових ідеалів і вартостей.
Згадуючи про маркантні прикмети духовости теперішньої людини, не
можна забути про ще одну найважнішу, з якої ті три послідовно випливають.
Це занепад чи ослаблення релігійности. З політичного життя народів
цілком усунено Бога і Його науку. Там віддавна запанували цілком інші
засади. У приватному житті Він є “приватною справою” людини. Це значить,
що для одного Він може бути правдивим Богом цілого його життя, для
другого Богом від недільної декорації, а ще інші можуть Його взагалі не
знати. Як хто хоче... Так було перед цією війною майже в усіх культурних і

цивілізованих народів. Крок за кроком усувало людство Бога з усіх ділянок
свого життя, — з науки, мистецтва, виховання і ін. Крок за кроком Його
заповіді переставали бути основою суспільного і родинного життя. Зате теж
крок за кроком зачало людство дошкульно відчувати, що то значить
позбавити людину цього єдиного фундаменту її моральної вартости, яким є
релігія...” [27]. А далі автор підкреслює: “А тепер остання і найважніша
постанова з нашого розважання: назад звернутися серцем і умом до Бога,
назад зробити Його Богом наших діл і думок. Ідея Бога і вічного життя
відповідає найістотнішим потребам людської істоти. Без цього людське
життя не мало б ніякого сенсу. Лише в цьому є відповідь на всі болючі
проблеми людства. Людство бажає щастя і, щоб його осягнути, вигадує різні
по черзі політичні, суспільні і ще інші системи та ідеали. Та сьогодні, маючи
за собою багато віків експериментів і досвіду, можемо всі згідно ствердити,
що ні одна така система не дала сподіваного щастя, — всі обманули. Ніколи
не заведе тільки система людського життя, сперта на основах християнської
релігії і моралі. Ніякий філософічний, чи політичний ум не вигадав нічого
тривалішого і кориснішого для людського роду, як ці основи. З кожної
сторінки людської історії ясно виходить, що кожна система політична чи
суспільна, сперта на знехтуванні цих основних законів релігії і моралі, довго
встоятись не може, скоріше чи пізніше мусить заломатись і стягнути на весь
нарід катастрофальні наслідки. І навпаки! Релігійно-моральні основи,
покладені під будову політичного, суспільного і всякого іншого життя
народу, краще від усіх теорій світу уможливлюють і гарантують людині і
народові також земне щастя, життєрадість, матеріяльний добробут,
політичну силу і потугу і все, що на цьому світі вартісне і потрібне.То не
теорія, — то реальна дійсність, сперта на досвіді віків. І коли ми сьогодні
хочемо творити і реалізувати систему керування життям нашого народу, то
нічого кращого і більш спасенного не можемо зробити, як сперти її на
основах християнської релігії і моралі. Бо інакше "на дармо трудяться
будівничі, коли Бог не збудує дому” [28].
У 1910 р. митрополит А. Шептицький під час своєї архиєрейської
візитації в Канаду вперше познайомився з отцями редемптористами
бельгійського походження, які змінили свій західний обряд на наш,
український, і вели місійну працю серед поселенців, емігрантів з Галичини.
Це монаше згромадження засновано в 1732 р. в італійському місті Неаполі.
Його засновником був Альфонс Лігуорі. Новостворене монаше
згромадження проповідувало слово Боже в першу чергу серед найбільш
нужденних людей. Згромадження отців редемптористів (або Чин
Найсвятішого Ізбавителя —ЧНІ) діяли в багатьох країнах світу.
21 серпня 1913 р. на запрошення митрополита А.Шептицького в
Галичину приїхало декілька отців Чину Найсвятішого Ізбавителя грекокатолицького обряду під духовним проводом о. Й. Схрейверса. Владика
Андрей віддав у їх розпорядження літню резиденцію галицьких
митрополитів в Уневі. Цього ж року редемптористи заснували свій монастир
у Тернополі. За згодою отця пароха Громницького митрополит Андрей
віддав отцям редемптористам столітню муровану Святоуспенську церкву
разом з невеличким будинком, який знаходився поруч. Це приміщення
розбудував на невеличкий і скромний монастир його перший ігумен о.
Йосиф де Вохт.
У роки Першої світової війни ув’язнених греко-католицьких
парохіяльних священиків замінили отці редемптористи, які розпочали
активну душпастирську діяльність у Галичині і на Волині.
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У 1919 р. редемптористи залишили Унів і заснували свій постійний
монастир у Збоїськах коло Львова. У 1922 р. там була заснована Мала
духовна семінарія, так званий ювенат, яку закінчило чимало галицьких
юнаків, які поповнили ряди Чину.
Уже в наступному році монастир згромадження ЧНІ був заснований і в
Станіславові, який швидко став осередком місійного руху на Прикарпатті.
Фундатором і одним з ініціаторів заснування монастиря в цьому місті став
владика Г. Хомишин. Богослуження отців редемптористів, їх запальні
проповіді, працю серед молоді ще й сьогодні з вдячністю та любов’ю
згадують люди старшого покоління.У 1923 р. був заснований монастир в
Голоско Великім, поблизу Львова. У 1934 р. у цьому монастирі було
засновано Інститут філософічних і богословських студій Чину.
У 1926 р. засновано місійний осідок у Костополі на Волині. Першим
місіонером на цих теренах став о. М. Чарнецький — майбутній єпископмученик. Наступного року монастир ЧНІ засновано і в м. Ковелі. У 1931 р.
митрополит Андрей Шептицький подарував приміщення під монастир у
Львові, в якому перебував тодішній протоігумен Чину о. Й. де Вохт.
Буквально вже через декілька років Чин Найсвятішого Ізбавителя
поповнився здібними місіонерами та проповідниками українського
походження. Це М.Чарнецький, В.Величковський, В.Стернюк, Ф.Курчаба та
чимало інших галицьких юнаків, навчанням та вихованням яких займалися
отці редемптористи.
З нагоди 950-річчя хрещення Руси-України та 25-річчя місійної праці
Чину Найсвятішого Ізбавителя в Галичині в січні 1939р. було видано
Марійський ювілейний календар-альманах “О спомагай нас Діво Маріє” —
перший друкований орган отців редемптористів. Виручені від продажу
альманаху кошти були призначені на фінансування будівництва церкви
Матері Божої Неустанної Помочі. Упорядником та автором багатьох статей
був о. В.Величковський — майбуній єпископ катакомбної Української ГрекоКатолицької Церкви.
У рецензії, що появилася на сторінках “Нової зорі”, зазначалося:
“Калєндар заслуговує на увагу тимбільше, що зредагований незвичайно
цікаво й живо, містить багато добрих і поучаючих статтей і мистецька
сторінка його доволі гарна. В тексті є кілька світлин”. Аналізуючи зовнішній
вигляд та зміст альманаху “О спомагай нас Діво Маріє”, автор рецензії
звернув увагу на погану коректуру видання, що “кидається в очі чи не на
кожній сторінці. При кінці калєндаря справлено похибки і нараховано їх 10; в
калєндарі є багато більше блудів”. Далі автор пише, що добра коректура
твору — “ річ незвичайно важна, тому треба на це покласти більшу увагу, бо
це псує зовсім добре вражіння твору”[29].
За чверть століття отці редемптористи, після Василіян, стали другим
найбільш активним монашим Чином, який розвинув свою душпастирську та
місійну діяльність на українських етнічних землях, ніс “світло правди,
релігійности, ревности й посвяти” [30]. У своїй діяльності вони пропагували
любов до Пречистої Діви Марії, бо “набожність до Марії й особливе
покликання поширяти ту набожність, лежить вже в природі правдивого
Редемпториста, силою права дідичности, передана йому духовним БатькомОснователем, найбільшим почитателем Марії — св. Отцем Альфонсом” [31].
6.

Цит. за: Нарис історії василіян в 1743 до 1793 року// Нарис історії
Василіянського Чину Святого Йосафата.— Рим, 1992.— С.216.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Там само.
Перемиські Епархіяльні Відомості.— 1937.— С.72.
Свенціцький І. Початки книговидання на землях України.— Львів, 1924.
— С.46.
Франко І. Зібрання творів у 50т.— К., 1980.— Т.28.— С.14-15.
Олександрович М. Маркіян Шашкевич. Українське літературне
відродження в Галичині.— Торонто. 1962.— С.22-23.
Отець Ваврик Михайло. По Василіянських монастирях.— Торонто, 1958.
— С.134.
Центральний державний історичний архів у Львові — Фонд 684, оп.1,
спр.63, арк.48.
Отець Жидан Ю. Василіяни на Домб’ю (1919)// Василіянський вісник.—
Рим.— 1968-1969 рр.— Ч.6-7.— С. 81-82.
Місіонар.— 1936.— Ч.4.— С. 95.
Там само.— 1937.— Ч.5.— С. 98.
Там само.— С.99.
Там само.— 1941.— Ч. 1-2.— С. 7.
Отець Ваврик Михайло. По Василіянських монастирях.— Торонто, 1958.
— С.134-135.
К.П. Нові й давні калєндарі // Нова зоря.— 1939.— Ч.1.— С.19.
Див.: Записки ЧСВВ.— Рим, 1958.— Т.Ш.— Вип. 1-2.— С.241.
Календар Місіонаря на 1942 р.— С. 48.
ЦДІА у Львові.— Фонд 684, оп. 1, спр. 1743, арк. 4-6.
Див.: Записки УСВВ.— 1926.— Т.ІІ.— Вип. 1-2.— С. 148.
Там само.— С. 152.
ЦДІА у Львові.— Фонд 684, ок. 1, спр. 1595, арк. 17.
Тризуб.— 1926.— Ч.49.— С.29.
Коструба Т. Новий том “Записок ЧСВВ “// Нова Зоря.— 1936.— Ч.80.—
С.6.
ЦДІА у Львові.— Фонд 684, оп.1, спр.1744, арк.41.
Отець Луб Ісидор. Альманах Василіянських богословів.— Львів, 1933.—
С.3.
“Якщо порівняти зміст “Альманаху”, який знаходиться у Львівській
науковій бібліотеці ім.В.Стефаника з рецензією, надрукованою у “Новій
зорі” (1935.— Ч. 2.— С. 6), в якій вказується, що у січні 1932 р.
василіянські богослови задумали з приводу 50-річного ювілею свого
Чина видати “Альманах”, то можна зауважити, що в “Альманасі”,
доступному для дослідників, не вистачає багатьох статтей, а саме:
о.Р.Луканя “Бібліографія наукових писань реформованих василіян”,
“Ювілейний літопис галицьких василіян”, “Спис умерлих реформованих
василіян”; о.Й.Скрутня “Півстоліття василіянської історії”; о.М.Когута
“Ювілейна врочистість у василіянськім монастирі в Варшаві”;
Н.Федоровича “Ювілейні василіянські свята в Добромилі й
Кристинополі”. Відсутній також відділ “Бібліографія і нові видання”. У
рецензії підкреслюється, що у підготовці до друку цього відділу брали
участь отці М. Каровець, І. Луб, І. Назарко, М. Когут, В.Ваврик, Р.
Лукань, В.Байрак, Й. Камінський, п.Т.Коструба й ін. “Між іншим, —
зазначено далі, — маємо простору рецензію Т. Коструби на всі томи
“Записок ЧСВВ”. Врешті останній відділ се знимки счисленних василіян
і всіх сьогоднішніх василіянських монастирів ураз із короткою історією
їх усіх і списом літератури про них; бачимо, редакція “Альманаху”
завдала собі багато труду й не дивно, що згаданий “Альманах” довго
друкується.
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4.2. Преса і видавнича діяльність священиків УГКЦ
За прикладом видавничої діяльності отців василіян світські священики у
1904 р. заснували “Ниву” — двотижневик, присвячений справам церковним і
суспільним.
Наприкінці XIX — на початку XX століть офіційні друковані органи
мали всі три греко-католицькі єпархії Галичини: “Львівські архиєпархіальні
відомості”, “Відомості Перемиської єпархії” та “Відомості Станиславівської
єпархії”. Їх зміст складався з офіційної частини (розпорядження,
повідомлення вищої церковної влади та єпархіальної влади, офіційні звіти,
протоколи з’їздів і зборів духовенства, хроніка церковних подій) та
неофіційного відділу (статті й нариси з церковного та громадського життя,
повчання, некрологи).
З початком Першої світової війни та окупацією Галичини російськими
царськими військами українське релігійне суспільно-політичне життя було
придушене. Закрито всі періодичні видання, культурно-просвітні товариства,
клуби, книгарні і т. п. Окупація Галичини поляками становища не змінила.
Як згадує о. Т. Галущинський в статті “Оснування й початки “Нової зорі” [1]
у Львові були закриті всі українські видання, виходив лише часопис
соціалістичної орієнтації “Вперед”. Заснування національного часопису,
опертого на християнських засадах, було вкрай необхідно, бо "істнування
одного ще й до того соціялістичного дневника загрожувало не аби як і так
дуже слабоньким релігійним основам нашої української суспільности”.
Потреба і бажання бути проінформованим про важливі події в Україні та в
світі змушувала людей купляти цей єдиний галицький часопис, що “мусіло
впоювати в читачів ложні й нездорові засади й погляди соціялістичної теорії
навіть у тих, що в засаді були противні соціялізмові”. Як зазначалося у статті
“Наш часопис, його історія і програма” [2], навесні 1919 р. о. Й. Застирець
звернувся з проханням “до окупаційних властей о дозвіл видавати часопис п.
з. “Республика”. Дозвіл на заснування часопису отримали пізніше. У серпні
1919 р. появився у Львові безпартійний, політично-літературний щоденник
“Нова рада”. У першому числі часопису редакційний колектив повідомляє
про наміри “...чистими руками, незалежні нівідкого так як незалежною є
думка чоловіка, у найідеальнішому намірові сіяти здорове зерно, плекати для
дорогої Вкраїни й поглублювати поступові республіканські й культурні
змагання та гуртувати людей до діла, до праці, бо время важке”.
У період визвольних змагань, загального піднесення та надії на здобуття
Україною незалежності часопис закликає всіх людей доброї волі, всіх щирих
патріотів із всіх партій, всіх людей, яким “чужі вузькопартійні ціли та
взгляди” не падати духом, не гаяти часу на зневіру, вагання і квиління, але
серед ударів, громів і невдач віднайти свій шлях в політиці, пробиватися
назустріч новому часу, який “рішить долю, життя-буття нашого народу може

на цілі віки”. “Посвята для рідного народу, добро Вкраїни, культура,
незалежність, реформа в школі, церкві, розумна, без доктрінерства шкідного
для самої справи аграрна реформа, поладнання спорів із сусідами — ось
наша програма, наші змагання...”.Засновником та видавцем газети став
о.Й.Застирець, відповідальним редактором — А.Лотоцький.
“Нова рада” відстоювала релігійні та національні інтереси українського
народу. Коли у вересні окупаційна влада закрила Духовну семінарію, часопис
запротестував проти свавілля поляків. “Так знесено духовний католицький
семинар, — зазначалося в статті, — в католицькій державі тому, що він
наш... Страшні це часи для унії, католицької церкви. Ми лише звертаємо
увагу поляків, що кермують справами, що такими вчинками зривають всякі
помости якогонебудь поладнання справи між народами в галицькій Україні”
[3]. Релігійно-патріотичні виступи газети на захист Церкви, ієрархії,
духовенства та народу призводили до конфіскації публікацій. У ч. 10 цензура
заборонила друкувати статтю “Вертають часи 18 століття!”, якою редакція
протестувала проти конфіскації Пастирського послання владик УГКЦ. “В
тямці усіх наших патріотів, — говорилося в статті, — остає горде “посланіє”
Розвадовського, в якім закидав Митрополитови, що не хоче вжити свойого
впливу на підчинене йому духовенство. Рівночасно однак не вільно було
зноситись Митрополитови з цим духовенством.
Коли тепер епископат наш видав пастирський лист, то його
сконфісковано. Вертають мабуть часи 18-ого століття, коли то нашу церков в
Польщі страшенно понижували і переслідували. Так, але той час скінчився
поділом Польщі. Була анархія. Те саме діється і тепер. Навіть Йосиф II не
конфісковував епископських посланій!” [4].
Появу нового часопису та його характерний національно-об’єднуючий
та антипольський напрям привітали читачі. “...Честь нашим патріотам, —
відзначалося в дописі “Іще дещо про реформу Церкви”, — що бодай тепер
видають “Нову раду”. Гарний се щоденник, що тішиться вже популярністю,
легким змістом, гарним стилем і легким представленнєм гадок, може стати
основою для розвою нашої преси... Доконче треба нам подбати о строго
наукові видання релігійні...” [5].
Від 26 жовтня 1919 р. “Нова рада” як “політично-суспільний дневник”
переходить у власність Видавничого комітету, членами якого були отці
Т.Галущинський, Г. Костельник, О. Малицький, Л. Куницький, професори
М.Чубатий, О. Макарушка. У статті “Від Видавничого Комітету” з’ясовано
мету і програму часопису: “Не вязані більше з дотеперішним власником
часописи і не відповідаючи за дотеперішний її напрям, уважаємо вказаним
поставити перед очи української суспільности ціль, яка присвічуватиме
нашій праці. Наша праця концентруватисяме около одного огнища — добра
дорогої Вітчини, Соборної Неньки України.
Справа нашої нації чиста, як хрусталь і не потрібує крутих доріг; нам
треба лиш вказувати суспільности на її завдання у сучасну хвилю та будити
почуттє цеї відповідальности, яка на нас тепер тяжить і накладає на кажду по
українськи думаючу одиницю святий обовязок поступати у її горожанському
життю з залізною карністю і солідарністю. Цю моральну силу хочемо ми
будити, а у кого вона є, піддержувати при помочи правдивого,
нелицемірного христіянізму, що виписав на своїм прапорі клич — любити
ближнього правдою, а свій край не словом, а ділом, хочби прийшлося і душу
свою положити за друзі своя. Тому такий христіянський світогляд буде
провідною думкою нашого дневника. ...Кличемо до всіх, хто ідейно співчуває
з нами, до спільної праці... най наш дневник через дописи з усіх закутин
краю стане вірною відбиткою духового і матеріяльного життя українського
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народу взагалі - в першій мірі Східної Галичини, а його поширеннє най
понесе в нарід ті ідеали, які голосимо...” [6].
“Нова рада” зуміла завоювати авторитет у читачів, але зайнявши
антипольське становище, “вона часто попадала в конфлікт з цензурою і
поліцію”, часопис світив “білими плямами”, так званими конфіскатами.
Отець Т.Галущинський, згадуючи про діяльність “Нової ради” у статті
“Оснування й початки “Нової Зорі” писав, що це був час, коли “справа
Східної Галичини не була ще вирішена й ми всі оманювалися надією, що як
не будемо мати повної незалежности, то одержимо бодай дуже широку
автономію” [7]. Схарактеризувавши цей період, М. Чубатий зазначив, що
стосунки між українцями і поляками були досить дивні і складалося
враження, що “вони, свіжі окупанти, боялися нас більше, ніж ми, окуповані,
їх” [8].
Останнє ч. 46 (122), появилося 3 березня 1920 р. Упродовж усього
виходу в світ “Нова рада” і “Правда” зазнавали утиску польської цензури, їх
сторінки світили білими плямами після цензорського олівця, а на титульній
сторінці досить часто появлявся звичайний напис: “другий наклад по
конфіскаті”.
Особливого розквіту українська католицька преса досягла між двома
світовими війнами. Вона була досить розгалужена й охоплювала усі верстви
населення. Серед католицьких видань були газети та журнали
адміністративного напряму, видання наукові, часописи для дітей, молоді,
селянства, інтелігенції. Потреба мати розгалужену мережу католицької преси
виникала з суспільно-політичних обставин, в яких опинилися
західноукраїнські землі в 20-х рр.: недержавність української нації, поділ її
між різними сусідніми державами, різна ідеологічна орієнтація галицької
інтелігенції. Загрозою для духовної культури українського народу в Галичині
в першій половині XX ст. була й експансія ідей, які руйнували цю культуру:
соціалістична пропаганда прорадянської орієнтації та байдужість ліберальної
частини галицького суспільства до християнських засад. Це впливало на
розвиток літератури, науки, преси в Галичині. Світська інтелігенція взяла на
себе завдання захищати інтереси Церкви й українського суспільства,
пропагувати християнську ідеологію, тобто систему поглядів на різні справи
релігійного, національного, громадського, суспільного і культурного
характеру, репрезентувала католицьку думку в галицькому суспільстві.
Серед католицьких видань першої половини XX ст., які репрезентували
різні верстви населення і були органами світських (мирянських) організацій
чи партій, варто відзначити видання: “Нива”, “Поступ”, “Український
Бескид”, “Нова зоря”, “Мета”, “Дзвони”, “Богословія”.
Психологічний стан українського галицького суспільства після
програних визвольних змагань у праці “Шляхом обнови”, яка вийшла друком
у 1928 р., о. Йосиф Сліпий схарактеризував так: “Притьмарене обличчя
останнього двадцятиліття і душа його, неспокійна і розбурхана, пройшли
тяжку крізу. Гарячковість і тертя, постійна і заїла боротьба між державами і
народами, партіями і станами, боротьба про право до життя і його розвою,
про світогляд і культуру, в найближчій основі яких лежить розбрат між
життям і релігією — оце зміст і ціха недавноминулих літ.
...Горячковий стан зриву переходив і наш нарід і виснажений та
вимучений його дух прагне прикріплення і обнови. Очевидно в такім стані
будова і творчість припинені, бо треба вперед усунути румовище і очистити
душу”.

У 1918 р. владика Й. Коциловський заснував “Товариство священиків
Перемиської єпархії — Перемиська Епархіяльна Поміч”, завданнями якого
були місійна діяльність на теренах єпархії. Крім цього Товариство будувало
храми, сиротинці, доми для сестер-служебниць, допомагало нужденним,
видавало єпархіальний тижневик “Бескид” (1930-1933) (згодом “Український
Бескид”), молитовники, книжки на історичні та суспільні теми.
У 1920 р. О. Мох заснував видавництво “Добра книжка”, яке з перших
днів розпочало велику письменницько-католицьку місію. За період свого
існування (до початку Другої світової війни) “Добра книжка” видала близько
півтори сотні книг художньої та науково-популярної літератури. Впродовж
усього існування видавництва його фінансово підтримували отці василіяни
та владики А. Шептицький і Г. Хомишин.
1921 року появився “Студентський вісник Поступ”, що репрезентував
погляди гурту католицького студентства, об’єднаного при “Марійській
дружині”. “Поступ” гуртував навколо себе католицьку літературну молодь,
зокрема групу поетів “Логос”. Співпрацювали з журналом Г.Лужницький,
В.Мельник-Лімниченко, О. Мох і М. Мох. “Поступ” був виховним органом
католицької молоді й еволюціонував у напрямі до літературного журналу, а
згодом виходив як “вістник літератури й життя”.
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Влив “Нової Зорі” на релігійне й національнопатріотичне виховання галицьких українців

З ініціативи представників духовенства всіх трьох греко-католицьких
єпархій (Львівської, Перемишльської та Станіславівської) і світської
інтелігенції на нараді, що відбулася 4 серпня 1925 р. у приміщенні грекокатолицької Духовної семінарії у Львові, прийнято рішення про заснування
Української християнської організації (УХО), яка б об’єднувала українське
галицьке суспільство на католицьких засадах. До складу Організаційного
комітету увійшли: о. Т. Галущинський — голова, священики Ю. Гірняк,
М.Дороцький, Д. Хмільовський, Ю.Плешкевич, Й. Маркевич [1].
Усвідомленням важливості для УХО друкованого органу, який зможе
вивести її "із нашого вузького круга на широкий культурний овид", стала
поява “Наших вістей” — неперіодичного інформаційного часопису, перше
число якого появилося у листопаді 1925 р. (у травні 1926 р. вийшло наступне
і останнє число “Наших вістей” — неперіодичного додатку до “Нової зорі”).
У вступній статті “Від Видавництва” зазначено, що “Наші вісти”
виходитимуть неперіодично, декілька разів на рік. На сторінках часопису
друкуватимуться “відозви й обіжники Організаційного Комітету, звіти з його
діяльности та звідомлення про працю на місцях” [2]. Редактором видання
став Роман Гайдук.
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Наголошуючи на тому, що новоутворена організація, хоч і буде
аполітичною, але докладатиме всіх зусиль, щоб “політичні партії, їх провід і
рядові члени в своїй практичній діяльності все і скрізь виступали згідно з
духом і наукою католицької Церкви”. Засновники УХО підкреслювали, що
всі політичні партії та групи у Галичині, діяльність яких не суперечить
християнському світогляду і не скерована проти Католицької Церкви, завжди
знайдуть повну підтримку і допомогу від Української християнської
організації.
Впродовж століть Українська Греко-католицька Церква у долі
українського народу відігравала “ролю національного заборола, власне тому
релігійно-освідомлююча праця УХО буде і національно-освідомлюючою
роботою”. Провід Організації зосередив увагу на заснуванні періодичного
католицького часопису. На третьому засіданні Організаційного комітету (14
грудня 1925 р.) вибрано редакційний комітет часопису “Нова зоря” —
періодичного органу Української християнської організації, призначеного
для інтелігенції. До складу редакційного комітету увійшли о. Т.
Галущинський, Я.Гординський, М. Чубатий, О. Надрага [3].
“Нова зоря” виходила від січня 1926 р. Це був католицький тижневик,
який фінансово підтримували Станіславівський єпископ Г. Хомишин та
владика Перемишля Й. Коциловський. Часопис був задуманий як орган
“інтегрального” католицизму і ставив собі за мету “боротьбу проти
лібералізму, — дійсного або мнимого, — та релігійного індиферентизму
української світської інтелігенції, а навіть частини духовенства” [4].
У першому числі читаємо: “головним нашим завданням буде підносити
й будити релігійне освідомлення через поширювання, поглиблювання і
оборону католицького світогляду на всіх областях життя. У першій мірі
хочемо боронитися проти напору більшевизму, проти новомодного
сектантства і злобних нападів на Католицьку Церкву.
Надто бажаємо враз з иншими народними установами співділали у
національнім освідомленню найширших кругів українського населення;
попирати правдиву освіту, що є відблиском відвічної Божої правди.
В суспільному питанню наш часопис стоятиме на принципі науки
католицької Церкви і так співпрацюватиме до справедливої реформи
невідрадних суспільних відносин” [5].
Отець Т. Галущинський у статті “Оснування й початки “Нової зорі”
визначив ідеологію видання: “...від першого числа до тепер виступала й
виступає отверто й явно як католицький часопис і намагається у всіх
ділянках держатися точно католицьких засад і поглядів... І кождий навіть
противник мусить признати, що “Нова зоря” отверто й мужно держала свій
католицький прапор і з католицького становища постійно оцінювала біжучі
справи і події” [6].
Два роки “Нова зоря” як тижневик виходила під керівництвом
о.Т.Галущинського — ініціатора відродження української преси у Львові в
перші роки польської окупації (“Нова рада”, “Правда”) та співзасновника
католицьких видань (“Богословія”, “Нова зоря”, “Правда”, “Добрий пастир”)
в майбутньому. Уже перші числа видання засвідчили інформативне
спрямування часопису, публікації якого висвітлювали політичне міжнародне
і внутрішнє життя, діяльність Церкви у світі і Україні. Утвердження
католицизму, духовності, пропаганда історичної та культурної спадщини
українського народу, державотворчих ідей — основний зміст публікацій
“Нової зорі”. Польська адміністрація теж періодично світили “білими

