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Зволікання ж Центральної Ради з наданням такої
допомоги вели до посилення його внутрішніх
суперечностей.

К. Галушко

"Хліборобська ідеологія" ВЛипинського у системі

східноєвропейського аграризму.

Однією з недосліджених проблем історії
суспільно-політичної думки Східної Європи є ідейні
зв язки та контакти між аграрними рухами країн
регіону. Політична доктрина аграризму - справжній
феномен першої третини XX ст., була оригінальним
продуктом східноєвропейських соціально-
економічних проблем. У вказаному регіоні переважну
більшість населення становило селянство, що й
спричинило появу специфічної ідеології цієї верстви
населення. Вчення аграризму наголошує на тому, що
селянство - землеробська верства - зосереджує в собі
основні позитивні цінності й якості суспільства, є
фундаментом стабільності держави й носієм
національної ідентичності, а вищевказані чесноти
мають визначати його політичну владу.

Ще з початку Нового часу даний регіон був
периферією європейської економічної системи (чи
світу-економіки , за Ф.Броделем), а надалі став

сировинно-аграрним придатком індустріального
заходу континенту. Відставання від



165

західноєвропейської моделі, гальмування соціальної
динаміки та політичних перетворень створили ряд
специфічних проблем, які потребували розв'язання.
Законсервований традиційний уклад землеробів
руйнували капіталістичні модернізаційні зміни, які
посилювалися з включенням регіону в

інтернаціональні ринкові зв'язки. Повільний розвиток
міської промисловості не міг перешкодити
перенаселенню на селі. Гострота аграрного питання
призвела до намагань визначити та доктринально

оформити позиції різних верств і соціальних груп.
Доктрина аграризму з'явилися на тому терені, де

поєднувались аграрне питання і досить високий рівень
розвитку політичної культури та теорії, - у прусській
частині Німеччини. Там наприкінці XIX ст. виникли
перші паростки аграризму - теорії ідеологів
німецького юнкерства Г.Руланда та А.Шефле (автора
терміну)1. Пізніше аграрницька теорія з являється у
Франції, де існував значний прошарок сільського
населення. Автором її став Ж.Мелін1 2. Для нього
зростання сільськогосподарського виробництва та
добробут землеробської верстви були не метою, а
лише засобом регуляції економічних циклів
індустріального суспільства. Незважаючи на це, його

1 Носкова А. К вопросу об аграризме и крестьянском
движении в странах Центральной и Юго-Восточной
Европы в межвоенный период // Советское славяноведение.
1981. №2. С .40-57.

2 Мелин Ж. Назад к земле. М.,1914.
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праця набула значної популярності й у
сільськогосподарських країнах.

Саме з Німеччини та Франції аграризм прийшов
на схід континенту. Грунт для його рецепції створив
імпорт у Європу на рубежі ХІХ-ХХ ст. дешевого
американського збіжжя, який призвів до падіння цін
на сільськогосподарську продукцію й зубожіння
значного числа селян Східної Європи. У цьому
аграрному регіоні гасла аграризму наповнилися новим
соціальним та політичним змістом і стали доктриною
масових селянських партій, яких не знала Західна
Європа.1 У 1895 р. виникла аграрна Народна партія
(Польське сторонницгво людове, ПСЛ1 2) в австро-
угорській частині Польщі. У 1899 р. утворилися
Об єднання чеських землеробів3 та Болгарська
землеробська народна спілка (БЗНС). Згодом виникла
Національна партія дрібних сільських господарів в
Угорщині, Хорватська республіканська селянська
партія, румунська цараністська, сербська Спілка
землеробів. Найвідомішими ідеологами аграризму
стали А.ІНвєгла (молодший), М.Годжа,
О.Франкенбергер (Чехо-Словаччина),
О.Стамболійський (Болгарія), Я.Домбський (Польща).

Радянська дослідниця АНоскова поділяє
аграризм на два напрямки - правий (поміщицький і

1 Носкова А. Вказ. праця.
2 Надалі польський аграрний рух дробиться на численні
партії: ПСЛ "Пяст", ПСЛ Визволене", ПСЛ "Левиця", ПСЛ
"Єдність людова".

3 В історіографії Чеська аграрна партія.
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буржуазний) та дрібнобуржуазний чи

дрібноселянський. До першого вона відносить ідеї
французького, німецького та чеського аграризму, до
другого - ідеї В.Грабського (Польща), М.Годжі,
О.Стамболійського, Ю.Маніу (Румунія)1. Інший
російський історик І.Міхутіна робить аналогічний
поділ: 1) західноєвропейські та чеські ідеї аграрного
протекціонізму та 2) всі інші демократичні
"аграризми 2. Проте І.Міхутіна виступає проти
ототожнення цих двох напрямків як частин одного
явища та використання для них спільної назви.
Однаковим був час їх появи та спільними були
намагання теоретично обгрунтувати пріоритет для
державної сільськогосподарської політики, в усьому
іншому перший і другий представляли сили зовсім
відмінні за своїм історичним призначенням,
соціальним змістом конкретної політичної ролі 3.
Приводом для такого розмежування стало те, що у
Франції, Німеччині та Чехії аграристські ідеї
виконували службову* функцію при спробах
врегулювання економічних циклів (за рахунок
подолання дисбалансу індустрії та сільського
господарства), що ж до Польщі, Болгарії, Румунії та

1 Носкова А. Вказ. праця. -С.43.
4 Михутина И. О социальном характере и социальных
аспектах программ и деятельности крестьянских партий
стран Центральной и Юго-Восточной Европы И
Социальная структура и политические движения в странах
Центральной и Юго-Восточной Европы. Межвоенный
период. М., 1986. С.160.
'Тамсамо. - С. 162.



168

інших країн Східної Європи, то в них мета аграризм)
була глобальніша - ідеологічний захист інтересів
землеробської верстви та проведення значних
соціально-економічних реформ. Вищенаведена оцінка
французького та німецького аграризму нам видасться
слушною, але із ставленням І.Міхутіної до чеського
аграризму1 не можна погодитися. Пізніші праці
російського дослідника Г.Матвєєва1 2 змушують нас
зблизити його із східноєвропейською гілкою ~ як у
період до світової війни (через негативне ставлення до
капіталізму), так і пізніше, коли чехословацький
агараризм стає уособленням аграризму як такого
(тобто його ідеальним типом).

