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Тема 1. Центрально-Східна Європа в контексті цивілізаційних і 

політичних змін у Європі в др. пол. ХІХ – на поч. ХХ ст. 

 
 стрімкий розвиток міст / просторовий і демографічний 

 розвиток промисловості / індустріалізація 

 розвиток транспорту 

 зміни у способі проведення вільного часу 

 масова політика 

 

Стрімкий розвиток міст / просторовий і демографічний 

 розпад феодального ладу 

 наплив до міст сільських мешканців 

 просторовий розвиток міст / об’єднання міст / приклад Будапешта / 

„Великий Краків” / „Великий Львів 

 

Розвиток промисловості / індустріалізація 

 

 
фабрика Шрайбера у Лодзі (ХІХ ст.) 
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 мода на міжнародні ярмарки і виставки 

 

Львів, вхід на територію 
крайових виставок 

Львів, територія крайових виставок 

 

Розвиток транспорту 

 будівництво перших залізничних ліній (з паровозною тягою): 1812–1830 рр. 

– Велика Британія, 1831 р. – США, 1834 р. – Франція, 1847 р. – Краків-

Мисловіце 

 

 

 метро в Лондоні закладене 1863 р., метро в Будапешті відкрите в 1896 р. 
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Залізничний вокзал у Львові, відкритий 1904 р. 

 

Зміни у способі проведення вільного часу / відпочинку 

 розвиток громадського, культурного і наукового життя 

 масовий спорт і розваги, консумпціонізм 

 мода на подорожі, „поїздки на води” 

 розвиток преси 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оссолінеум у Львові, 

пер. пол. ХІХ ст. 
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Міський театр у Львові, споруджений в 1897–1900 рр. 

 

Пасаж Міколаша у Львові, збудований у 1898–1900 рр. 
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Карлсбад / Карлові Вари на поч. ХХ ст. 

 

 
Сопот на поч. ХХ ст. 
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Тема 2. Модернізація центральноєвропейських міст як причина і 

наслідок соціальних, економічних і політичних змін 
 

Головні причини і наслідки змін у просторі міст: 

 масовий притік населення із сіл 

 зміна вартості і стилю життя 

 зростання і зміна споживчих потреб 

 розвиток масового спорту, туризму, культури, освіти, політики 

 конкуренція 

 

 
 зміни в моделі і функціонуванні родини 

Розкіш і бідність у міському просторі, методика дослідження 

 зміна значення понять „розкіш”, „багатство”, „бідність”, „злидні” і т.п. у 

міському просторі 
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жителі Замарстинова біля вуличного колодязя. 

Фото поч. ХХ ст. 
Жебрачка у Кракові.  
Фото поч. ХХ ст. 

 

 
Львів, годування дітей. Фото кін. ХІХ – поч. ХХ ст. 
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Тема 3. Зміни у зовнішньому вигляді центральноєвропейських міст 

та способі життя їхніх мешканців 
 

 основні види змін у міському просторі 

 причини змін у міському просторі 

 проблема залучення до багатства, геттоізація 

 

Основні види змін у міському просторі 

 впорядкуваня публічного простору: архітектура 

 впорядкування публічного простору: природа 

 проектування нових доріг для пішоходів 

 спорудження нових об’єктів громадського користування або пристосування 

старих будинків для нових потреб 

 розвиток освітлення 

 закладення нових зелених територій (парків, садів, скверів) 

 

 
план Відня, середина ХІХ ст. 
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річка Полтва у Львові перед закриттям під землю 

 

 

Львів, Гетьманські вали 
на зламі ХІХ – ХХ ст. 

Відень, Кільце (нім. Ringstraße) – 
розкішний бульвар у центрі міста, 

створений у 1860–1890-х рр. 
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вулиця Личаківська у Львові, злам ХІХ – ХХ ст. 

 

театр ім. Ю. Словацького у Кракові, 
відкритий 1893 р. 

Віденська державна опера (нім. Wiener 
Staatsoper), відкрита в 1869 р. 

 

Причини змін у міському просторі 

 політичні зміни 

 значне збільшення населення 

 розвиток засобів громадського пересування / транспорту 

 ментальні зміни 

 індустріалізація 

 розвиток торгівлі і сфери послуг, сучасна метрополія як service city 
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Проблема залучення до багатства, геттоізація 

 проблема гетто 

 запобігання гетто 

 „кращі” і „гірші” квартали міста 

 

 
Лодзь у ХІХ ст., житлові будинки поблизу фабрик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жінки на фабриці 

ХІХ ст. 
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Тема 4. Економічна модернізація в Центральній Європі – джерело 

прогресу і конфліктів 
 

• контексти економічної модернізації 

• розбудова залізниць 

• національний контекст економічної конкуренції 

• фактори економічного успіху євреїв 

• труднощі суспільної і економічної інтеграції євреїв 

• специфічна модель „заможності” в Галичині 

• характерні риси галицьких євреїв як частини нової економічної еліти 

 

Контексти економічної модернізації 

• посилення Габсбурзької монархії, занепад Речі Посполитої, значення 

бюрократичного апарату 

• армія як чинник пришвидшення економічного розвитку 

• національні повстання і війни та їх вплив на модернізацію 

• конкуренція різних груп усередині Габсбурзької монархії як каталізатор 

економічного розвитку 

• ліберально-конституційна трансформація Габсбурзької монархії 

• розвиток культури і туризму 

• 20 грудня 1859 р. прийнято закон про промисловість, що набув сили з 

1 травня 1860 р. Поклав край цеховій системі, оскільки впроваджував 

свободу в сфері промислової діяльності. Необхідність отримання 

спеціального дозволу від органів влади обмежувалася лише окремими 

галузями 

• створення торгівельних і промислових (згодом – торгівельно-промислових) 

палат на основі закону 1850 р. 
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будинок 

Промислово-

торгівельної 

палати у Львові, 

1926 р. 

Розбудова залізниць 

• у 1861 р. відкрито залізницю до Перемишля, завдяки чому львів’яни 

отримали сполучення з Віднем 

• інші колії: Львів – Чернівці (1866 р.), Львів – Золочів (1869 р.), Львів – 

Броди (1969 р.), останню колію у 1871 р. продовжено до Підволочиська, 

Львів – Стрий (1873 р.), Львів – Белз (1887 р.), Львів – Янів (1895 р.), Львів – 

Самбір (1903 р.), Львів – Підгайце (1908–1909 рр.), Львів – Стоянів (1910 р.) 

 

Національний контекст економічної конкуренції 
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Фактори економічного успіху євреїв 

• особи іудейського віросповідання – працьовиті, ощадливі, передбачливі 

• менше (порівняно з католиками) шкідливих звичок 

• мобільність і динамізм осіб, вихованих у родинах торговців 

• знання іноземних мов – головним чином німецької (між іншим, завдяки її 

спорідненості з мовою ідиш) – полегшувало вирішення справ у державних 

установах, як і  здійснення торговельних операцій на європейських ринках 

 

Труднощі суспільної і економічної інтеграції євреїв 

• громадянське безправ’я. Емансипація євреїв Галичини (остаточна) відбулася 

щойно на основі грудневої конституції 1867 р. 

• відносно рідкісні випадки культурної співпраці і товариських стосунків з 

християнами 

• небажання приймати євреїв як рівних зі сторони значної частини 

християнського суспільства. Звідси вимоги – економічної війни з євреями 

або, принаймні, бойкоту єврейської торгівлі, боротьби за вільну неділю, 

обмеження числа студентів-євреїв 

 

Специфічна модель „заможності” в Галичині 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кам’яниця Мойжеша Оренштайна в 

Кракові 

(поч. ХХ ст.) 
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Характерні риси галицьких євреїв як частини нової економічної еліти 

• важко досягнуте професійне становище 

• стриманість у веденні господарської діяльності 

• гнучкість у відносинах з конкурентами 

• надання переваги великим торговельним оборотам над „швидким” 

прибутком 

• мобільність і самодисципліна 

• послідовність 

• вміння колективної праці 

• сильна закоріненість у реліії 

• прив’язаність до традиції 

• сильна родинна пов’язаність 

• більша пошана до мудрості і освіти, ніж до багатства 
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Тема 5. „Світло для освіти слов’янських націй”: Юрій Крижанич і 

Росія 

 

• Юрій Крижанич – життя, діяльність 

• основи світогляду Крижанича  

• хорватський контекст: славізм епохи ренесансу і бароко  

• славізм Крижанича 

• сприйняття минулого та історичної ролі слов’ян 

• Крижанич – критичне осмислення духовного світу Московської Русі 

• причини неприйняття теорії Москва – Третій Рим 

 

Юрій Крижанич – життя, діяльність 

 народжений 1617 або 1618 року в містечку Обрху недалеко від міста Озаля у 

центральній Хорватії 

освіта 

 з 1629 року навчається в єзуїтській гімназії в Люблянi  

 з 1635 року записаний студентом інституту Фердинандеум у Граці  

 1638 року вступає до іллірійсько-угорського інституту в Болоньї 

 у кінці 1640 року переїжджає до Рима  

 1642 року зі званням доктора теології повертається додому, до Хорватії, де 

кілька років служить священиком 

в Московській державі 

 1646 року отримує позитивне рішення щодо його раніше запланованої місії 

до Москвії 

 з 25 жовтня до 19 грудня 1647 року перебуває у Москві; згодом 

повертається до Рима, де отримує посаду капелана  

 1658 року раптово покидає свої римські справи і вирушає до Москви, куди 

приїжджає у вересні 1659 року  

 на початку 1661 року за незрозумілих обставин засланий до сибірського 

Тобольська  
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 у засланні пише, серед інших, свій ключовий твір „Політика (Розмови про 

правління)” 

 1676 року звільнений царем із сибірського заслання; повертається до 

Москви  

 у березні 1677 року отримує згоду на від’їзд із Московської держави 

останні роки життя  

 жовтень 1677 року – в складі делегації данського посла остаточно покидає 

Москву  

 у місті Вільні вступає до домініканського ордену  

 точні обставини смерті залишаються неясними; можна стверджувати, що 

помер 1683 року під час турецької облоги Відня у лавах польської армії  

 

Основи світогляду Крижанича 

християнський універсалізм, уніонізм  

 прагнення до подолання великого церковного розколу; відновлення 

втраченої спільності католицької і православної церков 

славізм  

 уявлення про етнічну єдність слов’янських (або уявних слов’янських) 

народів; сприйняття слов’ян як культурно-історичної спільності 

 

Хорватський контекст: славізм епохи ренесансу і бароко  

ключові представники і тексти  

 Вінко Прибоєвич – „Про походження та історію слов’ян”  

 Мавро Орбіні – „Королівство слов’ян”  

 Павао Риттер Вітезович – „Відроджена Хорватія”  

 історична аргументація; ідея про виключну роль слов’ян в історії людства і 

прагнення нагадати читачам про славне минуле слов’янських народів  

 природний історичний і географічний центр слов’янської спільності лежить 

на слов’янському півдні 
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Славізм Крижанича 

 геополітичний центр слов’янського світу переносить до Московської 

держави  

 територія Московської держави – древня батьківщина всіх слов’ян 

 етнонім „російський” – для всіх слов’ян відвічна і спільна назва 

 віра у здатність Московської держави допомогти іншим слов’янським 

народам у відновленні їхніх мов і, тим самим, – їхньої самостійності та 

державної незалежності 

 Московську державу називає світлом для освіти слов’янських народів 

 відсутня ідея політичної єдності слов’ян (під заступництвом Московської 

держави) 

 

Сприйняття минулого та історичної ролі слов’ян 

 історичні події не є результатом збігу обставин; ніщо у світі не відбувається 

без причини 

 провіденціалізм – Божа воля як вирішальний чинник людської історії  

 план Провидіння – можна розпізнати за допомогою історичних пророкувань 

 ключовий текст – старозавітна книга пророка Даниїла, точніше: тлумачення 

сну вавилонського царя Навуходоносора  

погляд Крижанича  

 передбачення руйнування великих земних царств; останнє з них – Римська 

імперія, найсильніша, але водночас розділена  

 остаточне торжество Христа і його Церкви 

 