плямами” — конфіскатами сторінки часопису, а на заголовній сторінці
появлявся напис: “По конфіскаті наклад другий”. Така доля, наприклад,
спіткала статті, присвячені подіям відродження Української державності в
Галичині. “...Так, 1 падолиста 1918 р., — зазначалося в конфіскованій статті,
— це день української державної думки, це хвиля зриву поневоленого народа
до свобідного життя на своїй землі, це памятний день для всіх синів України,
коли здавалося, що по тяжкій ночі неволі засяяв нам день волі —
свободи....Кождому Українцеви треба впоювати від дитинства і повторяти
ціле життя, що власна держава є тою народною організацією, котра не лиш
найлучше, але й одиноко може запевнити народови участь в найвищих
дочасних добрах людства. Чим глибше та сильніше ся ідея перейме кождого
горожанина, тим більше кріпшати буде в народі бажання власної
державности і майже стихійною силою взноситиметься свій батьківський дім
над рідною землею.
...Коли ми нині з сумом згадуємо про минуле, то з повною надією глядім
у майбутнє. Як по зимі весна, по ночи день, так по теперішних злиднях
прийде день великого відродження. В наших етичних та релігійних силах
лежить тайна непобідимости. Ті сили належить тепер злучити й зовнішною
мужною працею підготовляти цю велику хвилю. Нехай несеться з наших уст
щира молитва за поляглих та вбитих з почуванням, що колись настане день
воскресення України” [7].
Серед авторів, чиї публікації друкувалися в “Новій зорі” цього періоду,
варто відзначити М. Чубатого, В. Залозецького, А. Лотоцького,
Я.Левицького, М.Фірака, о. С.Сапруна, о. І.Рудовича.
Отець Т. Галущинський мав талант організатора, був розумною та
авторитетною духовною особою, знаним науковцем-бібліїстом. Науковопубліцистична діяльність та обов’язки ректора Духовної семінарії не давали
йому змоги повністю присвятитися справам газети. Від січня 1928 р.
редакцію “Нової зорі” очолив О. Назарук. Ідеологічна спрямованість “Нової
зорі” повністю збігалася з його тогочасним світоглядом та діяльністю на
посаді редактора філадельфійської “Америки”. До Галичини О. Назарук
повернувся як “віруючий в Бога монархіст, католик, противник радикалізму і
соціялізму, консерватист” [8], підтримував целібат як основу зміцнення
Греко-католицької церкви, залишався прихильником гетьманських
політичних переконань. “Нова зоря” не стала органом гетьманського руху в
Галичині, як того хотів В. Липинський, але “була редагована в
гетьманофільському дусі”. На підтвердження гетьманофільського духу
часопису наведемо уривок ыз статті о. І. Назарка “Новій зорі” в альбом.
Ріжні опінії ріжних людей з ріжних околиць”: “В товаристві одного
словацького священика та одного емігранта з Великої України, тепер доцента
заграничного університету... говорили на ріжні теми. Коли розмова зійшла
на пресу, господар не міг знайти слів похвали на адресу “Нової зорі”. Одначе
доцент університету не в усьому погоджувався з господарем: “...Хоч я
приклонник монархізму, одначе не можу простити “Новій зорі” того, що
вона в своїх монархістичних тенденціях орієнтується тільки на особу
Скоропадського та з тим розпинається” [9].
Про заснування католицького пресового органу в Галичині О. Назарук
мріяв ще в Америці. Про це він писав В. Липинському на початку 1926 р.:
“Найважливішою, основною хибою і браком нашої преси уважаю, що грекокатолицьке духовенство не має у краю хоч би якого тижневика. Се просто
скандал, щоб яких 5000 людей (родин!) не мали свого станового органу” [10].
На цей час О. Назарук був відомим публіцистом, автором численних
статей у різних українських та зарубіжних виданнях, знаним громадсько-
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політичним діячем. Ще перебуваючи у Філадельфії на посаді співредактора
українського католицького часопису “Америка”, О. Назарук періодично
надсилав матеріали до “Нової зорі”. Про початки співпраці з часописом у
статті “Замітки католицького журналіста. На маргінесі 10-ліття “Нової зорі”
О. Назарук зазначає: “Здається мені, що цілий перший рік видавання “Нової
зорі” я її й на очі не бачив, бо я був тоді в Америці, а на тамошні прерії не
легко доходила преса з нашого старого краю, а ще до того католицька і ще до
того нова. Щойно в другім році її видавання попало мені в руки пару чисел
“Нової зорі” і я зараз написав для неї “Листи з Америки”, котрі напечатано в
чч. 73, 74, 76, 77, 78”.
Коли преса повідомила про ймовірне повернення О.Назарука в
Галичину, владика Г. Хомишин через свого адвоката запропонував йому
очолити редакцію “Правди” — часопису для народу. Але лист з цією
пропозицією вже не застав О. Назарука в Америці. Отримав він його лише
через декілька місяців у Львові. Повернувшись до Галичини наприкінці 1927
р., О.Назарук потрапив у нелегку ситуацію. У листі до В. Липинського він
описує цю ситуацію: “...Тепер переді мною така ділєма: Коли прийду вже
зовсім до себе (се думаю наступить з весною), треба рішатися або на виїзд на
провінцію з адвокатурою (всі потрібні папери вже маю), або оставатись тут.
На провінції прожиток легший, але праці більше і то такої, що займе мені
весь час безумовно на дрібні спори адвокатські ізза сварок злобних баб і т. п.,
котрі правуються “за гонор”, ізза переораних меж і т. д. Оточення також
стягатиме вниз: брак інтересу до книжки на провінції все був, а тепер він
більший ніж коли... Тепер уже ділєма. Чи не маю я обовязку вдоволитися
чим будь, щоб залишитись у Львові, бо тут я все таки більше мігби зробити
для публичної справи?.. Борюся з думками й не знаю, що робити” [10].
Від початку 1928 р. О. Назарук став редактором “Нової зорі”.
Проаналізувавши стиль, ідейний напрям часопису, його діяльність на цій
посаді, простежується, що в церковних писаннях О. Назарук дотримувався
католицької концепції єпископа Хомишина, а в загальних питаннях
національної політики та у внутрішньоредакційних справах мав розв’язані
руки. О. Назарук як талановитий журналіст і публіцист дістав у своє
розпорядження газетну трибуну, що уможливило йому мати відносно
незалежну позицію в тогочасному західноукраїнському політичному світі.
Підтвердженням є лист О. Назарука до владики Хомишина за 2 грудня 1931
р.: “У звязку з місцевим монастирем ЧСВВ в справах церковних я як
редактор катол. органу стою вже близько від 4 літ. Тодішний ігумен того
монастиря о. Т. Галущинський приходив до мене майже що дня весь той час і
я все радився його в таких справах і нераз говорив я і з Вашим
Преосвященством, що мені вигідніше не нести на собі відповідальности в
церковних справах. В неприсутности о.Галущинського заходив я до
монастиря і просив в церковних справах нераз о пораду чи покійного
протоігумена о. Калиша чи иншого освіченого монаха. Роблю се і тепер в
церковних справах і думаю, що так треба робити і на будуче. Зате в
політичних справах рішав я сам що писати, або по вислуханню редакційної
колегії, зложеної зі світських людей. Колиб Ваше Преосвященство мали в сій
справі які замітки, прошу ласкаво повідомити мене про них” [11].
Уже у першому числі за 1928 р. в статті “Від редакції” повідомлялося,
що з січня “Нова зоря” розпочне виходити двічі на тиждень. “По двох літах
праці на полі організації та пропаганди в католицькім дусі ми скріпилися
настільки, що можемо приступити до такого діла”.

Як редактор О.Назарук за короткий термін об’єднав однодумців,
запросив до праці відомих публіцистів: С. Томашівського, І. Кревецького,
В.Заїкина, Є. Пеленського. За його керівництва “Нова зоря” стала помітним
католицьким виданням Галичини міжвоєнного періоду. Очоливши редакцію,
він постійно був на пульсі галицького релігійного, суспільно-політичного та
культурного життя. Як зазначає І. Лисяк-Рудницький, “...він вмішався у спір
між "візантійцями” та “римщаками” у Греко-Католицькій Церкві; задумав
розпочати пресову кампанію проти “балканського хаотика”, о.Гавриїла
Костельника, головного речника візантійської течії; кинувся писати
полемічну брошуру в обороні єпископа Коциловського, якого деякі
перемиські українські діячі публічно критикували за його авторитарні
методи; активно ангажувався проти провідної партії Галичини, Українського
національно-демократичного об’єднання (УНДО) та її органу, щоденника
“Діло”; замишляв покликати до життя українську католицько-консервативну
політичну організацію, на зразок німецької партії Центру; слідкував за
політичними процесами та діяльністю націоналістичного підпілля, яке він
характеризував, як “шпіонську організацію за німецькі гроші"; цікавився
виборами до польського сойму. Кажучи коротко, поворот до рідного краю та
контакт з українською стихією викликав у Назарука настрій евфорії і він, не
зважаючи на свій поганий фізичний стан, рвався до діяльности” [12].
Задуми, плани та діяльність О. Назарука як громадсько-політичного
діяча, публіциста і редактора відобразилися на сторінках часопису. Кожне
число “Нової зорї” вміщувало його статті, нариси, подорожні записки, огляди
преси. “Моя ситуація в “Новій зорі”, — зазначив він в листі до ректора
Станіславівської духовної семінарії о. А. Бойчука 27 січня 1937 р., —
нелегка. Майже до кожного числа мушу дати найменше одну статтю, а буває,
що даю і дві, і три” [13].
У передмові до книги О. Назарука “Зі Львова до Варшави. Утеча перед
совітами в памятних днях 2-13 жовтня 1939 року” М. Швагуляк зазначив:
“Його свідоме життя і різнобічна громадська діяльність припали на час
національного Відродження початку XX століття, Першої світової війни і
визвольних змагань 1917-1920 рр., період поновного перебування
західноукраїнських земель під польською адміністрацією та початок нового
воєнного катаклізму. І скрізь, де б йому не доводилося бути, він опинявся у
центрі українського громадського та політичного життя, виступаючи як
активний учасник подій, при цьому часто залишаючи на них значний
особистий відбиток”. Владика Григорій Хомишин у Пастирському листі “О
пресі як дуже важній збруї нинішної доби” наголошував: “...священикдушпастир повинен зрозуміти, що в нинішніх часах незвичайно сильним і
впливовим засобом в його душпастирській праці є писане слово. Душпастир
не сміє рівнодушно глядіти, які часописи приходять до його парохії, котрі
подають з рук до рук і є духовою поживою повірених парохіян — їх душ.
Сміло можна сказати, що душпастир, котрий легковажив би нині ту справу,
він гірший від наємника, бо й наємникові не рівнодушно, коли хто наносить
шкоду на полі його пана. Такий легкодушний священик, то справді німий
зрадник Божих справ, бо безсовісний союзник ворожого табору, який
наступом йде проти Божого царства і спасення людських душ. Бо як злі
книжки, ліберальні і протирелігійні часописи в короткім часі можуть
знищити його довголітню працю, так знова добра книжка і католицька преса
не лише скріпить та довершить його змагання, але стане оборонним валом
перед ворожим наступом. Тому до найважливіших обовязків душпастиря
треба зачислити поборювання лихої, безбожної та т. зв. невтральної преси, а
поширення доброї. Під тим оглядом нехай послужать ось такі завваги: 1.
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Засаду, що кожда католицька родина повинна читати католицькі письма,
треба впоювати в переконання людей в часі катихізації, в проповідях та
осібними конференціями на сходинах церковних Брацтв та релігійних
Товариств. 2. Свідомий католик не сміє попирати і читати письм, котрі: а)
нападають на Церкву, висмівають розпорядки і прикази Ап. Столиці і
Епископату та очернюють духовний стан; б) в етичній ділянці не
руководяться христіянськими засадами, но навпаки подають читачам
скандали і сензації; в) попирають ляіцизацію життя на кождім полі, голосять
розділ держави й Церкви, независиму, автономну мораль, світську школу,
цивільні шлюби і розводи; г) свідомо ігнорують суспільну, добродійну і
місійну діяльність Церкви. 3) Головно треба перестерігати перед т. зв.
невтральною, арелігійною пресою, бо укритий ворог небезпечніший як
явний. 4) Проповідники і сповідники нехай освідомляють вірних про
заборону читання лихих книжок і письм, а душпастирі повинні наглядати
особисто і чувати, щоб лихі часописи не поширялися в їх парохіях. 5)
Душпастирі повинні знати, які часописи, книжки й письма поширені в їх
парохіях, щоб не лиш могли протиділати їх блудам, але й позитивно ділати.
6) Душпастир повинен нав’язати особистий контакт з читачами лихих
часописів і по можности вплинути, щоб вони залишили читання і передплату
злих часописів, а на їх місце взяли добрі. 7) Нехай душпастир пам’ятає, що
пропаганда добрих книжок і часописів, це справа важна й одинокий середник
в поширюванню добрих письм. В тій цілі поручається: а) класти кат.
часописи й письма до перегляду в парохіяльній канцелярії і почекальні; б)
плякатувати на загально приступних місцях, пр. коло церкви; в) уряджувати
коло церкви кольпортажу писем і часописів; г) при парохіяльних посіщеннях
(в нас з приводу Йорданських свят) роздавати відозви, оказові числа,
летючки й брошурки; ґ) до поширювання преси уживати релігійні Брацтва і
Товариства; д) посередничити в пренумераті і організувати пренумерати
(один часопис для кількох осіб); е) розносити письма по домах при помочі
членів Брацтва або осібно основаного “Апостольства преси”; є) закладати
парохіяльні бібліотеки; ж) посилати до католицьких часописів стислі
інформації і кореспонденції; з) лиш до катол. преси посилати всякі
комунікати й оголошення церковних обходів та організацій; і) уряджувати
день або місяць католицької преси.
Нарікаємо на сектанство, большевизм, радикалізм, на упадок
релігійности і моралі, особливо серед молоді, та спитаймо себе, що зробили
ми, щоб протиділати деструктивним і протирелігійним течіям. Якраз це доба,
коли адові сили ведуть головний наступ на нашу Церкву і то ведуть головно
через пресу й видавництва...”.
12 і 13 липня 1930 р. у Микуличині відбулася чергова конференція
духовенства та мирян. У присутності чотирьох греко-католицьких владик
розглядалися поточні питання церковно-національно-політичного життя.
Після дискусій учасники наради дійшли до наступних висновків:
“I. Стверджується з задоволенням, що завдяки відпорности українського
громадянства і доцільної праці католицьких організацій розмах агітації
большевизму і всіх інших протикатолицьких течій не осягнув сподіваних
успіхів і що серед православних в Польщі слідна навіть певна рефлєксія в
напрямі справедливішої оцінки католицької ідеології.
II. Порішено змінити назву “Українська християнська організація”
(УХО) на “Українська католицька організація” (УКО).

III. Витаючи радісно прояви поглиблювання і поширювання католицької
ідеї на нашій землі, конференція висказує бажання, щоб всі чинники, яким
дорога згадана ідея та споконвічні західні католицькі традиції нашої землі,
гуртувалися коло істнуючої від п’яти літ Української католицької організації
(УКО) та її пресових органів “Нової зорі”, “Правди” і “Бескида”.
IV. Конференція висказує признання за ведення тих органів в
католицькому дусі та одночасно підносить потребу видавання
душпастирського журналу, який поруч чисто душпастирських справ занявся
б між іншими основним теоретичним освітлюванням і розробленням
католицької ідеології на всіх ділянках громадянського життя.
V. В ціли ще більшого масового поширення католицької преси і інших
видань, в порі зорганізувати кольпортажу на цілий край при помочі
“Епархіяльних секретаріятів католицької преси”.
VI. В справі ревіндикації бувших католицьких церков і монастирів, котрі
колись насильно загарбав у Католицької Церкви царський уряд, порішено,
найперше, слід провірити скількість і якість тих об’єктів, до котрих ГрекоКатолицька Церква має право.
VII. Конференція прийшла однозгідно до переконання, що жадна з
дотеперішніх політичних партій не оправдала надії щодо ведення політики в
дусі католицької ідеології.
VIII. Конференція поручила УКО виробити проект католицьких
професійних робітничих організацій” [15].
Після кількарічної ідеологічної підготовки, проведеної часописами
“Нова зоря” та “Правда”, на нараді представників усіх станів галицького
суспільства, яка відбулася у Львові 24 вересня 1930 р., засновано Українську
народну обнову (УНО) — політичну організацію на католицьких і
консервативних засадах. Учасники наради ствердили одноголосно, що
“зріжничкування українського політичного життя дійшло вже до того
ступня, який вимагає кристалізації ідеольогічних та політичних стремлінь
українських католиків у формі окремої, незалежної політичної організації...”
[16].
Зусилля цієї партії були спрямовані на те, щоб реалізувати ідею
єпископа Г. Хомишина щодо автономії для Східної Галичини у складі Речі
Посполитої. Цю ідею пропагувала і “Нова зоря”, яка гостро виступала проти
ОУН і поміркованого УНДО. І якщо О. Назарук “до самого кінця
продовжував відстоювати автономістичну плятформу, то не тому, щоб
приподобатися полякам, ані не тому, що він вірив у здійснення автономії для
українських земель під Польщею, — але тому, що, згідно з його
переконанням, саме така плятформа найкраще відповідала потребам
української леґальної політики в тодішній дійсності” [17].
Станіславський владика Г.Хомишин був авторитетним діячем у
духовному і політичному житті суспільства, здатним на сміливі вчинки. У
четверту річницю окупації Східної Галичини Польщею він, разом із
Перемиським єпископом Й. Коциловським і генеральним вікарієм Львівської
архиєпархії А. Демковичем-Бачинським, підписав звернення “До всього
культурного світу”, в якому говорилося: “Потрясені страшними подіями,
масовими арештами і знущаннями над тисячами невинних жертв, підносимо
наш голос до всього культурного світу, підносимо в надії, що культурний
світ не дозволить, щоб на його очах відбувалася страшна екстермінаційна
акція польського народу й держави проти українського народу у Східній
Галичині, котрого позбавлено всього, котрому не дозволяється навіть, щоб
пасивністю при виборах виказав свій протест проти безправ'я, яке над ним
творять” [18].

З історії преси і видавничої діяльності
Української Греко-Католицької Церкви
У 1931 р. владика Г. Хомишин видав “Пастирський лист про політичне
положення українського народу в польській державі”. В ньому він,
аналізуючи стан українського суспільства в новоутвореній польській
державі, висловив думку, що негативне ставлення українців до польської
держави не відповідає ані вимогам природного розуму, ані віри й етики, а
суспільству приносить лише великі втрати та шкоду. Особливо в
Пастирському листі засуджувалися саботаж, навіть в ім’я високих ідеалів, та
таємні організації, втягування молоді в різноманітні політичні акції.
“Молодіж наша, — зазначалося в ньому, — най учиться, най виробляє в собі
сталевий характер, бо тільки з такої молодіжи можуть вийти сильні мужі, які
можуть бути вправними і мудрими керманичами долі свого народу і
держави”.
Своїм “Пастирським листом” єпископ Г.Хомишин засудив як
“пацифікацію” та силове вирішення українського питання в польській
державі, так і діяльність української політичної еліти, підкреслюючи, що
“стоячи на грунті повної лояльности, маємо тим самим право домагатися від
держави всіх нам належних і конечних прав до правдивого культурного
розвою” і що лояльність не забороняє “поборювати правительственні
чинники, коли б вони, надуживаючи свого становища, ломали
справедливість або ворожо виступали проти Церкви, віри і релігії”.
Владика Г. Хомишин підкреслив, що написання цього “Пастирського
листа” було зумовлене не намаганням завоювати популярність, а радше
бажанням сказати об’єктивну правду як полякам, так і українцям: “Словом, я
бажав сим моїм письмом кинути сніп світла на ту памороку, яка залягла в
душі поляків і українців, і дати спроможність розв'язки в тій замотаній і
невиносимій ситуації. Під тою розв’язкою однак я не розумію сю у нас
ненавистну угодовість чи хвилевий політичний компроміс, але тривале
уладнання відносин, як сего вимагає об’єктивна справедливість. Українці
мають бути вповні льояльними горожанами польської держави, а знов
польська держава має вповні сповнити всі їх слушні і правні домагання
національні і культурні. І тому моє письмо не зміряє до створення тільки
хвилевої політичної конюнктури, але радше дає сталі вказівки політичної
діяльности на тепер і на завсігди, без огляду чи ми були б у польській чи
якісь иншій, чи мали б свою самостійну державу, — бо при писанню я
руководився не тільки теперішними обставинами, але головно і передусім
засадами віри, совісти й етики.
...Я завсігди старався стояти осторонь від політичної акції. Змістом моєї
цілої політики є молитва Господня: Отче наш. І власне зміст сеї політики
подиктував мені відозватися сим нинішним моїм пастирським листом без
огляду на те, чи мене стріне признання чи негодування. Вже через край
бухнула обопільна ненависть і щораз глибше в’їдається в маси. А та взаїмна
ненависть до добра не доведе і коли ще далі буде розвиватися, то мусить
скінчитися катастрофою народу і Церкви...”.
З нагоди десятої річниці виходу в світ першого числа часопису (1936),
редакція “Нової зорі” підготувала “Покажчик змісту”. У вступі та поясненнях
зазначається, що вказаний покажчик ділиться на дві частини: перша охоплює
1926-1927рр., друга — 7 наступних річників. Такий поділ було
аргументовано тим, що перші два річники виходили під керівництвом о.
Т.Галущинського, наступні — за редакцією О.Назарука. Тому вони
відрізнялися за змістом та стилем.

Згодом (у 1937 р.) “Покажчик змісту”, упорядником якого був О. Мох,
було видано окремою брошурою. У рецензії редактор “Нової зорі” О.
Назарук зазначив: “...Кождому ясно, що подати зміст навіть одного річника
по такому докладному плану вимагає великої уваги. А що ж доперва
говорити про подання змісту 9 річників газети! Отже, не дивота, що праця
над тим покажчиком тривала довго, а друк його навіть пару літ. Притім
відбувся в справі покажчика цілий ряд засідань редакційної колегії “Нової
зорі” і перед уложенням плану того покажчика і в часі його випрацюваня, і
вже по виготовленні його в часі печатання.
Та мимо всіх старань автора покажчика і редакції та співробітників
“Нової зорі”, покажчик, розуміється, не міг вийти ідеально добрий. Вже
тому, що се перша того роду праця в нас українців взагалі...
Робити покажчик змісту газети особливо трудно тому, що в газеті є
маса дрібниць. А не раз мала розміром дрібниця важніша від великої статті:
отже, лише справді начитаному чоловікові, який має велику вправу в
читанні, вільно дати таку працю. Факт, що се перший покажчик до кількох
річників української газети, свідчить, яка ми ще молода нація!
...А, прецінь, без покажчика не можна уживати преси до висвітлення
ніякої справи в минувшині, бо шукаючи без покажчика треба б за кождою
дрібничкою перечитувати цілі річники газет. Газета без покажчика се для
дослідника те саме, що бібліотека без катальогу... І тому всі наші газетні
видавництва повинні подбати про зроблення покажчиків до своїх видань. Се
важніше, ніж історія газети, бо се підстава й до путньої історії. Поки не
будемо мати покажчиків бодай до важніших органів нашої преси, доти нема
що говорити про можливість контролі над розвитком нашої публичної думки
у всіх областях нашого публичного життя. Тим самим годі говорити про
правильний розвиток публичної думки” [19].
Переглядаючи підшивку “Нової зорі” за весь період (1926-1939), бачимо,
які складні проблеми релігійного, культурно-національного та суспільнополітичного життя суспільства порушувалися на її сторінках: боротьба з
лібералізмом, більшовизмом та сектантством, ставлення до польської
держави, взаємовідносини Церкви, українських партій та національних
товариств.
Велика заслуга О. Назарука в редагуванні часопису. “На тлі переважно
неохайно й нефахово редагованої української преси, “Нова зоря” під його
керівництвом становила справжнє журналістичне досягнення. Щодо
багатства інформацій, різноманітности й добору матеріялу, дбайливости
коректи тощо — це була либонь чи не найкраще редагована українська
газета. Мова про техніку редагування, а не про правильність чи помилковість
позицій, що їх захищала “Нова зоря”. Прикладом дбайливости, що з нею
Назарук редагував “Нову зорю”, може правити те, що увесь зміст її було
занесено в покажчик (індекс), — явище унікальне на ті часи” [204].
Діяльність Станіславського єпископа Г. Хомишина, його рішення,
розпорядження та Пастирські листи викликали хвилю полеміки серед
частини галицького суспільства та на сторінках періодики. О. Назарук, як
публіцист і редактор “Нової зорі”, часто виступав на захист владики. “Він
своїми здібностями заганяв своїх противників у кут, — писав о.
П.Мельничук у книзі “Владика Григорій Хомишин. Патріот — місіонер —
мученик”, —кладучи їх перед публікою на обі лопатки, але за це мусів
відпокутувати, бо мусів вести довгу полеміку” [21].
Особливо гостра полеміка розгорілася з приводу так званого
“візантійства”. В одній із статей о. Т.Галущинський, відповідаючи
славнозвісним “оборонцям привілеїв східного обряду”, зауважив: “Це не
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нехтування чи заперечення візантійської культури і її впливів в 1000-літній
історії нашої Церкви, як це чи свідомо, чи несвідомо підсували “Новій Зорі”,
але це сума скривлених засад і поглядів на церковно-релігійні справи, що
виродилися в Візантії, довели Церкву до схизми, до повного цезаропапізму і
сервілізму перед світською владою; це той національно-політичний дух
візантійського цісарства на церковнім полі, що його відтак перейняла
Москва, а чого останки залишилися ще в нас, як сумна спадщина довголітної
схизми в нашій Церкві. Це “візантійство” проявляється у певного рода нехіті
і недовір'ї до Апостольської Столиці, її зарядження, що при даних
обставинах провадить до явного непослуху. Дальше проявляється
пересадним перецінюванням зовнішніх форм і національного моменту в
церковно-релігійнім житті, а занедбуванням власного духу”[22].
В останнє десятиліття перед Другою світовою війною значно
загострилася суспільно-політична ситуація. Репресії польських властей,
підривна діяльність агентів більшовизму змушували українське суспільство
консолідуватися на християнських та національних засадах. Однозначно
засуджуючи терористичні методи визвольної боротьби ОУН, ієрархія та
духовенство УГКЦ підтримувало прагнення націоналістів збудувати
незалежну Українську Державу.
Чільні діячі ОУН і якоюсь мірою частина галицького духовенства не
схвалювали антинаціоналістичну діяльність владики Г. Хомишина та його
органу —“Нової зорі”. З цього приводу Є. Онацький у листі (31 січня 1933
р.) до єпископа І. Бучка писав: “...Боюся, що такі виступи (владики
Г.Хомишина.— Б. К.) можуть лише відштовхнути від релігії, а зокрема від
Католицької Церкви, бо ж наша молодь все вбачала і вбачатиме в єп.
Хомишині експонента войовничого католицтва, а не лише його власну особу.
Як знаєте, націоналісти взагалі, а ми зокрема, надаємо велике значення
релігії як виховному моральному чинникові — але виступи, подібні
виступам єп. Хомишина, мимоволі примушують у полеміці переходити
границі дозволеного, бо полеміка, все полеміка... і це викликає небажані
настрої” [23].
Свою позицію щодо взаємовідносин Церкви та націоналізму висловив
президент інституту Католицької акції М. Дзерович у листі до владики
Г.Хомишина: “...Проблема націоналізму, як свого роду нове колективне
розуміння народу, що в специфічний спосіб розтолковує усі проблеми націй,
стоїть перед українським народом в цілому своєму розмірі, як проблема
одверта, що настирливо домагається від різних ідеологічних напрямків
зайняти таке чи інше до нього становище.
...Вважаю, що було б непростимою хибою тактичного характеру
відкинути від себе цілковито тих націоналістів, що на першому місці
ставлять Бога, а після націю, як Богом сотворену.
Націоналісти того типу, що пишуть статті до журналу “Католицька
акція”, статті такі, що навіть при найбільшій своїй ідеологічній строгості
Ваша Ексцеленція не зробила б закиду ні одному реченню, що воно стояло б
врозріз з християнською мораллю та наукою Церкви, такі націоналісти є
неоціненним добром для Греко-Католицької Церкви та українського народу...
...Завдав я собі чимало труду, щоб провірити ментальність того нового
типу віруючого націоналіста, і прийшов до переконання, що не вільно нічого
зробити, щоб зразити до святої Церкви той зародок нового суспільства, бо
він має потенціальну силу молодості, що згодом розвивається у кінетичну
енергію праці на усіх ділянках нашого церковного та суспільного життя.