У контексті теми нашого дослідження предметом
аналізу є саме ідеї східноєвропейського аграризму (у
Чехо-Словаччині, Польщі, Болгарії, Румунії). З огляду
на це буде доцільним умовно поділити його на два
напрямки: помірковано-консервативний та

радикальний. До першого відноситься ідеологія
аграрників Чехо-Словаччини та ПСЛ "Пяст", до
другого - БЗНС, ПСЛ Левиця", ПСЛ "Визволене",

1 У 1899-1922 рр. можна говорити про чеський аграризм
(доба існування Чеської аграрної партії (ЧАП)), з 1922 р. -
про чехословацький (з моменту злиття ЧАП та Словацької
національної селянської партії в Республіканську партію
землеробів та дрібних селян).
2 Матвеев Г. Формирование идеологии чешских аграриев в
конце ХІХ-1914 г. // Вестник Московского университета.
Серия 8. "История". 1989. №5. С.42-55; Його ж. "Третий
путь?  Идеология аграризма в Чехословакии и Польше в
межвоенный период. М., 1992.
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Цараністська партія. Особливе значення для нас мають
аграрні рухи Чехо-Словаччини, Болгарії та Румунії, в
ідеології яких аграризм визначається як особливий
"третій шлях  поза капіталізмом та комунізмом.

Ідеї О, Стамболійського як радикальний
варіант аграризму,

Олександр Стамболійський (1879-1923)
видатний болгарський політичний і громадський діяч,
голова уряду у 1919-1923 рр. Його основні політичні
праці - «Принципи болгарської землеробської
народної спілки» (1904), в якій викладені політична
платформа та економічні принципи БЗНС, та
«Політичні партії чи станові організації», яка є
найважливішим джерелом для дослідження суспільно-
політичних поглядів.

Діяльність та мученицька смерть

Стамболійського сформували у болгарському
суспільстві благоговійне та поважне ставлення до його
особи, тому закономірною виглядає така його оцінка
сучасною болгарською дослідницею І.Мавродієвою-
Георгієвою: 3а майже сорок чотири роки життя встиг
проявити себе як теоретик і вождь, політик і
організатор, як парламентар і державник, як
талановитий журналіст і народний землеробський
трибун, як реформатор і сміливий борець проти
неправди, як республіканець і пацифіст"1.

И.Мавродиева-Георгиева. Ораторът Александр
Стамболийски. София, 1992. - С.34.
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Заслугою Стамболійського - теоретика є
формування основної концепції землеробського
політичного руху в Болгарії. Найстарійіпа селянська
організація в Європі - БЗНС не мала основи для своєї
політичної доктрини, оскільки соціально-економічні
трактати західноєвропейських теоретиків аграризму не
підходили до болгарських умов. Специфічні умови
творчості Стамболійського у галузі, де болгарський
політик мав бути першим, визначили оригінальність
його розробок, хоча, звичайно, і на них позначився
вплив популярних ідей його доби (наприклад, соціал-
дарвінізму). Основним конфліктом, який мав
розв'язати Стамболійський як лідер БЗНС, був
конфлікт селянства з існуючою формою держави
(конституційна монархія з обмеженим правом голосу
для селян), коли свою волю селянській більшості
населення нав язувала міська меншість.

В історичній літературі сформульовані такі три
основні частини вчення Стамболійського: 1)
філософсько-соціологічна ("біологічний матеріалізм"),
2) станова теорія та 3) аграризм1.

Найважливішу частину світогляд)'
Стамболійського становить філософська концепція,
що була пізніше названа його учнями "біологічним
матеріалізмом". Джерелом її формування вважаються
ідеї Ч.Дарвіна та Г. Спенсера, які широко тлумачать
природничо-наукові теорії (природнього відбору,
боротьби за існування) та застосовують їх до аналізу

1 Крапивин А. Александр Стамболийский: жизнь, взгляды,
деятельность. - М., 1988. - С.34.
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суспільного життя. Болгарський політик сприймав
суспільство як живий організм, що керується тими ж
інстинктами, що й будь-яка жива істота. Для людини
також багато важать інстинкти - самозбереження,
насичення та розмноження. Особливою є роль
першого, бо саме він, на думку Стамболійського,
спричиняє політичну діяльність: воля до життя
визначає волю до влади. Боротьба за існування у
людському суспільстві відбувається у формі
"нескінченної та безупинної боротьби за матеріальні
блага та економічні інтереси 1. "Закон природнього
відбору є законом цілого органічного світу, у тому
числі й елементом політико-економічної суспільної
боротьби"1 2. Такий погляд цілком збігається з соціал-
дарвіністськими ідеями Людвига Гумпловича, який
вірогідно вплинув на погляди Липинського3. Тобто
доктрина Стамболійського є цілком матеріалістичною
та раціональною (хоч подекуди й суперечливою), у ній
не було місця для релігії та ірраціоналізму. Він
намагався творити в руслі прогресивної європейської
науки.

Політичні погляди Стамболійського формально
були демократичними. Його політичний ідеал -
"царство народовладдя", елементами якого були

1 Стамболийски А. Политически партии или съсловни
организации // Александр Стамболийски. Личност и идеи
(По документи, събрани и подредени от Никола Д. Петков).
-Варна, 1991.-С.164.
2 Там само. - С. 165.

Ідеї Л .Гумпловича розглядалися у розділі 3.
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справедливий розподіл земельної власності, широке
демократичне представництво та просвіта.
Соціальною основою такого ідеалу стали селянські
маси, що представляли величезну більшість
болгарського народу. Демократизм був навіть якоюсь
мірою екстремістським , оскільки мав суто
арифметичний характер: "Рішення більшості е
законом завжди. Окремі особи чи меншість мають,
безумовно, виконувати рішення більшості"1.
Відповідно у лавах БЗНС "авторитет окремої особи ні
в якому разі не може бути вище авторитету самої
спілки"1 2. Така позиція "крайнього демократизму"
підготувала передумови для жорсткого неприйняття
режиму БЗНС, оскільки в принципі не передбачала
політичної опозиції. "Принципи БЗНС" - основний
програмний документ спілки - парадоксальне
тлумачення демократії, яке створювало грунт для
однопартійної диктатури. Проте на відміну від
більшовиків, які формально відкидали війну та
жорстоке насильство як шлях реалізації політики, але
на ділі захищали свою владу всіма можливими
засобами, Стамболійський до кінця залишився
пацифістом (тобто був щирішим доктринером).