Крижанич – критичне осмислення духовного світу Московської Русі 

 підвищена увага до минулого Русі та історичної самосвідомості її жителів 

 Крижанич послідовно заперечує всі погляди, що встановлюють зв’язок між 

російською історією і римською спадщиною (Римом або Візантією)  

критика уявлення про Москву як Третій Рим 

 автором ідеї Крижанич вважає константинопольського патріарха Ієремію 
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 рішуче відкидає думку, що теорія Москва – Третій Рим підносить авторитет 

Московської держави, і пророкує останній роль центру істинної віри до 

кінця світу  

 той, хто називає Москву Третім Римом, прирікає Русь на слабкість і 

загибель 

 Крижанич відштовхується від власного тлумачення старозавітного 

пророкування Даниїла, згідно з яким Римське царство приречене на 

загибель і той, хто бажає відновити зруйноване Богом, той опирається його 

волі і ризикує накликати на себе його гнів 

 Крижанич розходиться з поглядами Філофея в питанні про причини падіння 

Першого і Другого Риму 

падіння Першого Риму  

 Філофей – Перший Рим упав від Аполлінарієвої єресі, і його історична місія 

остаточно завершилася  

 Крижанич – розрізняє Рим світський і Рим духовний  

 світський Рим, згідно з пророкуванням Даниїла, приречений на знищення  

 духовний Рим, навпаки, стоїть непохитно, і після вилучення з нього 

мирської влади він стає резиденцією Папи; зі столиці Римської імперії Рим 

перетворився на духовний центр усього християнства  

падіння Другого Риму (Константинополя)  

 Філофей – покарання за зраду істинної віри, що настало за унією з 

католиками, укладеною на церковному соборі у Флоренції (1439)  

 Крижанич – на відміну від Філофея бачить причину в тому, що візантійські 

можновладці привласнили собі титул „господаря всесвіту”, який належить 

одному лише Богові; у своїй столиці не хотіли задовольнятися однією 

світською владою і поставили незалежного від римського Папи патріарха 

 Крижанич повстає проти домагань німців і греків на всесвітнє панування  

 негативно ставиться до ідеї всесвітньої монархії і вважає цю ідею однією з 

політичних єресей, яка може мати шкідливий вплив на державне життя 
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 світ не може бути підпорядкований жодній людській владі, і не можна на 

людину переносити владу, яка належить лише Богові 

критика інших історичних уявлень  

 окрім теорії Москва – Третій Рим, Крижанич також піддає критиці оповідь 

про здобуття київським князем Володимиром Мономахом царських регалій 

від візантійського царя Костянтина Мономаха (оповідь про Мономахів 

вінець) і легенду про походження руського княжого роду Рюриковичів від 

римського імператора Августа 

 Крижанич різко виступає проти ідеї про запрошення перших руських 

правителів 

 Крижанич – наводить аргументи на користь політичної самостійності 

Московського царства і незалежності влади його правителів: 1) територія 

Русі ніколи не була частиною Римської імперії; римські імператори та інші 

правителі не мали жодної влади, ні права, ні суверенітету щодо руського 

народу і землі; 2) Август не був самодержцем (самовладцем), тому не міг 

передати владу московському самодержавному монархові 

 Крижанич не визнає за візантійським імператором права на протекційне 

ставлення до Русі  

 московський цар та його попередники прийняли і мали честь від єдиного 

Бога і були намісниками одного лише Бога 

 московський правитель користується царською гідністю і владою за правом 

спадкоємства 

 

Причини неприйняття теорії Москва – Третій Рим 

 ідея про Москву як Третій Рим несумісна з передбачуваною роллю 

Московської держави як захисниці і покровительки інших слов’янських 

народів  

 суперечить задумам Крижанича про відновлення єдності Західної та Східної 

Церков на чолі з Папою Римським  

 долучення Москви до широких обсягів світової історії віддаляє Русь від тієї 

історичної ролі, яку вона повинна зіграти всередині слов’янської спільності 
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Тема 6. „Друге життя” ідей: cлавізм Юрія Крижаничa в політиці 19 

століття 

 
 пошуки слов’янського коріння Росії 

 „друге життя” ідей 

 ідея іншого історичного шляху Росії? 

 

Пошуки слов’янського коріння Росії 

погляди Крижанича  

 Росія – історико-політичний центр слов’янського світу  

 Московське царство – єдина незалежна слов’янська держава  

 Москва не спадкоємиця Римської імперії, не хранителька істинної віри, але 

столиця потужної слов’янської держави – єдиної, на чолі якої стоять 

правителі з „домашньої” династії 

 Крижанич анітрохи не ідеалізує сучасну йому Московську державу та 

суспільство; він різко критикує російську дійсність і водночас пропонує 

широкий план перетворень (економічні, законодавчі та інші реформи) 

Московського царства на сильну і багату країну  

 нова Росія зможе виконати своє справжнє покликання, яким є допомога 

іншим слов’янським народам у відновленні їхньої незалежності 

 

„Друге життя” ідей 

 про долю рукописів Юрія Крижанича ми нічого не знаємо 

 абсолютно новий етап інтересу до Крижанича розпочався у 19 столітті у 

зв’язку з відкриттям та друком його творів  

 суперечки про Крижанича та його ідеї часто виходять за межі суто наукової 

дискусії 

 не рідко – актуалізація спадщини Крижанича; її адаптація до заздалегідь 

визначених структур думки 

 важливий чинник – до 19 століття ідеї Крижанича нe були частиною 

практичної політики 
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 найбільшу тривалість і найплідніші результати наукові дослідження 

Крижанича мають у російському і „югославському” середовищі 

 значна частина авторів сприймає Крижанича як провісника власних 

політичних цілей або філософії 

 суперечки про те, якою була взаємозалежність між уніонізмом і славізмом 

Крижанича; питання – які мотиви спонукали Крижанича поїхати до 

Московського царства 

 одне спотворення – однобічне акцентування славізму Крижанича; 

сприйняття його як прямого попередника (або засновника) слов’янофільства 

чи політичного панславізму 19 століття 

 для частини російських авторів Крижанич – втілення традиційної ворожості 

Європи до Сходу, спроби Заходу завоювати в силовому та культурному 

сенсі Росію і позбавити її ідентичності 

Росія 

 – перші наукові роботи про Крижанича у Росії – впевнений слов’янофіл Петро 

Олексійович Безсонов 

 наукова монографія про Крижанича, видання значної частини рукопису 

основного твору Крижанича „Політика” (1860)  

 Безсонов не сумнівався в щирості Крижанича щодо Росії; Крижанич – перш 

за все, прихильник слов’янської єдності; під час перебування в Москві все 

більше симпатизував Росії – первісна різниця у вірі втратила своє значення 

 Крижанич врешті-решт став не тільки щирим другом Росії, але і 

прихильником ортодоксії 

 – російський історик Сергій Михайлович Соловйов  

 Крижанич – слов’янський патріот 

 Крижанич прибув до Росії з трьома цілями: піднести слов’янську мову, 

написати граматику і словник; написати історію слов’ян і, нарешті, розкрити 

підступи і спокуси, через які чужі народи намагаються ввести в оману 

слов’ян 
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 на відміну від Безсонова, Соловйов вважав Крижанича переконаним 

католика, що суперечило баченню його діяльності в цілому як слов’янського 

патріота 

 – Арсеній Маркевич  

 Крижанич поступово еволюціонує від католицького священика і 

письменника до прихильника об’єднання всіх слов’янських народів; спершу 

домінантний уніонізм втратив позиції на користь славізму 

 Крижанич у своїх основних роботах діяв виключно як „руська людина”, а 

також як російський та водночас слов’янський патріот 

 Крижанич писав не тільки в Росії, але і для Росії 

 – інший погляд – Сергій Олексійович Бєлокуров  

 Крижанич – займався не справою об’єднання слов’ян, а ідеєю об’єднання 

церков – перед нами один із діячів на користь Римської церкви; ще 

студентом мріяв тільки про розширення католицизму 

 у ставленні Крижаничa до Росії – велике лицемірство – наука і політика 

були для нього лише засобом пропаганди релігійних ідей 

 – радянський вчений Борис Дмитрович Дацюк 

 Крижанич – ідейний попередник реформ Петра I; людина, яка значно 

випередила свій час 

 Крижанич передусім ідеолог об’єднання слов’ян заради захисту від 

німецької агресії; ім’я Крижанича є одним із перших в ряду борців за 

свободу слов’ян 

 – украй ідеологічний i ворожий погляд на Крижанича – Петро Павлович 

Єпіфанов 

 повне заперечення славізму Крижанича; Крижанич – темна постать, 

папський агент 

 Крижанич хотів перетворити Російську державу на інструмент папства і 

використати її авторитет, щоб зміцнити і розширити вплив реакційного 

папства у слов’янських країнах  

 висновок – Крижанич був вірним слугою реакційного папства, перебував у 

стані ворогів слов’янських народів і Російської держави 
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 – на захист Крижанича – Лев Микитович Пушкарьов 

 Крижанич – дві ідеї – ідея об’єднання православної і католицької церков та 

ідея національного відродження слов’ян 

 Крижанич вважав, що об’єднання церков повинно допомогти слов’янській 

єдності 

 Крижанич – унія – компроміс між Східною і Західною Церквами 

 – один із критиків Єпіфанова – Лев Матвійович Мордухович  

 Крижанич – мислитель, який перетнув вузькі межі свого часу і у своїй 

роботі рішуче засудив феодально-кріпосний устрій як такий, що заснований 

на несправедливості 

 – Михайло Антонович Алпатов  

 ідеал Крижанича – західноєвропейський феодалізм 

 Крижанич приїхав до Москви сказати, що Росія повинна зробити, щоб 

зрівнятися з європейськими країнами  

 Крижанич намагався показати відсталість Росії 

 – Олександр Львович Гольдберг 

 думки Крижанича не мають нічого спільного з великодержавними теоріями 

панславiстів 19 століття; Крижанич – син свого часу 

Хорватія та Сербія 

 – перший хорватський біограф Крижанича – Іван Кукулєвич Сакцинський (Ivan 

Kukuljević Sakcinski) 

 інтелектуальний розвиток Крижанича як динамічна взаємодія між ідеєю про 

національність та ідеєю релігійного об’єднання 

 – сербський економіст – Михайло Вуїч (Mihajlo Vujić) 

 економічні та політичні погляди Крижанича – „освічений абсолютизм” 

 релігійне питання відступило перед національною слов’янською ідеєю 

 – хорватський політик Степан Радич (Stjepan Radić) 

 погляди Крижанича – джерело ідей для сучасної хорватської політики 

 Крижанич – вчитель „найбільшого слов’янського політика Петра Великого”, 

слов’янський націоналіст 
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 – хорват Ватрослав Ягич (Vatroslav Jagić) 

 прагнення унії та слов’янської єдності були для Крижанича однаково 

важливими і творять єдине світоглядне ціле 

 – серб Никола Шкерович (Nikola Škerović) 

 повністю заперечує славізм Крижанича – слов’яни Крижанича цікавлять 

тільки як предмет його релігійно-місіонерських зусиль і цілей 

 Крижанич – „духовно чужий слов’янам”; насправді у нього була 

антислов’янська програма, яку не могла прийняти навіть колишня 

культурно відстала Росія 

 

Ідея іншого історичного шляху Росії? 