Віруючі українці націоналісти приймають вповні усі догми християнської
віри та признають, що Католицька Церква переховала дійсно непорочні
вартості моральні Христової науки, і тому переносять усі християнські права
і обов’язки поодинокого громадянина на національний колектив. З цього
виходить ясно, що націоналісти цього типу є силою, що, сама
дисциплінована внутрі, бажає рівночасно дисципліни назовні, щоб довести
до абсолютної гармонії поміж усіми чинниками національного життя, від
Церкви починаючи, на останньому громадянинові кінчаючи...
...Тому признаю, що є правдою, що націоналісти разом з прочим
громадянством вибрали на загальних зборах “Просвіти” на місце радикалів
віруючих націоналістів українців, які стояли в стислому порозумінні зі мною,
а для яких терен в “Просвіті” підготовлено через трирічну діяльність в
головному виділі цього товариства...
...Так, як віруючі націоналісти, бажаю добра для многостраждального
українського народу, але не менше — коли не більше — бажаю добра також
для нашої святої Церкви, з якої долею так тісно зв’язана доля української
нації. Тому на майбутнє — чи на тій позиції, на якій я є нині, чи на іншому
пості, на якому поставить мене Провидіння, — працюватиму для
згармонізування ідеології Христа з ідеологією здорового, творчого
християнського націоналізму...
...Тому, як довго матиму силу до праці, робитиму все, щоб вмішуватись
особисто, та намовлятиму моїх однодумців встрягати в саму середину бігу
національного та суспільного життя, щоб, пливучи з його хвилею, кермувати
його біг в сторону християнської філософії та розв’язок, що є логічною
консеквенцією цієї філософії життя у відношенні до тих життєвих струй.
Тому дозволяю собі твердити, що тільки через деяку відмінність поглядів на
новий християнський націоналізм українців та тактику й можливість
співпраці могли Ваша Ексцеленція мати вражіння принципіальних
розходжень зі мною...” [24].
Упродовж 14 років свого існування (1926-1939) ідеологічним завданням
“Нової зорі” була оборона релігії, Церкви, Апостольської Столиці й
духовенства. Всі питання, що газета порушувала на своїх сторінках, вона
висвітлювала з “католицького модерно-консервативного становища” [25].
Ціла низка публікацій була присвячена церковним, політичним,
економічним, культурним та філософським проблемам. Чимало місця
відводилося інформаційним матеріалам про релігійне та церковне життя
українців як у Галичині, так і на еміграції — в країнах Європи, Канаді,
Сполучених Штатах Америки та Бразилії. Особливу увагу газета приділяла
оглядові міжнародних подій. Окрім цього, у газеті був постійний тижневий
відділ літератури, науки і мистецтва. Запроваджений огляд української та
закордонної преси вівся настільки старанно, що в цьому відношенні “Нова
зоря” могла суперничати з щоденними виданнями. Діяльність, редакційна
практика “Нової зорі” дає матеріал для аналізу прав і обов’язків головного
редактора, ставлення редакції до громадськості, читацької аудиторії,
дописувачів. У ч. 83 за 1931 р. надруковано допис із Лемківщини о. С.
Дмитришина “Як боротися зі схизмою”. У ньому автор висловлює думку, що
схизму може побороти український націоналізм. У “Примітці” до статті
редакція не погоджується з думкою автора, зазначаючи, що “скрайний
націоналізм може звернутися проти схизми, як і проти католицизму, залежно
від політичної констеляції” та підкреслює, що “з успіхом можна поборювати
схизму тільки релігійним освідомлюванням народа в строго католицькім дусі
при помочи устної пропаганди і при помочи католицької преси”.
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Цей допис став причиною для обговорення між владикою Хомишиним
та О.Назаруком цієї ситуації і діяльності редакційного колективу та прав і
обов’язків редактора часопису. У листі (2 грудня 1931 р.) до єпископа
Хомишина редактор “Нової зорі” писав: “...У відповіді на лист з 17. XI. 1931
маю честь заявити що слідує: Редакційній Колегії, котру я скликав 25. XI. с.
р., відчитав я допис о. Степана Дмитришина і примітку при тім дописі в ч. 83
“Н. З.” з 1/XI 1931, подав колєгії до відома, які з того приводу зустріли мене
закиди та просив про висказання опінії про моє становище.
На підставі одноголосної ухвали Редакційної Колєгії повідомляю Ваше
Преосвященство, що в редакційній практиці виробилися такі звичаї щодо
льояльного відношення редакцій до публики і дописувачів.
1). Редактор обов’язаний обслугувати публику зі становища, яке займає
його орган, в данім випадку католицького, то значить не пустити в газеті
нічого, що могло б пошкодити Церкві та її засадам, а писати й поміщувати
такі статті, дописи й замітки, які скріпляли б становище Церкви і вплив її
засад.
2). Коли дописувач присилає підписаний своїм іменем допис і не пише,
щоб не давати під ним підпису, то редактор обовязаний помістити його
допис з підписом, оскільки, розуміється, уважає допис актуальним і
потрібним та має місце в газеті; допис непередплатника при повисших
умовах може помістити, але необов’язаний.
3). Коли редактор уважає, що порушена в дописі справа актуальна і
важна та потрібно її публично освітлити, але не годиться зі становищем
автора, тоді обов’язаний зазначити своє становище, а поміщенням такого
допису виявляє власне найвисший степень льояльности супроти дописувача.
4). Навіть при найточнішім розборі справи поміщення допису о. Степана
Дмитришина і ред. примітки до того допису не може бути й мови про яку
небудь нельояльність редакції, не може бути й мови про свідому прикрість,
заподіяну Вашому Преосвященству, ані не може бути мови про зміну
поведення редакції, бо так редакція все поводилася в подібних справах.
5). Річ відома, що серед значної части нашої суспільности і серед части
нашого духовенства істнує хибна думка, немовби зі схизмою можна було з
успіхом боротися при помочи українського націоналізму та що це становище
згідне з духом катол. Церкви. Та для нас річ певна, що такий погляд хибний
зі становища католицизму. Отже ми повинні користати з кождої нагоди, щоб
поборювати такі хибні погляди. На те власне м. і. істнує катол. преса. Автор
згаданого допису чесно і отверто обстоює свою хибну думку, яка є думкою
значної части суспільности. Коли він не домагався, щоб не печатати його
підпису, а навпаки підписався під дописом, то було б обидою для дописувача
счеркувати його підпис” [26].
“Нова зоря” фінансо залежала від єпископа Г. Хомишина, відомого
своїм непоступливим характером, тому можна лише подивляти
принциповість О.Назарука, який захищав право головного редактора і
редакційного колективу мати свою думку в межах визначених (ідейнополітичних і моральних) засад і приймати відповідне рішення.
Як частина галицького міжвоєнного суспільства, так і деякі сучасні
науковці та публіцисти в діаспорі і в Україні звинувачують владику
Г.Хомишина в пропаганді “латинства”, угодовській політиці щодо польської
держави, наголошують на певних ідеологічних розбіжностях з митрополитом
А.Шептицьким. У дискусії на II міжнародному семінарі істориків
“Українсько-польські відносини в 1918-1947 роках” (Варшава, 22-24 травня

1997 р.) відомий польський науковець А.Тожецький висловився з цього
приводу : “То була людина, вірна й віддана Греко-Католицькій Церкві, лише
була прагматиком і консерватором, до чого, просто, примушували обставини.
Митрополит Шептицький не погоджувався з ним, але й не засуджував його.
Це був один із шляхів, які вибирала Церква в ситуації, коли суспільство
знаходилося поміж угодою і конфліктом...” [27].
Суспільно-політичні події двох останніх передвоєнних років відтворені
на шпальтах “Нової зорі”.
На сторінках “Нової зорі” чимало місця відводилося публікаціям
просвітницько-пізнавального характеру: друкувалися твори художньої
літератури, зокрема історичні публікації О. Назарука, А. Лотоцького,
С.Томашівського та ін авторів. У “Новій зорі” було добре поставлено
бібліографічну роботу. Це рубрики “Бібліографічні замітки”, “Нові книжки і
видання”, “Літературні новини”.
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4.4. Альманахи українських богословів
“Альманах українських богословів”, виданий у 1923 р., став скромним
подарунком студентів-богословів Львівської та Перемиської єпархій з нагоди
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300-ліття мученицької смерті одного з найбільших борців за справу
З’єдинення св. Йосафата Кунцевича. У вступній статті редакційного
комітету, до складу якого входили богослови В.Мельник, В.Яценків,
С.Зубрицький, С.Семчук, С. Смачило та М. Жеплинський, зазначається, що
при підготовці “Альманаху” до випуску “...мали ми на ввазі головно ті
проблеми наших днів, що стоять у звязку зі завданнями українського
католицького духовенства. Думаємо, що його найважнійшою справою в
сучасну пору — це діло святої Унії. По всім ознакам часу й обставин гряде
той час, що в ньому розглядання уніоністичної акції на Сході прибере широкі
розміри. Бо сьогочасний оплаканий стан московської й української
православної церкви, а зокрема автокефалістичні тенденції на Україні, що
враз із безлічу старих та новоутворених сект завели переважну частину
східних Славян в хаос релігійної думки, — дають усяку запоруку недалекого
зближення Сходу до Заходу з метою найти порятунок. Та одною з
найголовніших умовин успіхів у великому ділі святого З’єдинення — це
життєздатність і організативні здібнощі тих, що в ньому найбільше
заангажовані, себто українське католицьке духовенство. Певним є й те, що
при наладнанню релігійних відносин на Сході, велику роль одіграватимуть і
всякі політичні та соціяльні чинники (соціялізм, національність)”.
Серед матеріалів, надрукованих в “Альманасі”, варто відзначити
публікації, присвячені особі та діяльності св. Й.Кунцевича, пера о. Й.Скрутня
“Апостол Унії” та С. Семчука “Св. Йосафат на тлі Унії”, статті о. В.Василика
“Ідея національности в світлі христіянства”, М.Жеплинського “Модернізм у
межах Церкви”, наукове дослідження о. Г. Костельника “Краска” понять” про
психологічні причини атеїзму, В.Бабчука “Декілька заміток про наше
христіянське письменство”, поетичні твори о. Г.Костельника, В.Лімниченка,
В.Яценківа та С.Семчука, публікації про історію заснування та діяльність
духовних навчальних закладів у Львові, Перемишлі та Станіславі, українську
колегію в Римі та чимало інших цікавих та актуальних праць. Для сучасних
істориків, богословів та публіцистів — то цікавий фактологічний матеріал
про життєдіяльність Церкви, науково-богословських інституцій та суспільнополітичне тогочасне життя.
З нагоди 150-ліття Львівської греко-католицької духовної семінарії та
85-ліття діяльності Товариства “Читальня українських студентів богословія
ім. М. Шашкевича” (1783-1849-1933) редакційна колегія, до складу якої
увійшли семінаристи О. Буць (відповідальний за випуск), Я. Ніжникевич та
М. Іжак, підготувала до друку та видала у 1934 р. накладом 1500 примірників
“Альманах українських католицьких богословів”.
У “Передмові” Духовну семінарію названо духовною кузнею багатьох
поколінь священиків, які своєю працею вирвали українську націю з пітьми і
створили “авангард, об який повних сто пятдесять літ розбивалися зазіхання
всіх ворожих сил”. “Альманах”, який вийшов друком у 1934 р. —
продовження славних традицій студентів-богословів, започаткованих ще у
XIX столітті. “Богослови, що любили працювати пером, — підкреслювалося
далі, — розписували перлини своїх думок у “Сині Руси”, в “Русалці
Дністровій”, на ріжних академіях, наукових семинарах, концертах, по
літературних журналах, а зокрема в трьох осібних альманахах з років 1901
(за редакцією Сушка), 1913 (за редакцією А. Стельмаха) і 1923 (за редакцією
В. Мельника)”.
На появу “Альманаху” зреагувала тогочасна галицька католицька преса.
У журналі “Дзвони” надруковано досить змістовну та обширну рецензію.

“Священик, — наголошувала рецензія, — став на довгі часи спочатку
одиноким, а опісля чи не найважнішим чинником розвитку організованого
національного життя. Він по черзі організовував просвіту, творив економічні
і політичні організації, він проводив в життя ідеї, що зроджувалися в головах
одиниць на верхах суспільности серед її інтелектуальної еліти” [1].
1.

Див.: Дзвони.— 1935.— Ч.1.

4.5. Український католицький союз і близька до нього преса
Останнє передвоєнне десятиріччя відкрилося максимально загостреним
протистоянням українців і поляків. Польська влада (і хуліганський елемент)
брутально поводилася з українцями, і міжнародна громадськість зреагувала
на це. В умовах цього загострення в українському політикумі виникла
підозра, що влади закриють “Діло” й інші українські видання. Як згадує
І.Кедрин, він разом із В. Кузьмовичем і О. Луцьким звернувся до
митрополита Андрея із проханням заснувати часопис, який міг би виходити
як орган Митрополичої консисторії, фактично від неї незалежний, але який за
відсутності світської національної преси міг би її замінити [73]. Митрополит
погодився. Тижневик “Мета” виходив за редакцією В.Кузьмовича, фондами
для “Мети” розпоряджався о. мітрат Й. Сліпий, а зв’язковим між “Метою” і
ним був І. Кедрин. “Мета” виходила протягом 1931-1939 рр. Це справді
добротне журналістське видання розраховане на інтелігенцію. Від 1932 р.
тижневик виходив із додатком “Література, мистецтво, наука”. “Мета”
поступово втратила своє значення, бо українська легальна преса
продовжувала виходити. “Мета” була радше не органом Митрополичої
консисторії, а органом Українського католицького союзу, утворений з
ініціативи митрополита Андрея Шептицького 1 січня 1931 р. Ще 22 жовтня
1930 р. митрополит А.Шептицький звернувся до українського народу з
Посланням, в якому сформулював основні принципи діяльності організації:
необхідність дотримування католицької віри та моралі в політичному житті,
збереження відданості Церкви в справах віри, захист прав християнської
родини як “основи народу”, охорона прав селян та робітників, піклування
про культурний розвиток народу. УКС не був партією у повному значенні
цього слова: він не пропонував конкретної політичної програми, але активно
співпрацював із тими українськими рухами, які стояли на християнській
платформі. Власне, тижневик “Мета” був друкованим органом Українського
католицького союзу.
У квітні 1931 р. появляється і літературно-науковий журнал католицької
орієнтації “Дзвони”, своєрідний спадкоємець журналу “Поступ”. “Дзвони”
виходили упродовж дев’яти міжвоєнних років. Журнал об’єднав навколо
себе відомих тогочасних поетів і письменників, публіцистів і
літературознавців, науковців, істориків та філософів. Співробітниками
“Дзвонів” були Д.Чижевський, С.Смаль-Стоцький, Ю.Липа, С.Шелухин,
М.Островерха, Б.-І.Антонич, У. Самчук, Н. Королева, К. Гриневичева, Б.
Нижанківський. Місячник “Дзвони” був виразником католицької ідеології і
думки, і одночасно, засобом екуменічного діалогу. На його сторінках
друкувалися представники католицького і православного віровизнання.
Обов’язки відповідального редактора виконував Петро Ісаїв — один із
організаторів Товариства українських студентів-католиків “Обнова”.
Головою редакційної колегії, до якої входили о. М.Конрад, о. Г.Костельник,
проф. М.Чубатий, був отець-ректор Й.Сліпий. Видання теж користувалося
духовною й матеріальною підтримкою митрополита А. Шептицького.
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“Дзвони” стали осередком і активним учасником галицького
літературного процесу. Журнал згуртував митців і науковців, поетів і
письменників католицького напряму для служби Богові й Україні. Релігійна
й національна ідеї визначали суспільно-культурне спрямування журналу.
Серед активних авторів журналу були Б.Лепкий, У.Самчук, Ю.Липа,
Н.Королева, В.Пачовський, У.Кравченко та багато ін.
Цікавим свідченням про стан журналу “Дзвони” зокрема та католицької
преси загалом є лист о. В. Кучабського ректорові Богословської Академії о.
Й.Сліпому:
“Всесвітлійші і Високопреподобні Отче Ректор.
Добродію!
Остання заввага Отця Ректора про мою ледачість як адміністратора
приневолює мене до вияснення справи отцею дорогою тому, що Отець
Ректор мають стільки заняття, що не найшли би часу вислухати отсі мої
вияснення.
Наклеп о.Козіцького є далеко неправдивий і у великій мірі кривдячий
моє імя. Бо передусім, яка може бути анальогія між адмініструванням “Ниви”
а “Дзвонів”? “Нива” виходить, як не ошибаюся, звиш 40 літ. Має з давних
часів єще репутацію, пятно необходимости й незаступимости та становить
професійний журнал, тому в деякій мірі є необхідний для священиків.
Невелика отже заслуга о. К(озіцького), що “Нива” просперує. Його роля
зводиться єдино до пильнування, щоби передплатники точно виплачували
пренумерату. Не минеться моє твердження з правдою, коли скажу, що о.
К(озіцький) не доложив надто великих зусиль, щоби “Ниву” поширити, бо
прямо добрим тоном кожного священика, матеріально менш-більш
усталеного, було й є — замовити собі “Ниву”. Осмілюся через Отця Ректора
запитати о. Козіцького, чому так світло не просперує “Богословія”, журнал,
який всеж таки повинен заінтерисувати широкі круги священства?
Як представляється натомість справа з “Дзвонами”? Маю тепер ту
моральну сатисфакцію (наче би передбачаючи нинішні інсинуації о.
К(озіцького)), що єще в 1931р. я
1) на сходинах ширшої редакційної колєгії в приявності о. Др.
Костельника, о. Др. Конрада, проф. Чубатого, проф. Заїкина, ред. Ісаїва,
реферуючи фінансову сторону видавництва, остерігав кого слід про
безвиглядність “Дз(вонів)” при так малому ступені заінтересовання
суспільністю видавництвом, подаючи причини (про які нище) і попросто
наражаючи собі деякі особи, жадав зміни на становищі редакторському. Мою
думку теоретично поперли о. Др. Костельник і проф. Чубатий. (Не знаю в
якому дусі хід засідання зреферовано перед Отцем Ректором?). Але цю думку
заступав я кілька разів так в 1931, як і слідуючих роках, а в останньому часі
літом 1933 р.
Двічі просив я о. Ректора о звільнення мене з обов’язків адміністратора,
щоби не брати на себе відповідальности, яка в таких разах все спадає на
адміністрацію.
Свої твердження обоснував я слідуючим: 1) “Дз(вони)” появилися у
хвилину вже доволі несприятливу, бо з початком матеріальної кризи, коли
серед загалу передплатників вже зовсім остро позначилася тенденція
обмежувати видатки на журнали й книжки, які наша суспільність все і нині
вважає злишнім люксусом.
2) “Дз(вони)” своєю ідеологією стали зі самого початку непопулярні для:

а) священства, що в своїй більшій частині не інтересується глибшим
насвітлюванням
проявів реліг(ійно)-сусп(ільного)-нац(іонального)
та
індивідуального життя, та до нині не розуміє ваги, значіння та конечности
кат(олицької) преси; б) інтелігенції світської, яка легковажно потрактувала
“Дз(вони)”, через акцію націоналістів, що потрафили впоїти в суспільність
переконання, мовляв під ніяким оглядом не стоять “Дз(вони)” високо, а тому
не цікаві. Тому то на самому вступі я просив нераз Отця Ректора змінити
редакцію, щоби припинити акцію, яку навіть співробітники "Мети" як
Кедрин проводили проти того, що за “Дз(вони)” не було найменшого попиту.
3) Врешті фатальний крок редакції, яким провоковано деякі гурти
консерваторів, на яких “Дз(вони)” могли в деякій мірі опертися, довів до
того, що акцію проти “Дз(вонів)” повели всі від комуністів до гетьманців
включно, а що всі вони могли чіпитися деяких недомагань зі сторони
“Дз(вонів)” — не диво, що долю “Дз(вонів)” припечатано. Чи адміністрація
винна, що найменшої реклями ніхто не робив їм (що є конечне і
незаступиме). Дійшло навіть до такого куріозу, що “Мета” мимовільно і
може навіть несвідомо рекламувала ”Вістник” і то досить шумно у самому
початку його появи, доки врешті я не запротестував дуже рішуче перед
Отцем Ректором та п. Кузьмовичем. Врешті інцідент той затушовано зі
згляду на п. Гнатишака. Кілько то прохань, мольб, заходів треба було ужити
(і то в 80% безуспішно), щоби такі органи, як “Мета” або “Неділя” здобулися
на петітову рецензію — і то все спізнену і на невідповідному місці. Врешті я
мусив аж платити за ці рецензії, щоби хоч так зарадити лихові. Є це о много
глибші справи, як о. Коз(іцькому) може видаватись.Як міг
спопуляризуватися журнал, коли “Діло” прямо злорадно мовчало, а
позакулісово грало на розбиття. “Новий час” попирав отверто “Вістник”.
“Нова зоря” дискредитувала, а “Хліборобський шлях” виразно воював з
“Дз(вонами)”? Щож міг я вдіяти навіть засипуючи “Дз(воном)” край, коли
мене зворотами тих самих “Дзвонів” “бомбардовано”. Є це лиш з грубша отсі
причини, що так скажу морального наставлення суспільности.
Перейду тепер до технічної сторінки. Перше питання — винен нинішній
адміністратор “Дз(вонів)” в тому, що журнал не здобув собі належного числа
передплатників? Друге — що зроблено в тому напрямі і якими середниками
адміністрація розпоряджала. Передусім дозволю собі поділити всіх
передплатників на кілька категорій, для кращого перегляду.
а. Священство — його треба поділити по дієцезіям. Свящ(енство)
Львівської епархії перетяжене надсиланою йому літературою — не
зреагувало глибше на появу “Дз(вонів)”. Для ілюстрації: на близько 500
адвокатських упімнень, щоби вирівняло залеглу передплату, лиш 8-9%
уважало за свій обов’язок по довшій переписці по грозьбах лиш в деякій
частині вирівняли свої довги, але рівночасно всі упімнуті відпали
добровільно з лісти передплатників. 90% з тих передплатників у відповідь на
упімнення або лаялося або категорично відмовилося від заплати. Старше
священство не зацікавлене “Дз(вонами)”, молодше забідне на передплату.
Священство станиславської та перемиської епархії — з тих самих причин не
пренумерує “Дз(вонів)”. До того причиняється ще одно, що смію назвати
основною ошибкою, а саме “Дз(вони)” як кат(олицький) орган неувійшли в
офіційні зв'язки з Ординаріями дотичними, до чого були з титулу свого
наставлення обовязані, тому, що так скажу, не дістали дебіту на дотичні
епархії, та урядового попертя. Правда — це було дещо важче до переведення,
але не раз висунення деяких осіб було можливим до сповнення. Заходи
адміністрації, зроблені в деякій мірі неофіціально, остали тому попросту без
відповіди.
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б. Лікарі, адвокати — ці в 99% згори відмовилися зовсім явно від
передплати навіть без подання причин і тому всякі спроби надіслати їм
журнал заломилися (На це служу кореспонденцією і списками зворотів).
в. Учителі середніх шкіл — старші віком навіть не реагували на
надісланий журнал так, що по давному часі їх мовчанки адміністрація мусіла
сама припинити висилку, щоби не наражуватись на зайвий кошт висилки і
друкування більшого числа “Дз(вонів)”. Молодші віком — є матеріально
неспроможні до передплати (учуть по прив(атних) школах).
г. Учителі вселюдних шкіл в краю — з причин навіть чисто політичного
характеру поспішно звертали “Дз(вони)” так, що не принимали навіть
надсиланого журналу. Учителі заточенці — ті стають передплатниками
відсотково найрадше. І тут адміністрація зуміла часами досить упрямими
ходами розшукати їхні адреси і кинути між них “Дз(вони)”, та здобути деяку
кількість передплатників (коло 10%, але число це значно обнижилося в
1933р. через кількакратну редукцію платень урядничих.
ґ. Всі читальні і аналогічні організації — не беруться під розвагу через
непідходячий уровень інтелігенції членів тих товариств. Врешті і тут робила
адміністрація деякі заходи — але основно безуспішні.
д. Учні середніх шкіл. Адміністрація єще з початком 1932 р. увійшла в
контакт з усіма катехитами гімназій і семінарій в Галичині, прохаючи о
пропаганду та поширювання “Дз(вонів)” між учнями і на свої кількакратні
інтервенції навіть не одержала ні одної відповіді.
е. Студенти — зразком байдужости до долі “Дз(вонів)” навіть серед
кат(олицьких) кругів студентства служить факт, що заходи адміністрації в
тов(аристві) “Обнова”, щоби місячно хоч 10 пр(имірників) “Дз(вонів)”
розпродати і то з опустом не принесли ніякого ефекту. А зі студентів
Бог(ословської) Академії мимо тоїж пропаганди і опусту лиш 4 (чотирьох)
с(тали) (8) передплатниками і то дуже неточними (це теж свідчить, чи
адм(іністрація) могла успішно виконати свої агенди, коли адмініструвала
журнал о так малій скалі заінтересування.
і. Комісанти — Ту справу наладнано основно єще в 1931 р., та по
кількох місяцях виявляється абсолютний брак попиту за журналом, тому всі
книгарні стримали надсилку їм журналу.
к. Закордон — Америка світська з хвилиною Комунікату в “Дз(вонах)”,
завдяки заходам сфер, що організуються при Січах — виступила вороже
проти “Дз(вонів)”. Священство подібно, як в краю, навіть не реагувало на
надсиланий журнал. Тому адм(іністрація) була приневолена в останньому
часі спинити висилку “Дз(вонів)”, щоби не обтяжувати свого журналу
портом, що є для “Дз(вонів)” досить високим. Волинь — вишукано
заступників (п. Вишнівський — Луцк і кількох поданих сил інших
комісантів) які мимо особистих користей з поширення журналу — не зуміли,
чи радше не змогли його поширити на Волинь.
л. Рекляма — Адм(іністрація) покористувалась при тому в першій мірі
анонсами в “Меті”, “Неділі”, “Ділі”, “Новій Хаті”, “Житті і знанні”,
“Кооперативній Республіці”, “Літописі Червоної Калини”, видано спеціяльні
проспекти в дуже вибагливому оформленні (на початку 1933 р.) скількістю
понад 1000 шт(ук), які розіслано по краю і за кордон. Випечатано кілька
летючок, розіслано кількакратно адм(іністративні) і адв(окатські) упімнення,
рахунки, витяги конт. Взагалі справу реклями поставлено на дуже високому
уровені і в тому згляді адм(іністрація) проробила не лише надзвичайні
заходи, але — сміло можна сказати — зареклямувала “Дз(вони)” так, як ні