"Станова теорія" болгарського політика
зумовлювала принципову відмінність БЗНС від інших
політичних партій країни. Останні включали до своїх
лав людей різного соціального та станового

1 Стамболийски А. Принципите на Бьлгарският земеделски
народен съюз. - София, 1919. - С.6.
2 Там само.
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походження - від підприємця і священика до
робітника і селянина. Стамболійський постулював
неприродність такого становища і вважав, що реальні
інтереси людей можуть захистити лише станові
організації. Обстоюванню цієї тези присвячений його
основний політичний трактат Політичні партії чи
станові організації . Боротьба традиційних політичних
партій, за Стамболійським, є низькопробною,
осудливою, дрібною, дармоїдською, розбійницькою,
бо не можуть захищати реальні матеріальні інтереси
людей організації, що включають представників
різних суспільних груп, інтереси яких конфліктують
між собою. Стамболійський-соціал-дарвініст сприймає
політичну боротьбу як річ об єктивну та природну, але
партії не мають підстав для участі у цій боротьбі.
Вона має відбуватися на здоровому грунті конкуренції
організованих станів. "Стан - це означає частину
народу, яка має найможливіший мінімум спільних
матеріальних інтересів 1. Тобто станом можуть
вважатися всі люди, зайняті у сільському господарстві
чи всі, що зайняті в індустріальному виробництві.
Лише станові організації захищають інтереси не
штучно, насильницьки, аморально витворені, ... а
інтереси нормальні, етичні, трудові 1 2. Сукупність
дійсних і реальних матеріальних інтересів станових
політико-економічних суспільних груп  - це інтереси
та потреби всього народу. На думку Стамболійського,

1 Стамболийски А. Политически партии или съсловни
организации. - С. 164.
2 Там само.



174

майбутнє оздоровлення суспільного життя цілком
залежить від активності станових організацій.
Відповідно БЗНС є представником найбільшого в
Болгарії землеробського стану і не має нічого
спільного з політичними партіями 1. Такий підхід
позначився на принципі членства в спілці:
"Землеробська спілка - організація суто землеробська.
В її лавах не можуть бути люди інших станів та з
іншими інтересами і уявленнями, ніж землеробські
... "1 2. Стамболійський вважав, що той, хто сприятиме
проникненню у БЗНС інших станів, в результаті
"призведе до знищення самої спілки тому, що у цьому
разі утвориться ще одна політична партія на зразок
тих, що вже існують завдяки відсутності свідомості
різних станів, завдяки старим забобонам та помилкам і
завдяки підступності зажерливої через паразитичне
життя інтелігенції 3.

Ставлення Стамболійського до інтелігенції вкрай
негативне, але зрозуміле. Інтелігенція відірвана від
матеріального виробництва і тому не має якихось
реальних матеріальних інтересів. Такий

"паразитичний" спосіб життя призводить до того, що
вона збиває з "істиного шляху  народні маси,
залучаючи їх до діяльності спекулятивних політичних
партій. Останні, основані на хибних доктринальних
засадах, не дають можливості сформуватися становим
організаціям. Але, незважаючи на негативне

1 Стамболийски А. Принципите ... С.5.
2 Там само. - С.8.
3 Там само. - С.9.
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сприйняття інтелігенції Стамболійським, бажана ним
широка просвітницька діяльність Спілки та
підвищення освітнього рівня землеробів вимагали її
участі у цьому процесі. З цією метою було
запроваджено термін "природня інтелігенція Спілки ,
який передбачав землеробське походження останньої
або її безпосередній зв'язок із землеробським станом
внаслідок спільності інтересів1.

"Стан , на думку Стамболійського, за
загальними ознаками та принципом утворення та

будови є тотожним "класу  у Липинського або
"корпорації" у фашизмі та католицькій соціальній
доктрині. Але Стамболійського не можна назвати
адептом ідеї корпоративної держави, оскільки він не
передбачав управління через систему корпоративного
представництва2 і був прибічником парламенту, в
якому представлені станові організації. Відповідно
уряд мала формувати та організація, яка представляє
найчисленніший стан.

Говорячи про суспільно-політичні уявлення
Стамболійського, не можна обійти увагою питання
про його ставлення до капіталізму. Ми не зовсім
згодні з точкою зору радянського вченого
О.Крапивіна, який вважає, що "Стамболійський не
сприймав капіталізм як суспільно-економічну та
політичну систему, нічого не говорив про

Там само. -С.8.
* Під системою корпоративного представництва тут
розуміється заміна партійного парламенту палатами
галузевих корпорацій, що підпорядковуються урядові.
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експлуатацію трудящих капіталом, включаючи й
бідних селян. Він був взагалі далекий від
революційних ідей ліквідації капіталістичного
ладу...' 1. Абстрагуючись від радянського лексикону
праці О.Крапивіна, необхідно сказати, що
антикапіталістичні репліки у творах Стамболійського
подекуди все ж трапляються, інша справа, чи
сприймав він капіталізм у марксистському розумінні.
Болгарський політик засуджував капіталізм перш за
все як систему розподілу власності, особливо
земельної. БЗНС захищала дрібну та середню
земельну власність1 2, яка базується на трудовому
принципі. Така власність створює ідеальне
положення для того, щоб робітник, трудящий і брав
участь у власності, і сам брав участь у праці 3.

Вільний ринок землі і власності, необмежене
накопичення, фінансові спекуляції - всі ці характерні
риси капіталізму відкидалися Стамболійським. У
"Принципах БЗНС" на "згубний вплив капіталізму"4
вказується неодноразово: "Будь-яке велике приватне
багатство має порочне джерело. З цього правила
виключення надзвичайно рідкі"5 ... "Будь-яке
приватне багатство, що є постійно в обороті, виключає
безпосередню працю власника на належному йому, це
є єдине зло як для суспільства, так і для самого

1 Крапивин А. Вказ. праця. - С.36.
2 Стамболийски А. Принципите ... С.43.
3 Там само. С.41.
4 Там само. С.51.
5 Там само. С.47.
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власника 1. Спілка виступала за націоналізацію всіх
тих виробництв і торгівель, де існує тенденція
перетворення на картель або інший вид злуки у
приватну монополію 2. Немає сумнівів, що
Стамболійський як лідер та ідеолог БЗНС виступав
проти концентрації капіталу, монополізму, всіх форм
великої власності (як земельної так і фінансової),
вбачаючи у них джерела експлуатації землеробів. В
іншій праці ("Відмінність між Землеробською спілкою
та партіями") він пише, шо інтересам останніх
суперечать "всі джерела експлуатації, деморалізації та
утисків землеробського населення, навіть ті, що
походять від самих землеробів"3. Отже, позиція
Стамболійського виразно антикапіталістична, він був
противником ринкової модернізації Болгарії, - щоб
зберегти селянську верству від руйнування.

Третя складова політичної доктрини

Стамболійського - аграризм - розкривається як ідея
окремого (не капіталістичного і не соціалістичного)
"третього шляху" аграрних народів. В основу
болгарського аграризму покладено ідею підняття
статусу селянської верстви над мешканцями міст, яка
мала виразно антиурбанізаційний характер. Останнє
виливалося у формулювання антагонізму міста і села з
наголошенням на перевазі землеробів у такій аграрній

Там само. С.49.

Там само. С.52.

Стамболийски А. Различието между Земеделския съюз и
партиите // Александр Стамболийски. Личност и идеи.
С.123.
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країні, як Болгарія. Відповідно, Стамболійський
іронізував над марксистськими прогнозами неминучої
пролетаризації селянства і пропонував свій шлях
розвитку.