зовнішня політика  

 Зовнішня/внутрішня політика повинна виходити з християнської моралі  

 цар зобов’язаний дотримуватися Божих заповідей і волі; не робити нічого, 

що суперечило б загальній користі всього слов’янського народу  

принципи міжнародних відносин  

 дотримання присяги і укладених договорів 

 поширення віри не є справедливим приводом для розв’язування війни 

 відмова від несправедливих воєн і надмірного розширення кордонів 

 неприйнятним є напад на мирних сусідів  

зовнішня політика Росії  

 примирення з північними народами (шведами і поляками); дотримання миру 

на сході і заході  

 кордони розширювати лише в південному напрямку 

загальні принципи  

 Росія має дотримуватися власних традицій і водночас залишатися відкритою 

для змін 

 уявлення про специфічну модель розвитку Росії 

 відновлення духовного зв’язку з християнською (католицькою) Європою; 

відмова від принципу віросповідної винятковості  

 оптимізм щодо майбутнього існування Російського царства 
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Тема 7. Слов’янська ідея і русофільство в ранньому чеському 

національному відродженні 
 

 загальні зауваження 

 романтичний напрям 

 реалістичний, критичний напрям 

 

Загальні зауваження 

 русофільство – важливий компонент слов’янської ідеї  

 відсутність політичного русофільства (політичного панславізму) – проектy 

політичної єдності слов’ян; водночас – молоде покоління діячів 

відродження – полонофільство  

фундаменти і підстави русофільства 

 рубіж 18 і 19 століття: Російська імперія – єдина вільна cлов’янська держава  

 важливий чинник – простори і сила Росії; у першій половині 19 століття, до 

Кримської війни, – найбільш потужна і впливова держава європейського 

континенту, особлива роль завдяки перемозі над Наполеоном 

 у чеському суспільстві – досить невиразне почуття, що існує більший і 

сильніший брат; зміцнення Росії означає зміцнення всього слов’янства, 

частиною якого є також чеська нація 

 у чеському середовищі – почуття власної крихітності і слабкості; 

германізація дворянства і, значною мірою, міст   

 уявлення про родинні властивості слов’ян 

 у першому поколінні діячів відродження – надмірна ідеалізація Росії; 

впливає незнання російської дійсності (ніхто з перших діячів відродження 

особисто не побував у Росії) 

вплив наполеонівських війн  

 російська армія кілька разів проходить через чеську територію; Австрія – 

держава-союзник Росії 

 чеська патріотична інтелігенція – спілкується передусім з освіченими 

офіцерами 
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 інше враження звичайних громадян 

 оптимізм з приводу великого та славного майбутнього слов’ян 

історичний парадокс – сильний вплив німецької філософії  

 у першій фазі чеського національного відродження (до 1848 року) – 

вирішальний вплив Гердера  

 пізніше – вплив Гегеля  

напрями чеської слов’янської ідеї і русофільства  

 романтичний напрям 

 реалістичний, критичний напрям 

 відносини з Росією базуються на європейських ідеях, у той час вони – 

вираження національної ідеї 

чесько-російські відносини 

 в основному в галузі літератури і науки  

 спочатку відсутні господарські зв’язки  

 слабкі політичні відносини – зовнішня політика – справа правлячої династії 

 вплив російської літератури – спочатку досить слабкий  

 сама Росія – більше уваги до православних південних слов’ян (серби, 

болгари) 

 російські симпатії до Чехії – чіткий церковно-релігійний характер 

 у російському середовищі – ідея про те, що в чеській історії проявляється 

постійне прагнення до відновлення православної традиції, яка ніколи 

повністю не зникала 

 гуситський рух – розглядають як вираз зусиль повернутися до православ’я 

 важлива віха – 60-і роки 19 століття – реформи в Росії та австро-угорський 

компроміс (1867)  

 

Романтичний напрям 

 – один з головних представників – Йозеф Юнгманн  

(Josef Jungmann) (1773–1847) 

 поет, філолог і перекладач 
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 під час наполеонівських воєн – зустрічається з російськими офіцерами – 

позитивне враження – висновок – війна з Наполеоном зміцнила 

слов’янський світ  

 Юнгманн – вірить у прогрес Росії 

 Юнгманн – прихильник російського самодержавства  

 польське повстання 1830 року – Юнгманн – співчуває полякам, але вважає, 

що, з погляду слов’янства, на одного великого внутрішнього ворога стало 

менше 

 – друг Юнгманна – Антонін Марек  

(Antonín Marek) (1785–1877)  

 священик  

 вірш 1811 року – Росія („Рюриків скіпетр”) – успішно витримала татарське 

насильство  

 оптимістичні очікування щасливого майбутнього слов’ян  

 любов до Росії; ентузіазм, викликаний потугою Росії 

 – Франтішек Ладіслав Челаковський  

(František Ladislav Čelakovský) (1799–1852) 

 поет і вчений  

 в юності – наївна слов’янська ідея і русофільство; бажання їхати до Росії, 

незадоволеність реакційною внутрішньою ситуацією в Австрії 

 Росію вважає країною, вільнішою від Австрії; Росія уявляється йому як 

земля обітована, здатна оцінити талант  

 оптимізм з приводу майбутнього Росії, віра у швидке поліпшення місцевих 

умов  

 бажання стати бібліотекарем у Санкт-Петербурзі, працювати над 

всеслов’янським словником  

 парадокс – до кінця свого життя – Росію так і не відвідав  

 різко не приймає повстання декабристів – бачить у ньому німецький вплив і 

небезпеку руйнування Росії; декабристів вважає божевільними  

 1829 – поетичний збірник „Відлуння російських пісень” (Ohlas písní ruských)  

 віха – польське повстання 1830 року – Челаковський стає на бік поляків  
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 симпатії до поляків стали для нього фатальними – у „Празьких відомостях” 

(Pražské noviny) – Челаковський як редактор додає свій коментар виступy 

російського царя Миколи I  

 про нотатку Челаковського дізнається посольство Росії – Челаковський 

втрачає місце редактора і місце в університеті – глибока особиста криза 

мовні питання 

 захоплення російською мовою – факт її поширення з невеликою кількістю 

діалектів  

 зазначає, що деякі малоросійські автори почали писати книги 

малоросійською мовою – Челаковський – це зусилля вважає похвальним, 

але не вважає ймовірним, що малоросійський діалект може зберегтися в 

пам’ятках письменства поряд з більш передовою російською мовою 

 позиція Росії – в оточенні народів, що в усіх аспектах є нижчими; всю свою 

силу Росія може спрямувати на Захід, який її перевершує тільки в науках  

 Челаковський– відкидає ідею про те, що Росія – це колос на глиняних ногах 

 російську націю чекає велике майбутнє 

 так, як тепер Російська імперія стоїть високо в дипломатичному і 

політичному мистецтвax, так одного разу стане на чолі наук та громадського 

устрою 

 – Ян Евангелиста Пуркинє  

(Jan Evangelista Purkyně)  (1787–1869) 

 вчений і фізіолог (один з найвизначніших чеських вчених)  

 слов’янське месіанство (плекає надію на розгром турків і звільнення греків 

та слов’ян)  

 вивчає російську мову, купує російські журнали 

 вірш з 1840 року – Росія і російський цар виконують місію щодо інших 

слов’ян; Росія – „храм для слави всіх слов’ян” 

 – найкрайніший русофіл – Франтішек Ян Єзбера  

(František Jan Jezbera) (1829–1901)  

 доцент Варшавського університету; автор кількох буклетів, поет і 

перекладач  
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 в 1865 році – переїхав до Росії  

 пропагує кирилицю як загальнослов’янське письмо та православ’я  

 прославляє російського царя  

 не визнає українців як окрему націю; українську („малоросійську”) мову 

порівнює з чеськими діалектами 

 – особливий статус – Вацлав Ганка (Václav Hanka) (1791–1861)  

 поет і вчений  

 працює бібліотекарем і адміністратором колекцій у Вітчизняному (нині 

Національному) музеї 

 початок його русофільства – під час наполеонівських воєн – Ганка говорить 

про силу російської армії, любов до цнотливості, благочестя російського 

солдата 

 пізніше – вивчення російських народних пісень 

 неодноразово отримує високі нагороди з Росії; приймає численних гостей з 

Росії 

 віра в месіанство Росії і православ’я як єдину справжню слов’янськy релігію  

 російського царя та Росію сприймає як гаранта історичної ролі і сил всього 

слов’янства 

 Росію жодного разу не відвідав 

 після вибуху польського повстання – критика поляків – Ганка – називає 

поляків „чужинне плем’я” 

 – один з найвидатніших діячів відродження Ян Коллар (Jan Kollár) (1793–1852)  

 родом зі Словаччини   

 думка – слов’яни – первинні жителі Європи  

 ключовий твір – „Донька Слави” – пролог – декларація русофільства 

 Коллар – справжня велич нації полягає в її моральній силі – росіяни 

зобов’язані плекати слов’янську взаємність; народ, який нікого іншого, крім 

себе, не любить, не може любити самого себе  

 Коллар – мріє про славне майбутнє слов’ян, прагне братства і звільнення 

всіх слов’ян 
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 Коллар віддалений від ідеї греко-слов’янської релігії, релігію залишає 

осторонь 

 Коллар – рішуче виключає зi слов’янської взаємності політичний складник 

 

Реалістичний, критичний напрям 

 – Павел Йозеф Шафарик (Pavel Josef Šafařík) (1795–1861)  

 словацьке походження 

 лінгвіст  

 під час польського повстання (1830 рік) – пряма критика Росії – турецький 

уряд здається йому більш ліберальним, ніж російський 

 багато явищ російського суспільного життя нагадує йому про вавилонський 

і єгипетський деспотизм 

 Шафарик – без політичної волі народи дорівнюють нулю – на півночі народ 

є ніщо, рішуче ніщо, навіть менше, ніж ніщо 

 Шафарик – в Росії бачить страшний деспотизм, який відрізняється від 

деспотизму часів Нерона тільки своєю формою  

 Шафарик – російський уряд називає не слов’янським, а німецько-

скандинаво-монгольським 

 в одному зі своїх листів – він скаржиться, що в Росії є так багато варварства 

і темряви, що цілі століття не змогли б їх відігнати  

 контакт з російськими діячами; листування з Яковом Головацьким та Іваном 

Вагилевичем 

 – ключова особистість – член молодого покоління діячів відродження – Карел 

Гавлічек-Боровський (Karel Havlíček Borovský) (1821–1856)  

 видатний письменник і журналіст  

 особисто проживав в Росії (перший серед діячів відродження першої 

половини 19 століття) 

 багато пише про Росію  

 значний вплив на чеські громадські настрої щодо Росії  

 в юності подорожує – подорож до Польщі, стає полонофілом 
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 1842–1844 – подорож на слов’янський схід – практична мета – Гавлічек має 

можливість стати вчителем слов’янських мов в університеті 

 дорогою зупиняється у Львові – ближче знайомиться з українським 

(малоросійським) середовищем – розчарування від поляків, стає на сторону 

українців 

 вся польська література написана дворянством і для дворян, і тому вона 

однобока 

 у лютому 1843 року – прибув до Москви; 6 липня 1844 – покидає Росію  

 Росія для Гавлічека – спочатку новий та дивний світ – у перший період 

перебування в Росії – захоплення  

 подорожує по провінції – його думки близькі до російських слов’янофілів –

російський селянин і купець заслуговує на честь і славу у всьому світі 

 Гавлічек – поступове розчарування – критика росіян і поляків 

 у листі від травня 1844 року – найближчими до себе вважає південних 

слов’ян 

 росіяни і поляки – „не є наші брати”, а „набагато більші і небезпечніші 

вороги нашої національності, ніж угорці та німці”; можемо вивчати їхні 

мови і літератури, але не брататися з ними 

 у Росії йому заважає поверхневий, порожній лжепатріотизм 

 у Росії – незнання слов’ян 

 Гавлічек – „А хто хоче чехам зробити послугу, хай їх посилає на свої 

витрати до Москви”  

 Гавлічек – висновок – слов’яни не є єдиною нацією, а різними самостійними 

народами 

 слов’янство – поки що ідеал, до якого ми йдемо; неможливо у реальному 

житті покладатися на ідеал  

 Гавлічек – „з гордістю я скажу, що я чех, а не слов’янин” 