однин з існуючих журналів цього не зробив. Слід тут підчеркнути дуже
важну обставину — адм(іністрація) не ма(ла) до розпорядимости майже
ніяких фондів, призначених на ту ціль і тому дуже була обмежена в своїх
руках. А при “Дз(вонах)” якраз треба було всю увагу звернути на добру
рекляму, навіть платну і це я реферував кілька разів ВС — 12(?) —
о.Ректорови, але безуспішно. Рівнож адміністрація увійшла в переговори з
“Карпатією” в цілі уділювання передплатників асекур(аційних) премій, але
заходи остали безуспішні через обмеженість рухів “Карпатії” в таких
імпрезах. Так само переговорювано з деякими фірмами, як “Комета”. В
останньому часі адм(іністрація) задумує звернутися до лікарів, щоби
уділювати опусту за конзультації передплатників взаміну за анонсування їх в
журналі. Мимо всіх цих заходів ефект праці був мінімальний. Отже чи вся
вина лиш по стороні адміністрації?
Супроти повищого осмілюсь через ласкавість Всесвітлійшого Отця
Ректора запитати о. Козіцького, чи він зумів би поставити і провадити краще
журнал при такому наставленні суспільности, і то вести видавництво, що зі
самого початку не рентувалося і не мало найменших запасових фондів(?). І
чи є це ледачістю — ті всі міри, які я ужив і думаю, що достаточно ужив і
ледви чи хто другий на мому місці був би краще це за мене перевів. Правда
— я в справах фінансових далеко не мистець, але в такій матеріальній
ситуації, в якій адміністрація все була, то навіть це, що я зробив, то вже
досить було, щоби “Дз(вони)” при середному лиш зацікавленні суспільности
могли жити. Коли цего нема, то це лиш доказ, що суспільність не уважає для
себе конечним поперти і втримати журнал. А на це найкращий адміністратор
нічого не вдіє.
Прохаю проте приняти вирази моєї найправдивішої пошани та
синівського віддання — найнищий у Христі слуга о. Кучабський Володимир.
Львів, дня 20 листопада 1933 р.” [2].
Ще у 1923 р. у Львові з ініціативи о. Т. Галущинського було засновано
Богословське наукове товариство. На його засіданні було вирішено видавати
науково-богословський журнал “Богословія”, який виходив до вересня 1939
р. У роки німецької окупації вийшло одне число журналу. За весь період
вийшло 20 томів цього наукового тримісячника, 13 томів “Праць
Богословського Наукового Товариства”, 30 томів “Видань Богословії”, 34
томи (річники) місячника для духовенства “Нива”, яка в останніх роках теж
перейшла у власність Товариства. Усі ці видання засвідчили великий
розвиток української богословської думки, показали світові, що українське
католицьке духовенство продовжує і розвиває славні традиції попередників.
“Богословія” згуртувала молоді кадри католицьких богословів, послужила
важливим чинником процесу національного відродження.
Під керівництвом професора К. Чеховича семінар слов’янської філології
філософського факультету Академії в липні 1936 р. видав журнал “Слово”. У
вступній статті “Від редакції” зазначалося, що “...беручи до уваги повний
упадок словянської фільології на східній Україні під режімом большевицької
Росії, “Слово” хоче згуртувати українських слявістів до інтензивнішої праці
на цьому науковому полі, щоб ми не перестали бути активними учасниками
при розбудові світової слявістики”. “Слово” виходило у 1936-1938 рр. Ідея
проведення свята української католицької молоді у Львові виникла у 1932 р.
Про цей задум висловив свої міркування на одній із конференцій
представниць Марійських дружин митрополит А. Шептицький.
У привітальному слові перед Різдвяними святами Папа Пій XI з нагоди
1900-ліття Христових мук оголосив “Святий Рік”, який заплановано було
відзначати з 2 квітня 1933 до 2 квітня 1934 рр. У січні 1933 р.
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Архиєпархіальний інститут католицької акції повідомив про рішення
провести у Львові 6-7 травня 1933 р. Свято католицької молоді. Цією
релігійною маніфестацією українська молодь хотіла висловити вірність
Христовим ідеалам, висловити протест проти підривання основ релігії і
релігійного життя в Галичині та переслідування релігії і руйнування
релігійного життя більшовиками у Східній Україні.
У приміщенні греко-католицької Малої семінарії 13 січня 1933 р.
відбулася прес-конференція за участю владики І. Бучка, голови
Архиєпархіального інституту католицької акції І. Бабія та голови Ділового
комітету свята В. Кузьмовича для представників української католицької та
національної преси. У вступному слові єпископ-помічник Львівський І.
Бучко пояснив мету і завдання Свята молоді, яке планується провести під
гаслом “Українська молодь Христові”. Це свято водночас релігійне і
національне, що преса Галичини пропагуватиме цю акцію та висвітлить хід її
проведення на своїх сторінках. Про плани та організацію проведення свята
представникам преси розповів В. Кузьмович, який висловив надію про тісну
співпрацю Ділового комітету свята з редакціями часописів. Представники
“Ниви”, “Мети”, “Нової зорі”, “Правди”, “Нашого приятеля”, “Діла”, “Нового
часу”, “Нашого прапору”, “Неділі”, “Свободи” та інших видань заявили про
готовність до співпраці у підготовці, проведенні, пропаганді та висвітленні
свята “Українська молодь Христові” у періодиці.
1 березня 1933 р. галицька католицька преса опублікувала Пастирське
Послання єпископату Української греко-Католицької Церкви:
“В честь Христа, нашого Царя, у 1900-ліття установлення Пресвятої
Евхаристії і в честь животворної Христової смерти на Голгофті проголосив
Святіший Отець Пій XI 1933 рік — Роком Ювилейним.
Зараз після проголошення того Святого Року постановив Інститут
Католицької Акції відсвяткувати його великою всенародньою маніфестацією
української молоді під кличем “Українська Молодь Христові”.
Ми, Ваші Архипастирі, похваляємо постанову відсвяткувати це
ювилейне свято Української Молоді, яке має відбутися 6-го і 7-го травня
1933 року, горячо його поручаємо молитвам і старанням усіх Наших Вірних,
передовсім ОО. Душпастирів і Катехитів та запрошуємо всіх до участи згідно
з програмою нашого Ділового Комітету. Закликаємо всіх віддати
якнайбільшу пошану і славу Господеві нашому Ісусові Христові, щоби цим
святом виєднати якнайбільше благодатей для самих учасників і для цілого
нашого українського народу”.
Напередодні офіційного відкриття свята митрополит Андрей
Шептицький Пастирським листом привітав учасників свята: “Ви зїхалися,
щоби доказати свою вірність і відданість Христови Спасителеви.
Як Митрополит сердечно Вас усіх тут витаю, тішуся дуже тим зїздом,
що всьому світови доказує, як Ви, наша Молодь, привязані до Ісуса Христа,
до св. віри наших батьків, до св. католицької віри і до св. католицької
Церкви.
У Львові відновите приречення вірности Христови. Це приречення Ви
складали вже у день св. Хрещення через хресних родичів. Це приречення Ви
відновляли у кожній св. Сповіди, з приводу Місії, яка в неодному з Ваших
сіл відбулася. Так торжественно, так прилюдно, при стільки свідках Ви цього
приречення ще не складали. Нехай та хвиля глибоко запишеться у Вашій
памяті! Будьте до смерти вірні цьому приреченню! Прирікаючи вірність
Христови, Ви наново приймаєте обовязки щодо Його св.Церкви й прирікаєте

свято й вірно, по христіянськи виповняти обовязки Ваші супроти
Українського Народу.
Ніхто Вас не змушував прибути до Львова на те свято. Ви добровільно й
свідомо пішли за запрошеннями Ваших духовних Отців і тих світських
щирих католиків, які своїми заходами й трудами причинилися до уладження
того великого торжества. Ці запрошення одобрив та повторив і я. Ви їх
послухали і торжественно віддаєте Христови Спасителеви Ваш поклін
богопочитання і щирої вірности.
У сповненню того доброго діла Ви мусіли побороти неодну перешкоду,
бо у сповненні добрих христіянських діл, усе треба поборювати багато
великих труднощів. Деякі люди представляли Вам ріжні небезпеки й хотіли в
Вас вмовити недовіря до св. Церкви. Вони боялися того, що люди звичайно
політикою називають, думали, що політики захотять того релігійного свята
вжити для своїх цілей. Вони голосили, що сама св. католицька Церква має
якісь політичні ціли, до яких хоче Вас затягнути. Вони були в блуді. Можу
Вас усіх запевнити, що св. католицька Церква на нікого ніколи не накладає
обовязку якоїсь політики. Політика змінна, може бути кожної днини інша.
Обовязки св. віри і христіянсько-католицької моралі незмінні — вічні.
Та католицька мораль дозволяє на всяку політику, непротивну Божим
законам, — але ніякої політики ніколи людям не накидає. І ми, Ваші
душпастирі у парохіях і я, Ваш зверхний душпастир, ніякої політики ніколи
Вам не будемо накидати. Досить з нас, коли будете до смерти вірні
Христови, досить з нас, коли по христіянськи, по Божому сповните Ваші
обовязки зглядом родителів, рідні, зглядом українського Народу.Нинішній
день хай буде для Вас памяткою на ціле життя! Хай буде початком кращого,
вищого, більше христіянського, більше Божого життя! Хай буде початком
нового, — святого життя!".
З 1 січням 1933 р. українська католицька періодика поповнилася ще
одним часописом. Появилися “Львівські парохіяльні вісти” — часопис,
“присвячений релігійному життю города Льва”, який виходив двічі на
місяць, кожного 1-го і 15-го числа. Глава Української Греко-Католицької
Церкви владика Андрей Шептицький, уділяючи архипастирське
благословення на випуск часопису, підкреслив, що “Митрополичий
Ординаріат приймає з радістю вістку, що Товариство св. Андрея з днем 1
січня 1933 приступає до видавання двотижневика “Львівські парохіяльні
вісти” для поглиблення й обєднання релігійного життя греко-католиків міста
Львова” [3].
У вступній статті “Наші ціли” редакційний колектив, який очолив
о.Ю.Дзерович, повідомляє, що за статистикою у м.Львові мешкає понад 40
тисяч греко-католиків з різними становими (священики, правники, лікарі,
учителі, техніки, купці, міщани, ремісники, домовласники, служниці),
політичні, економічні, кооперативні організації, діяльність яких спрямована
на поліпшення умов життя в суспільстві. Але загальної релігійної організації,
яка б об’єднувала українців греко-католиків міста, розбитих на десять
парохій Львова, не було. Таким об’єднуючим чинником мав би стати
заснований орган “Львівські парохіяльні вісти”. Тут же говорилося, що
видання буде вміщувати “... Євангеліє на надходячі неділі і свята, враз з
коротким поученням — “читанням”, яке пояснить Євангеліє неділі або
подасть ідею свята, щоби і ті, які з якоїсь важної причини не були в церкві,
жили життям Церкви, наукою Церкви, поданою в нашій газетці, а ті, що
підуть до церкви, прочитали собі Євангеліє у народній мові і те саме
Євангеліє у церковній мові ліпше зрозуміли” [4].
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На сторінках “Львівських парохіяльних вістей” друкувалися статті на
актуальні теми релігійно-суспільного життя, нариси, повісті, легенди та
новели, “життєві описи заслужених священиків, громадян, що словом і ділом
працюють для добра Церкви на хвалу Божу”. Особлива увага зверталася на
“пояснення і звеличення нашого чудового, прегарного обряду, краси й
гордощів наших, памятаючи на заповіт нашого безсмертного Маркіяна:
“Вирвеш ми очі й душу ми вирвеш, й не возьмеш милости й віри не возмеш,
бо руське ми серце тай віра руська!” [5].
У четвертому числі “Львівських парохіяльних вістей” надруковано
статтю “Які ми смішні!”. В ній акцентується увага на такому невідрадному
факті з тогочасної галицької дійсності: українці купували часописи,
публікації яких ображали релігійні, національні та моральні почуття народу.
І читачів “...навіть ніщо не зворушує, напр. лайка на наших Архиєреїв за їх
направду християнські пастирські слова, брехні на наших священиків,
наклепи на наш народ, який у поняттю тих газет складається лише з самих
драбів, злодіїв, різунів, півголовків...”. А в той же самий час “...христіянська,
католицька преса ледве животіє, бо ми її або зовсім не читаємо, або
дурничкою хочемо її дістати з другої руки, а на ворожу нашій Церкві,
нашому народові пресу все гріш знайдеться”.
Чергове, і останнє, число часопису вийшло друком 15 березня, тобто
рівно через місяць. У редакційній статті “Які ми бідні!” зазначається, що,
приступаючи до видання “Львівських парохіяльних вістей”, отці-парохи
Львова надіялися і вірили, що, як і римо-католики, які шостий рік підряд
видають парохіяльний тижневик, більш як шістдесятитисячна грекокатолицька громада зуміє фінансово втримати свою двотижневу газету. “Не
зважаючи на те, — підкреслювалося в статті, — що всю свою працю:
редакційну, коректорську, адміністраційну, експедиційну давали ми
безкорисно, безплатно, не найшлось наших 1200 вірних по всіх десяти
церквах м. Львова, щоб жертвували по 20 сот. місячно, доконче потрібних
для заплачення лише коштів паперу і друку...”.
Редакційний колектив зауважує, що з цим числом робить ще одну
спробу продовжити видавництво газети, але якщо їх не підтримають читачі,
то “нехай бодай вина не паде на наше львівське духовенство, що воно не дбає
про організацію своїх вірних під прапором Христової Церкви”…
Мабуть ніяка відпустова місцевість в Україні не має стільки чару, не дає
паломникам такого релігійного настрою та не промовляє таким сильним
акордом віри, як Зарваниця — місце почитання Пресвятої Богородиці,
Цариці Поділля, Зарваницької Матері Божої. Сюди приходять тисячі й тисячі
тих, що спраглі ласки Небесної Неньки і Її стражденного Сина.
Зарваниця... Невеличке село на Поділлі. Його історія тісно
переплітається з історією України, з історією нашого народу. Століття
трагічної історії України позначилися і на чудодійному місці Зарваницькому.
Але народ завжди пам'ятав про це святе місце і відбудовував його, приводив
у належний лад.
...Перша світова війна не пощадила Зарваниці. Австрійська та російська
армії не раз проходили через це подільське село. Внаслідок воєнних дій
Зарваниця майже зникла з лиця Землі. Велика заслуга у відбудові святині
єпископа Микити Будки, який маючи велику побожність та пошану до
Матері Божої, щиро і віддано брався за відбудову знищеного воєнними діями
відпустового місця. У міжвоєнний період XX ст. Зарваниця славилася своїми
відпустами. Починаючи від свята Юрія (початок відпустів) і аж до свята

Покрови у пізню осінь, не лише у кожну неділю й свята, а й у будні до
Зарваниці тягнулися люди, які інколи проходили сотні кілометрів важкої і
далекої дороги, щоб скласти подяку і свої молитви Зарваницькій Божій
Матері, опікунці українського народу. Владика Микита ціле літо проводив у
Зарваниці. Крім проведення урочистих архиєрейських Богослужінь та
проповідей Божого Слова, ночами він працював над проектом розбудови
відпустового місця. Одночасно виконував функції проектанта, будівничого
та адміністратора будови. Ідеєю владики Будки було зробити із Зарваниці
“Український Люрд”. У його голові було чимало задумів і бажань, що їх він
мимоволі голосно висловлював, ходячи по площі: “Розбудую Зарваницю...
Створю другий Люрд... А лісовою доріжкою збудую хресну дорогу аж до
каплички з чудотворним джерелом”. Увечері, після важкої щоденної праці,
єпископ Микита Будка уважно придивлявся до своїх проектів, задумів. Тихо
звучала молитва, в якій він продовжував висловлювати свої бажання: “У стіп
Твоїх, Небесна Мати, всі мої плани, задуми й... усе моє життя”.
У ті часи вже стало традицією, що напередодні відпусту, ввечері, усі
процесії паломників, що зійшлися до Зарваниці, йшли походом до каплички,
де відбувалася коротка відправа з проповіддю. Це була надзвичайно
захоплююча картина: велика кількість паломників, освітлена малими
вогниками, тихенько просувалася дорогою до каплички, щоб з усіх сторін
оточити її.
Найбільші враження на паломників справляли суботні Вечірні та
святкові Молебні до Матері Божої. У супроводі великої кількості
духовенства й вірних Церкви з Найсвятішими Тайнами у величних
процесіях, з церкви через усе село до каплички Матері Божої, брав участь і
сам владика Будка. З тисячі тисячей уст неслася тоді мелодія пісні “О,
Маріє... Мати Божа... зглянься Ти над нами”... А після Молебню, єпископ
Микита Будка проповідував до великої кількості вірних. Його голос лунав
відгомоном серед зоряної ночі, викликаючи містичний настрій у присутніх.
Але Друга світова війна перервала всі плани владики Микити Будки.
Його, разом з іншими владиками Української Греко-Католицької Церкви,
заарештували 11 квітня 1945р. і вивезли на заслання...
З благословення єпископа УГКЦ Микити Будки у 1933 р. вийшов
друком часопис для прочан “Зарваниця”. У статті “Прочанам до Зарваниці
Мир в Господі і Архиєрейське благословення!” владика М. Будка писав, що
“ми вибрали форму часопису, а не книжечки для того, щоби Вас запросити
до участи в уложенню дальших чисел. Пишіть про все, що Вас дотичить з
нагоди паломництва до Зарваниці, особливо про вислухані Ваші прохання, та
про чудесні оздоровлення тих, що їх удостоїлися і ще жиють, та певно Вам
радо розкажуть” [6].
У вересні 1936 р. появляється гомілетично-катехитичний місячник
“Сівач”, присвячений “проповіди і катехизі”, редактором якого став о.
П.Дзедзик. На його сторінках друкувалися “недільні й празничні проповіди, у
докладних начерках (які, доповнені льокальними додатками дадуть майже
готові науки), систематично уложені катехизи, катехитичні проповіди,
ексорти, апольогетичні конференції, приклади до проповідей і ексорт, як теж
і теоретичні статті з обсягу проповідництва та катехитики” [7].
Крім чисто проповідницьких статтей на сторінках журналу друкувалися
матеріали про діяльність Католицької акції, науки літургійні, місійні,
великопосні, Марійські, до Пресвятого Серця Ісусового, порушувалися
питання суспільного життя.
Велику увагу редакція часопису присвячувала “саме наукам про
суспільне питання. Якраз нині, коли большевизм намагається скрито
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протиснутися буквально всюди, — навіть й до церковних організацій, коли
квестія нерівного поділу дібр сталася вихідною точкою воюючого
безбожництва, — такі науки про суспільне питання незвичайно актуальні й
конечні” [8].
Перше число журналу редакція з рекламною метою розіслала всім
священикам галицької церковної провінції з проханням проінформувати про
появу нового видання молодих священиків, чиї адреси ще невідомі. З 2600
розісланих примірників було повернуто з десяток. Листи читачів із
Галичини, Закарпаття та Америки підтверджували, що духовенство та
семінаристи зацікавилися новим виданням. Богослов із Ужгорода
Ю.Соколович у листі до редакції зауважив: “...подібного змісту журналів в
рідній мові перед “Сівачем” ми ще не читали. Риторика й катехитика це
важні предмети богословської науки. А “Сівач” якраз тому полюбився нам,
бо, як з першого числа бачимо, находяться в ньому цінні практичні річи з
гомілєтики й катехитики, які ми теоретично перебираємо в Духовній
Семінарії...” [9].
У перших чотирьох числах “Сівача” надруковано: о. О. Горчинського —
“Проповідь на XV Неділю по Зісланню св. Духа”, о. П. Дзедзика “Через
обнову проповідництва до обнови християнського життя” та “Цикль
конференцій про Католицьку Акцію”, о. Й. Застирця — “Літургійну
проповідь”, о. А.Погорецького — “Проповідь на Введення в храм Пречистої
Діви Марії” та о. А.Галандюка “Як повинна виглядати правильно збудована
катехиза”.
Від січня 1938р. журнал почав друкувати чотиристорінковий додаток —
працю о. проф. А.Галандюка “Початкова наука релігії”, який священики мали
можливість використовувати при катехизаційних науках у початкових класах
шкіл, кружках Католицької акції української молоді (КАУМ) і т. ін.
Важливе місце на сторінках видання посідали бібліографія та рецензії,
серед яких були відгуки на Пастирське послання митрополита Андрея
Шептицького “Осторога перед загрозою комунізму”, книгу владики Г.
Лакоти “Дві престольні церкви перемиські”, “Календар Місіонаря на рік
1937”, книгу о. П.Дзедзика “Місія з Назарету”, твір отця-василіянина
М.Федоровича “Безсмертна династія Риму”, “Душпастирський календар на
1938 рік”, “Ювілейний Альманах українських католицьких богословів
Перемиської Епархії” та ін.
Серед найактивніших авторів часопису були священики Г.Кубай,
В.Попадюк, І.Миронюк, П.Мриглод, М.Угорчак та ін.Останнє, тридцять
четверте, число “Сівача” датоване червнем 1939р.
З початком 1939р. вийшов друком двомісячник, присв’ячений
стигматизації, “Божі сліди”, видавцем і редактором якого став І. Костельник
— син о. Г. Костельника.
У статті “Наш часопис” редакція інформувала, що німці, які мають лише
одну відому стигматичку Терезу Нойман, починаючи з 1928 р. щорічно
видають “Konnersreuther Jahrbuch”. “Ми вже маємо аж пять (відомих)
стигматичок, — зазначалося в статті, — і то так з собою містично
сполучених, як ще в історії ніколи не було, то що нам робити?” [10].
Відповідь на це запитання — заснування часопису, який мав би стати
трибуною “для всіх тих осіб, що знають щось про явища наших стигматичок.
Нехай же скажуть своє слово явно й розважно, беручи повну
відповідальність за нього, готові на явну чужу критику. Тай треба органу, де