З вищенаведеного викладу ідей Олександра
Стамболійського випливає, що його доктрина навіть
будучи формально прогресистською та

реформістською, мала підсвідомо консервативний
характер: він намагався зберегти селянську верству
Болгарії від капіталістичної модернізації та руйнації.
Його аграризм мав радикальну соціальну
спрямованість. Проте, як ми вже згадували, існували
інші варіації аграризму - явно консервативні та
помірковані (чехословацька та польська). їх основні
риси доцільніше викласти в контексті "хліборобських"
ідей В ячеслава Липинського.

«Хліборобська ідеологія» В.Липинського та
східноєвропейський аграризм: несформульована

належність.

Якщо досліджувати вплив аграризму на
українську суспільну думку, необхідно перш за все
визначити критерії для характеристики певної
доктрини як аграристської. Нас цікавить оригінальна
землеробська ідеологія, властива для Центральної й
Східної Європи, яка наголошує на політичному'
"сепаратизмі" селян та окремішності селянського
"третього" шляху (не соціалістичного й не
капіталістичного). При розгляді орієнтацій
українських селянських (чи орієнтованих на
селянство) рухів та партій до 1917 р., стає зрозумілим
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що жодний з них не може сприйматися у цьому сенсі
як суто аграристський. Єдиний приклад апології
самостійної ролі селянства ідея селянської революції
народників - не виходила за межі ідей соціалістичного
спрямування.

Виходячи з цього, вважаємо, що виступ
українських хліборобів як самостійної політичної
сили, без запозичення "чужих ідеологій" відбувся
лише влітку 1917 р., із створенням Української
демократичної хліборобської партії. Саме тут слід
шукати реальні початки формування "хліборобської
ідеології" В'ячеслава Липинського (1882-1931) -
автора першої української консервативної доктрини та
ідейного лідера гетьманської еміграції 1920-х рр. У
"Нарисі програми УДХП"1 він виклав як ціннісні
орієнтації хліборобського руху, так і його програму
дій та політичну тактику. Партія активно сприяла
приходу до влади гетьмана Павла Скоропадського1 2,
спочатку підтримувала його режим й репрезентувала
національно-консервативний політичний напрямок.

"Нарис програми" має виразно

антикапіталістичний і приховано антидемократичний
характер. Для нього є доволі характерним такий
пасаж: "Коли для України був страшний той приватно-
хозяйственний капіталізм, який прикривався
імперіалізмом російським або австрійським, то ще

1 Нарис програми Української демократичної хліборобської
партії И Українські політичні партії кінця ХЇХ-початку XX
ст.. Проірамові і довідкові матеріали. К.,1993. С. 130-143.
2 Скоропадський П. Спогади.-К.-Філадельфія,1995. С.129.
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небезпечнішою стане державна трестифікація
народного хозяйства, з якою прийдуть по війні чужі
державні народи, спираючись у своїй експансії не
тільки, як досі, на своїх пануючих класах, а на силі
своїх демократій 1. Помітно, що Липинський
побоюється як приходу капіталізму1 2, так і його
посилення за умов демократії. Це побоювання не
набуває форми, наприклад, захисту українського
виробника чи українського капіталізму від іноземного,
він виступає проти капіталізму як такого.

Якщо говорити про демократію, то, Липинський
наголошує на тому, що тільки українська демократія
може стати твердою опорою української національно-
державницької ідеї, тільки вона тепер в силі перейняти
на себе боротьбу, котру за цю ідею вели давніше -
верства боярсько-дружинна, в часах Київської
держави і верства козацька, в часах Гетьманщини"3.
Проте якщо придивитися до попередніх "борців , то
видно, що й бояри-дружинники, й козаки - це окремі
верстви суспільства, а не весь народ, боротьбу якого
власне і могла б гідно наслідувати демократія. Навіть
загальноприйнята у 1917 р. демократична фразеологія
під пером Липинського стає дещо двозначною, бо на

1 Нарис програми ... С.132.
2 Слід відмітити, що капіталізм сприймається Липинським
майже однаково із О.Стамболійським, - не як певний етап
розвитку суспільства, а як форма економічних відносин, за
якої відбувається концентрація капіталу. Тобто капіталізм в
одній країні може бути, а в іншій шлях йому можуть
заступити.

3 Нарис програми ... С. 133.
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ній познкачилися його елітаристські вподобання. Але
демократія (від якої тоді Липинський, можливо,
очікував набагато більше, ніж нам нині здається)
давала йому привід до висунення ідей абсолютно
аграристських за формою: "Як партія хліборобська, ми
дбатимем, щоб хліборобська частина української
демократії зайняла в процесі творення нашого
вільного політичного життя таке становище, яке
відповідає її кількості (85% всієї людності) і силі.
Політична власть на Україні повинна належати в
першій мірі представникам українського селянства і
город не повинен диктувати свою волю українському
селу. Україна - край хліборобів, і українська держава
мусить стати державою хліборобів 1. Немає сумнівів,
що найбільший радикал-аграрист О.Стамболійський
підписався б під цими словами. Надалі Липинський

знову пише про шкідливий для нації хаос приватного
капіталістичного хозяйства", який "мусить бути
обмежений не тільки зверху - якнайширшим
державним контролем над національним хозяйством, а
і знизу - організацією та об єднанням народних
продукуючих мас"2. Він є прибічником
контрольованого ринку і дрібної та середньої (тобто
такої, що передбачає особисту працю власника)
земельної власності3.

Нечисленність партії та локальне поширення її
впливу (Полтавщина) не дали змоги втілити в життя

Там само.

'Тамсамо.С.137.

Там само. С.137-138.
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ідеї Програми. Продовжив свою діяльність
хліборобський рух вже як ідейна і політична течія
української еміграції, що об єднала прибічників
консерватизму та монархії-гетьманату.

У 1920 р. у Відні створено Український союз
хліборобів-державників, одним із співзасновниюв
якого був Липинський. Для останнього це був
найплідніший період у розробці теоретичних проблем
вітчизняного консерватизму, ПОЛІТИЧНИХ Те

соціологічних студіях.1 У 1920-ті роки він пише низку
праць, що започаткували певний новий етап у
розвитку української суспільно-політичної думки
Один з напрямків його роботи - створення
"хліборобської ідеології", вироблення власного шляху
розвитку України - "третього типу організації
громадського життя'*1 2, "не запозичуючи чужій
універсальних схем". Липинський, як прихильник
корпоративізму та станової свідомості, вважав, ще
землероби не повинні ідейно залежати від "чужих
ідеологій, на зразок ліберальної (буржуазної) те
соціалістичної (робітничої). Отже, Липинськогс
можна вважати ідеологом українського аграризму
ввраховуючи загальну спрямованість його доктрини
Аграристські ідеї О.Стамболійського свідчать пре
близькість уявлень Липинського до аграризму вже ^
1917 р.