 Гавлічек – зазначає глибоку ворожість між російським і польським народом 

 Гавлічек особисто – спочатку на стороні поляків; росіяни тоді йому 

здавалися кращими, ніж поляки; за короткий час зрозумів, що обидві нації 

однакові 
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 у слов’янській ідеї не бачить релігійного, політичного або мовного 

об’єднання, а лише взаємну, спільну підтримку проти спільних ворогів 

ставлення до поляків 

 поляків убила „сліпа поступливість Риму” 

 у 1848 році – Гавлічек – поляків відверто називає „нещасним, відколотим, 

панським слов’янським плем’ям”; критика спрямована головним чином 

проти польської шляхти 

Гавлічек і українці (малоросіяни)  

 Гавлічек – українців вважає окремим слов’янським плем’ям – вияв – їхня 

мова, звичаї та історія 

 Україна – стала яблуком розбрату між поляками і росіянами  

білоруси  

 Гавлічек – відзначає велику бідність, пригнічення з боку поляків; на їхніх 

обличчях помітні наслідки бідності та рабства 

росіяни 

 Гавлічек – проводить відмінність між російським народом і російським 

урядом 

 в абсолютизмі російського уряду не можна звинувачувати російський народ 

– „Уряди минають, народи залишаються” 

окремі верстви російського народу 

 російський селянин (мужик) – благочестивий, миролюбний, добродушний; 

Гавлічек звертає увагу на ваду пияцтва 

 Гавлічек – позитивна оцінка купців – доброчинність, дбайливе ставлення до 

тварин, великий і відданий патріотизм  

 критика російського дворянства – імітує європейський спосіб життя 

 жорстка критика – бюрократія – найбільша хвороба Російської імперії  

 симпатії до російської армії та офіцерів  

 православна церква – Гавлічек цінує толерантність щодо інших церков; 

недолік – церква зробила мало для освіти народу  

 Гавлічек – критика російського уряду – він не слов’янський, тому що 

використовує для своїх послуг іноземців 
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Тема 8. Ідея „слов’янської єдності” в інтелектуальних і політичних 

течіях підавстрійської Галичини 
 

• витоки ідеї про етнокультурну єдність слов’янських народів в українській 

інтелектуальній думці  

• ідея слов’янської єдності та самобутності в добу Романтизму 

• слов’янське єднання в поглядах українських романтиків 

• революція 1848–1849 років та ідея слов’янської взаємності 

• між австрійським лоялізмом, польською автономією та ідеєю слов’янської 

взаємності: ідеологія українського руху в Галичині в другій половині ХІХ 

століття 

• заключні спостереження 

 

Витоки ідеї про етнокультурну єдність слов’янських народів в українській 

інтелектуальній думці 

• головними джерелами української ідеї слов’янської єдності були: а) 

церковно-книжна традиція ранньомодерної епохи, в якій побутували 

життєпросторові уявлення про поділ світу на православний Схід і 

католицький Захід; б) концепція хозаризму в українській історичній думці 

XVIII століття, яка була модифікованим варіантом польсько-руського 

сарматизму XVII століття 

• чітке протиставлення хозар (що ставали праобразом слов’ян) „західним” 

франкам і германцям можна знайти в козацьких літописах початку XVIII ст. 

(автори Григорій Граб’янка, Самійло Величко); Величко, наприклад, 

використовував означення „сармато-козацький” поряд із „слов’яно-

козацький”, а сам іменував себе „сином з хазарського племені” 

• через акцентування на скіфо-сарматських коренях ранньомодерна польсько-

руська історіографічна традиція сарматизму в XVIII ст. виявилася 

співзвучною із західноєвропейською просвітницькою інтелектуальною 

тенденцією „винайдення” Східної Європи 
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• українські історики XVIII ст. ще не мислили цивілізаційними образами як 

основними формами ідентичності, однак під ідейним впливом 

європейського Просвітництва вони підважували нероздільне домінування 

домодерних форм колективної ідентичності – імперської династично-

підданської та релігійно-конфесійної 

 

Ідея слов’янської єдності та самобутності в добу Романтизму 

• під впливом Романтизму в слов’янських народів появилися певні 

узагальнення щодо їх місця та ролі в європейській історії, які невдовзі 

трансформувалися в ідею слов’янської єдності. (Поштовх до вияскравлення 

слов’янської ідеї здійснив Й. Гердер своїм прогнозуванням про те, що з 

часом слов’янам належатиме вагома історична роль та місце в історії.) 

• ідея слов’янської єдності як ідилічних позачасових зв’язків була теоретично 

обґрунтована вченим-славістом Я. Колларом, який стверджував ідею 

особливого історичного призначення слов’ян і виділив п’ять головних ознак 

слов’янського характеру: релігійність, працелюбність, схильність до 

веселощів, любов до своєї мови й терпимість до чужих народів 

• діячі „слов’янського відродження” послуговувалися термінами 

Слов’янщина/Слов’янський світ для позначення своєї спільноти. 

Історіографічна практика написання цього терміна з великої літери 

засвідчує специфічну емоційну настанову вчених-славістів щодо цієї назви 

• погляди романтиків на слов’янську єдність не були одностайними. „Для 

одних слов’янська ідея була не лише світоглядом, а одночасно й політичною 

ідеологією, для інших довільною, може навіть модною духовною 

конструкцією, що протистояла „буржуазному аристократизмові” і 

„соціальному анатомізмові”, а ще для інших – уже предметом 

панславістичних спекуляцій, великодержавних поривань і сподівань” 

(Я. Козак) 

• на думку польського дослідника Е. Касперського, ідея слов’янської єдності 

була продуктом особливого оточення, який можна визначити як 

історіософський дискурс. Він відігравав компенсаторну роль, переносив і 
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перетворював напруження і конфлікти, що виникали між слов’янськими 

народами, в запальні проблеми стосунків слов’ян до „чужих”, до неслов’ян 

 

Слов’янське єднання в поглядах українських романтиків 

• до утвердження слов’янської цивілізаційної ідентичності серед українських 

вчених великою мірою спричинився польський національно-культурний 

рух. (У 1830-х роках діяло декілька польських товариств, засади яких 

опиралися на ідеологему про месіанську роль Польщі у відродженні 

слов’янства.) „Польський вплив мав неоднозначний характер – він був 

насамперед взірцем для наслідування та джерелом історіософських ідей для 

українських істориків, але водночас своєрідним подразником для 

протиставлення та створення альтернативного українського варіанту 

слов’янського месіанізму” (І. Куций) 

• з іншого боку, український культурно-інтелектуальний простір зазнавав 

тиску з боку російського слов’янофільства (течія російської інтелектуальної 

та суспільно-політичної думки 1840–1860-х років). (Основу філософсько-

світоглядної доктрини російського слов’янофільства становила антитеза 

„Росія/Слов’янщина – Європа”.) Під впливом російських слов’янофілів 

українська інтелектуальна думка активно артикулювала тезу про „зраду” 

Слов’янщини Польщею, протиставляла Слов’янський світ занепадаючій 

„чужині європейській”. У Галичині Я. Головацький стверджував, що поляки 

і чехи „під напливом Європи… зчужиніли на своїй землі”, тоді як східні 

слов’яни „ближчі до народного відродження”, бо зберегли традиції „давньої 

патріархальної слов’янщини” 

• українські романтики початково трактували слов’янське єднання не в 

політичному, а в моральному сенсі. У „побратимстві” з ширшою спільнотою 

вони шукали джерело і рушій розвитку власного народу. Українські 

інтелектуали виступали з позиції широкого слов’янолюбства – ідейно 

симпатизували й політично орієнтувалися на Слов’янщину як надетнічну 

культурно-цивілізаційну спільноту, акцентували на слов’янській 

цивілізаційній самобутності. Ідея слов’янської взаємності функціонувала в 
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той час не як стала, а радше як пульсуюча світоглядна категорія, спрямована 

на пошуки спільних і відмінних з ширшим етнічним простором рис, 

подолання імперських кордонів 

  
Маркіян Шашкевич (1811–1843) Яків Головацький (1814–1888) 

 

 
Іван Вагилевич (1811–1866) 

„Руська трійця” (1833–1837 рр.) – 

галицьке літературне угруповання, 

ключовими постатями якого були 

М. Шашкевич, Я. Головацький, 

І. Вагилевич. Породжене в добу 

романтизму, воно мало виразний 

слов’янофільський і будительсько-

демократичний характер. Учасники його 

вживали прибрані слов’янські імена: 

Шашкевич – Руслан, Вагилевич – 

Далібор, Головацький – Ярослав, його 

брат Іван – Богдан, Ількевич – Мирослав 

і т.д. 
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Революція 1848–1849 років та ідея слов’янської взаємності 

• під впливом революційних подій 1848–1849 років ідея слов’янської 

взаємності в Габсбурзькій монархії була підпорядкована завданням 

національного розвитку окремих народів, перетворена в засіб ідеологічно-

політичної боротьби. Це виразно проявилося на Слов’янському з’їзді в Празі 

(червень 1848 р.). Всі делегації, попри численні декларації в дусі 

слов’янської взаємності, мали на меті винятково власні інтереси 

• історичні порахунки, які виходили на перший план в українсько-польських 

відносинах у Галичині, змушували до певних паралелей. У львівській газеті 

„Зоря Галицька” було можна знайти порівняння політики угорців щодо 

слов’янських народів зі ставленням поляків до українців у Галичині 

• разом з тезою про приналежність до Слов’янського світу галицькі українці 

акцентували на власній національній осібності та шукали аргументи, щоби в 

найвигіднішому світлі представити своє місце серед слов’янських народів. 

Думку про Слов’янщину як природний шлях до „Русі вільної, незалежної” 

виразно під час „Весни народів” сформулював В. Подолинський у 

підготованій до друку брошурі „Слово перестороги” 

• слов’янська тематика була включена в українсько-польську конкуренцію. 

„Правда, що поляки і русини суть словени, але вони суть два осібні 

словенські народи, так як чехи, серби, болгари… Ми словени руські були ту 

на тій землі нашій руськогалицькій, нім ще вони словени польські нас були 

завоювали і забрали. І тепер ми словени руські всюда тутка в Галичині рісні 

як звізди на небі” (Зоря Галицька. 1848. Ч. 6. 20 червня). 

• на тлі українсько-польської конкуренції ідея слов’янської єдності спонукала 

до пошуку концепцій досягнення національної рівноправності. Спробою 

теоретично обґрунтувати можливість рівноправних українсько-польських 

відносин, спираючись на ідею слов’янської єдності, була брошура 

українського політичного мислителя і церковного діяча І. Терлецького 

„Слово русина” (Париж, 1849). Вона була певним світоглядним 

компромісом – поєднувала старе романтичне слов’янофільство з 

міркуваннями про завдання політичного розвитку українців. В основу 
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федерації слов’янських народів, побудованої на християнських принципах, 

мав бути покладений польсько-український союз 

 

Між австрійським лоялізмом, польською автономією та ідеєю слов’янської 

взаємності: ідеологія українського руху в Галичині в другій половині ХІХ 

століття 

• для більшості діячів старшої генерації („покоління 1848 року”) 

інтелектуальним виходом з суперечностей цього трикутника (між Віднем, 

польською автономією в Галичині та ідеєю слов’янської взаємності) стало 

русофільство. Це був наступний після панславізму етап світоглядно-

політичного компромісу. З позиції галицьких русофілів, що орієнтувалися 

на давньоруську культурно-історичну спадщину, „славяно-русская” основа 

була необхідною умовою протистояння польськості в Галичині 

• українські народовці (українофіли) спочатку (у 1860-х роках) пропагували 

ідею створення в межах Австрійської монархії слов’янської федерації, яку 

вважали однаково вигідною для слов’янських народів (уникнуть загрози 

русифікації) і Австрії (необхідність протистояння „прусській конкуренції” 

та російському панславізму). З політичним зміцненням думка про 

слов’янську федерацію в Австрії ставала серед народовців дедалі менш 

актуальною. Вони робили наголос на пошуку можливостей дійової 

конкуренції українців з поляками в межах галицької автономії. Покликання 

на слов’янську спільність було тільки додатковим аргументом задля 

досягнення національних цілей 

• лідери українського народовецького руху великою мірою орієнтувалися на 

польські взірці. В цьому вони вбачали запоруку успішної конкуренції з 

польським рухом. А серед польських інтелектуалів ідея слов’янської 

взаємності ніколи не розумілась як самостійна духовна цінність, а 

використовувалася в практичній площині, у площині політичної доцільності 

– як важіль у дипломатичних комбінаціях, спрямованих на відродження Речі 

Посполитої, або як спосіб критики шляхетських порядків і проектування у 

відновленій Речі Посполитії республікансько-демократичного устрою. У 
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Галичині в 1860-х роках польські політики використовували слов’янську 

ідею задля боротьби за автономію в Галичині, але її ефективність не була 

високою. Ідеологом розриву галицьких поляків з політикою слов’янської 

солідарності був у той час Ф. Зем’ялковський 

 

Заключні спостереження 

• ідея слов’янської взаємності зазнала в Галичині в ХІХ ст. низку 

перетворень, демонструючи як творчу силу, так і певну аморфність і 

політичну тенденційність. У цих перетвореннях слід бачити взаємопов’язані 

епізоди, які сукупно творять пластичний образ цілого 

• ідея слов’янської взаємності не набула граничної чіткості, вона не існувала 

як завершена світоглядна і ціннісна категорія, а радше як пульсуюча. 