можна би опрокидувати фалшиві схиблені думки про стигматизацію, що від
часу до часу являються по часописах” [11].
Зазначалося, що через технічні причини перше число журналу вийшло із
запізненням. У рекламних цілях його розіслали на деякі адреси. Наступне
число, яке появилося в квітні, редакція розіслала лише передплатникам.
Вийшло всього чотири числа видання, загальним обсягом у 160
сторінок. Автором більшості статтей був о. Г.Костельник — ідейний
натхненник і популяризатор стигматичок Насті Волошин та Євстахії Бохняк.
У журналі було надруковано низку його статтей: “Що думати”, “Чайковичі”,
“Евстахія і Настя”, “Чудесне відновлення хреста на архикатедрі св. Юра у
Львові і таємне світло”, “Евстахія Бохняк рятує горіючу церкву”, “Чудесне
відновлення хрестів на церквах і костелах у Львові” та інші. Крім цього
надруковано статтю о. І. Мащака “Божа Акція” та Сергія Хрицького
“Чудесне позолочення хреста на вежі Успенської церкви у Львові”. У
четвертому, останньому числі “Божих слідів” надруковано статті “Неясний
момент у житті св. Франциска з Асізі” та “Про Терезу Нойман”.
Як зауважив о. Т. Коструба, “впавши жертвою обману (менше з тим,
природного чи позаприродного), наш філософ (о. Г. Костельник.— Б. К.) не
здався. Того рода явища стали одним зі складників його світоглядної будови.
За цим пішли інші явища, яким ентузіяст таємного зараз же занявся і признав
їх за стигматизацію (книжечки про Настю Волошин, Євстахію і ін., а також
двомісячник “Божі сліди”). Врешті завершенням цього захоплення
“таємничим” були численні віконні шиби, на яких, мовляв, “Настя містично
малювала образи” (“Містичні образи Насті Волошин”). Хоча консисторська
Комісія не визнала цих явищ як надприродні й Божого походження,
Г.Костельник пише і друкує окрему відповідь проти рішення Комісії. Цим
порушенням дисципліни завершує справу своїх дослідів над “таємничими
явищами”.
Жовківський “Місіонар” у 1938 р. видрукував статтю митрополита
А.Шептицького “Надзвичайні прояви в христіянському житті”, з якої
почерпуємо, що видіння, екстази, стигматизація згідно з наукою Церкви “не є
предметом віри, як християнської чесноти”.
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4.6. Марійські товариства: їх вплив на духовне відродження
нації
У збереженні християнських традицій і плеканні духовності серед
українського народу важливу роль відігравали різноманітні церковні
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товариства, серед яких найбільш поширеними були Апостольства молитви та
Марійські дружини. В літописах василіянських монастирів і шкіл, у багатьох
рукописних і друкованих збірниках та пам'ятках збереглися спогади чи
згадки про славні традиції Марійських товариств і Марійських дружинників.
Ініціатором заснування Марійських товариств в Україні був митрополит
В. Рутський. На його прохання, ще у 1615 р. Папа Павло V надав право
засновувати при василіянських школах Марійські дружини. У XVII-XVIII ст.
їх було 30-40, і діяли вони при василіянських школах у Жировичах, Любарі,
Володимирі-Волинському, Острозі та багатьох інших. У другій половині XIX
ст. їх відновив у Галичині о. І. Дольницький. Товариства починають
виникати в різних містах Галичини. Так, при Львівській духовній семінарії о.
Й. Лучинський, ЧСВВ, заснував у 1890 р. Марійське товариство богословів, у
1904р. у Львові було засновано Марійське товариство пань (голова
О.Бачинська, духовний провідник о. Т. Галущинський), о. Й. Скрутень у
1918 р. також заснував у Львові Марійське товариство пань.
Особливо розвою Марійські товариства набули у 20-х рр. минулого
століття завдяки діяльності отців василіян Й. Маркевича та І. Назарка. Отець
Маркевич добре спопуляризував ідею Марійського руху між молоддю,
поширив діяльність товариств на середні школи та об’єднав розрізнені
гуртки у Марійське товариство молоді. У Галичині в міжвоєнний період
налічувалося близько 350 Марійських товариств, які об’єднували близько 20
тисяч членів. Вони діяли в багатьох містах Львівської, Перемишльської і
Станіславівської єпархій: Золочеві, Стрию, Зборові, Тернополі, Перемишлі,
Жовкві, Ярославі, Яворові, Станіславові, Бучачі. За своєю структурою
Марійські товариства поділялися на Марійські дружини для молоді середніх
шкіл і для старших, Марійські гуртки для дітей. Згодом було засновано
Марійські дружини жінок і чоловіків, які об’єднували, здебільшого,
інтелігенцію, та Марійські дружини для міської й сільської молоді.
Головну Управу Марійського товариства молоді очолював презес (о.
Й.Маркевич), якого призначав протоігумен Василіянського Чину, два його
заступники (о. Т. Горникевич і о. Й. Лучинський) та секретар президії (о. В.
Яценків). До президії Ради управи Марійського товариства молоді входили
презес із заступниками, голова Товариства катехитів о. Ю.Дзерович, отці
Л.Лужницький (Львів), В.Лициняк (Львів), М. Конрад (Тернопіль),
Л.Несторович (Перемишль), І. Фіголь (Станіслав) та І. Лятишевський
(Станіслав).
Марійський рух розгорнув інтенсивну просвітницько-видавничу
діяльність. Наприкінці 1920 р. товариство видає 5-тисячним накладом
календар “Ідея”, розпочинає випуск журналу для академічної студентської
молоді “Поступ”, для дітей та шкільної молоді — “Наш приятель”, а також
“Календарець Нашого приятеля”, спочатку неперіодично, згодом як
квартальник, появляється орган Управи — “Вістник Марійських товариств”,
серії книжечок “Бібліотеки Нашого приятеля”, різноманітні християнські
календарі. У 1922 р. вийшла друком брошура “Христіянська організація
шкільної молоді”, своєрідний помічник в організаційній праці Товариства. З
початком 1923 р. вийшли “Цікаві оповідання”, до травня 1926 р.
розповсюджено 15 тисяч примірників. Наступного року вийшла серія
апологетичних брошур “Правда”.
Органом Управи Марійських товариств молоді був “Вістник Марійських
товариств”, редактором якого був отець І. Назарко, ЧСВВ. У редакційній
статті (ч. 3 за 1937 р.) зазначено, що незважаючи на фінансові труднощі,

журнал виходитиме щоквартально, обсягом 24-28 сторінок та з окремим
чотиристорінковим додатком для отців-провідників “На глибінь”, в якому б
друкувалися різні промови та проповіді для членів Марійських дружин.
При Управі Товариства працювала пресова секція, яка складалася з двох
підсекцій. Перша підсекція відповідала за випуск періодичних видань:
“Поступу” — місячника для українського католицького студентства,
“Нашого приятеля” — часопису для дітей та шкільної молоді, “Вістника
Марійських товариств”, а також неперіодичних видань серії “Цікавих
оповідань” та “Правди”. Друга пресова підсекція (“Добра книжка”) видавала
твори оригінальної української белетристики — “Бібліотека Логос”, праці
іноземних авторів — “Бібліотека Меріяма” та різні популярно-аскетичні,
апологетичні та дитячі видання.
У 1936 р. “Вістник Марійських товариств”, характерезуючи своє
завдання, підкреслив, що часопис буде поглиблювати Марійську дружинну
ідеологію і з цією метою на його сторінках будуть поміщуватися статті з
Марійської ідеології, методологічні і практичні поради, звіти з діяльності
Марійських товариств світу та Галичини.
У травні 1937 р. відбувся перший краєвий з’їзд Марійських дружин
учнів середніх шкіл, який зібрав у Львові представників молоді з багатьох
міст і містечок Галичини: Бережан, Бучача, Городка, Жовкви, Заліщик,
Золочева, Кам’янки Струмилової, Коломиї, Перемишля, Рогатина, Сокаля,
Станіславова, Теребовлі, Тернополя та ін. З цієї нагоди на адресу Управи
владики УГКЦ Андрей Шептицький, Григорій Хомишин та Йосафат
Коциловський надіслали привітальні листи, в яких відзначали великі заслуги
митрополита В. Рутського у заснуванні Марійських дружин на українських
землях та їх роль і значення в історії Церкви і народу в XX столітті.
Наступного року (4 і 5 червня) з нагоди 950-ліття хрещення РусиУкраїни та 300-ліття смерті митрополита Й.В.Рутського відбувся перший
конгрес Марійських дружин середньошкільної жіночої молоді.
Світова війна перервала діяльність Марійських товариств у Галичині.
Лише зараз, після проголошення незалежності України та виходу нашої
Церкви і Василіянського Чину з підпілля, Марійські товариства відродилися і
розгорнули активну діяльність.
“Надія України” — календар Лицарства Пресвятої Богородиці вийшов у
1939р. Своїм змістом і поліграфічним оформленням він привертає увагу
дослідників. У першій частині під назвою “Христіянська Україна”
надруковано поетичний твір Ю. Шкрумеляка “Маріє, Мати!” та легенду-вірш
“Мати Божа в хаті розбійника”, церковний календар на 1939 рік (на кожній
сторінці якого подано нариси про українські чудотворні ікони в Гошеві,
Зарваниці, Кам’янці Струмиловій, Крехові, Маркополі, Почаєві, Самборі,
Львові, Улашківцях, Уневі та Холмі), статтю “Нерукотворний образ
Богоматері в Чайковичах”, Послання митрополита А. Шептицького з нагоди
950-ліття хрещення Руси-України, публікації о. І. Гриньоха “Місія
християнської України” та о. К. (мабуть, що о. Квіт.— Б.К.) “Краса грецького
обряду” та ін.
“Історична частина” складається із серії матеріалів про визвольні
змагання українського народу (воєнний спогад Ю. Андріїва “Зов пташини
серед ночі”, “Київ здобутий”, “Як ми входили до Києва”, фоторепортаж,
присвячений Українським січовим стрільцям), публікацій народознавчого
(“Племена українського народу”) та краєзнавчого (“Немає кращого Дніпра...”
— короткий опис рідних земель) характеру, інформаційний матеріал про
світові події.
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У посланні митрополит А. Шептицький зазначає, що ювілей цієї
історичної події повинен викликати в душі і серці кожного українця “гадку,
до якого ступня і чи тільки перед людьми, чи направду — є він великим
приклонником Ісуса Христа, глибоко переконаний у правді Євангелія, що
будує все своє життя, всі свої праці, всі наміри на незрушимих як криця
засадах Божого Обявлення і Христової науки”.
Митрополит підкреслює, що щасливі ті народи, “у котрих родина
правдиво християнська; які мають Божих і глибоко віруючих провідників;
памятаючи про науку Ісуса Христа, безперестанно просить о святих
єпископів і священиків, о святих провідників життя суспільного, народнього
й політичного” [1].
На особливу увагу заслуговує стаття о. І. Гриньоха, в якій він порушує
питання місії (післанництва) та завдання України й українського народу в
сім’ї християнських народів світу. Автор підкреслив важливу роль прийняття
християнства Україною, яке, поряд з багатьма іншими подіями, мало
найбільший вплив на історію та життя народу, стало “підставою під
всесторонній розвиток українського народу, бо передусім зєдинило,
зцементувало всі українські племена, які злучилися одною вірою і стали
почуватися одним народом. З єдности віри створилася і єдність національна”
[2]. Прийнявши християнство, Русь-Україна “взяла на себе почесний і
важний обовязок стати заборолом Европи перед східніми та північними
ордами, що безупинно нападали на Европу, бажаючи знищити християнську
культуру”. Другим завданням християнської України було зберегти та
розвинути скарби християнської культури на сході Європи. Як і перше, так і
друге завдання Русь-Україна з честю виконала. Зразу ж після прийняття
християнства в Україні почало “розвиватися чернече життя, шкільництво,
церковне письменство, а хоч розвивалося це все за грецьким зразком, та
приймало щораз більше місцевих, рідних українських первнів, так, що нова
христіянська культура на Україні повстала наче з душі народу, не
затрачувала свого первісного змісту, тільки прибирала національні українські
рямці і шати” [3].
Тривогу автора статі викликає брак єдності серед українського народу.
Відзначаючи 950-літній ювілей хрещення Руси-України він закликає
пригадати собі, що "правдива єдність можлива тільки на основах віри".
Стаття закінчується закликом бути свідомими "великого післанництва
Христіянської України колись і нині, скріплюймо себе вірою для його
виповнення, а тоді певно всесторонньо скріпне і відродиться український
народ і його рідна земля” [4].
Стаття “Краса грецького обряду” зміцнювало ідейно хитких, бо польська
адміністрація в різний спосіб намагалася перетягувати українців грекокатоликів на латинський обряд. Це загрожувало втратою національної
ідентичності.
Католицька періодика першої половини XX століття поряд з
високоякісними з теоретичного і культурного погляду журналами “Нива”,
“Записки ЧСВВ”, “Богословія”, “Дзвони”, “Добрий пастир” та “Католицька
акція” і часописами “Нова зоря”, “Правда”, “Мета” та “Бескид” виходили
невеличкі за обсягом і слабкі за теоретичним змістом видання “Промінчик
сонця любові”, “Лицарство Пресвятої Богородиці”, “Сівач”, “Божі сліди” й
ін. Ці видання відтворювали життя галицького суспільства в цілому і місце
католицького духовенства і мирян у ньому. На сторінках католицької
періодики зосереджено фактичний матеріал з внутрішньо-церковної,

суспільно-громадської і культурно-мистецької діяльності духовенства,
світських католицьких організацій та мирян, стосунків між духовенством та
різними суспільними верствами, взаємин Церкви з державою та політичними
партіями, духовно-культурного стану духовенства.
З початком Другої світової війни усі католицькі часописи припинили
свою діяльність. Чимало інтелігенції покинуло рідні землі й емігрувало в
країни Західної Європи та Америки, розвиваючи там традиції галицької
католицької преси, засновуючи нові видавництва і часописи.
1. Надія України.— 1939.— С.32.
2. Там само.— С.33.
3. Там само.— С.34.
4. Там само.— С.35.

4.7. “Ударю пастиря, і розбіжаться вівці стада”
У вересні 1939 р. частина західноукраїнських земель Галичини увійшла
до складу УРСР. Із зміною політичної ситуації настали важкі часи для
Української греко-католицької церкви. 7 листопада 1941 р. митрополит
А.Шептицький, оцінюючи півторарічний період перебування краю під ігом
“визволителів”, подав такі факти: число жертв, що їх вивезено, ув’язнено чи
убито тільки у Львівській архиєпархії доходить до 200 тисяч.
14 листопада 1940 р. на Архиєпархіальному соборі владика
М.Чарнецький виголосив доповідь про подвиги Св. Мучеників за віру та
наслідування їх, в якій схарактеризував стан Церкви в роки першої
радянської окупації: “Св. Церков наша перейшла вже кілька стадій своєї
хресної дороги: розігнання монастирів, конфіскати церковних дібр, усунення
хрестів зі шкіл і шпиталів, арештування і заслання многих людей, непосильні
податки, — а дальше може прийде й сама Голгофта!
...Така вже економія Божого Провидіння, що час до часу допускає на
Христову Церкву криваві переслідування і покликає мучеників, якнайкращих
піонерів свойого царства.
Тою дорогою веде Господь і нашу св. Унію: почавши від першої жертви
св. священомученика Йосафата, якого мощі до цеї пори на чужині, згадаймо
4 Василіян убитих в Вітебську і 2 в Києві, насильницьке вивезення
єпископів: Жабокрицького з Луцька, Калинського з Холму, а в 1914р. нашого
Високопреосвященного Митрополита Кир Андрея зі Львова в глубину
холодної півночі, — згадаймо роки 1839 і 1875 на Білій Руси, Підляшші і
Холмщині, вкінці сучасні терпіння уніатів на Соловках: по лісах на Кавказі, і
над Охотським Морем з іменами Преосвященного екзарха Леоніда
Фйодорова, о. Миколи Щепанюка і СС. Інокинь з Мостів — ось безперервна
мартирольогія Св. Унії...” [1] .
Зрозуміло, що вже тоді більшовики виношували задум щодо ліквідації
УГКЦ, яка впродовж століть стояла в обороні прав українців в Галичині,
сприяла згуртуванню нації. Але війна перекреслила їхні плани.
Перекреслила, але не змусила відмовитися.
Навесні 1945 р. після поновної окупації Західної України В.Молотов
віддав розпорядження Г. Карпову підготувати “для тов. Сталіна” конкретні
пропозиції щодо подальшої долі Української Греко-Католицької Церкви.
Голова Ради у справах Російської православної церкви полковник НКВС
Г. Карпов розробив детальну інструкцію щодо ліквідації УГКЦ та інспірації
Львівського псевдособору в березні 1946 р.
11 квітня 1945 р. заарештовано усіх галицьких єпископів разом із
митрополитом Йосифом Сліпим. Таємний суд відбувся у Києві.
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Заарештованих було звинувачено у зрадницькій співпраці з німцями і
шпигунстві на користь Ватикану. Всіх їх засуджено на довготривале
ув’язнення чи примусове заслання в Сибір.
Митрополита Йосифа Сліпого засуджено спочатку на 8 років, вдруге —
на 5 років, а в 1959 р. втретє — на 7 років в’язниць і каторжних робіт.
Звільнили його заходами Папи Івана XXIII в лютому 1963 р. 80-річного
єпископа Григорія Хомишина засудили на 10 років примусових робіт.
Єпископа Микиту Будку, громадянина Канади (канадське громадянство
прийняв у 1918 р.), засудили на 8 років примусових робіт.
Преосвященного Івана Лятишевського засудили на 8 років примусових
робіт. Звільнили його в 1956 р., але заборонили душпастирювання. Він помер
у Станіславові.
Єпископа Миколу Чарнецького звільнили в 1956 р. після 10-річного
перебування в Сибіру, хоч був засуджений лише на 5 років. Незабаром така
ж доля спіткала багатьох членів Львівської і Станіславівської капітул.
Студентів-богословів було мобілізовано до армії. В єпископських палатах
органи НКВС зробили обшук. Документи єпархій були конфісковані.
Наступний удар по греко-католицькому духовенству зроблено в ніч з 25 на
26 травня 1945 р., коли були заарештовані священики, професори
Богословської академії і семінарії. Таким чином, Греко-Католицьку Церкву
було обезглавлено, вона залишилася без пастирів і проводу.
Після арешту єпископів, 28 травня, заявила про себе ініціативна група,
яка почала підготовку до так званого собору. До її складу увійшли настоятель
Преображенської церкви у Львові о. д-р Г. Костельник, о. д-р М. Мельник, о.
А. Пелвецький.
8-10 березня 1946 р. у Львові відбувся так званий собор відбувся. Але у
ньому не брав участі жоден із владик Церкви, бо в цей час над більшістю з
них уже тривав судовий процес. Псевдособор прийняв рішення про
анулювання Берестейської унії та про возз’єднання УГКЦ з Російською
православною церквою.Після псевдособору карні органи продовжували
арешти ієрархії, духовенства та вірних УГКЦ на теренах Закарпаття, Польщі,
Румунії, Словаччини, Пряшівщини. Факти свідчать, що наступ на Українську
Греко-католицьку Церкву був запланований заздалегідь і здійснювався
повсюдно, де мешкали українці і діяла УГКЦ. Українська Греко-католицька
Церква на довгі роки була загнана в підпілля.
1.

Цит.за: Церква і церковна єдність.— Львів, 1995.— Том 1.— С. 341.

4.7.1. Його обрало Провидіння
Повернення до віри предків представника давнього роду Шептицьких
Романа не було випадковим. Уже з юних років він відчував себе
представником цього славного галицького роду, який залишив помітний слід
в нашій історії. “Не без зворушення переступається поріг старосвітського
гнізда преславного роду Шептицьких, якого судьба так тісно сплела з
історією України-Руси: зразу відчувається сю чудну атмосферу, переповнену
ущерть сердешним пієтизмом для минулих віків славної родинної традиції та
їх дорогих пам’яток, атмосферу, серед якої — так здається — бренить ніжний
шепіт щирих молитов та дружніх розмов предків, чи ту — здаєть ся — аж до
шпіку ту дивну, таємну та невидиму струю, яка містичним ланцюхом вяже

теперішність з минувшістю, з колишньою славою і бадьорістю давних
поколінь... здаєть ся тобі, що ось-ось за хвилю відчинять ся двері, а в тихі
світлиці, сповиті таємним сумраком, війдуть поважним хороводом дивні
постаті у жемчужних мітрах та золотистих омофорах... величнє товариство
архимандритів і владик із роду Шептицьких, з усім їх пишним та
византійсько-розкішним супроводом”, — так в одному з галицьких видань
початку століття описана атмосфера родинного помістя графів Шептицьких,
в якій виховувався майбутній Глава Української Греко-Католицької Церкви,
духовний провідник українського народу. З дитячих літ вихований на
історичних традиціях і в християнському дусі, відзначаючись великою
побожністю, він мріяв стати священиком, щоб навчати і проповідувати
“благу вість”, братолюбіє і любов до ближнього. Він став одним з тих, кого
вибирає Провидіння для здійснення Божих намірів і замислів.
Пророчими стали передчуття матері, висловлені в листі (17 травня 1876
р.) до графині Островської після прийняття Романом Святого Причастя:
“Якщо можна зобразити собі ангела в повнім блеску непорочности і святости
приступаючого до свойого Господа — то се хлопя, котре Господь запалив
особлившою любовю до Себе — а мені по земськи, коли я найсильніше
дякувала, так серце краялося, начеби я його мала вирвати зі своєї груди і
тепер пишучи — то слези стають мені в очах, чому? Бо чую, що то дитя Бог
хоче мати Своїм — в який спосіб не знаю...”.
Дитяче бажання присвятити своє життя службі Богові та українському
народові з роками утвердилось. Але Роман, послушний волі батьків, після
закінчення гімназії продовжує навчання на юридичному факультеті
Краківського та Вроцлавського університетів і 27 квітня 1888 р. отримує
ступінь доктора права. 28 травня 1888 р. він, як 89-й кандидат відновленого
Чину, переступає поріг Добромильського василіянського монастиря. Після
завершення новіціяту Роман складає дочасні обіти і з 13 вересня 1889 р. стає
відомий спершу близьким, а згодом і всьому світові як Андрей.
Після облечин брат Андрей Шептицький разом з василіянськими
новиками Філясом, Козаневичем, Ткачуком та Ортинським продовжує
навчання в Краківській єзуїтській колегії, здобуваючи докторські звання з
богослов’я і філософії. 11 серпня 1892 р. в Кристинопільському
василіянському монастирі він складає вічні обіти. Після складення обітів, він,
згідно з конституцією Папи Льва XIII Singulare prasidium, став вірним грекокатолицького обряду. Владика Юліан Пелеш 3 вересня цього ж року у
Перемишлі висвячує Андрея Шептицького на священика. Ще перебуваючи в
Кристинополі, о. Андрей часто виїжджає до навколишніх сіл, збираючи для
монастирського музею та архіву старовинні ікони та історичні документи.
З 1893 р. отці василіяни розпочинають самостійно провадити новіціят.
На цю досить важливу посаду магістра (вчителя) новиків було призначено
молодого о. Андрея. Він став першим ченцем василіянином, якого наділили
цим званням після початку Добромильської реформи і його завданням було
виховати для Чину взірцевих монахів, гідних синів святого Василія
Великого. Крім виховання майбутніх монахів василіян, він виконує
обов’язки бібліотекаря, завідувача храму, вчителя грецької мови, знаходячи
ще й час для проведення місій та реколекцій.
У червні 1896 р. о. А. Шептицького призначено ігуменом Львівського
Святоонуфріївського монастиря. Саме у Львові він розгорнув активну
душпастирську та місійну діяльність. Доказом його невтомної апостольської
праці може стати перелік місцевостей, в яких він з 10 липня 1896 р. до 19
травня 1897 р. провів місії та реколекції: Львів, Станіславів, Чернівці,
Тернопіль, Бучач, Жовква, Крехів, Снятин, Ляшки Муровані та інші містечка
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і села Галичини. Варто зауважити, що, крім виконання обов'язків ігумена та
проведення місій, о. А. Шептицький був секретарем протоігумена,
єпископським комісаром для справ сестер Служебниць і сестер василіянок у
Словіті.
Проте особливу увагу він звертав на місійну діяльність серед
українського народу. Серед тогочасного галицького суспільства
поширювалися ліберальні та соціалістичні ідеї, західне вільнодумство. Щоб
врятувати народ перед духовним розкладом, перед духовною анархією,
необхідно було невтомно засівати зерно Христової науки. Саме з цією метою
о. А. Шептицький разом із о. Платонідом Філясом засновує релігійний
місячник “Місіонар”, перше число якого вийшло 19 травня 1897 р. “Не
можемо у вас бути самою нашою особою, — писали видавці часопису, — то
бодай пишемо до вас листи — побожні, місіонерські листи... І от маєш,
любий брате, перший такий наш лист, сердечний, щирий, а що написали його
ми, місіонарі, то й назвали його “Місіонарем”.
Заснований часопис, який, крім основного завдання, відгукувався на
проблеми українського суспільства, став найпопулярніших релігійним
виданням, що ніс Слово Боже і розповсюджувався у Галичині, серед
українців-емігрантів Європи, Америки, Африки, Азії.
Наступний етап діяльності о. Андрея Шептицького — призначення його
викладачем богословських студій Кристинопільського василіянського
монастиря, де 2 лютого 1899 р. й застала його цісарська номінація на
Станіславівського єпископа. “Коли мав я стати станиславівським епископом,
довго боронився я й зробив усе, що міг, щоби від сього уряду усунутися, і
щойно ясно висказана воля Святійшого Вітця, котрому я, як монах, винен
послух більше ніж хто небудь другий, склонила мене до приняття того
рішення”. Папа Лев XIII підтвердив номінацію 19 червня, а 17 вересня
А.Шептицький отримує у Львові єпископські свячення з рук митрополита
Юліана Сас-Куїловського.
Аналізуючи факт призначення молодого отця василіянина А.
Шептицького єпископом в Станіславові, Я. Заборовський у книзі
“Митрополит Андрей Шептицький. Нарис про життя і служіння Церкві та
народові” зазначив, що партійні пропагандисти в радянський період завжди
вказували на блискавичність його духовної кар’єри, вбачаючи в цьому
зловмисні наміри Ватикану та Відня на шляху, звичайно ж, їх антинародної
діяльності. Але, відкидаючи так звану “антинародну”, “зрадницьку”
діяльність, “...запитаймо себе: хто з оточення А. Шептицького був йому
рівний, коли він у 1899 р. приймав єпископські свячення? Коли ще, до нього
чи після, єпископський, вже не кажучи про митрополичий, престіл займав
тричі доктор, причому один з його вчених ступенів був чисто світським —
право? Кого конкретно тоді обійшла цісарська номінація на єпископа? Хто з
числа духовенства хоч раз висловив своє незадоволення цим призначенням?
Тільки признавши, що при цій номінації відіграло роль не лише високе
суспільне становище роду Шептицьких чи особисте знайомство о. Андрея з
Папою та його оточенням, але в першу чергу особисті якості номіната, його
виняткові здібності і талант, ми можемо об’єктивно оцінювати влучність і
доцільність як Відня, так і Ватикану щодо їх вибору в 1899р. Дальша
діяльність А. Шептицького повністю підтвердила ті високі надії і сподівання,
які на нього покладали" [1].
Діяльність Андрея Шептицького як монаха василіянина, єпископа
Станіславівського, а згодом митрополита Львівського спричинилася до

духовного і національного відродження українців у Галичині. “Поворот до
свого народу в чернечій рясі, — зазначив М. Хомяк, — із високою особистою
культурою, як також політичною культурою та дипломатичним хистом,
незвичайна скромність й одночасно велика цивільна відвага і самопосвята, з
якими згодом, як митрополит, 45 років боронив святої віри, Церкви і прав
українського народу під усіма займанщинами і на міжнародній арені, це було
саме основою його великої популярности й ще більшого морального
авторитету, що його так важко здобути собі у недержавній нації”.
1.