1 Суспільно-політичні погляди Липинського викладені у
розділі 3. Тут викладається лише їх хліборобський аспект
2 Липинський В. Релігія і церква в історії України. К., 1993
С.22.
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Проте Липинський ніколи не використовував
термін аграризм  і не згадував про свої враження з
цього приводу. Мабуть, саме тому досі хліборобське
спрямування його доктрини не розглядалося
дослідниками у більш широкому контексті. Проблема
паралелей, аналогій (чи запозичень) з польським чи,
наприклад, чеським аграризмом не поршувалася

навіть у працях таких авторитетних знавців спадщини
Липинського, як Я.Пеленський, Л.Білас, Є.Пизюр,
ІЛисяк-Рудницький, В.Потульницький. Вони

досліджували польські впливи на політичний світогляд
Липинського, але скоріше як вплив оформленого
консерватизму більш-менш загальноєвропейського
характеру. На нашу думку, з огляду на спільну
спрямованість доктрин Липинського та ідеологів
аграризму, зокрема у Чехо-Словаччині, Болгарії та
Польщі, проблема аналогій та можливих ідейних
зв'язків заслуговує на уважне вивчення.

З спадщини Липинського у контексті нашої теми
джерельну базу становлять розробки хліборобської
ідеології: перші дві частини Листів до братів-
хліборобів" ( Українська національна інтелігенція та
українська національна ідея і Наша

орієнтація"(1919-1921))1, Покликання варягів чи
організація хліборобів? (1925-1926)2 та Універсалізм

Липинський В. Листи до братів-хліборобів. Відень, 1926.
С.1-110.

 Липинський В. Покликання варягів чи організація
хліборобів / Листи до братів-хліборобів. С.471-580.
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у хліборобській ідеології  ("W dyskusji о idei ,1926)1.
Але перш ніж конкретно розглянути питання
паралелей та аналогій, спробуємо охарактеризувати
передумови, що могли сприяти появі у Липинського
ідей, близьких чи подібних аграристським.

Він походив з польських поміщиків-дідичів,
історично й економічно пов язаних із землею
Ставлення Липинського до землі було багато в чому
ірраціональним, для нього вона була підгрунтям і
детермінантою світогляду. Йому було властиве
глибоко емоційне сприйняття рідної землі, не
екзальтація грунту й крові (бо "грунт" і "кров" у
нього були різні), а лише впевненість у тому, що земля
має бути основою світосприймання. Ця думка
постійно пронизує його твори, і ми не помилимось,
якщо саме "ідею землі" (у ширшому сенсі, ніж
"територіалізм") закладемо у підмурок його
політичного світогляду. Узагальнивши вищесказане,
вважаємо, що саме "ідея землі" зробила з етнічного
поляка політичного українця.

Напевне першою важливою віхою у становленні
переконань Липинського стало його навчання у 1903-
1905 рр. у Кракові на філософському факультеті
Ягеллонського університету, у відомого професора і
громадського діяча Станіслава Яворського. Там він
потрапив у духовну й політичну атмосферу
австрійської Польщі, яка тоді шукала нові орієнтири
для політичної самореалізації. Вплив цих процесів на

1 Липинський В. Універсалізм у хліборобській ідеології. II
Липинський В. Студії. Т.1.С.267-275.
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становлення ідей Липинського висвітлений у праці
ЛБіласа1. Ми лише додамо, що саме у цей час на тому
ж терені відбувається становлення польського
людовського руху, який тоді із соціально селянського
поступово стає доктринальним та ідеологічним.
Осередком ідейних пошуків людовців стає Краків, де
концентрувалися кращі інтелектуальні сили краю.
Навряд чи цей процес пройшов повз увагу
Липинського. Його вчитель Яворський був в іншому
таборі (консерваторів-"станчиків"), але ці політичні
угруповання підтримували постійні контакти, про що
свідчать тогочасні польські джерела1 2. Очевидно,
Липинський мав уявлення про цілі і гасла
людовського руху, а за соціальним походженням та
вподобаннями був близький до його більш
консервативної гілки (яка невдовзі після розколу
Сторонництва Людового (1911) створила Польське
Сторонництво Людове "Пяст").

Прослідкувати, як сусідство саме "людовців
вплинуло на Липинського, важко, бо увагу політичним
хліборобським проблемам він приділив набагато
пізніше, після лютневої революції 1917 р. ІЦе важче це
зробити стосовно 1920-х рр., коли за рівнем
теоретичної розробки доктрини Липинський значно
випередив польських землеробів. До того ж іх рух

1 Білас Л. Краків, Женева та філіяція "Кричевського". До
родовідної мислення Липинського // Липинський В. Твори.-
Т.2. Філадельфія, 1978.
2 Materiały zrodlowe do historii poiskego ruchu ludowego.
Warszawa, 1966. T.1.C.17.
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позначений ідеологічним поліцентризмом, не мав
спільної доктрини й був розколотий на значну
кількість партій та угруповань. Тому навряд чи можна
говорити про якісь запозичення чи впливи, набагато
вирогіднішим є аналогіїї та спільний напрямок думки.

Інакшою була проблема паралелей чи, можливо,
запозичень стосовно аграризму чехословацького. Він
являв собою цілісну, аксіологічно та теоретично
розроблену ідеологію, яка була популярною у
міжвоєнний час на терені Центральної та Південно-
Східної Європи (далі - ЦПСЄ). Перша програма
Чеської аграрної партії, прийнята у 1903 р.,
наголошувала на об єднанні чеських землеробів у
станову організацію1 2. За цією програмою, землероби -
найвища складова частина нації, її серце, а їх інтереси
збігаються з національними. Один з основних
постулатів програми - негативне ставлення до
капіталістичного міста та всього, що воно несе
землеробам, - від індустріалізації до поширення
соціалістичних ідей. На початковому етапі чеська
землеробська доктрина ще мала доволі еклектичний
характер. Як вважають чеські дослідники Й.Цесар та
Б. Черни, тоді на неї впливали німецькі, французькі та
російські аграрні та економічні теорії (зокрема, ідеї

1 Матвеев Г.. Третий путь?" Идеология аграризма в
Чехословакии и Польше в межвоенный период . М.,1992.
С.83.

2 Матвеев Г.. Формирование идеологии чешских аграриев в
конце ХІХ-1914 г. // Вестник Московского университета.
Серия 8. «История». 1989. №5. С.43.
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аграрного теоретика німецької соціал-демократії
Е. Давида)1. Розробка оригінальної ідеології
починається з 1909 р., коли на чолі партії став Антонін
Швєгла (старший) (1873-1933). Він обгрунтував ідею
протилежності інтересів міста й села: великі міста та
промисловість нищать націю, прирікають її на швидку
фізичну й моральну деградацію, і тільки сильний
землеробський народ  забезпечить їй силу та
здоров я1 2. У 1910-ті роки відбувається соціологічна,
економічна, філософська розробка аграристських ідей
(але не без запозичення західноєвропейських
розробок).