Слов’янофільство стало „першим виявом національної ідеї”, будучи засобом 

„рекомпенсації почуття цивілізаційної молодшості” (Є. Хлєбовчик) 

• у широкому змісті слов’янофільська ідея в підавстрійській Галичині – це 

ідея самовизначення українського і польського народів. Ідея слов’янської 

взаємності була елементом усіх національних рухів слов’янських народів, а 

в межах цих рухів – частиною ідеології всіх політичних сил 

• постійна присутність у провінції інтересів наділених владою неслов’янських 

чинників (австрійського й почасти угорського) на тлі загострення 

українсько-польських суперечностей визначила швидке падіння 

внутрішньої сили ідеї слов’янської взаємності в Галичині, перетворивши її в 

елемент різних політичних комбінацій 

• у підавстрійській Галичині українські інтелектуали й політики опинилися на 

межі двох відмінних і взаємоконкуруючих варіантів панславізму: російсько-

православного та австрійсько-католицького 
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Тема 9. Галицьке русофільство: походження, соціальні, етнічні та 

ідеологічні корені 
 

• витоки галицького русофільства 

• етапи русофільського руху 

• русофільський світогляд 

• галицьке русофільство в політиці 

 

Витоки галицького русофільства 

• русофільство (москвофільство) – національно-культурна і суспільно-

політична течія серед української („руської”) людності Галичини (включно з 

Лемківщиною), Буковини та Закарпатської України в другій половині ХІХ – 

30-х роках ХХ ст. 

• термін „москвофільство” виник у 1860-ті роки в середовищі т.зв. ранніх 

народовців (українофілів), які критикували представників старшого 

покоління за мовний консерватизм (прихильність доетисологічного 

правопису і відкидання фонетики) та орієнтацію на загальноруську 

культурну і політичну традицію. З таким самим негативним означенням цей 

термін увійшов до української історіографії. В сучасній історичній науці, 

задля точнішого відображення характеру цієї течії, є тенденція до надання 

першості для терміна „русофільство” зі звуженням поняття „москвофіли” до 

середовища осіб, яке викристалізувалося щойно на початку ХХ ст. й 

орієнтувалося на суто російський простір 

• у підавстрійській Галичині ця течія сформувалася на хвилі „національного 

відродження” як заперечення місцевою руською спільнотою належності до 

річпосполитської культурно-політичної традиції та як пошук галицькими 

русинами власної національної іентичності в межах всеруського простору. 

Сучасна історіографія розглядає русофільство в одному ряду з такими 

національно-політичними орієнтаціями, як полонофільство, австрофільство, 

українофільство 
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• головним поштовхом до формування в Галичині русофільської 

(москвофільської) течії було розчарування результатами революції 1848–

1849 років, зокрема перетворення галицької провінції в польську автономію. 

Русофільство в Галичині було спрямоване передусім на пошук сильнішого 

від польського національного простору 

• деяку роль відіграли псевдо-аристократичні претензії греко-католицького 

духівництва, яке в такий спосіб (зокрема, через уявлення про свою вченість, 

які ґрунтувалися на використанні етимологічного правопису) намагалося 

підкреслити свою вищість над простолюдом 

 

Етапи русофільського руху 

• перший етап: 1840–1860-ті роки. Характеризувався гострим суперництвом 

між полоно- та русофільською орієнтаціями, в результаті якого 

русофільство здобуло перевагу. Ця конфронтація здебільшого відбувалася 

на рівні конкретних осіб і для багатьох з них стала складною особистою 

дилемою. Ключові події: діяльність Головної руської ради, початок 

діяльності Галицького крайового сейму, видання газети „Слово” (творцем і 

першим – у 1861–1871 рр. – редактором газети „Слово” був Б. Дідицький) 

• другий етап: 1860–1880-ті роки. Розвиток русофільської течії визначався 

гострим суперництвом з народовцями (українофілами) за провід у 

національному русі. У підсумку русофіли, представлені діячами старшої 

генерації, були змушені поступитися динамічнішим і молодшим 

народовцям. Ключові події: утворення політичного товариства „Руська 

рада”, виборчі кампанії до Галицького сейму та австрійського парламенту, 

угода між народовцями і русофілами 1882 року 

• третій етап: 1890-ті роки. Період інтенсивної „суспільної ферментації” 

(В. Фельдман) та перегрупування сил, політичної структуризації суспільства 

на підставі нових груп інтересів. У цьому вирі пристрастей і емоцій 

русофіли почувалися дуже некомфортно. Вони були змушені полемізувати 

на всі боки, не маючи при тому чіткого розуміння що діється і до чого слід 

прагнути. Ключові події: проголошення в Галицькому сеймі в 1890 р. 
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українсько-австрійсько-польської угоди („нова ера”), утворення політичних 

партій 

• четвертий етап: початок ХХ ст. (до 1914 р.). Цей період в історії галицького 

русофільства пройшов під знаком суперництва двох угруповань – власне 

русофільського (старокурсники) і відверто проросійського, 

москвофільського (новокурсники), а також гострої конфронтації з 

українськими націонал-демократами. Ключові події: розкол русофільського 

руху на старокурсників і новокурсників, початок Першої світової війни 

 

Логотип газети „Слово” 

 

 

Русофільський світогляд 

• належність галицько-руської спільноти до всеруського простору русофіли 

(москвофіли) пояснювали спільністю культурно-історичної традиції, 

подібністю етнонімів „руський” і „русский”, участю вихідців з України 

(„Малоросії”) у творенні російської держави і культури, а також соціальною 

та мовно-культурною недовершеністю проєктованої української нації 
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• світоглядно-політичним маніфестом русофілів (москвофілів) стала стаття 

І. Наумовича „Погляд в будучность”, опублікована в серпні 1866 р. у 

львівській газеті „Слово”. У статті йшлося про мовно-літературну, церковну 

і народну єдність галицьких русинів з усім „русским миром”. Така позиція 

протиставлялася попереднім спробам обмежити пошуки своєї національно-

політичної ідентичності територією монархії Габсбурґів 

• історична концепція галицьких русофілів (москвофілів) опиралася на такі 

елементи: розуміння власної національної історії як „общеруської”, 

східнослов’янської; ототожнення етнічного (руськість) та конфесійно-

обрядового чинників історичного процесу; культ Давньоруської держави як 

мірила закорінених у минулому цінностей; династичний підхід, погляд на 

історію як на діяльність переважно правителів; наділення вищих верств і 

соціальних груп винятковим правом бути виразниками національних 

інтересів; ірраціонально-провіденціалістське тлумачення історичного 

процесу. Ключовими постатями серед серед істориків-русофілів були 

Д. Зубрицький (1777–1862), А. Петрушевич (1821–1913) і Ф. Свистун (1844–

1916) 

• русофільство як ідеологія й суспільно-політична течія було складним 

конгломератом поглядів, які цілком вкладаються в рамки 

традиціоналістського і династично-підданського типу світогляду. Прагнення 

до культурної єдності з Росією та надії на захист російського уряду від 

поляків поєднувалися в галицьких русофілів із деклараціями політичної 

лояльності до Габсбурзької монархії 
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Богдан Дідицький (1827–1909) Іван Наумович (1826–1891) 

 

 

Денис Зубрицький (1777–1862) Антоній Петрушевич (1821–1913) 
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Галицьке русофільство в політиці 

• польські сили використовували русофільство (москвофільство) для розколу і 

послаблення українського руху. Спочатку, коли в галицько-руському 

політичному та культурному просторі переважали русофіли, польські 

політики виразно протиставляли їм народовців-українофілів (такий підхід з 

деякими відступами проглядався до кінця ХІХ ст.), коли ж українська течія 

набула політичної ваги – польські лідери вдалися до підтримки москвофілів, 

аби стримати розвиток масового українського національно-демократичного 

руху (виразно це виявилося на виборах до Галицького крайового сейму 

1908 року) 

• австрійська імперська влада у Відні дивилася на русофільські 

(москвофільські) настрої в Галичині в контексті австрійсько-російських 

відносин, які загострювалися і час від часу опинялися на межі збройного 

конфлікту. Особливо виразно ця тенденція була помітна з кінця 1880-х років 

і посилювалася мірою наближення до Першої світової війни. З початком 

війни австрійська влада закрила практично всі москвофільські інституції та 

провела арешти. Багато з ув’язнених опинилися в таборі Талергоф біля 

м. Ґрац (Австрія) 

• з позиції російського імперського уряду галицьке русофільство 

(москвофільство) мало, крім військово-стратегічного, ще національно-

політичне та ідеологічне значення – актуалізувало ідею „собирания русских 

земель” і становило противагу українству (т.зв. мазепинству). Російська 

імперська влада вживала заходи щодо фінансової підтримки русофільських 

(москвофільських) інституцій у Галичині, але ця допомога була незначною і 

надходила нерегулярно 
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Обкладинка українського видання монографії 

Анни Вероніки Вендланд „Русофіли Галичини. 