Заборовський Я. Митрополит Андрей Шептицький. Нарис про життя і
служіння Церкві та народові.— Львів, Ів.-Франківськ, 1995.— С.15.

4.7.2. Архипастир скитальців
Єпископ І. Бучко — один із видатних українських греко-католицьких
владик XX століття. Він був не лише палким патріотом України і Української
Греко-Католицької Церкви, але й науковцем-богословом, добрим
душпастирем й архипастирем, опікуном скитальців у роки II світової війни і
післявоєнний період. Усе своє життя він присвятив праці для кращого
майбутнього українського народу й нашої Церкви.
Народився Іван Бучко 1 жовтня 1891 р. в с. Германові (тепер с.
Тарасівка) Львівського повіту, в селянській родині Григорія й Агрипини
Бучків. Після закінчення народної школи в рідному селі батьки віддали
здібного до навчання сина до Академічної гімназії у Львові. У 1910 р. він з
відзнакою склав іспити зрілості і як один із найздібніших учнів виїхав на
філософсько-богословські студії до Риму. Тут його і застала Перша світова
війна. Іван Бучко встиг закінчити навчання, але вже не мав змоги скласти
іспити, необхідні для здобуття академічного ступеня.
21 грудня 1913 р. у Римі він був висвячений на піддиякона, наступного
року — 26 квітня 1914 р. — на диякона. 21 лютого 1915 р. отримав свячення
з рук болгарського єпископа Л. Младенова, який тоді мешкав у Римі. Після
оголошення війни між Італією та Австрією як австрійський громадянин
змушений був залишити італійську територію. Разом з іншими богословами
о. І. Бучко переїхав до Кромєжра (Моравія), де став настоятелем у тодішній
українській духовній семінарії. Цю семінарію було відкрито завдяки
старанням о. прелата д-ра А. Стояна (згодом Оломунецького архиєпископа,
великого натхненника і покровителя унійної справи), о. П. Філяса, ЧСВВ,
генерального вікарія для українців-католиків Галичини в Австрії, та багатьох
інших церковних діячів.
Восени 1915 р., тобто після звільнення Львова від російських військ, о. І.
Бучко повернувся у рідне місто. Тут його призначено помічником настоятеля
собору Св. Юра, віце-ректором Духовної семінарії та опікуном і ректором
Інституту св. Йосафата (бурси для гімназійних учнів). Отець Іван був
організатором і першим ректором Малої семінарії у Львові.
У 1921 р. о. Іван виїхав до Риму для завершення своїх студій. І вже у
1922 р. у Папському Григоріанському університеті отримав звання доктора
богословія. Повернувшись з Риму, о. Бучко став викладачем основної
догматики у Духовній семінарії, а згодом і в Богословській академії. Крім
цього, він опікувався Малою (хлоп’ячою) семінарією.
16 вересня 1929 р. відбулася його номінація на єпископа, а 20 жовтня в
храмі св. Сергія і Вакха у Римі він був висвячений на єпископа
митрополитом Андреєм Шептицьким і владиками Йосафатом Коциловським
та Григорієм Хомишиним. Інтронізація на єпископа-помічника відбулася у
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соборі Св. Юра на празник св. Михаїла. 24 листопада нововисвячений
владика відправив свою першу Архиєрейську Службу Божу в рідному
Германові.
Виконувати обов’язки єпископа-помічника владика Іван розпочав у часи
переслідування нашої Церкви і народу польською владою. Саме в цей час у
Галичині відбувалося насильне перетягування українців на римокатолицький обряд, тривали переслідування українського церковного,
культурного та економічного життя, ліквідація українських шкіл, арешти,
знущання, накладання несправедливих кар на невинне українське населення,
а врешті, й пацифікація з спалюванням і нищенням церков, з биттям і
тортурами беззахисного населення, навіть і священиків. У часи пацифікації
владика Іван об’їздив усі закутки Галичини. Він намагався донести до людей
слова потіхи і розради. Владика Іван Бучко надсилав матеріали про польську
пацифікацію і знущання поляків над українським населенням і установами в
Галичині Євгенові Онацькому, який використовував їх на форумі Ліги Націй.
Саме про цей період діяльності владики Івана згадує о. Я. Чемеринський у
“Споминах про “пацифікацію” з 1930-го року”: “...Я наочний свідок цього,
об’їздив, яко капелян із Преосвященним Кир Іваном села, навіщені карними
експедиціями, що “замирюють” населення з приводу саботажів і тероризують
перед виборами українських виборців, щоб заломити одноцільний фронт і
терором скріпити урядовий блок...
Преосвященний Іван бажав дуже людям дати слова потіхи. Спішив і до
хат побитих людей, кріпив їх цілющим словом і прикладами Христа
Спасителя...”.
Підтвердженням активної діяльності владики Бучка в справі захисту
українського населення під час пацифікації є повідомлення галицьких газет.
“Всі краєві часописи подали минулого тижня відомість про те, що другого
дня Великодних свят закралися до мешкання о. д-ра Івана Бучка у Львові
невідомі справники і, відкривши усі шафи і шуфляди, забрали з них секретні
акти, а саме: 1) переписку Преосвященного з усіми греко-католицькими
епископами (переписку з римо-католицькими епископами залишили); 2)
урядові донесення і звідомлення з цілого краю в справі пацифікації; 3) акти,
що дотичать Земельного Банку у Львові; 4) переписку митрополичого
Ординаріяту з папським нунцієм у Варшаві; 5) тайні протоколи та записки з
приводу засідань та конференцій; 6) проєкти проповідей та промов; 7)
записки у зв'язку з розмовами з визначними українськими політичними
діячами; 8) лист Преосвященного Гр. Хомишина в справі його останнього
пастирського послання; 9) записки та документи, що послужили до
зладження спільного пастирського листа усіх греко-католицьких Епископів в
часі пацифікації; 10) цілий ряд приватного листування Преосвященного Івана
Бучка. Грошей та взагалі предметів, що представляють вартість для
звичайного злодія, не забрано. Виходило би, що крадіж мала політичну ціль.
Годиться згадати, що подібна крадіж трапилася давнішими роками в
Українськім Товаристві Допомоги політичним емігрантам у Львові, і досі цеї
загадки поліція не розгадала. Поліція по донесенням преси довідалась про
крадіж у Преосвященного І. Бучка щойно з газет” [1].
В останнє десятиліття перед II світовою війною польсько-українське
протиборство знову посилилося. У 1938 році на Холмщині власті приступили
до примусового навернення місцевого населення до католицизму і нищення
православних храмів. На захист Православної церкви Холмщини і Полісся
виступили українські посли. На основі фактичного матеріалу, зібраного

українськими парламентаріями, митрополит А. Шептицький написав своє
історичне Пастирське звернення в справі Холмщини. Хоч воно було
конфісковане польською цензурою, але набуло розголосу не лише в
Галичині, але й в світі.
У листі до митрополита Андрея владика Бучко коментує реакцію преси
на Пастирське послання та розповідає про перебіг подій на Холмщині:”
Львів, дня 26 серпня 1938 р.
...Певно вже знають Ваша Ексцеленція про відгуки нашої й польської
преси на цей славний Лист. З одної сторони захоплення — з другої шал
ненависти. Цікавий буде для Вашої Ексцеленції відгук “Гоньца Варш.” в
якому виразно кажеться, що бурення церков на Холмщині були устійнені між
пол. урядом, пол. Епіскопатом і Нунцієм Кортезі. Залучаю тут витинок “Нов.
Часу” з 27 ц. м. в якому реферується голос “Варш. Гоньца”.
Нині був у мене о. Й. Федорик, ЧСВВ по повороті з Холмщини, куди
виїхав був щоби подивитися на давне поле своєї праці. Оповідає, що між пол.
ксьондзами справді таки так говориться, що бурення церков так таки було
постановлене в порозумінні уряду й Епіскопату, бо того домагалося військо з
огляду на оборону держави. Холмщина мусить бути — кажуть вони —
чимскорше ціла спольонізована, бо всі ворожі елєменти з промислової
полоси мусять бути усунені. Двом оо. Василіянам (в Городлі і Грабівці)
постановлено вже конкретно і виразно домагання перейти на польську мову і
то не тільки в проповідях, але й у розмові з людьми. Православні священики
вже до того примінилися, а тепер вимагають від них, щоби вони навіть вдома
з родиною розмовляли тільки по пол.
ОО Василіяни відмовилися говорити по польськи, а тим самим рішилися
на ліквідацію своїх станиць” [2].
Саме в період праці єпископом-помічником владика Іван організував
п'ять релігійних прощ: три до Риму (1925, 1929, 1931), одну — до Люрду у
1930 р. й одну на євхаристійний конгрес до Будапешта у 1938 р.
Крім цього, владика Бучко був ініціатором проведення величавого свята
“Українська молодь Христові”. В чудові весняні дні 6-7 травня 1933 р. тисячі
представників української молоді Галичини прибули у Львів, щоб дати доказ
вірності Христові у 1900-річчя смерті й воскресіння нашого Спасителя. На
цьому святі єпископ Іван Бучко виголосив зворушливу проповідь, під час
якої закликав усіх до присяги на вірність Христові.Під час своєї єпископської
діяльності владика Бучко присвячував чимало часу й науковій діяльності. В
1930-1935 рр. за дорученням єпископату та за згодою Апостольської столиці
він очолював міжєпархіальну літургічну комісію для перевірки наших
літургічних книг, в якій брали участь представники дев'яти наших
єпископатів: з Галичини, Закарпаття, Югославії, Канади та США. Засідання
цієї комісії відбувалися щомісяця у Львові, а її праці владика Бучко відсилав
до Риму. Саме на підставі документів засідання комісій і було ухвалено нове
видання літургічних книг для нашої Церкви. Був він також і головою комісії
для видання катехизму, який появився під назвою “Божа наука”, що був
схвалений усіма галицькими ординаріатами й двічі виданий.
У 1939 р. Папа Пій XII призначив єпископа Бучка візитатором
українських місійних станиць у країнах Південної Америки. З цього
призначення розпочинається друге десятиріччя священичої праці єпископа
Івана Бучка. Це призначення відкрило перед ним широке міжконтинентальне
поле праці для спасіння людських душ, для блага Церкви. А вже 21 липня
1939р. українська газета в Бразилії “Праця” (ч. 28) повідомила про
призначення Преосвященного Івана Бучка Апостольським візитатором для
українців-католиків Південної Америки та про його майбутній приїзд до
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Бразилії. 15 серпня 1939 р. владика Іван разом із о. Р. Лотоцьким прибув у
порт Ріо-де-Жанейро. Після візитації громад греко-католиків у Південній
Америці владика Іван виїхав до США.
29 квітня 1940 р. владика Іван прибув до Північної Америки. Упродовж
короткого часу він працював тут на посаді генерального вікарія і пароха
храму Св. Юра в Нью-Йорку. Але через півтора року він залишив Америку і
в кінці листопада 1941р. прибув до Риму.
У часи воєнного лихоліття владика Іван заопікувався жертвами війни,
скитальцями, яких було дуже і дуже багато. Для рятування хворих, інвалідів,
бездомних, утікачів, студіюючої молоді і полонених вояків I Дивізії
“Галичина” в італійських таборах, Архипастир скитальців заснував 31 травня
1945 р. у Римі Український допомоговий комітет. У ці роки особа владики І.
Бучка була загальновідомою. Він став провідником великої родини
скитальців, які після закінчення II світової війни змушені були залишитися
на чужині, стати емігрантами.
Після закінчення II світової війни і ув’язнення усіх єпископів УГКЦ на
батьківщині, владика Іван Бучко залишився єдиним представником нашої
Церкви у вільному світі. Цей невтомний пастир доклав чимало зусиль і
праці, щоб у важких післявоєнних часах організувати наше церковне життя в
країнах нового поселення. З цією метою у 1945 р. Папа призначив єпископа
Бучка екзархом і Апостольським візитатором для всіх українців у Західній
Європі. У післявоєнні роки Преосвященний владика не раз вирушав у
подорож по країнах Західної Європи. Він відвідував українських скитальців у
Франції, Люксембурзі, Швейцарії, Бельгії, Голландії, Данії, Англії й інших
країнах. Упродовж 1946-1949 рр. владика Іван відбув п’ять подорожей по
країнах Західної Європи, де знаходилися великі скупчення українцівемігрантів. Він засновував нові душпастирства, здобував стипендії для
студентів, допомагав скитальцям з виїздом у різні країни західного світу.
Саме владиці І. Бучкові завдячує своєму порятунку колишня Дивізія
“Галичина”, яку західні союзники затримали (хоч за дротами) після війни
перед насильницьким вивозом “на родіну”. Своїм порятунком завдячують
також і цивільні особи, яких він також не дав вивезти радянським емісарам.
У таборах для полонених владика заснував гімназію, в якій учні могли
закінчити навчання та продовжити студії у західних університетах. Владика
Іван опікувався школами, видавництвами, культурними організаціями.
В еміграції єпископ Бучко продовжував історичні традиції владик
Української Греко-Католицької Церкви. Він докладав усіх зусиль, щоб
плекати в народі християнські чесноти, християнські вартості.У 1951р. за
його діяльність і заслуги в організації Церкви Римський Архиєрей наділив
єпископа Бучка гідністю асистента Папського престола і титулом Римського
графа.
До сану архиєпископа владика Іван був піднесений 27 квітня 1953 р.З
приводу смерті Архипастиря скитальців в українській пресі не появилося
статті-оцінки життя і діяльності владики Бучка. Це зрозуміло, бо у своїй
останній волі (заповіт написано 18 лютого 1973 р.) він цього не бажав.
Владика Іван хотів, щоб на його могилі стояв “простий дерев’яний хрест з
українським написом “Тут спочиває український католицький єпископ Іван
Бучко й просить у добрих людей ласкавої згоди у святих молитвах. Прошу,
щоб на моїм похороні не було ніяких промов-панегіриків, а якщо в часописах
мала б бути поміщена якась інформація, то вона — датою моїх уродин і моєї
смерти — не сміє виявляти з мойого життя нічого більше, як тільки оцю мою

заяву, яку я бажав заєдно повторювати, а зокрема в годині смерти:
“Передусім заявляю торжественно перед Богом і перед світом, що моя
остання воля є вмерти в святій католицькій вірі, у повній відданності й в
послусі для кожночасного Святого Отця Папи Римського, якого вважаю моїм
Найвищим Настоятелем і Непомильним Учителем цілої Христової Церкви,
правдивим Наслідником св. Апостола Петра й дійсним Намісником Ісуса
Христа на землі”. 22 вересня 1974 р. перестало битися серце великого сина
України й Української Греко-Католицької Церкви архиєпископа Івана Бучка.
Похований він у підземеллі Св. Софії 26 вересня. Панахиду відслужили
Патріарх Йосиф Сліпий, митрополити Амврозій Сенишин і Максим
Германюк, єпископи Лостен, Шмондюк, Кривий, Прашко, Корниляк,
Маланчук та ін. Прощальне слово виголосив митрополит Германюк.
1.
2.

Бескид.— 1931.— Ч.2.
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4.7.3. Владика Йосафат — єпископ Перемишля
Постать владики Йосафата Коциловського в історії Української ГрекоКатолицької Церкви займає особливе місце як з огляду на епоху
національного і релігійно-культурного відродження, так і на його особисту
участь у цьому процесі. До владик Перемиської греко-католицької єпархії,
які залишили помітний слід в історії нашої Церкви, належить і єпископ
Йосафат Коциловський.Народився майбутній ієрарх УГКЦ 3 березня 1876 р.
в с. Пакошівка (повіт Сянок) на Лемківщині у родині заможних хліборобів.
Батько, Петро Коциловський, у 70 рр. XIX ст. був депутатом до Краєвого
сейму у Галичині, членом клубу українських парламентарів, які захищали
права українського народу. Народну школу закінчив Йосиф у сусідньому
повітовому містечку Ліську, гімназійну освіту здобував у Сяноці, Самборі та
Яслі, де у 1896 р. склав іспит зрілості. Згодом вступив на юридичний
факультет Львівського університету. Будучи членом студентських товариств
“Академічна громада” та “Сокіл”, брав активну участь в українському
студентському житті.
Після двох років навчання зголосився до військової служби в
австрійській армії. Закінчивши офіцерську школу проходив службу у Львові
та Перемишлі. Після закінчення чотирирічної військової служби подав
прохання до перемиського владики К. Чеховича прийняти його на
богословські студії.
Як студент “Руської колегії ім. св. Йосафата” навчався Йосиф
Коциловський в Урбаніянському університеті, який закінчив у 1907 р.,
здобувши два докторати — з філософії та богословія. Навчаючись у Римі, був
співредактором часопису “Записки питомців Руської колегії в Римі”, що
виходив з 1905 р. (засновник і редактор — о. Іван Луців). У перших трьох
числах цього часопису Йосиф Коциловський опублікував три філософські
статті. Крім цього, деякий час очолював “Наукове коло українських студентів
богословія у Римі”, створеного в березні 1907 р. з метою виховання
національної самосвідомості у питомців та протидії поширенню у колегії
москвофільського руху. У 1906 р. був учасником паломництва до Святої
Землі, організованого для українців Галичини митрополитом Андреєм
Шептицьким.
Після повернення в Галичину 6 березня 1907 р. був висвячений на
священика і призначений віце-ректором та професором догматики у
Станіславівській духовній семінарії.
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Відчуваючи покликання до монашого життя, о. Йосиф Коциловський у
жовтні 1911 року вступає на новіціят отців Василіян у Крехові, де вже був
його молодший брат о. Януарій — майбутній довголітній василіянський
місіонер у Бразилії та Аргентині. На честь св. Йосафата Кунцевича в день
облечин прийняв ім’я Йосафат. Після закінчення новіціяту о. Йосафат читав
лекції василіянським студентам у Львові та Лаврові, давав реколекції
монахам і світським священикам.
Під час I світової війни єромонах Йосафат, перебуваючи у Відні, був
одним із найближчих співробітників о. Платоніда Філяса — протиігумена
Галицької провінції отців Василіян, виконував обов’язки ректора грекокатолицької духовної семінарії в Кромєржі (Моравія).
28 листопада 1916 р. імператор іменував о. Й. Коциловського єпископом
Перемишля, а Папа Бенедикт XV підтвердив це призначення 29 січня 1917 р.
В Апостольському листі Папи, між іншим, підкреслювалося: “...тому, що
тепер Достойний брат наш Андрей Шептицький, найбільшою
несправедливістю вигнаний в далекі країни і там ув'язнений, не має змоги
виконати привілею, який дав тодішньому руському львівському
архиєпископові і митрополитові наш попередник бл. п. Папа Пій VII,
утверджувати і встановити на згаданий перемиський престіл єпископа і йому
уділити архиєрейських свячень іменем Апостольського Престолу. Щоб той
перемиський престіл через довге опорожнення не був виставлений на
труднощі, відступаючи цим разом від згаданого привілею, з наміром
спасенно забезпечити ту саму Руську Перемисько-Самбірсько-Сяніцьку
Церкву і його Боже стадо...”.
Урочиста хіротонія, участь в якій взяли митрополит Андрей
Шептицький, владики Григорій Хомишин, Діонісій Няраді, Йосиф Боцян
відбулася 23 вересня 1917 р. в катедральному соборі св. Івана Хрестителя в
Перемишлі.
Виконувати обов’язки адміністратора об’єднаної ПеремиськоСамбірсько-Сяноцької єпархії УГКЦ владика Йосафат розпочав у період
воєнного лихоліття. У роки війни на території єпархії було знищено чимало
храмів, сільських плебаній, з різних причин зменшилась кількість
священиків (природня смерть, пошесті, арешти і депортація), занепало
релігійно-духовне, інтелектуальне, моральне, суспільно-політичне та
економічне життя народу. Необхідно було забезпечити парохії
душпастирями, які в роки війни втратили своїх священиків, відбудувати й
відновити знищені церкви, різні парохіяльні приміщення, забезпечити
приплив нових кандидатів до духовного стану, піднести їх моральний та
інтелектуальний рівень, за допомогою місій та реколекцій відновити
церковно-релігійне життя в єпархії. Вся діяльність владики була скерована на
піднесення і поширення культу св. Йосафата, а моральне відродження єпархії
повинно було відбуватися під знаком особливого культу Непорочної Матері
Божої і св. Йосифа Обручника.
30 серпня 1917 р. Перемиський владика брав участь у комісії,
очолюваній митрополитом А. Шептицьким, з канонічного дослідження у
Відні віднайдених мощей св. Йосафата Кунцевича.
У своєму першому Пастирському посланні (12 листопада 1917р.) до
духовенства та вірних єпархії владика Коциловський закликав священиків і
вірних молитися до св. Йосафата. “Я хотів зачати від св. Йосафата, — писав
владика Йосафат, — я хотів зачати зо св. Йосафатом, щоб ласкою,
отриманою через його заступництво в дні його незвичайного свята, скріпити

моє серце до повнення єпископських обов’язків. Я хотів, щоб отворив мої
уста, щоб він перейняв у свою опіку мою епархію, щоб я на більшу його
славу міг колись сказати, що йому завдячую всі ласки, які спали з неба на
моє стадо”.
Після спільних нарад у Львові, участь в яких приймав і владика
Й.Коциловський, 21 лютого 1918 р. було підписано Пастирське послання
галицьких греко-католицьких владик до духовенства та вірних про завдання
Церкви і народу в післявоєнний період: “Глибокі і тяжкі матеріяльні і
душевні рани, — зазначалося в ньому, — завдала нам війна. Не можна єще
описати всіх терпінь, які прийшлось перенести нашому бідному народови.
Не можна счислити жертв, які прийшлося нам зложити...
Бог упокорив нас, але в милосердю своїм двигнув і двигає. Зачинаєся
нова доба в історії нашої Церкви та нашого народу...
Єдність священиків зі своїми Єпископами і між собою, єдність
священиків з народом і усуненє всякого роздору і розєднання в народі, нехай
буде прапором нашої праці. Само Боже провидінє всказує нам неначе на
потребу єдности і помагає до єї досягнення. Відпала, зникла причина розділу
на партиї в нашім духовеньстві і народі.
В виду змін і потрясінь, які спричинила світова війна, та кличів
принятих цілим культурним світом про самоозначенє народів, погляди тих
священиків, які уважали наш нарід за оден нарід з російським, во всіх
народних питаннях мусіли підпасти змінам і зближити їх до загалу нашого
духовеньства. Від хвилі упадку царату, переворотів в Росиї і признання
цілим світом Українського народа за нарід самостійний, відмінний від
великоруского, стаєся неможливий той розділ в народних понятях, який
ділив наше духовеньство до війни. Дальше руководитися тими засадами,
якими руководилися перед війною і найбільше умірковані члени
москвофільської чи староруської партиї значило би безумовно шкодити
нашому народови і противитися його добру. Така акция оказалась
небезпечною для віри, прикривала шизматицку агітацию і в хвилі інвазиї
стала причиною відступства многих збаламучених християн і деяких злих
або крайно слабих в вірі священиків...”.
У наступному спільному Пастирському посланні, яке появилося 26
серпня 1919 р. після нарад у Перемишлі, владики УГКЦ схарактеризували
ситуацію, в якій опинився український народ у цей період. У ньому
зазначалося: “Тисячі невинних жертв мирного населення в’язнені по тюрмах,
гинуть від пошесті або голодують і переносять невисказані фізичні і
моральні терпіння. Здається, що ввесь нарід засуджений на загладу. Безліч
убивств та грабежів лишається безкарно. П’ятьох священиків замордованих,
а сотки їх ув’язнено або вивезено. Багато церков, найчільніші монастирі
пограбовані. Множество парохій позбавлених душпастирів”[92].
Основним завданням владики було відбудувати єпархію з післявоєнної
руїни. З цією метою він у 1918 році заснував Товариство священиків
Перемишльської єпархії — “Перемиська Епархіяльна Поміч”, завданням
якого була місійна діяльність на теренах єпархії. Крім цього, Товариство
будувало храми, сиротинці, доми для сестер Служебниць, допомагало
нужденним, видавало єпархіальний тижневик “Бескид” (1931—1933рр.,
згодом “Український Бескид”), молитовники та іншу релігійну літературу,
книжки на історичні та суспільні теми.
Для вивчення стану єпархії, ознайомлення з релігійно-моральним
життям вірних та духовенства владика Коциловський з липня 1918 року
розпочинає канонічні візитації парохій ввіреної йому єпархії. За період до
1937р. він відвідує усі парохії своєї єпархії. У листі до митрополита А.