Бурхливі перетворення у ЦПСЄ в ході першої
світової війни та спричинених нею революцій
поставили нові завдання перед аграрними рухами
країн регіону. Існування в державах, побудованих за
національним принципом (Польща, Чехо-Словаччина,
Угорщина та ін.) хліборобських партій призвело до
раптового зростання політичної ролі, а в багатьох
країнах вони стають правлячими. їх вплив на
політичне життя нових держав був багато в чому
визначальним. Спроби реалізації нових можливостей
виявилися у намаганнях розв язати соціально-
політичні та економічні проблеми. Нових проблем
було набагато більше: за національний суверенітет
довелося заплатити порушенням економічних зв язків,
локальними військовими конфліктами та боротьбою з

1 Cesar J., Сету В. О ideologii ceskoslovenskeho agrarizmu. И
Ceskoslovensky casopis historicky. 1959. №.2. S. 263-265
2Матвеев Г.. Формирование идеологии ... С.49.
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"експортом  більшовицької революції. Тріумфу
вільсонівських принципів було мало для того, щоб
колишні "неісторичні" нації утворили стабільні
соціальні системи. Обрання певної "моделі" або шляху
подальшого розвитку становило в аграрних та

напівіндустріальних країнах головний вузол
суперечностей.

В умовах глобальної нестабільності у Східній
Європі виникла криза архаічної соціальної структури
та традиційних цінностей1. Проте у той час, коли інші
країни регіону переживали постійні конфлікти,-Чехо-
Словаччина була єдиним осередком ефемерного
спокою. Мабуть, саме тому Прага у 1920-х рр. стала
"експортером" ідей аграризму. Відтоді він є однією з
основ традиціонстстських ідей в регіоні.
Обгрунтовувався традиціоналізм і історично, і
соціологічно, саме у цей час поширюються ідеї
окремого шляху розвитку Центральної Європи1 2
Чехословацькі аграрії були одними з авторів цих ідей,
їх рупором стало створене у 1923 р. Міжнародне
аграрне бюро, більш відоме як "Зелений
Інтернаціонал".

У 1922 р. відбулося злиття чеської та словацької
аграрних партій у Республіканську партію землеробів

1 Миллер А.. Авторитарный и тоталитарный опыт
Центральной Европы. // Центральная Европа как
исторический регион. М., 1996. С.73-79.
2 Миллер А.Об истории концепции «Центральная
Европа».// Центральная Европа как исторический регион.
М., 1996. С.9-12.
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та дрібних селян1. Була прийнята програма, одними з
ідейних постулатів якої були такі: землероб - творчий
елемент у державі, він також прагне правопорядку та
спокою; землероб забезпечує біологічне відтворення,
зберігання фізичного та морального стандарту нації,
мови та звичаїв; землероб являє собою окремий третій
клас або верству, що протистоїть експансії великого
капіталу та хаосу революцій. Стрижневим пунктом
програми була ідея протиборства закону землі  та
"закону капіталу . Перший, якому не дається точної
дефініції, доводив, що земля є першоджерелом життя,
наповнює його сенсом, породжує всі матеріальні
цінності, що земля є детермінантою розвитку
суспільства. Цей ірраціональний закон знаходить вияв
лише через землеробську верству, що знаходиться в
органічному зв язку із землею. Авторство закону
приписується А.Швєглі (молодшому), який вніс у
програму також негативне ставлення до ліберальної
концепції соціального та економічного розвитку як до
надто конфліктогенної, а тому соціально шкідливої2 3.
Натомість він доводив, що держава має виконувати
регулюючі функції.

Але повернемося до В ячеслава Липинського,
автора української аграрницької теорії. Його єдина
спроба побувати у Чехо-Словаччині була пов язана із
запрошенням викладати в Українському вільному
університеті (Прага) історію української деожавності і

2Матвеев Г. Третий путь? . С.42.
'Там само. С.50-51.
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не реалізувалася через тяжку хворобу1. Нам не відомо,
чи був він обізнаний з ідейними пошуками чеських
однодумців. Але деякі схожі моменти все-таки
вимагають ототожнення його ідей з їх доктриною. Це -
вже згадані моменти у Нарисі програми УДХП":
антагонізм інтересів міста і села, антикапіталізм, що
давали привід для ототожнення хліборобських ідей
Липинського з аграризмом О. Стамболійського.
Липинський, як і БЗНС та Чеська аграрна партія,
шукав власний, третій шлях між капіталізмом та
соціалізмом. Він навіть не сприймав ліберальну
демократію та більшовизм як антитези. Для нього
вони були ланками одного процесу: перша неминуче
призводила до другого1 2. Липинський вважав, що
аграрний лад необхідно захищати від капіталістично-
демократичного царства золота і хама . Лише в
аграрних країнах ще зберігає свій аутентичний,
першопочатковий спосіб життя володіюча землею
шляхта (дворянство) - верства, з якої вийшов
Липинський і яку він ідеалізував. У перший частині
Листів до братів-хліборобів" (кінець 1919-квітень
1920 рр.) Липинський писав: В цілім світі йде тепер
боротьба не на життя, а на смерть двох законів: закон)
землі й закону капіталу. Старого права цивільного,
опертого на посіданню землі, й нового права

1 ЦДАВО. Ф.3859 Оп.1. Спр.ІЗб.Арк.З
2 Галушко К.. Ідеї В.Липинського у контексті європейської
суспільно-політичної думки. // Збірник праць студентів та
аспірантів Київського університету ім.Т.Шевченка
Гуманітарні науки. Вип.2. К., 1995. С.56.
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торговельного, опертого на посіданню капіталу... Це
смертельний поєдинок між селом та сучасним
капіталістичним містом. Це боротьба двох
непримиримих світоглядів. Людини як голови
власного сільського господарства - й людини, як
члена анонімного акційного товариства; хлібороба - й
біржового ігреця. Продуцента1, необхідних для життя
матеріальних цінностей, що бореться безпосередньо з
природою - й обрізувача купонів, що придумує
біржові комбінації. Віри у власну працю, власні руки й
у конечність боротьби та війни з твердими законами
землі - з вірою в сприт, щастя, необмежені
спекулятивні можливосте й можливість загального
миру . Потреби релігії, ідеї, як консерватора сили в
тяжкій боротьбі з природою - і повного релігійного
індиферентизму та науково-бухгальтерської
самовпевнености мешканців банкирських контор.
Естетизму в цілім щоденнім життю: в садку, в хаті, в
полі, в мережених ярмах, у вишитій сорочці - зі
штукою на продаж, штукою по обіді , штукою
люксу сом ... "2. Цей фрагмент праці показує соціально-
культурне світосприйняття Липинського. І далі: Це
боротьба двох виключаючих себе взаїмно соціяльних
укладів. Пошана для імена хлібороба і войовника,
обороняючого свою землю, хоч його індивідуальність
тісно обмежена законами обов*язку, законом
хліборобської праці й війни - і повна байдужість до
призвища і походження якогось биржевика чи

' Виробника.
Липинський В. Листи ... С.ЗЗ.
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властителя "фірми", хоч його особа ліберальними
законами звільнена від всяких обмежень...