Українські консерватори між Австрією та 

Росією, 1848–1915” (Львів: Літопис, 2015) 

 

„Впевнено можна стверджувати, що 

русофіли (або ж ті, на кого поквапилися 

наліпити таку етикетку) були піонерами 

в царині, яку українські націоналісти 

тривалий час уникали: вони відкрили й 

обороняли історичність групи, яку досі 

сприймали етнографічною масою без  

історії. Цьому поверненню галицьких 

українців до історичної спадщини 

послужила і їхня боротьба за 

етимологічно-історичний правопис; 

йому послужив і науковий підхід 

нечисленної інтелектуальної еліти, яка 

подалася в архіви. На противагу їм 

народовці, які з усіх сил проривалися 

вперед і боролися з естеблішментом, 

хотіли – та й мусили – вигадати Україну 

наново. Усі значні протилежності між 

обома течіями українського руху в 

Галичині можна звести до альтернативи: 

цивілізація православної Русі чи 

„європейська” Україна, етимологія чи 

фонетика, консерватори чи демократи 

(…) Саме русофіли були першими, хто 

постачав своєю науковою, політичною 

та культурною діяльністю ідеї для 

національного українського руху, навіть 

якщо вони керувалися цілком іншими 

мотивами. Визнання за русофілами цієї 

важливої ролі зовсім не означає, що їх 

потрібно заднім числом стилізувати на 

українських національних героїв, якими 

вони ніколи й не мали наміру ставати” 

(А. В. Вендланд) 
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Заключні спостереження 

• поряд з південнослов’янським ілліризмом, ідеєю чехо-словацької єдності 

панрусизм виступав органічною складовою частиною слов’янофільських 

концепцій. Як і слов’янофільство, русофільство спочатку (до Першої 

світової війни) відігравало роль відособлення від чужої національної 

спільноти (у Галичині – польської) і було чинником становлення 

національної свідомості 

• русофіли переважали в галицько-руському політичному та культурному 

просторі до початку 1880-х років. Згодом, зі зміною поколінь в 

українському політикумі й тиском з боку влади, вони почали втрачати 

позиції і в міжвоєнний період перетворилися в маргінальну силу 

• у широкій історичній перспективі історія русофільського руху в Галичині – 

це історія поразки. Але у вужчих межах, якими властиво й живе людина, 

русофіли та контрольовані ними інституції здійснили величезну просвітню 

роботу. Та найбільшими були здобутки русофілів у ділянці поглиблення 

галицько-руської історичної традиції, активно використані згодом під іншим 

кутом зору народовцями (українофілами) 

• дослідження галицького русофільства дають підстави стверджувати його 

взаємодію з такими орієнтаціями, як австрофільство, полонофільство і, 

врешті-решт, українофільство. Із взаємодії цих течій до зламу ХІХ–

ХХ століть у Галичині визріло модерне українство 
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Тема 10. Формування польських, українських і єврейських еліт у 

контексті суспільної і економічної модернізації 
 

• польські інтелектуали і політикум 

• українські інтелектуальні еліти 

• формування єврейських еліт 

 

Польські інтелектуали і політикум 

• станьчики – політичне угруповання консервативного напрямку, створене у 

1866 році довкола „Przeglądu Polskiego”, заснованого Станіславом 

Тарновським, Станіславом Козьмяном, Йозефом Шуйським і Людвіком 

Водзіцьким 

 

С. Тарновський (1837–1917) –  

історик, літературознавець, 

ректор Ягеллонського 

університету, голова Академії 

знань 

Й. Шуйський (1835–1883) – історик, публіцист, 

перший генеральний секретар Академії знань, 

депутат Крайового сейму 
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– „Тека Станьчика” – анонімний політичний памфлет, опублікований 

консерваторами 1869 року на шпальтах „Przeglądu Polskiego”. Складався з 

20 листів, опублікованих від імені вигаданої особи, але написаних, схоже, 

справжніми постатями політичного життя 

  – Західна Галичина проти Східної Галичини 

  – станьчики = консерватори 

     подоляки = консерватори 

     станьчики ≠ подоляки 

• подоляки – східногалицькі консерватори. Серед найвпливовіших 

представників цієї течії були Агенор Голуховський, Войцєх Дзєдушицький, 

Давід Абрагамовіч, Вітольд Чарторийський, Казімєж Ґрохольський 

 

Українські інтелектуальні еліти 

• становище з огляду на інші національні еліти Габсбурзької монархії 

• стосунки з Габсбургами. Активність єврейських еліт у Відні 

• вплив на процес формування української політичної думки та вибір 

українського шляху до незалежності 

• Львів як стратегічний центр українських інтелектуальних еліт 

  
М. Драгоманов (1841–1895) – 

український суспільний діяч, історик 

І. Франко (1856–1916) – український 

поет, філософ і політик 
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Формування єврейських еліт 

• релігія 

• господарство 

• культура 

• наука 

• політика 
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Тема 11. Російська імперія в чеській політиці в другій половині 19 

століття 

 

• Слов’янський конгрес у червні 1848 року 

• 1848 рiк 

• історичний контекст 

• польська революція 1863 року і чеське суспільство 

• політична криза середини 60-х років 

• подорож до Москви 1867 року 

• подорож до Москви 1867 року – відгук 

• 70-i роки 

• Юліус Грегр 

 

Слов’янський конгрес у червні 1848 року 

 орієнтується тільки на австрійських слов’ян  

 концепція – австрославізм – співпраця слов’ян у межах Австрійської 

монархії; усі офіційні документи підкреслюють зацікавленість у збереженні 

монархії, відданість династії  

 „Декларація до неслов’янських народів в Австрії” – відмова від 

сепаратизму, панславізму, панрусизму 

  ідеал – Австрія справедлива, союз вільних і рівноправних націй 

 

1848 рiк 

 – Карел Гавлічек–Боровський (Karel Havlíček Borovský) – прихильник 

австрославізму  

 вже в 1846 році – у статті „Слов’янин і Чех” (1846) – австрійська монархія є 

найкращою гарантією збереження чеської та іллірійської 

(південнослов’янської) національності  

 – ключова політична постать – Франтішек Палацький (František Palacký) (1798–

1876) 
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 історик та політик, „батько чеської історіографії”, „батько народу” 

 дослідження „Історія народу чеського в Чехії та Моравії” у 5-ти томах 

 Палацький – один із творців і прихильників концепції австрославізму, 

учасник революції 1848–1849 років 

 депутат австрійського рейхсрату та чеського сейму 

 з 1860-х років лідер старочехів 

 – „Лист до Франкфурта” (Psaní do Frankfurtu) – 11 квітня 1848 року  

 Палацький – відмовляється від участі в засіданнях німецького установчого 

парламенту  

 Палацький – Російську імперію, яка розширюється до такої міри, що це 

загрожує утворенням універсальної монархії, вважає невимовним злом, 

нещастям без міри і меж; навіть якщо ця монархія проголосить себе 

слов’янською 

 велика нація завжди прагне до розширення, світового месіанізму та 

імперіалізму; так само і велика держава – такою державою була, з одного 

боку, Німеччина, з іншого боку, – Росія 

українська тема  

 – головна постать – Франтішек Ладіслав Рігер (František Ladislav Rieger) (1818–

1903)  

 доктор права, видатний політик – згодом лідер старочехів 

 промова – січень 1849 – „русинів визнаємо як незалежний народ”; 

український народ – „його література, від якої віє свободою, розплавить лід 

російського абсолютизму. Гвинтом Архімеда буде перетворено в руїни 

царство […] Падіння європейського деспота, який ненавидить свободу, уже 

не за горами, якщо цей (народ) поповнить ряди інших слов’янських народів” 

 

Історичний контекст 

 на зламі 1860–1861 років – чеська політика прийняла в якості основи своєї 

програми теорію історично-політичних індивідуальностей 
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 програма чеської політики – розраховує на утримання Австрійської монархії 

як федерації історичних державних утворень, повинна бути забезпечена 

рівність окремих націй 

 з початку 60-х років – розподіл чеського політикуму – консервативний 

напрям – старочехи (Палацький, Рігер); ліберальний напрям – молодочехи 

(Карел Сладковський, Юліус Грегр) 

  у червні 1863 року чеські політики залишають імперський парламент 

(рейхсрат) – початок так званого пасивного опору 

 

Польська революція 1863 року і чеське суспільство 

 дебати про Росію – великий та миттєвий суспільний розголос  

 на боці поляків – особливо молодше покоління, у польському повстанні 

бачить передусім боротьбу за національну політичну свободу  

 критика поляків – зокрема, впливові політики Палацький, Рігер  

 – Франтішек Палацький 

 від початку не згоден з польським повстанням, розглядає його як безнадійну 

справу  

 Палацький – не захищає царський режим, царизм – це для нього „суміш 

монгольських і німецьких владних засад” 

  Палацький – не вірить, що поляки змогли б зберегти гідну державу 

 польське повстання спрямоване не тільки на здобуття свободи, але й 

збереження панування над іншими народами; Палацький вказує на вимогу 

відновлення Польщі в кордонах 1772 року 

 – Франтішек Ладіслав Рігер 

  чехи плекають симпатії як до Росії, так і до Польщі; якщо в цей час чехи 

значною мірою співчувають полякам – це вияв прагнення допомогти 

слабшому 

 боротьба поляків – не тільки боротьба за національну незалежність, а також 

– за відновлення всієї колишньої Польщі до її першого поділу 

 – ставлення молодочеської „Національної газети”  

 підтримка поляків  
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 сприймає „малоросійську мову” як цілком окрему; відверто вважає за лихо 

проголошення поляками під час повстання вимоги знову завоювати 

провінції, населені русинським народом  

 єзуїтське панування шляхти викликало великі нарікання малоросіян на 

поляків, з іншого боку, їх гнобив царський деспотизм 

 – газета «Голос» (Hlas)  

 чеська нація не може протистояти братньому польському племені, „на 

прапорі якого вона читає слово свобода”  

 визнає право русинів (українців) на самостійність, але не схвалює тактику і 

план поділу Галичини на польську та русинську частини  

 – газета „Правда” (Pravda) 

 цілковите захоплення Польщею  

 

Політична криза середини 60-х років 

 – Рігер – якщо Австрія не могла би захищати чехів, то було би національним 

самогубством не шукати допомоги у слов’янства; „всією спиною” спираємося на 

колос 80 мільйонів слов’ян 

 – квітень-травень 1865 року – Франтішек Палацький – публікує серію статей в 

газеті „Народ” (Národ) – назва „Ідея австрійської держави” („Idea státu rakouského”) 

– занадто малі країни не можуть існувати самостійно, тому вони потребують 

Австрію  

 Палацький – рекомендує масштабну реорганізацію монархії у вигляді груп 

країн, а не окремих країн; одна з цих груп – чеська країна 

 якщо в Австрії переміг би дуалізм і національне гноблення, вона втратила 

би право на своє подальше існування 

 день проголошення дуалізму стане днем народження панславізму „в його 

найменш бажаній формі”  

 оптимізм – чехи не самотні і не пов’язують своє майбутнє виключно з 

Віднем – різкий висновок – „Ми існували до Австрії, будемо існувати і після 

неї!” 
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 – під час політичної кризи середини 60-х років – у чеському суспільстві міцніють 

проросійські настрої  

 – Палацький і Рігер – сподіваються на фундаментальні зміни в Росії після 

запровадження реформ Олександра II  

 – найбільший удар – Австро-угорський компроміс (Австро-угорська угода) – 

договір, укладений 15 березня 1867 року між австрійським імператором Францом 

Йосифом і представниками угорського національного руху; важка поразка чеських 

політиків 

 

Подорож до Москви 1867 року 

травень – червень 1867 року – назва „паломництво” 

 основою є задум антропологічної та етнографічної виставки в Москві 

 жовтень 1865 – пропозиція професорів Московського університету В. І. 