З історії преси і видавничої діяльності
Української Греко-Католицької Церкви
Шептицького (26 жовтня 1921 р.) владика Йосафат так згадує про своє
перебування на Лемківщині: “Що за гарний нарід; лише не тикай йому його
“твердої, православної віри”. При звиджуванні деканатів мусів я багатобагато моїх переконань змінити. Доперва тепер я зрозумів дещо, чого я
давніше у Вашої Ексцеленції не розумів. Коли маємо на гадці наш головний
обов’язок — спасти людей, тоді всі ті річи, що ведуть до сеї ціли, а самі в
собі не суть злими, є добрими. Тим паче, слиби вони були освячені нашою
церковною традицією”.
Про проблеми праці в єпархії, про душпастирські інспекції, місії,
деканальні збори та про життя з’єдинених на Холмщині пише Коциловський
у листі до митрополита Андрея Шептицького від 5 серпня 1922 р.
Проводячи душпастирську інспекцію у своїй єпархії, на території, що
межує з колишньою Холмською єпархією, Й. Коциловський мав нагоду
зустрітися з холмщаками. Вони просили в нього захисту перед латинщенням,
про що він написав Шептицькому.
Рада амбасадорів у Парижі 14 березня 1923 р. віддала українські землі
східної Галичини Польщі. “Вона — тобто Польща, — зазначив С. Баран, —
повела вже зразу явно протиукраїнський курс, що відбився теж у неодному і
в церковній ділянці. Польща намагалася увесь час і всякими доступними їй
засобами спольщити українців, що мали нещастя попасти під її кормигу.
Українську Греко-Католицьку Церкву Польща була змушена толерувати,
рахуючись з фактом, що вона не так-то зовсім безборонна, бо стоїть, як і
Римо-католицька Церква під кермою Апостольської Столиці. Інакше було з
Православною Церквою в Польщі, що вважалася за складову частину
Російської Синодальної — тоді вже Патріяршої — від 1917 р. —
Православної Церкви. Польський уряд хотів зробити Православну Церкву
залежною від себе й розпорядком міністра віровизнання і освіти з 30 січня
1922 р. видав ”Тимчасові постанови про відношення Держави до
Православної Церкви в Польщі” і цим розпорядком підпорядкував собі цю
Церкву. Рівночасно зачав цей уряд робити заходи про проголошення
автокефалії, щоб звільнитися від усяких впливів Москви на церковне
православне життя в Польщі. По довгих переговорах з царгородським
патріярхом Григорієм Польща виєднала у нього “Томос” з 13 листопада 1924
р. про признання ним Православної Церкви в Польщі автокефальною, тобто
самостійною, незалежною від московського патріярха. Собор Православної
Церкви в Польщі мав зайнятися правним упорядкуванням внутрішніх
відносин цієї Церкви, але на скликання цього Собору — мимо публичної
заяви президента польської держави — і неоднократних заяв самого уряду —
польський уряд не дав своєї згоди і він у новій Польщі ніколи не відбувся.
Польський уряд — без Собору — внормував правну сторінку Православної
Церкви в Польщі декретом президента Польщі з силою закону з 18 листопада
1938р. про відношення Держави до Польської Автокефальної Православної
Церкви. На основі цього декрету Рада Міністрів у Варшаві видала
розпорядок з 10 грудня 1938 р. з долученим до нього Статутом Польської
Автокефальної Православної Церкви. На основі цього декрету президента і
згаданого розпорядку Ради міністрів Православна Церква в Польщі
опинилася у всебічній залежності від польських урядових чинників, що
вмішувалися навіть у чисто внутрішні її справи....Таку довшу екскурсію в
ділянку Православної Церкви в Польщі зроблено тут тому, що за згодою
польських урядових чинників ведено акцію за переходом лемків на
православ'я. Єпископ Коциловський, як католицький єрарх і український

патріот цікавився православною проблематикою на Лемківщині, яка
належала до його єпархії. І як ревний католик і як свідомий українець бачив
шкідливість православної акції на Лемківщині і для Католицької Церкви, і
для українського народу. Тому старався і протидіяти цій акції, яку вели
москвофіли під тихим патронатом польських урядових чинників. Не диво,
що через цю свою протиакцію, диктовану в першу чергу інтересами
Католицької Церкви, владика Йосафат попав у неласку польських урядових
можновладців. Православна проблема на Лемківщині відіграла теж визначну
ролю при створенню в 1934р. окремої Апостольської Адміністратури на
Лемківщині". Таким самовіданим було житя Перемиського Владики [2].
1.
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Бескид.— 1931.— Ч.2.
ЦДІА у Львові.— Ф. 358, ок. 1, спр. зб. 159, арк. 87.

4.7.4 Патріарх Йосиф Сліпий — науковець-богослов
Майбутній Первоієрарх УГКЦ Й.Сліпий народився 17 лютого 1892р. в с.
Заздрість Тернопільської області. Про Бога і Церкву він почув у ранньому
дитинстві у родині. Вже у дитинстві в нього зродилося щире бажання віддати
своє життя служінню Католицькій Церкві й українському народові. З
дитячих років проявилася любов до книжки, до навчання. Він легко
опановував іноземні мови: польську, німецьку, італійську, а згодом класичні
— латинську, грецьку, давньоєврейську. Початкову освіту здобув у рідному
селі, середню — із відзнакою закінчив у Тернополі. Після закінчення гімназії
й духовної семінарії у Львові завдяки митрополитові А. Шептицькому,
котрий звернув увагу на здібного й сумлінного юнака, Й. Сліпий продовжив
свої студії в Інсбруку як студент прославленого в усій Європі католицького
університету. Про роль митрополита Андрея Й. Сліпий з великою вдячністю
згадував у слові з нагоди піднесення його до кардинальської гідності: “Вже в
гімназії, а опісля й в університеті, я мріяв стати професором і думав, що це
може бути перепоною для мого священичого покликання. Але мій
попередник, Слуга Божий митрополит Андрей Шептицький, якому я виявив
свої задушевні пляни, вислав мене на вищі студії до Інсбрука — це рішило
долю мого священичого життя і за це я йому з глибини душі вдячний нарівні
з моїми батьками. І відтоді я ввійшов, до деякої міри, у далекосяжні пляни і
розпочаті велетенські праці митрополита Андрея Шептицького на
церковному і народному полі”.
У вересні 1917р. Й. Сліпий закінчує навчання, висвячується, діставши
разом із тим докторат з теології й успішну габілітацію на доцента
університету. Але бажання продовжити свій вишкіл приводить його у Рим,
де він навчається у Григоріанському університеті, в якому здобуває ступінь
“магістер агрегатус”. Крім цього, слухає виклади у римському університеті,
відомому під назвою “Ангелікум”. Після завершення навчання влітку 1922р.
молодий науковець повертається на рідну землю і починає викладати
догматику у Львівській духовній семінарії.
Своє повернення на Батьківщину о. Сліпий сприймає як поштовх до
викладацької, наукової й душпастирської праці. Розбудова національної
богословської школи, поширення серед духовенства рідної мови — ось
орієнтири і цінності у його праці. Життя, душпастирська та наукова
діяльність о. Йосифа Сліпого у міжвоєнний період нерозривно пов’язані з
діяльністю Духовної семінарії, а згодом Богословської академії у Львові, з
Богословським науковим товариством й науковим журналом “Богословія”.
Саме опираючись на ці наукові установи, о. Й. Сліпий започатковує
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відродження у XX столітті української богословської науки. Отець І.Музичка
у книзі “Початки української богословської науки в двадцятому століттю і
Блаженніший Патріярх Йосиф” зазначає: “...важною прикметою підходу
Блаженнішого до богословської науки в тих початках і пізніше є те, що він
не дивиться вузько на значення богословських наук. Він бачить їх вплив на
цілість життя народу, і навіть на його державницькі аспірації”.
У 1926р. митрополит А. Шептицький призначив о. д-ра
Й. Сліпого
ректором Львівської греко-католицької духовної семінарії та деканом
богословського факультету. На цій посаді отець-ректор Йосиф Сліпий доклав
багато зусиль, аби Духовна семінарія формувала своїх вихованців не тільки
як майбутніх священиків, але й виховувала їх як громадських діячів —
патріотів України. Дуже скоро з благословення митрополита Шептицького
Духовна семінарія перетворюється у Богословську академію, першим
ректором якої призначено о. Йосифа Сліпого. Під час відкриття академії о.
Сліпий сказав: “Наша Богословська академія є тому високою національною
цінністю, бо отвирає найвищі правди народові, виховує йому провідників,
дає йому тверезість і рівновагу духу, ширину думки і вчить, як у всіх
умовинах зберегти себе з честю і в достойний спосіб... Для нас повстання
Академії набирає тим більше ваги, що ми, крім Могилянської Академії,
опертої зрештою в своїх початках на католицьких основах, не мали досі
власного визначнішого зорганізованого середовища й були звичайною
науковою причепою та скиталися, шукаючи притулку, по чужих сусідніх
заведеннях, з яких на загал було для нашої Церкви і народу не дуже то багато
хісна... Крім інтелектуальної сили, — бо наука — то потуга, — академія є і
буде виховуючим чинником всенароднього значіння”.
Викладання в Академії не обмежувалося богословськими і
філософськими предметами. Тут викладали також історію, літературу,
мистецтвознавство, археологію, книгознавство й сільськогосподарські науки.
Про популярність Академії можна судити з географії її слухачів. Разом із
студентами з Галичини тут навчалися вихідці з Болгарії, Чехо-Словаччини,
Румунії, Югославії. Серед слухачів були навіть православні з Волині та
Холмщини. За десять років своєї діяльності Богословська академія як наукова
інституція встигла здобути міжнародне визнання, вивести українську
богословську науку на високий рівень. В її стінах одержали освіту 2751
студентів, з яких 415 стали її випускниками. В Академії працювало 14
професорів, 6 доцентів та 18 їх заступників, діяло 10 постійних семінарів.
Навчання проводилося українською та латинською мовами. Вихованці
вивчали богословську науку християнського Сходу і Заходу, причини
церковного поділу та проблеми єднання Церков. При академії діяли
видавництво, бібліотека, музей. Дороговказом усього життя Патріарха
Йосифа та його науково-богословської діяльності були Євангельські слова:
“Пізнайте правду і правда визволить вас”. Першою його науковою працею
була стаття “Рудольф Айкен та його погляд на християнство”, яка була
надрукована в журналі “Нива” за 1916р. Згодом у цьому ж журналі він
опублікував дослідження про Єфрема Сірина як учителя Вселенської Церкви.
Наукові інтереси о. Йосифа Сліпого були широкі, торкалися історії Церкви,
догматики, канонічного права. Його науково-публіцистична спадщина велика
і різноманітна. Він писав на догматично-богословські теми, літургічнообрядові, аскетичні, рецензії на різні наукові праці, спогади зі своїх
подорожей, давав огляди наукового життя і звіти, опрацьовував реферати на
унійні теми у Велеграді, Пінську та у Львові. Отець Й. Сліпий визнавався за

незаперечний авторитет у таких складних богословських питаннях, як про
Пресвяту Трійцю, про походження Святого Духа, про богословську науку
Сходу. У 1987р. газета “L'Osservatore Romano” відзначала, що Патріарх
Йосиф “своєю працею про принцип спірації у Пресвятій Трійці дійшов до
вершка, який у майбутньому нелегко буде переступити. Його аргументація є
чудесною”.Саме у міжвоєнний період з усією повнотою розкриваються
таланти о. Й. Сліпого як ученого й педагога, будівничого Церкви і діяча
культури. Як ректор він плекав заповітну мрію про перетворення академії в
український католицький університет. Першим кроком до цього мала би
стати організація правничого факультету. Але цій мрії не судилось
здійснитися. Почалася II світова війна, окупація України, арешт і заслання у
Сибір у післявоєнний період.
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4.7.5. Отець Платонід Філяс — перший редактор “Місіонаря”
Після закінчення сільської школи продовжив навчання у Львівській
академічній гімназії, а 7 листопада 1882 р. вступив до Добромильського
монастиря отців василіян.
Після завершення новіціату та закінчення філософських та
богословських студій був рукоположений на священика і розпочав свою
діяльність як місіонер та проповідник, закладаючи перші підвалини під
загальну духовну обнову українського народу, створюючи умови для
заснування низки християнських товариств та організацій. Отець Філяс був
чудовим місіонером і проповідником, який добре володів як пером, так і
усним словом. Усі його реколекції, місії й проповіді спрямовувалися на
пропаганду духовної освіти та християнських ідеалів серед українського
народу.
Свою наукову та публіцистичну діяльність о. Філяс розпочав ще під час
проходження філософсько-богословських студій, дописуючи до священичого
місячника “Душпастир”. Особливу увагу о. Платонід звертав на апостолят
Божої Правди друкованим словом, засновуючи у 1892р. василіянське
видавництво християнської літератури. Разом з о. Ломницьким він уложив
молитовник “Гостинець”, який незабаром став бібліографічною рідкістю, і
його ще не раз довелося перевидавати. У 1897р. о. П. Філяс, разом із о. А.
Шептицьким, виступив ініціатором заснування журналу “Місіонар” та став
його першим редактором. Кінець XIX - початок XX ст. — це період масової
еміграції українців-галичан у далекі заморські країни. Там вони опинилися
без духовної опіки, не маючи ані своїх храмів, ані духовних провідників. За
сприяння митрополита Андрея Шептицького в Канаду, США, Бразилію та
інші країни виїжджають греко-католицькі священики та монахи. Серед них
був і о. Платонід Філяс, який у 1902р. поїхав в Канаду, щоб там духовно
опікуватися українськими родинами, організовувати релігійне життя.Але вже
у 1904р. на першій, після Добромильської реформи, василіянській капітулі о.
Платоніда обрано Протоігуменом Чину, обов’язки якого він виконував,
фактично, до 1920р. Реалізація завдань та ідей Василіянського Чину — ось
головний аспект його діяльності цього періоду. Усю свою енергію отець
Філяс спрямовував на чисельний та інтелектуальний розвиток Чину. Основну
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увагу о. Філяс присвячував вихованню молодого монашого покоління,
скеровуючи найбільш обдарованих на закордонні вищі студії в кращі
університети світу — Рим, Інсбрук, плекаючи, таким чином, майбутніх
викладачів, письменників, публіцистів, науковців, духовних організаторів
українського суспільства. Він був одним із тих, хто закладав основу для
виховання нового покоління василіян, свідомих своєї історичної ваги в житті
рідної Церкви та народу.
Чимало сил та уваги приділяв о. Платонід праці на давніх унійних
теренах України та Білорусі, зокрема на Холмщині і Підляшші. Саме з цією
метою у 1905р., після прийняття конституції та проголошення свободи
віровизнання в Росії, він відправляє о. Ломницького в Петроград, щоб
добитися полегшення душпастирської праці для нашої Церкви на цих
теренах. У 1911р. о. Філяс засновує в Бучачі Місійний інститут —
навчальний духовний заклад, який у міжвоєнний період займається
підготовкою та вишколом майбутніх місіонерів та проповідників.
У роки Першої світової війни о. П. Філяс виконує обов’язки
Апостольського адміністратора для українців-католиків, розпорошених
воєнною хуртовиною по всіх австрійських землях за межами Галичини. Він
рятував наших священиків, ув'язнених у концтаборах Талергофа і Ґмінда. Під
час війни отець Філяс став одним із засновників духовної семінарії для
богословів з Галичини у Кромєржі, в Моравії.
Війна закінчилася. На рідних землях отців василіян чекали знищені
монастирі, духовні навчальні заклади та жовківська друкарня. Але це був
тільки початок усіх страждань і поневірянь. Після завершення українськопольської війни окупаційний польський режим ув’язнив отців василіян
Крехівського та Жовківського монастирів у концентраційному таборі в
Домб’є, пограбував василіянську книгозбірню та жовківську друкарню.
Завдяки старанням о. Платоніда польська влада звільнила монахів та
повернула забрані друкарські машини. Проте вирішення усіх цих проблем
забрало чимало сил та здоров’я о. Філяса. На квітневій капітулі 1920р. він
відмовляється від управління Чином.
Упродовж наступних шести років о. П. Філяс виконував обов'язки
ігумена Жовківського монастиря, редактора “Місіонаря”, займався
відновленням знищеного воєнним лихоліттям василіянського видавництва. У
1926р. він знімає з себе обов’язки ігумена і переїжджає у Дрогобицький
монастир. Тут більшість часу присвячує публіцистичній праці. Саме в
Дрогобичі він написав чимало статтей на обрядові та інші релігійні теми.16
червня 1930р. о. Філяс помер. Провести в останню дорогу брата по Чину
прибули владики А. Шептицький та Й. Коциловський, що було виявом
вдячності о. П. Філясу за його титанічну і жертвенну працю у Христовому
винограднику.

4.7.6. Отець Йосафат Скрутень — засновник “Записок ЧСВВ”
Народився Й. Скрутень 24 лютого 1894 р. в селі Пархач поблизу Сокаля.
Після закінчення народної школи в рідному селі, разом з майбутніми отцями
П. Луциком та П. Пушкарським, був прийнятий на навчання до Бучацького
василіянського навчального закладу. У серпні 1909 р. він вступає до
Крехівського василіянського новіціату. Перші обіти склав 30 квітня 1911 р.
Уже в роки навчання проявилися його великі здібності, жадоба до знань та

захоплення науково-дослідницькою працею. Улюбленими предметами
Скрутня були історія, література та іноземні мови: німецька і французька, яку
вивчав він за допомогою о. Йосафата Жана, що восени 1913 р. приїхав з
Канади до Крехівського монастиря. Виконуючи обов'язки помічника
бібліотекаря, він мав нагоду познайомитися з цінною збіркою рукописів і
стародруків Крехівського монастиря. Обдарований доброю пам’яттю, знав,
де і коли та чи інша книжка була надрукована, скільки в ній сторінок.
У Василіянському архіві та бібліотеці в цей час часто працювали
львівські науковці І. Франко, В. Щурат, І. Свєнціцький, М. Возняк, з якими
Й. Скрутень мав нагоду зустрічатися, спілкуватися і прислухатися до їхніх
авторитетних спостережень та вказівок. Перші його публіцистичні і наукові
статті появилися в жовківському "Місіонарі" та "Календарі Місіонаря" у 1913
р. У 1914 р. Й. Скрутень виїжджає на філософсько-теологічні студії до
Григоріанського університету. Прослухані методологічно-наукові лекції
професора Л. Фонка стануть йому в пригоді під час майбутньої багаторічної
науково-дослідницької та видавничої праці в Галичині і за кордоном, в
діаспорі. Перша світова війна перервала його навчання в Римі, і він, разом з
іншими василіянськими студентами, переїжджає до студійного і видавничого
центру австрійських оо. Вербістів у Сан Ґабрієль, що коло Відня. Тут він мав
нагоду побачити творчу працю вчених етнологів та дослідників первісних
релігій, згуртованих о. В. Шмідтом навколо наукового журналу "Антропос".
Але через воєнні обставини змушений був повернутися в Галичину і в 19151919 рр. продовжив навчання у Лаврівському монастирі. Урочисту професію
зложив 28 серпня 1916 р., а 20 жовтня 1918 р. був рукоположений на
священика.
Перебуваючи у Лаврівському монастирі, о. Скрутень з великим
задоволенням працював у бібліотеці, яка, після львівської святоонуфріївської
та крехівської, посідала третє місце за кількістю рукописів (понад 100) з XIIXIX століть, багатим монастирським архівом і рідкісними стародруками. Тут
він зробив, за всіма вимогами академічних видань, повний опис згаданої
рукописної колекції, який в майбутньому не раз із вдячністю
використовували дослідники І. Свєнціцький, Ст. Слонський, В. Курашкевич.
У 1921-1924 рр. о. Скрутень редагував часопис студентської католицької
молоді "Поступ", дописував до священичого журналу "Нива". Він був одним
з ініціаторів заснування Богословського Наукового Товариства і журналу
"Богословія", а також першим редактором науково-історичного видання
"Записки Чину Святого Василія Великого". Окрім цього, о. Йосафат з
великим задоволенням вивчав історичні василіянські документи у Львові,
об'їздив з цією метою інші наукові осередки в Галичині, на Волині,
Холмщині, в Білорусі та Польщі, знайомився з вченими цих країн. Мабуть,
саме під час цих подорожей і сформувалися в нього мета і завдання ЧСВВ":
“На “Записки” дивлюся, як на мою дитину...”.
Для української історичної науки прізвище о. Й. Скрутня тісно пов’язане
із “Записками ЧСВВ”, навколо яких згуртувалися кращі науковці того часу,
як українські (С. Томашівський, І. Крип’якевич, Я. Гординський, Т.Коструба,
В. Щурат, І. Мірчук, І. Борщак, М. Голубець, В. Заїкин, І. Огієнко), так і чужі
(о. Й. Умінський, о. Я. Степа, о. М. Рехович, О. Галецький, А. Мартель).
Перший том “Записок Чина Св. Василія Великого” — неперіодичного
наукового видання отців Василіян — вийшов друком у 1924 р. Серед
співробітників журналу були як отці Василіяни, так і українські літератори та
науковці — історики, мовознавці, мистецтвознавці.
Появу нового наукового видання привітали з великим задоволенням як
ієрархія Церкви, науковці Галичини, так і українські часописи.
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Підтвердженням заслуг о. Скрутня, як редактора і науковця, був лист
митрополита Андрея Шептицького на його адресу: "Сердечно дякую за
прислані мені три випуски “Записок ЧСВВ”, які я прочитав з найбільшим
заінтересованням і вдоволенням. Сама ідея видавати друком то всьо, що
зберігається по Василіянських бібліотеках і архівах, і тим прислужитись в
праці над розсліджуванням історії української Церкви і Народу, - без
сумніву, гарна і висока. Кождому знана роля, яку відіграв і відіграє Чин Св.
Василія Великого в історії нашої Церкви і цілого Українського Народа. Тим
то й документи, переховувані у Василіянських архівах, представляють
неоцінену вартість для нашої історії. Се стверджує і зміст вже хочби тих
трьох перших випусків, і їх появу треба повитати як новий доказ нашого
культурного надбання. Нехай Бог благословить ту хосенну працю, якій зі
серця бажаю якнайгарнійшого розвою”.
У 1930 р. І. Крип’якевич написав реферат про наукову працю о.Йосафата
Скрутня і подав його управі НТШ у Львові, на основі якого отця Йосафата
обрано дійсним членом НТШ. Отець Скрутень став першим василіянином —
членом Товариства. На запрошення митрополита А. Шептицького у 19281929 та 1929-1930 навчальних роках він викладав філософію у Львівській
Богословській академії. Окрім цього, як редактор “Записок ЧСВВ”, брав
участь у міжнародних наукових конференціях: музеологів у Коломиї (1931),
істориків у Варшаві (1932), візантологів у Софії (1934), бібліотекарів та
архіварів у Варшаві (1936).
Упродовж усього життя отець Й. Скрутень не лише займався науковою
діяльністю, але й не забував, що він, в першу чергу, священик-душпастир. Як
і інші василіянські місіонери, він давав реколекції в Дрогобичі, Тернополі та
інших місцевостях Галичини. Окрім цього, до 1935 р. він був духовним
провідником декількох Марійських дружин. Хоч душпастирські і редакційні
обов'язки забирали чимало часу і сил, о. Йосафат з великим задоволенням
продовжував шукати архівні матеріали і документи, які торкалися історії
Василіянського Чину, дописував до різноманітних галицьких і закордонних
часописів та видань — “Богословії”, “Нової зорі”, “Ниви”, “Діла”, “Нового
часу”, “Краківських вістей”. Протягом багатьох років наукове зацікавлення в
о. Йосафата викликала особа священномученика Й. Кунцевича та його унійні
ідеї. Із значного публіцистичного доробку велике значення мають наукові
дослідження та рецензії на твори, присвячені цій проблематиці. Тут варто
відзначити деякі з них: “Перший життєпис св. Йосафата”, “Рукописний
збірник о. Павла Шиманського про св. Йосафата”, “Апостол Унії” та рецензія
на статтю владики Боцяна “Віднайдення і розпізнання мощів св. свящ.
Йосафата Кунцевича, 1915-1917”.
Відзначаючи заслуги о. Й. Скрутня перед українською історичною
наукою, з приводу 25-ліття його літературної та наукової праці Микола
Голубець писав: “Знають його наукові кола усього світу не тільки з участи в
цілій низці наукових конгресів, але з постійної, муравлиної переписки зі
всіма науковоми органами й установами. Мов пчола до матки, збігаються до
нього українські науковці, зносячи мід своєї праці до вулия, що зветься
"Записки Чину Св. Василія Великого”.
Та не одні лиш “Записки” має о.-др. Й. Скрутень на своїй "табулі". Є ще
одна позиція, за яку український науковий світ взагалі, а Василіянський Чин
зокрема йому щиро зобов'язані. Це - бібліотека й архів отців Василіян у
Львові. Хто знав цю установу до того, як почав її систематизувати й
гарячково поповнювати о.-др. Скрутень, а хто бачить її сьогодні, той має

право очам свої не вірити. Як колись поруч “Записок” Наукового Товариства
ім. Шевченка появилися “Записки ЧСВВ”, так поруч бібліотеки НТШ
виросла під рукою о.-ра Й. Скрутня її благородна василіянська конкурентка.
Десятки, сотки тисяч томів, а все те добуте, перевертоване, оцінене й
усистематизоване тим одним, одиноким чоловіком!”.
З початком II світової війни о. Скрутень залишає Львів і переїжджає до
Німеччини. Про період першої більшовицької окупації і свій від'їзд за кордон
о. Йосафат згадує у листі до Д. Олянчина: “Не було для мене іншої ради, тим
більше, що я одержав номінаційний декрет на професора філософії у
Львівському університеті. Знаменна річ, що майже всі академіки віддали свої
голоси за мною, знаючи, прецінь, що я духовна особа. І київський нарком
освіти мене затвердив... А тим часом, дня 18 січня 1940 я покинув Львів...
Свій верстат праці залишив я, на жаль, у Львові: не було змоги нічого
перевезти. Треба було їхати голіруч. Рукописи свої і редакційні пороздавав
поміж люди. Також частину бібліотеки розіпхав, де тільки вдалося. Не знаю,
однак, чи те все вратується. Там-бо немає ніякого зрозуміння для книжки,
для науки, для духовних вартостей. Були в мене з візитою, між ін., акад.
Корнійчук, Капиця, Стебун. Європейці по формі і вигляді, але в душі —
невольники ідеольоґії, сліпі фанатики матеріялізму. Ходив я на засідання
НТШ, але вони відбувалися під диктат молодого жовтодзюбого комісаря .
Кажу Вам, це все маняки, люди без своєї думки, справжні ідіоти. Нових
випусків “Записків ЧСВВ” (около 70 аркушів друку) не вдалося мені
вратувати. Назбирав я ледве 5-6 примірників і передав знайомим у Львові...
Проф. І. Крипякевич пращався зі мною з сльозами на очах, кажучи: “Ви
щасливі, бо їдете в Європу!”. Акад. М. Возняк клявся передомною: “Краще
тут під плотом згину в рідній Галичині, ніж мали б мене силою взяти до
Києва чи Харкова”.Таке в наших було наставлення...”.
Упродовж усього періоду перебування в Німеччині о. Й. Скрутень
продовжував активну душпастирську та наукову діяльність, очолював
Археографічну комісію при Апостольській Адміністратурі. Крім цього, він
часто виголошував доповіді на різноманітні церковно-релігійні та історичні
теми, про які мюнхенський "Християнський Голос" з великою похвалою
писав: "Рідко трапляється такий науковець, який давав би таку тонку аналізу
проблеми і кінчав би такою широкою синтезою з оптимістичними
перспективами на майбутнє”.
Про період перебування в Німеччині о. Й. Скрутень написав у листі до
І.Борщака: “В Німеччині, — наголошував він, — я від 19. I. 1940 р. За той
час різно бувало. Але, славити Бога, все проминуло. Радію, що нарешті
зможу вирватися з Німеччини, з того зав'язаного мішка, і знову, по стількох
роках, знайтися серед своїх співбратів і рідного окруження...”.
У 1949 р. переїжджає до Риму і приступає до виконання обов’язків
духівника Української Папської семінарії.
21 жовтня 1951 р. о. Й. Скрутень помер. Відійшла у вічність людина, яка
все своє життя присвятила душпастирській і науковій праці, дослідженню і
пропаганді історії Василіянського Чину.