психольогія хліборобська: відповідальність за кожний
крок, зроблений у власнім господарстві й у
господарстві національнім у державі, - і психольогія
биржових гешефтсмахерів, що настільки багаті, що
можуть купувати не тільки акції, але й державних
мужів і провідників нації. Режім капіталіста-
комерсанта, що відповідає перед своїми кредиторами
тоді, коли вони творять одну анонімну цілість, "масу"
("партію") - і режім хлібороба, у якого кожний
кредитор має своє точно означене місце на гіпотеці
його господарства ("стан", "клас")... Це смертельний
поєдинок між селом і сучасним капіталістичним
містом. Державою-господарством і державою-біржою.
Принципом аристократичним класовим ... з
принципом демократичним, числовим, принципом

егалітарної утопії міста і капіталу ... Це врешті велика
боротьба між принципом монархічним і
республіканським, що тепер в цілім світі загоряється
. . . 1. Висновки щодо перспектив цієї боротьби у
Липинського невтішні: "Між законом землі і законом

капіталу не може бути компромісу. Один з них мусить
уступити і загинути. За кожним стоять живі люде,
живі соціяльні сили. Це інтернаціональна фінансова
буржуазія, з одного боку, і аграрні сільські
хліборобські кола в кожній нації з другого. І або
оборонці закону землі знайдуть в собі досить сил, щоб
деморалізацію, внесену в їх ряди законом капіталу,

1 Там само. С.34.
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побороти, ряди свої скріпити і панування золота зо
всіми його прибічниками скинути - або культура
європейських націй, на цивільнім праві римськім
побудована, мусить з упадком того права і
соціалізацією землі зчезнути"1.

Надалі Липинський часто повертається до цього
аграрницького маніхейства, всесвітньої боротьби двох
начал. Він постійно доводить провідну роль
землеробів: ...класом, що єдиний може мати на
Україні потрібні для об'єднання та зорганізування
цілої нації силу й авторитет - єсть найдужчий з усіх
українських класів наш клас хліборобський * 2.

У пізніших працях - "Покликання варягів чи
організація хліборобів" та "Універсалізм у
хліборобській ідеології" Липинський розвиває
внутрішній та зовнішній аспекти хліборобської
ідеології. У першій розвідці він полемізує з відомим
діячем українського руху Є.Чикаленком, котрий
пропонував запросити на Україну новітніх "варягів" у
формі "імпорту" іноземної династії та проводу.
Липинський у полемічному запалі критикує цю ідею
як таку, що культивує старі вади українства, побороти
які можливо лише шляхом організації, згуртування
української хліборобської верстви навколо власної
монархії Скоропадських (хоча можна згадати, що ідеї,
подібні до пропонованої Є.Чикаленком, сам
Липинський висував у 1911 та 1918 рр.). В
"Універсалізмі" він розмірковує над поточними

Тамсамо. С.34.
2Там само. С.72.
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завданнями хліборобського руху в Європі.
Липинський бачить головною проблемою проблему
проводу. На його думку, на новітні часи припав
"останній етап усування дотогочасних провідників
хліборобських мас" внаслідок аграрних реформ.
Мається на увазі втрата шляхтою політичного
лідерства ("вимирання провідників давніх і брак
нових"). Основними умовами, необхідними для
відродження аграрної еліти ("верстви провідників"), є,
за Липинським, по-перше, вироблення хліборобської
ідеології, по-друге, опанування та контроль
"вродженого анархізму селянських мас", які може дати
монархія, по-третє, - універсалізм. Під останнім
мається на увазі єдиний універсальний принцип чи
право, що має бути закладений в основу хліборобської
ідеології всіх європейських країн. На думку
Липинського, цей принцип перш за все етичний.
Водночас Липинський критикує ідею "зеленого
Інтернаціоналу" (Міжнародного аграрного бюро у
Празі), хоча сам тяжіє до ідей об єднання аграрників
регіону. Більш ніж вирогідно, що у нього викликало
несприйняття слово "Інтернаціонал", бо Липинський
дуже обережно ставився до можливої двозначності у
"термінах" близьких за духом ідей.

Як бачимо, аграризм Липинського має
принциповий або навіть непримиренний характер. За
формою чи спрямуванням його можна визначити як
радикально-консервативний.

Отже, є багато спільного у В.Липинського,
О. Стамболійського і АШвєгли-молодшого щодо
спрямованості, термінології, аргументації. У нього, як
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і в чеського теоретика, переплітається раціональне з
ірраціональним та містикою: "Хлібороб,
співпрацюючи і співжиючи з природою, має виразне
почуття ріжності й ієрархії всесвіту та присутності у
всесвіті невідомих сил..."1. Подібний до
Стамболійського, його погляд на будову суспільства
та роль землеробської верстви, неприйняття
традиційних політичних партій, але його політична та
суспільна доктрина розроблена набагато грунтовніше,
на вищому теоретичному рівні. Хоч авторство "закону
землі" приписується Швєглі, Липинський застосовує
цей термін принаймні на два роки раніше, у згаданій
першій частині "Листів...". Припускаємо, що хтось з
них запозичив цей термін в іншого або обидва
користувались одним невідомим нам джерелом. Для
остаточної відповіді на це питання поки що немає
достатніх підстав, але вважаємо більш вирогідним
другий варіант, оскільки він не потребує активного
посередництва. До того ж європейська література
аграрного спрямування ще недостатньо досліджена,
можливо, Липинський та Швєгла запозичили ідею в
більш раннього автора.

Для дослідження нашої проблеми значну роль
також відіграє інформація про те, наскільки були
поширені відомості про доктрину аграризму в
середовищі української еміграції, бо через
чехословацький її анклав вони могли досягти
Липинського. Найбільші громади науково-
освітянської еміграції концентрувалися навколо

1 Липинський В. Універсалізм ... С.268.
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українських високих шкіл. У Чехо-Словаччині
існували три таких установи: Український вільний
університет (з 1921 р., Прага), Українська
господарська академія (з 1922 р., Подєбради),
Український високий педагогічний інститут ім.
М.Драгоманова (з 1923 р., Прага). Існували також
декілька наукових товариств, які об'єднували вчених
поза стінами навчальних закладів.