Ламанського та Н. А. Попова скористатися нагодою виставки й організувати 

у Москві „перший слов’янський конгрес” 

 царський уряд не ініціював конгрес, тільки його підтримав 

 ставлення чеського політикуму до конгресу – перемагає поміркована 

позиція – взяти участь, але уникати антиавстрійськиx заяв і дій 

 головування чеської делегації доручено Рігеру – його думка – чехи не є 

революціонерами або зрадниками держави 

 московські організатори виставки – список учасників – 81 особа; найбільша 

– чеська делегація – 24 особи; у чеській делегації – провідні політики 

старочеського і молодoчеського напрямів (Палацький, Рігер, Грегр) 

 перші промови – звернення до ідеї слов’янського єднання  

 член делегації Франтішек Браунер – заявляє, що російське суспільство йому 

здається гармонійним, воно живе в „братській спільності” незалежно від 

соціальних відмінностей  

 апогей подорожі – 26 травня 1867 року – аудієнція в імператора 

Олександра II 

 прийом у Москві – важлива промова Рігера – перед слов’янами стоїть 

фундаментальне питання – яким чином здійснити ідею слов’янської єдності, 
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існують два шляхи – „шлях цілковитої єдності і шлях різноманіття в 

гармонії”, сам схиляється до другого шляху 

 Рігер – насправді відкидає всі теорії, що містять майбутнє об’єднання 

слов’ян на основі однієї релігії, мови і громадянства або національності; 

сутність слов’янської спільності полягає насамперед в духовній єдності; 

заклик працювати „для морального піднесення всього слов’янства” 

 Рігер – відгукнувся про польське питання – польське повстання 1863 року – 

біда для всіх слов’ян; тепер настав час, „щоби довести братню любов 

реальними справами”; росіяни як переможці мають великодушно 

простягнути руку для примирення; поляки, зі свого боку, повинні визнати 

права, особливо українців; дуже негативна реакція російської аудиторії 

 поруч з офіційною програмою – приховані дискусії – з чеського боку 

нагальне питання, чи справді Росія допоможе чехам у випадку розвалу 

Австрії, чи залишить чехів Пруссії 

 Палацький та Рігер – виявляють надмірний оптимізм щодо російського 

суспільства та влади 

 – гостра та безкомпромісна критика паломництва – Йозеф Вацлав Фрич (Josef 

Václav Frič) – палкий прихильник польського месіанізму 

 осуд виставки у Москві як прояву реакційного панславізму  

 ціле слов’янське паломництво – суцільний скандал  

 російська земля не є добрим місцем для утворення федерації – російські 

загарбники відповідають тільки зашморгом та нагайкою 

 Фрич – звертає увагу на один цікавий момент під час паломництва – на 

урочистому обіді в Санкт-Петербурзі – висять важливі дати російської 

історії – полеміка Йозефа Фрича – про 1774 рік як перемогу Росії над 

турками, нагадав про втрату незалежності кримських татар, 1612 рік – зайве 

нагадує про вигнання поляків з Москви, дати 1861 і 1864, які уособлюють 

царські реформи, розглядає як вершину лицемірства 
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Подорож до Москви 1867 року – відгук 

 безпосередній відгук московського паломництва в чеському середовищі – 

величезний – підвищений інтерес до вивчення російської мови, вийшли нові 

граматики російської мови, уроки російської мови з’явилися навіть у 

щоденних газетах; люди спонтанно співають гімн Росії  

 1869 року один з головних молодочеських політиків – Карел Сладковський, 

прийняв православ’я  

 Юліус Грегр – дійшов висновку, що російський народ в усіх аспектах 

кращий, ніж його зображують у Європі 

 один з кореспондентів „Національної газети” – висновок, що було б добре, 

якби слов’яни в австрійському парламенті говорили тільки російською 

мовою – зникла б німецька насмішка, що слов’яни між собою можуть 

порозумітися тільки за допомогою німецької мови 

 старочеська газета „Прогрес” (Pokrok) – минув час, коли Європа дивилася на 

Росію з презирством; Росія сьогодні знаходиться в центрі європейських 

інтересів; Росія в якості потужної слов’янської держави – захисник 

слов’янських народів 

 

70-i роки 

 повстання на Балканах і російсько-турецька війна 1877–1878 років – нова 

хвиля інтересу до Росії; чеське суспільство симпатизує Росії щиро і 

невимушено  

 – „Національна газета” (Národní listy)  

 просування російської мови як єдиної спільної мови міжнародної 

дипломатії, рекомендують наблизити латинський алфавіт до кирилиці 

 – Франтішек Палацький  

 під впливом паломництва – робить висновок про те, що російський уряд не 

хоче створювати універсальну російську монархію 

 Палацький, як і Гавлічек, – бачить різницю між народом і урядом; досі 

російський уряд багато любові до чехів не показав; абсолютно інший погляд 

на народ – висновок – чеська душа ідентична з російською  
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 Палацький – російське православ’я не задовільнило б чеську людину, їй би 

заважали незвично тривалі церемонії та його пасивний характер 

 Палацький – відмовляється від панрусизму  

 – Франтішек Ладіслав Рігер  

 виявляє симпатію до Росії, але його турбує, що росіяни все ще говорять про 

православ’я і закликають чехів, щоб ті також стали православними; 

ставлення до православ’я – не любить довгих мертвих обрядів; на його 

думку, православ’ю найперше треба отримати свого реформатора 

 висновок – чехам не варто багато покладатися на Росію 

 

Юліус Грегр 

найвидатніший молодочеський політик – Юліус Грегр (Julius Grégr) (1831–1896)  

 політичний діяч і журналіст  

 у молодому віці – полонофіл; 1862 – поїздка до Кракова, пізнає польське 

суспільство, під враженням від польської гостинності та патріотизму  

 у 1863 році – на боці поляків – у їхній боротьбі за свободу і незалежність 

бачить боротьбу свого народу за існування 

 слов’янську ідею розглядає як велику рушійну силу і необхідний засіб 

національного порятунку  

 погано служить „слов’янству той, хто спрямовує російських політиків до 

того, щоб вони звертали увагу тільки на ті слов’янські народи, які приймуть 

православ’я і російську мову. Росія повинна бачити у слов’янській ідеї 

необхідність передусім для себе. Посилення Німеччини через захоплення 

Чехії, Моравії тощо загрожуватиме самій Росії” 
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Тема 12. Консервативний погляд на Росію – слов’янська політика 

Карела Крамаржа 

 
 Карел Крамарж 

 слов’янська політика до 1918 року 

 слов’янська політика пiсля 1918 року 

 

Карел Крамарж 

Карел Крамарж (1860–1937) – один із найяскравіших і найвпливовіших чеських 

політиків на межі 19–20 століть 

 вивчає право, політичну науку та історію 

 його вважають одним із засновників Чехословацької держави 

 початок політичної кар’єри в межах політичного руху реалістів (1890 року 

з’єдналися з партією так званих мoлoдочехiв) 

 1891 рік обраний депутатом парламенту у Відні 

 

Слов’янська політика до 1918 року 

 орієнтація слов’янської політики реалістів – австрославізм, що непорушно 

стоїть на позиціях збереження Австро-Угорщини  

 слов’янська співпраця у межах монархії повинна компенсувати німецько-

угорський вплив і створити перешкоду великонімецьким тенденціям 

 критика романтичного слов’янофільства, а саме – незнання слов’янського 

світу, зневаги внутрішньої та зовнішньої політичної дійсності і надмірної 

емоційності без оцінки реальних фактів 

 1890 рік – Крамарж – перша подорож до Росії – зустріч з російським 

релігійним філософом Володимиром Соловйовим, князем Сергієм 

Трубецьким та іншими; сильний вплив – екскурсія до Ясної Поляни (зустріч 

з Львом Толстим) 

 Крамарж Росію сприймає як країну глибоких суперечностей, у якій 

надзвичайна освіченість поєднується з неймовірною темрявою, великі 
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досягнення техніки із середньовічними забобонами, жорсткий централізм зі 

свободою в общинах 

 самодержавство Крамарж вважає придатним для Росії, тому не варто 

приступати до його реформи в осяжному майбутньому  

 парламентаризм Росії не підходить 

 висновок – Росія – потужна і сильна держава, хоча в ній усе ще багато 

негативних явищ 

 початок російсько-японської війни в 1904 році спонукало русофільські кола 

чеського суспільства до активної підтримки перемоги російської зброї  

 літо 1905 року – Крамарж у Криму 

 – погляди на Росію, на її роль у Європі і на подальшу орієнтацію чеського народу 

Крамарж детально викладає у праці „Нотатки про чеську політику” (Poznámky о 

české politice, 1906)  

 вихідний пункт роздумів – думка про те, що чеська політика повинна і в 

майбутньому зважати на факт збереження Австрії та її внутрішнього і 

зовнішнього посилення; монархія Габсбургів може звільнитися від 

німецького впливу і стати справжнім гарантом автономного розвитку своїх 

народів 

 Крамарж не пов’язує долю Росії виключно із самодержавним правлінням, 

навіть прямо говорить „про руїни російської автократії” 

 оптимістично сподівається, що Росія в майбутньому стане більш 

національною, здоровою та слов’янською і що вона відмовиться від тих 

негативних рис свого державного життя і політики, які утворюють завісу, 

що відокремлює її від інших слов’ян, передусім поляків – Росії слід 

спочатку істотно перебудуватися 

 – важлива віха – план провести слов’янський конгрес у Празі в 1908 році – 

шістдесята річниця слов’янського конгресу 1848 року  

 Крамарж – у травні 1908 року – переговори в Росії  

 ідея рівноправ’я всіх слов’янських народів і відмова від ідеологічних гасел 

панславізму та панрусизму 
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 12–18 липня 1908 року в Празі відбувся лише підготовчий слов’янський 

конгрес – Крамарж на ньому виступає як голова, бере активну участь у всіх 

переговорах і очолює чеську делегацію 

 вступна промова Крамаржа до учасників конгресу – маніфест нової 

слов’янської політики, так званого „новослов’янства” (novoslovanství) 

 рівність усіх слов’янських народів і визнання права кожного з них на 

вільний національний та культурний розвиток  

 спрямування слов’янської солідарності в русло співпраці виключно в 

галузях культури та економіки 

 празький конгрес закінчився без відчутних конкретних результатів; те ж 

саме стосується і наступного слов’янського конгресу в Софії у липні 1910 

року; Крамарж знову голова конгресу 

Слов’янськa імперія Крамаржа 

 в атмосфері загальноєвропейської кризи Крамарж відмовляється від 

колишніх поглядів і формулює проект конституції так званої Слов’янської 

імперії 

 нове державне формування мало складатися з Російської імперії, 

Польського царства (королівства), Чеського царства (королівства), 

Болгарського царства, Сербського королівства і Чорногорського королівства  

 на чолі цієї величезної імперії стояв би російський цар як імператор усіх 

слов’ян і всієї Русі, цар польський і чеський 

 слов’янський імператор представляв би державу у зовнішніх стосунках, 

володів би правом оголошувати війну і укладати мир, укладати союзи та 

договори з іншими державами, призначати і приймати дипломатичних 

представників і призначати загальних міністрів війни та флоту, а також – 

міністра закордонних справ, який був би одночасно рейхсканцлером 

 ухвалення загальних законів було б завданням Ради імперії та Думи імперії  

 Крамарж не враховує державно-правових прагнень і національної 

емансипації великої частини слов’янських народів 

 – до початку Першої світової війни Крамарж, зважаючи на силу сусідньої 

Німеччини, заперечував ідею самостійного чеського державного існування; все ще 
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розглядав можливість договору про спільні дії Росії та Австро-Угорщини проти 

німецької експансії 

Перша світова війна  

 Крамарж – погляд на війну як на велике, фатальне зіткнення слов’ян з 

германцями, на боці яких були угорці; свої надії прямо пов’язує з Росією і 

перемогою слов’янської справи  

 репресії – 21 травня 1915 року Крамарж був арештований, ув’язнений, 

згодом засуджений до страти, 1917 року – помилуваний 

 

Слов’янська політика пiсля 1918 року 

 Крамарж знаходить опору своєї слов’янської політики в так званій новій 

Росії, яка повинна була вирости на розвалинах більшовицького режиму і 

якій належало втілити слов’янські ідеали 

 січень 1919 року – Крамарж вирушає на мирну конференцію до Парижа як 

глава чехословацької делегації 

 політика Крамаржа – проект створення „нової Росії” через проведення 

інтервенції союзницьких армій проти режиму більшовиків  

 початок жовтня 1919 року – Крамарж вирушає через Константинополь до 

південної Росії, зайнятої армією Антона Дeнiкіна; останній візит до Росії  

 незгода президента Томаша Масарика і міністра закордонних справ 

Чехословаччини Едварда Бенеша 

 головний момент аналізу нещодавніх історичних подій – Крамарж ідеалізує 

роль царської Росії – російський народ начебто за весь цей час жодного разу 

не зрадив своїй історичній місії захисту інших слов’янських народів, навіть 

сам вступ Росії у війну не був зумовлений специфічними великодержавними 

інтересами та амбіціями: йшлося „про кращий прояв слов’янської душі” 

 Крамарж – вирішальним для вступу Росії у війну виявилося „слов’янське 

почуття” до Сербії; російська політика від самого початку конфлікту 

прагнула до звільнення всіх слов’ян, у тому числі й до самостійності 

чехословацької держави 
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Крамарж і більшовицька Росія 