4.7.7. Отець Іриней Назарко
У всій своїй багатогранній праці — душпастирсько-виховній, церковноідеологічній, національно-культурній та науково-публіцистичній — отець
Іриней Назарко залишив помітний слід. Він був одним із тих, хто в
міжвоєнний період займався вихованням дітей та молоді на рідних землях, а
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після Другої світової війни, вимушений емігрувати, продовжив свою працю
серед українців в діаспорі.
Народився І. Назарко 7 липня 1905 р. у Тернополі. У 1922 р. став
новиком Крехівського василіянського монастиря. Тут закінчує гімназійні
студії та продовжує вивчати філософію та богословіє. У 1930 р. складає
довічні чернечі обіти, приймаючи ім'я Іриней. Висвячений на священика 30
листопада 1930 р. владикою Й. Коциловським. Після свячень продовжує свої
богословські та педагогічні студії в університетах Відня та Інсбрука.
Здобувши грунтовну освіту, о. Назарко повертається до Львова і 19321944 рр. перебуває в монастирі Святого Онуфрія, працюючи тут для блага
Церкви та Чину. В цей період о. Іриней найбільше уваги приділяє
християнському вихованню молоді. Він був одним із організаторів та
головою Марійських дружин у Галичині, засновником та редактором
Марійських видань — це “Наш приятель”, “Вісник Марійського товариства”
та “Бібліотека Нашого приятеля”. Завдяки його наполегливості, громадській
активності та організаторському хисту Марійські товариства густою сіткою
вкрили галицькі землі. Отець Іриней був не тільки хорошим душпастирем,
але й мав хист оригінального і талановитого проповідника, був умілим
редактором та хорошим публіцистом. Свої статті та наукові дослідження,
присвячені історії та розвиткові Марійських дружин, проблемам
християнського виховання молоді, друкував у “Віснику Марійських
товариств”. Тут варто відзначити такі його публікації: “Сучасність і
Марійські дружини”, “Методи еліти в Марійських організаціях”, “Людина й
програма”, “Наша участь в Міжнародньому з’їзді оо. провідників Марійських
дружин в Інсбруці”, “Перший курс оо. провідників середньошкільних
Марійських дружин у Польщі”, “Головні перепони в розвитку Марійських
дружин Пань” та багато інших, в яких він окреслив стан, перспективи
розвитку, завдання і мету Марійських товариств. Окрім цього, набутий
досвід праці серед молоді він пропагував у різних статтях і проповідницьких
творах, які друкувалися в багатьох галицьких католицьких виданнях: у
“Новій зорі”, “Правді”, “Бескиді”. У цей період вийшли друком його праці:
“Молодь і її сучасний стан в різних краях Европи” (1932р.) та “Католицька
виховна ідея” (1938). У 1941 р. о. І. Назарка призначено ігуменом
Львівського
Святоонуфріївського
монастиря.
Душпастирськоадміністративна діяльність не перешкоджає йому і надалі активно працювати
серед молоді.
З наближенням лінії фронту до Галичини він, як і багато інших
галицьких церковно-громадських діячів, емігрує на Захід, де у 1944-1946 рр.
опікується українськими емігрантами-скитальцями, приділяючи багато уваги
їх релігійному та національному вихованню.
У 1946 році о. Іриней переїжджає до Канади, де у 1946-1948 рр. виконує
обов’язки редактора василіянського журналу “Світло”, намагаючись на
чужині продовжити славні традиції галицької релігійної періодики.
Залучивши до співпраці нових співробітників, о. Назарко зумів розширити
тематику журналу, розпочав друкувати українські католицькі повісті та
оповідання. Одночасно поглиблює наукові студії в університетах Оттави й
Монреалю і здобуває у 1950 р. докторат з філософії. Крім цього, він активно
займається педагогічною працею, викладаючи у 1950-1953 рр. історію
Української Церкви в Оттавському та Монреальському університетах.
У 1953 р. переїжджає до Риму, де стає дорадником управи Чину, працює
в “Записках Чину св. Василія Великого” (виконує обов’язки редактора II

секції відновленого василіянського наукового видання). Конгрегація для
Східних Церков, враховуючи його душпастирський досвід та знання
психології молоді, у 1955 р. призначає о. І. Назарка ректором Української
Папської колегії Св. Йосафата в Римі. Працюючи з молоддю, виховуючи її в
українському дусі, цю посаду він посідав 11 років. Старанням отця-ректора
Іринея наша Церква в діаспорі поповнилася не лише хорошими
душпастирями, вихованими на славних традиціях попередників, але й
українськими патріотами. До Канади він повернувся у 1966 р. і продовжував
там до самої смерті (20 квітня 1976 р.) свою місійну, реколекційну і
публіцистичну діяльність.
Серед інших книг з його спадщини варто відзначити такі, як: “Методика
василіянських місій”, “Христос Цар”, “Марія й ти”, науково-історичні твори
“Святий Володимир Великий”, “Папа Інокентій XI і Україна”, біографічний
нарис “Київські і Галицькі митрополити”, “Клим Смолятич і його послання”,
аскетичний твір “Ми Божі діти”. Його статті, наукові розвідки з української
історії, літератури та культури, де постають проблеми взаємодії релігії і
культури, духовності і суспільного життя нації, опубліковані в українських
виданнях діаспори. Отець Назарко як католицький публіцист у своїй
творчості опирався на християнську філософію. Він активно працював на
ниві численних релігійних, наукових та громадських організацій. У 1956 р.
його обрали членом Наукового Товариства ім. Шевченка, Українського
Богословського Наукового Товариства, Української Вільної Академії Наук та
Українського Історичного Товариства.

4.7.8. Літописець у чернечій рясі — С. Лукань
Народився С. Лукань 17 вересня 1907 р. у с. Старуня Надвірнянського
повіту в селянській родині. Початкову школу закінчив у рідному селі.
Навчаючись у Станіславівській державній гімназії, належав до гуртка
активних членів Марійської дружини, яка діяла в гімназії під духовним
проводом катехита о. Івана Фіголя. Любов до книги та жага знань
проявилися з дитячих літ. Використовуючи бібліотеку батька, самоосвітою та
наполегливою працею він поглиблював свої знання.
Влітку 1925 р. С. Лукань відвідав Крехівський василіянський монастир.
Переступивши поріг монастирського храму Святого Миколая, він побачив,
як із крилосів перед іконостас вийшли ченці і мелодійними голосами велично
заспівали “Світе тихий”. Урочиста атмосфера Богослуження, архітектура
старовинного храму та монастирського комплексу утвердили юнака в
бажанні стати членом Василіянського Чину. 12 лютого 1926 р. він
розпочинає новіціят. Через півроку Степан Лукань отримує чернечу рясу, під
час облечин 4 жовтня 1927 р. прибирає духовне ім’я Роман. Продовжує
навчання в Лаврові, філософію вивчає в Добромилі, богослов’я — в
Кристинополі та Жовкві. Під час навчання вивчючи архівні та бібліотечні
фонди василіянських монастирів, він створив цікаві нотатки з цінних
рукописних пам’яток минулого. “А в старовинному Крехівському монастирі
стільки скарбів давньої культури! Є тут між книгами славнозвісна
“Крехівська Палея”, яку досліджував І. Франко. Знає про це о. Роман ще з
гімназії. По коридорах висять мальовані на полотні старі портрети давніх
василіян, єпископів, Римських Папів. В давнину Василіянський Чин обіймав
країни Сходу й Заходу, тому при іменах навіть деяких Римських Папів
написано “василіянин”. Яке це інтересне, — думає о. Роман і виймає свій
записник... А в декілька літ пізніше ми читали його книжку “Василіяни —
римські папи”, — згадував згодом о. Маркіян Когут. У 1933 р.
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Перемишльський владика Й.Коциловський висвячує його в Жовкві на
священика. Як душпастирська, так і наукова діяльність о. Луканя проходила
під гаслом: Sentire cum Ordine — працювати в дусі Чину.
Наступного року о. Р. Луканя призначено бібліотекарем та архіваріусом
Святоонуфріївського монастиря. Тут, у Львові, розпочав він активну
науково-публіцистичну працю в архівах та бібліотеках, природжений хист
дослідника, публіциста, грунтовна освіта стали добрим фундаментом
молодого науковця. Впродовж наступних років у багатьох галицьких
виданнях появляються наукові дослідження о. Луканя, присвячені історії
Чину, василіянських монастирів, книгодрукуванню. Він був активним
співробітником не лише василіянських видань, але й дописував до “Нової
зорі”, “Літопису Бойківщини”, а в роки Другої світової війни — до
“Львівських вістей” та “Рідної землі”.
Велика заслуга о. Р.Луканя полягає в дослідженні історії рідного Чину та
василіянських монастирів, місійної та релігійно-культурної діяльності отців
василіян. Особливу увагу присвятив о. Лукань особі та культу
священомученика Й. Кунцевича. Своїми науковими працями, які
публікувалися в тогочасних галицьких часописах, він возвеличував і
пропагував християнські чесноти та культ святого Йосафата. З нагоди 50річного ювілею Добромильської реформи Василіянського Чину о. Р.Лукань,
разом із отцями василіянами М. Когутом та Н. Саварином (майбутнім
єпископом), підготував до друку “Альманах василіянських богословів”, в
якому надруковано його дослідження “Початки добромильських василіян”.
Як знаний бібліотекар та архівар о. Лукань відвідав численні міжнародні
з'їзди, виступав з доповідями та рефератами, інформуючи західних науковців
про наукові та культурні надбання українців. Це була людина здібна та
обдарована, високоосвічена, цілеспрямована, працьовита. В роки німецької
окупації о. Роман продовжив працю о. Й.Скрутня над випуском чергового
тому Записок “ЧСВВ”, знищеного в роки більшовицької окупації, в якому
надрукував своє дослідження “Спис книжок видавництва ЧСВВ в Жовкві”.
Серед наукових досліджень о. Романа була історія українського
друкарства, зокрема історія монастирських друкарень. Навесні 1943 р. він
зініціював проведення у Львові виставки галицької преси. З цієї нагоди
часопис “Львівські вісті” надрукував серію його публікацій з історії
української преси. Серед науковців Галичини о. Лукань вважався одним із
найкращих фахівців як з історії Церкви, Василіянського Чину, так і з історії
галицької преси. “Немов той середньовічний чернець із Супраслі, чи Києва
старого, — згадував згодом о. М. Федорович, — день і ніч перебував він між
стосами грубезних книг, товстих фоліянтів, різних монографій, цінних
документів, а далі десяток соток журналів та періодиків, що заповняли його
чернечу келію, аж по стелю...”.
Ці риси він проявив у повсякденній праці: релігійно-душпастирській та
науково-публіцистичній. Виконуючи свої душпастирські обов'язки, о. Роман
знаходив час для наукової та просвітницької праці. Глибоко релігійний і
скромний монах, — він був відданий рідному Чинові, Церкві та українському
народові. Добрий пастир, сумлінний науковець, знаний фахівець з історії
Василіянського Чину та одночасно доброзичлива, щира і чесна людина.
“Була це людина великої, витривалої, повної посвяти праці. Завжди був при
роботі, то порядкував книги, то робив записки, писав статті, йшов у місто до
бібліотек, музеїв, книгарень. Працював з незмінною витривалістю, з
зростаючим запалом. В його келії стояли гори книжок; на цей вид совіти не

могли надивитися. Клався спати звичайно коло півночі, перед спочинком
мусів перекласти книжки з постелі на підлогу...”, — так згадував про життя
та діяльність о. Луканя о. М. Когут.
Зібраний у монастирських архівах та бібліотеках фактологічний матеріал
о. Роман використав у своїх наукових працях, рефератах, замітках, які
друкувалися в тогочасних галицьких виданнях. Трагічна смерть 28 листопада
1943 р. обірвала наукову діяльність о. Луканя. Його наукові праці, як і
багатьох інших християнських публіцистів, на довгі роки було заховано у
спецсховищах бібліотек. Більшість його творчих напрацювань після
закінчення Другої світової війни було передано на зберігання у Львівський
історичний архів. Там, у рукописах, мабуть, залишилися цінні матеріали до
життєписів василіянських істориків, а також праця про першого львівського
історика Компаневича. Поховано о. Луканя на Личаківському кладовищі,
поруч з могилою брата по Чину о. Т. Коструби.

4.7.9.Отець Теофіл Коструба
Отець Василіянин Теофіл Коструба — відомий галицький публіцист 2030 рр. XX ст., знаний історик-науковець. Його ім’я недостатньо відоме, проте
відрадно, що його творча спадщина після довгих років перебування в
радянських спецфондах поволі повертається із забуття.
Народився Т. Коструба 26 травня 1907 р. у селі Стара Ягольниця
Чортківського повіту в родині вчителя. Його дитячі та юнацькі роки припали
на бурхливий період Першої світової війни та визвольних змагань
українського народу. Про якесь систематичне навчання мріяти не
доводилося. Завдяки батькові він самостійно опанував програму народної
школи і вже у 1922р. поступає на навчання до Чортківської гімназії. Тут за
досить короткий термін стає одним із найкращих учнів, захоплюється
історією України та грецькою мовою.
У роки війни родина Коструб переїхала в с. Білобожниці на
Чортківщині. Саме туди, захворівши в гімназії, повернувся Теофіл. Під
опікою та керівництвом старшого брата Петра він продовжує займається
самоосвітою, активно включається в діяльність місцевих культурно-освітніх
товариств та організацій.
Чималий вплив на братів Кострубів у цей період мав В. Коваль —
викладач Чортківської вчительської семінарії. Високоінтелігентна людина,
наділена гострим, критичним розумом, великий книголюб — він заохочував і
сприяв поглибленню знань у галузі українознавства. Саме завдяки йому
Теофіл мав змогу простудіювати твори Гомера, Софокла, Платона, Геродота,
познайомитися з найновішими київськими, харківськими та львівськими
науковими виданнями. Вже в батьківському домі він робить перші
публіцистичні спроби, підготувавши до друку статті “Неіснуючий монастир
ОО. Василіян у Чорткові”, “Матеріали до історії м. Чорткова”, “Сліди
мітологічного дуалізму в Галичині” та чимало інших праць, що згодом
друкувалися на сторінках галицьких часописів.
Після смерті батька він з мамою переїжджає до Львова, де екстерном
закінчує Академічну гімназію. Тут знайомиться з представниками молодої
генерації католицьких публіцистів І. Гладиловичем, Г. Лужницьким, О.
Мохом, М. Пасікою — співробітниками молодіжного часопису “Поступ”.
Лише у жовтні 1935р. здійснилася мрія Т. Коструби щодо продовження
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студій. Він стає студентом Львівського університету і, одночасно, за
дозволом церковної влади відвідує лекції з теології. Як зазначив його
товариш студентських років О. Домбровський, “...Т. Коструба вже тоді, коли
вписувався на університет, мав за собою стаж довшої наукової діяльности й
праці над собою, був ознайомлений з літературою широкої історичної
проблематики, зокрема історії України, відзначаючися небуденним талантом,
фанатичною працьовитістю і розумінням іноді дуже замотаних ходів
історичного процесу, особливо східньої Европи”.
Навчаючись в університеті, Т. Коструба займається науковою працею,
працює в історично-джерелознавчій комісії Наукового Товариства ім.
Т.Шевченка. У своїх дослідженнях найбільше уваги він присвятив
середньовічній історії України, особливо постаті та діяльності галицького
князя Льва Даниловича. Цій темі була присвячена його магістерська праця.
Окрему монографію Т. Коструба присвятив діяльності князя Романа
Мстиславовича. Як історик, літературознавець та публіцист друкував свої
наукові, релігійні і публіцистичні статті в багатьох тогочасних виданнях:
“Дзвони”, “Записки ЧСВВ”, “Добрий пастир”, “Мета”, “Нова зоря”,
“Правда”, “Український Бескид”, “Діло”, “Життя і знання" тощо. Окрім
цього, в “Літературно-критичній бібліотеці” надрукував низку літературних
портретів українських письменників — Котляревського, Нечуя-Левицького,
Кобилянської, Лепкого, Маковея та ін. За його активною участю вийшов
друком у Львові альманах “За велич нації”, декілька випусків “Літературної
скарбниці” та “Доброї книжки”.
Після багаторічних вагань та роздумів Т. Коструба вирішує цілковито
присвятити своє життя служінню Богові та Його Церкві. Влітку 1939р. він
вступає до новіціяту отців василіян у Крехові, де й застає його початок
Другої світової війни. Як християнин, глибоко віруюча людина, Теофіл
Коструба дуже болісно переживав окупацію, "відвідини" непроханими
гостями Василіянської обителі. Як науковець та бібліофіл, він не міг
спокійно дивитися на грабунки та нищення цінної крехівської василіянської
бібліотеки, яка впродовж багатьох років була джерелом нових наукових
знахідок для українських вчених.
29 січня 1940 р. митрополит А. Шептицький висвячує його у своїх
палатах на священика. На образочках, видрукованих з нагоди першої Служби
Божої, о. Коструба висвітлив гасло свого життя: “Се іду... єже сотвори волю
Твою, Боже”. А вже в лютому цього ж року він був призначений
адміністратором парафії с. Букачівці Бурштинського деканату. На жаль,
слабке здоров’я не дозволило довго працювати на парафії. Важко хворий, він
повертається до Львова, де у Святоонуфріївському василіянському монастирі
перебуває до останніх днів свого життя. Останній період життя цього
вченого-праведника так описав О. Мох: “У келії монастиря св. Онуфрія жив
від того часу Теофіл, виконуючи в монастирській церкві обов'язки
священика, а одночасно працюючи далі над курсом історії України. Цієї
праці він не покидає аж майже до останніх днів свого життя. Навіть тоді,
коли хвороба поступила так, що він не міг удержати в руках пера, він ще
диктує далі свою працю. Але незабаром прийшов і цьому кінець. Страшенні
болі просто відбирали свідомість, і про працю вже не могло бути й мови...”.
Враховуючи стан здоро’я о. Теофіла, керівництво Василіянського Чину
дозволяє йому 13 січня 1943 р. скласти чернечі обіти.
Помер о. Коструба 3 березня 1943 р. Поховано його на Личаківському
кладовищі у Львові.

Весь свій талант історика та публіциста о. Т. Коструба присвятив
пропаганді католицького світогляду, релігійності серед українців-галичан. З
цією метою у 1937 р. і видав “Короткий курс історії України” (вийшло 4
випуски у “Бібліотеці Скали”), планував підготувати до друку та видати
хрестоматію до історії України, українську католицьку енциклопедію.
Перед майбутніми дослідниками життя та творчої діяльності отця
василіянина Т. Коструби — значний шмат роботи. Чимало його публікацій
було надруковано на сторінках багатьох галицьких виданнях міжвоєнного
періоду, як релігійних, так і світських. Не менше залишилося в рукописах,
які ще чекають сумлінного науковця в архівах нашого міста.

З історії преси і видавничої діяльності
Української Греко-Католицької Церкви

Зміст
МИ — “ПОВНИЙ” НАРОД: західноукраїнська преса першої половини
ХХ століття як відображення структури українського національного
життя (замість передмови)............................................................................... 3
ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА: РОЗБУДОВА
ІНФОРМАЦІЙНО-ПРЕСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.............................................9
ВСТУП............................................................................................................... 9
1.1. ЦЕНТРАЛЬНА УРЯДОВА ПРЕСА ЗУНР........................................................11
1.2. ПОВІТОВА ПРЕСА ЗУНР............................................................................ 19
1.3. УРЯДОВА ВІДОМЧА ПРЕСОВО-ІНФОРМАЦІЙНА СЛУЖБА............................23
1.4. ЗОВНІШНЬОІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ УРЯДУ ЗУНР.............................31
ВІЙСЬКОВА ПРЕСА...................................................................................... 38
ВСТУП............................................................................................................. 38
2.1. УКРАЇНСЬКА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ДУМКА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ І
ПРОБЛЕМА ЗБРОЙНОЇ БОРОТЬБИ....................................................................... 40
2.2. ПОПЕРЕДНИКИ ВІЙСЬКОВОЇ ПРЕСИ...........................................................51
2.3. “ВІСТНИК СОЮЗА ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ” ЯК ОРГАН НАЦІОНАЛЬНОВІЙСЬКОВОЇ ДУМКИ......................................................................................... 61
2.4. НАЦІОНАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ УКРАЇНСЬКОГО СТРІЛЕЦТВА. ПРЕСА
ЛЕГІОНУ УСС.................................................................................................. 69
2.5. Т АБОРОВА ПРЕСА ПЕРІОДУ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ................................84
2.6. ВІЙСЬКОВА ПРЕСА ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ.........94
2.7. НАЦІОНАЛЬНО-ВІЙСЬКОВА ДУМКА І ВІЙСЬКОВА ПРЕСА ЧАСІВ
ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ.................................................................................. 102
2.8. Т АБОРОВА ПРЕСА ПОЧАТКУ 20-Х РОКІВ..................................................115
2.9. СТРУКТУРА УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ПРЕСИ 20-30-Х РР.......................131
2.10. ПРЕСА УПА І УКРАЇНСЬКОГО ЗБРОЙНОГО ПІДПІЛЛЯ.............................142
2.11. ДИВІЗІЯ “ГАЛИЧИНА” — ВОЄННО-ПОЛІТИЧНА Й ІСТОРИЧНА
ДОЦІЛЬНІСТЬ. ПРЕСА ДИВІЗІЇ......................................................................... 159
ЗДОБУДЕШ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ АБО ЗГИНЕШ У БОРОТЬБІ ЗА НЕЇ.............171
МОЛОДІЖНА ПРЕСА.................................................................................. 174
3.1. МОЛОДІЖНИЙ РУХ ТА ЙОГО ПРЕСА ПОЧАТКУ СТОЛІТТЯ (1900-1918 РР..174
3.1.1. Передісторія і початки молодіжного руху...................................174
3.1.2. Ідейна еволюція і організаційні проблеми молодіжного руху.......181
3.1.3. “Молода Україна” та її наступники.............................................199
3.1.4. Організовані форми життя молодих богословів та їх видання. .202
3.1.5. Молодіжний рух на Буковині.........................................................204
3.2. ПРЕСА СТУДЕНТСТВА МІЖВОЄННОЇ ДОБИ...............................................210
3.2.1. Студентство 20-х рр. і його преса...............................................210

3.2.2. Студентська преса 30-х рр............................................................ 233
3.3. ПРЕСА МОЛОДІЖНИХ ІДЕОЛОГІЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 20-Х РР....................246
3.3.1. Передумови виникнення молодіжних ідеологічних організацій та
їх преси...................................................................................................... 246
3.3.2. Преса Групи української національної молоді...............................251
3.3.3. Преса Легії українських націоналістів..........................................255
3.3.4. Преса Об’єднання українських націоналістів- державників ........258
3.3.5. Преса Союзу української націоналістичної молоді.......................260
3.3.6. Преса студентських корпорацій 20-30-х рр..................................269
3.4. ПРЕСА СОЮЗУ УКРАЇНСЬКОЇ ПОСТУПОВОЇ МОЛОДІ ІМЕНІ
М.ДРАГОМАНОВА "КАМЕНЯРІ"..................................................................... 275
3.5. ПРЕСА ПАРАМІЛІТАРНИХ МОЛОДІЖНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 20-30-Х РР...............283
3.5.1. Преса “Пласту”............................................................................. 283
3.5.2. Преса “Сокола”.............................................................................. 287
3.5.3. Преса “Січі”................................................................................... 296
3.5.4. Преса “Лугу”.................................................................................. 301
3.6. ПРЕСА КАТОЛИЦЬКОГО РУХУ МОЛОДІ У МІЖВОЄННЕ ДВАДЦЯТИРІЧЧЯ...307
3.7. МОЛОДІЖНА ПРЕСА КАРПАТСЬКОЇ УКРАЇНИ У МІЖВОЄННУ ДОБУ..........321
3.8. МОЛОДІЖНИЙ РУХ НА БУКОВИНІ 20-30-Х РР. ТА ЙОГО ВИДАВНИЧА
ДІЯЛЬНІСТЬ..................................................................................................... 329
3.9. МОЛОДІЖНА ПРЕСА У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ.............................336
З ІСТОРІЇ ПРЕСИ І ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ
ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ............................................................. 343
ВCТУП............................................................................................................ 343
4.1. ВИДАВНИЧО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕРКОВНИХ ЧИНІВ У ГАЛИЧИНІ346
4.2. ПРЕСА І ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ СВЯЩЕНИКІВ УГКЦ...........................364
4.3. ВЛИВ “НОВОЇ ЗОРІ” НА РЕЛІГІЙНЕ Й НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ
ВИХОВАННЯ ГАЛИЦЬКИХ УКРАЇНЦІВ............................................................. 368
4.4. АЛЬМАНАХИ УКРАЇНСЬКИХ БОГОСЛОВІВ................................................380
4.5. УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ СОЮЗ І БЛИЗЬКА ДО НЬОГО ПРЕСА...........381
4.6. МАРІЙСЬКІ ТОВАРИСТВА: ЇХ ВПЛИВ НА ДУХОВНЕ ВІДРОДЖЕННЯ НАЦІЇ..392
4.7. “УДАРЮ ПАСТИРЯ, І РОЗБІЖАТЬСЯ ВІВЦІ СТАДА”...................................396
4.7.1. Його обрало Провидіння................................................................. 397
4.7.2. Архипастир скитальців.................................................................. 400
4.7.3. Владика Йосафат — єпископ Перемишля.....................................404
4.7.4 Патріарх Йосиф Сліпий — науковець-богослов.............................408
4.7.5. Отець Платонід Філяс — перший редактор “Місіонаря”..........410
4.7.6. Отець Йосафат Скрутень — засновник “Записок ЧСВВ”.........412
4.7.7. Отець Іриней Назарко.................................................................... 415
4.7.8. Літописець у чернечій рясі — С. Лукань.......................................416
4.7.9.Отець Теофіл Коструба................................................................. 418