Якщо мати на увазі празький осередок еміграції,
то згадок про аграризм чи його обговорення немає ні у
звітах про діяльність Наукового товариства ім.Т.
Шевченка, ні у протоколах засідань Українського
історико-філологічного товариства1. Внаслідок
гуманітарного спрямування празьких установ у них
навряд чи приділялась велика увага ідям аграризму -
доктрини не тільки політичної, а й головним чином
економічно-господарської. Інше ставлення до неї було
в подєбрадській Академії - установі господарсько-
хліборобського спрямування. У зверненні "Від Союзу
українських хліборобів у Чехословацькій республіці"
(Подєбради), організації, близької до УСХД
відчувається знання аграристських ідей та
усвідомлення іх значення для суспільства. У ній
стверджується, що "аграризм, як економічно-
політична теорія, маючі лише слабі зародки в
передвійськові часи, виростає на Західній Європі вже
на наших очах в поважну силу, що прислужилася не

один раз і не одній державі в найбільш тяжкі хвилини

1 ЦДАВО. Ф.4465. Оп.1. Спр.309.
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існування тих держав 1. Далі автори документа,
Й.Мельник та ІІЗапорожець пишуть: "Зміцнюючись з
кожним днем, ця ідея простує до міжнароднього
обєднання аграрних групіровок ріжних європейських
та заокеанських держав, себто в ближчий час має
народитися зелений Інтернаціонал, політичне значіння
котрого годі передбачити сього дня * 2. Делегація Союзу
брала участь в роботі одного з аграрних з'їздів - у
Любляні (Югославія), і подальша співпраця з
міжнародним аграристським рухом визначається як
один з основних напрямків діяльності Союзу.

Докладнішою ілюстрацією до оцінки доктрини
аграризму в українському середовищі є доповідь
співробітника Академії Г.Сіманца "Новітній
аграризм"3, прочитана у квітні 1929 р. в Подєбрадах та
Республіканському демократичному клубі в Празі. У
ній міститься докладний огляд аграристських ідей на
основі праць провідного теоретика другої половини
1920-х рр. словака Мілана Годжі. Ця доповідь є чи не
найгрунтовнішим аналізом аграризму в українській
літературі, але вона написана пізніше 1920-1926 рр.,
коли політичні ідеї Липинського мали виразно
аграристський характер. Праця Г.Сіманца не могла на
них вплинути.

Стосовно опосередкованого впливу

чехословацького аграризму на Липинського можна
зробити таке припущення. Як відомо, трактат

ЦДАВО. Ф 4465. Оп.1. Спр.45. Арк.З.
2 Там само.
3 ЦДАВО Ф.4465. Оп.1. Спр.747.
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Універсалізм у хліборобській ідеології  мав
початкову польську назву "W dyskusji о idei .
Надісланий як лист до професора С.Яворського, він
був ним опублікований у краківській газеті Czas" 1-2
травня 1926 р. Лист містив відповідь на статтю
Яворського про тенденції розвитку землеробських
політичних теорій. Таким чином Липинський
відреагував на дискусії у польській пресі з приводу
поширення аграристських ідей. У листі з Райхенау
(Австрія) до І.Кревецького він писав. "Не знаю, чи
читаєте тепер польську пресу і чи звернули увагу на
те, що в Польщі тепер починає прокидатись шукання
хліборобської ідеології"1. На причини цього
"шукання" впливали й зовнішні чинники. Саме 1926
рік став роком особливо тісних контактів чеських та
польських аграріїв, ознакою чого був, наприклад, візит
у Польщу провідного на той час теоретика
чехословацького аграрного руху М. Годжі. Незадовго
до виходу у світ статті Липинського, 11 квітня, Годжа
виступив з промовою у Польському аграрному
товаристві. Цей виступ набув широкого розголосу і
стосувався проблем, що стояли перед усім
східноєвропейським аграрним рухом. Якщо
подивитися на хронологію подій, то стає зрозумілим,
що приводом для створення однієї з кращих праць
визначного мислителя стало обговорення у польській
пресі ідей чеських аграристів. Саме реакція на нього
спричинила, наприклад, вищезгадану критику

Липинським в "Універсалізмі..." ідеї "Зеленого

1 3 епістолярної спадщини. С.64.
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Інтернаціоналу . Вважаємо, що дізнатися про останню
в Райхенау він міг лише з газет Польщі ( Czas  та
деякі волинські) та підпольської Галичини, бо, крім
них, інших не отримував1.

Отже, розглянувши деякі тотожні елементи
теорій В.Липинського, чехословацького та

болгарського аграризмів, доходимо висновку, що в
них існують ідейні паралелі, можна говорити про
схожий напрямок думок та подібні способи
аргументації. Ці три політичні доктрини за рівнем
теоретичного обгрунтування вигідно вирізняються на
тлі споріднених рухів країн регіону. І хліборобська
ідеологія Липинського, і аграризм А.Швєгли та
О.Стамболійського репрезентують собою спробу
розв язання комплексу соціально-політичних проблем
аграрного суспільства, яке потерпає від наслідків
модернізаційних змін. Спалах популярності аграризму
на терені Центральної та Південно-Східної Європи у
міжвоєнну добу свідчить про те, що він реально
відповідав певним потребам суспільств регіону. У
цьому сенсі хліборобський аспект ідейних пошуків
В.Липинського залишається недостатньо вивченим.

Не тільки консервативно-монархічний аспект
суспільно-політичних ідей Липинського є важливим
для визначення їх місця у європейському ідейному
процесі міжвоєнної доби, але й їх хліборобське
спрямування. Хоча Липинський не формулював свою
належність до аграризму (бо був мислителем
оригінальним і фактично не мав можливості

Там само.
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запозичити свої подібні ідеї), але не маємо сумнівів
щодо того, що "хліборобська ідеологія" українського
теоретика належить до системи ідей

східноєвропейського аграризму.

Г.Терела
Обговорення проекту основного земельного закону

в урядових

комісіях Української держави П.Скоропадського

29 квітня 1918 р. П.Скоропадський, в день
обрання його гетьманом, видав маніфест  "Грамота
до всього українського народу",  яким
проголошувалося відновлення права приватної
власності на землю, свободу укладення договорів з
купівлі-продажу землі. Як згадував пізніше гетьман,
нотаріуси з усіх місцевостей України почали
звертатися до міністра юстиції із запитом про
можливість затвердження купчих. За словами
П.Скоропадського, "було б легко відповісти
стверджувально і на цьому заспокоїтись, але, з одного
боку, потрібно було показати народу, що в уряду не
тільки на словах, але й на ділі є бажання збільшити
земельну власність, що належить дрібним власникам;
з іншого боку, бажання всіляко запобігти збільшенню
цін на землю... змусило уряд видати закон, згідно з
яким кожний великий наділ землі повинен бути
проданий повністю виключно лише в Державний