 Крамарж – бачить у більшовиках продукт німецького мислення, німецької 

агітації та німецьких грошей; звідси для слов’ян випливає постійна 

небезпека виникнення союзу більшовицької Росії та реваншистської 

Німеччини 

 Крамарж – застерігає від наслідків зміцнення влади більшовиків і закликає 

до активної боротьби з ними; неучасть чехословацьких легіонів у звільненні 

Росії від „більшовицьких орд” була трагічною помилкою 

 успішна інтервенція з метою створення нової національної Росії означала би 

перемогу слов’янської ідеї, забезпечення чеському народові передових 

позицій серед слов’ян 

 існування більшовицької Росії буде постійною перешкодою міцному миру в 

Європі 

 Крамарж – репресіями більшовицькому режимові вдалося змінити Росію 

відповідно до своїх намірів 

ставлення до фашизму  

 Крамарж усвідомлює, що внаслідок перемоги фашистської тоталітарної ідеї 

в сусідній Німеччині стає реальнішою загроза чехословацькій свободі  

 з іншого боку, він позитивно сприймає антибільшовицьку риторику 

німецьких нацистів; вважає цілком імовірним, що Німеччина покінчить з 

пануванням комуністів в СРСР 

 Крамарж – недовіра до здатності західних демократичних держав 

гарантувати європейський мир і чехословацьку свободу; у той момент, коли 

Франція, „приспана пацифізмом” і помітно ним послаблена, зіткнеться з 

німецьким націоналізмом і сильною Німеччиною, спраглою реваншу, 

Чехословаччині загрожує серйозна небезпека 
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Тема 13. Томаш Гарріг Масарик і його сприйняття російського та 

українського національних питань 

 
 життя, діяльність 

 національне питання та слов’янська політика 

 Марасик та Росія 

 Масарик та Україна 

 

Життя, діяльність 

Томаш Гарріг Масарик (1850–1937) 

 науковець, професор (філософ, соціолог), політик 

 1876 – закінчує Віденський університет  

 після поділу університету в Празі на німецький і чеський університети 

(1882) – професор філософії у чеському університеті  

 1890 – Масарик приєднався до молодочехів; 1900 – заснував Чеську народну 

партію, вивчає право, політичну науку та історію 

 депутат віденського парламенту  

 1899 – справа іудея Леопольда Гілснера („гілснеріада”) – Масарик як 

суспільний діяч стає на бік захисту Гілснера, якого звинуватили у 

ритуальному вбивстві чеської католицької дівчини Анежки Грузової 

 під час Першої світової війни (1914–1918) – різка антиавстрійська позиція; 

свою діяльність за кордоном та свої плани безпосередньо пов’язує з 

перемогою Антанти; 1915 – Масарик організовує Чеський комітет у Парижі  

 перший президент Чехословаччини (1918–1935) 

 

Національне питання та слов’янська політика 

 певна еволюція, незмінним залишається критичне ставлення до попередньої 

версії слов’янської ідеї чеського відродження 

 Масарик – від самого початку відкидає поверхове вивчення історії 

слов’янських народів; критика слов’янофілів за порожнє політиканство  
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 основа слов’янської політики Масарика – філософський реалізм та 

критицизм, наукова об’єктивність, позбавлення сентиментальності 

 Масарик – виробляє власні методологічні правила:  

1) про народи (і власний народ) можна судити досить відсторонено, не треба 

обожнювати власний народ; пізнання дійсності не шкодить природній любові до 

свого народу, мови 

2) особливості народів визначають неправильно або поверхово; такі судження 

треба сприймати обережно, навіть з недовірою 

3) як в окремій людині, так і в народі треба шукати передусім душу та дух 

 Масарик – спеціальні принципи, які сприяють об’єктивному підходу до 

вивчення слов’янських народів:  

1) не треба задовольнятися слов’янськістю та слов’янством; треба вивчати 

окремі народи; не треба поспішно узагальнювати; лише ті ознаки, які справді та 

однаково спільні для всіх слов’янських народів, можна вважати слов’янськими  

2) вивчати сучасних слов’ян, щоб легше зрозуміти давніх слов’ян; Масарик – 

відкидає традиційний історизм, переконливіше – порівняльний аналіз сучасних 

слов’ян; минуле варто висвітлювати через сучасність (але не навпаки) 

3) треба припинити вважати політичні та воєнні події єдиним життям народів 

4) аналогія з іншими народами завжди є добрим путівником – люди в певних 

однакових історичних умовах досить подібні; люди є такими, якими були завжди – 

розвиваємося, але принципово не змінюємося  

5) на людину і народ постійно і сильно впливає оточення та природа 

 думка Масарика – за характером слов’янам ближчі за всіх германці 

 полеміка зі слов’янофілами – справжня любов заснована на пізнанні, а не на 

захопленні, це стосується і патріотизму; виявляти і засуджувати власні вади 

не означає вважати чуже добрим чи кращим  

 Масарик – розглядає історію слов’янських народів не як ізольований світ, а 

в органічній єдності з Європою; належність слов’ян до європейської 

цивілізації та християнської родини не заперечує самобутності слов’янських 

народів 
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 погляд Масарика на процес національного відродження – прагнення синтезу 

елементів слов’янської культури з елементами західноєвропейської 

культури; 

 Масарик – важливе джерело натхнення для чехів – німецька культура; саме 

німці були посередниками в передачі чехам досягнень західної культури; 

контакти з німцями мали істотне значення для чеської національної 

культури; з німецької філософії до Чехії знову потрапила чеська 

гуманістична ідея  

 вирішення чеського питання вимагає подолання подвійної небезпеки – 

панславізму зі Сходу та пангерманізму із Заходу 

 перед Першою світовою війною – Масарик вважає, що чеська політика 

може бути успішною лише за умови врахування інтересів Австрії (вплив 

політичних поглядів Палацького та Гавлічека) 

 у зв’язку з подіями Першої світової війни – треба звільнити слов’янські 

народи, які стануть бар’єром проти великої Німеччини 

ставлення до окремих слов’янських народів  

 Масарик – симпатизував прагненню поляків до національної незалежності 

 поляки, попри те, що розділені, у всіх частинах зберігають сильну 

національну свідомість і прагнення до єдності  

 критика – польської політики як не вартої чеського гуманістичного ідеалу  

 Масарик – важливе місце після Першої світової війни відводить південним 

слов’янським народам 

 

Марасик та Росія 

 Масарик – визнаний знавець Росії та російського питання 

 Масарик – поїздка до Росії (1887–1888) 

 фундаментальна праця – „Росія та Європа” (три томи) 

 більша зацікавленість Росією – під час Російсько-японської війни (1904–

1905) 

 Масарик – своє русофільство називає „вдумливим”, „практичним”; бачить 

різницю між царизмом і народом 
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європеїзація Росії  

 суперечливий процес зміни старої візантійської Росії на Росію сучасну; 

тривалий процес, у якому Росія була „контрастом Європи” 

 у процесі європеїзації Росія переживала „дитинство Європи”; Росія 

Масарикові здається такою, якою була Європа в минулому 

 Масарик – середньовічну Русь було втягнуто до європейського процесу 

розвитку 

 висновок – Росія – це також Європа 

 Масарик – через аналіз духовних цінностей розкриває особливості 

політичної культури та свідомості росіян – характерні надмірна віра та 

слухняність („послушание”) перед монахом, царем і навіть перед рядовим 

чиновником  

 російський абсолютизм – це не лише форма державного і політичного 

правління, а й світоглядний, релігійний та духовний абсолютизм 

 простий російський народ – не був залучений до „царської цивілізації” 

 російська революційна інтелігенція – у своїй основі аристократична, не 

готова до повсякденної тривалої праці, що є підґрунтям демократизму; вона 

здатна лише до періодичної інтенсивної праці, але ще не засвоїла етики 

працьовитості  

 російська інтелігенція – мало зробила для утвердження рівності та свободи 

 Масарик – політика Росії, яка базується на переконанні в унікальності, 

винятковості її покликання у світі, трансформується в російський 

імперіалізм 

 Росія як офіційна, так і неофіційна – мало цікавилася і знала слов’янство; за 

політикою панславізму приховується панрусизм 

 

Масарик та Україна 

 Масарик як депутат австрійського парламенту – цікавився становищем 

українців у Галичині; 1908 року – двічі став на захист їхніх національно-

культурних прав – 25 квітня 1908 року – підтримав українських депутатів, 
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які з трибуни віденського парламенту виступили проти зловживань поляків 

під час виборів у Галичині 

українське питання після вибуху Першої світової війни  

 Масарик – утворення Чехословаччини як держави пов’язує з перемогою 

країн Антанти, отже, – Росії – Масарик не засуджує вимогу Росії приєднати 

Галичину  

 травень 1917 – березень 1918 – перебування Масарика в Росії – організація 

легіонів з полонених чехів та словаків – укладає угоду з урядом Української 

Народної Республіки про статус легіонів 

 Масарик – тричі приїздив в Україну – співпраця з провідними діячами 

Центральної Ради 

 чехословацький з’їзд 23 квітня – 1 травня 1917 у Києві – важливий документ 

– думка про об’єднання українців по обидва боки Дніпра у вільній Росії 

 Масарик – українське питання як складник демократизації життя в Росії – 

велика, єдина могутня Росія необхідна всім слов’янам 

 Масарик – вважає за необхідне зберегти цілісність повоєнної демократичної 

Росії; наголошує – відокремлення України від Росії призведе до нового 

розладу в слов’янському світі, ослаблення позицій Росії, а відтак – 

Німеччина використає Україну у своїх політичних планах 

 після проголошення незалежності України – ІV Універсал – 9 січня 1918 

року; Україна починає вести переговори з Німеччиною та Австро-

Угорщиною 

 вже 10 січня 1918 року – Масарик проінформував міністра закордонних 

справ України про скасування „Положення про чеське військо на території 

УНР” 

 плани Масарика – чехословацькі легіони залишають територію України 

 Масарик бачить, що Україна потрапляє у залежність від німців і австрійців; 

Масарик – Україна буде використана пангерманістами для реалізації їхніх 

геополітичних планів 

 Україна – проти виведення чехословацьких легіонів – намагається залучити 

їх для свого захисту 
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 Масарик – нейтралітет у внутрішньополітичній боротьбі на території 

Російської імперії; чехословацькі легіони – зберігають нейтралітет під час 

більшовицько-української війни; головна мета – транспортувати їх додому 

через Далекий Схід 

 Масарик – „Мені здається, що російська революція була для нас і для 

нашого визволення скоріше плюсом, ніж мінусом” 

питання Закарпаття  

 травень – листопад 1918 року – перебування Масарика у США – організовує 

спілку емігрантів – представників народів Австро-Угорщини, у тому числі 

русинів із Закарпаття 

 угода з Угро-Русинською Радою в США – Закарпаття включено до складу 

Чехословацької республіки в 1919 році  

відносини з УНР та ЗУНР 

 в лютому 1919 року до Станиславова, де перебував уряд ЗУНР, прибула 

чехословацька місія, у відповідь до Праги поїхала українська делегація; 

результат – утворення українського посольства у Празі  

 11 квітня 1919 – укладено угоду між ЧСР та ЗУНР про постачання з 

Галичини 9 тисяч цистерн нафти і нафти-сирцю за цінами, нижчими за 

світові, в обмін на чеську зброю та амуніцію для УГА, а також – вугілля, 

цукор, тканини  

 Масарик як президент ЧСР – дав дозвіл на приїзд до Праги дипломатичної 

місії відновленої УНР 

Масарик та українська еміграція 

 після Першої світової війни – Масарик всіляко підтримує діяльність 

емігрантських груп у Празі та інших містах – відкриття та фінансова 

підтримка Українського вільного університету (1921), Вищого 

педагогічного інституту імені Драгоманова (1923), Української 

господарської академії у Подебрадах (1922); допомога воїнам УГА та 

українській інтелігенції 
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