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ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА ІЛЛІ ВИТАНОВИЧА

30-го грудня 1973 р. помер проф.
Ілля Витанович, відомий учений 
економіст та історик, дійсний член- 
ооновник Українського Історично
го Товариства та його голова Кон
трольної Комісії.

Покійний народився 9-го серп
ня 1899 р. у родині небагатих се
лян, у містечку Бурштині в Гали
чині. Початкові кляси гімназії за
кінчив у Рогатині, а вищі кляси та 
згодом і  іспит зрілости вже після 
війни, в 1921 p.. у філії Академіч
ної гімназії у Львові. У часі виз
вольних змагань, Витанович ко
ротко був у формації УСС, а зго
дом у частинах УГА і армії УНР, 
з військовим ступенем четаря.
Студії розпочав в українському університеті у Львові, вивчаючи істо
рію України у Крипякевича та Кордуби. В той час познайомився та
кож з відомими економістами Валентином Садовським і Олександром 
Мицюком, які деякий час перебували у Львові. Починаючи в 1923 p., 
Витанович продовжує студії на польському державному університеті, 
студіюючи спочатку історію, згодом соціяльно-еконоімічну історію та 
суспільні науки. Львівський університет закінчив в» 1927 p., держав
ний іспит на учителя середніх шкіл склав в 1928 р. Свої студії завер
шує Витанович докторатом з суспільно-економічної: історії у 1929 p., 
складаючи риґорозні іспити у відомого польського історика проф. Буя- 
ка, автора численних праць з ділянки суапільно-економічної історії 
Галичини. У 1928-му році д-р Витанович одружився з Дарією, дочкою 
проф. Осипа і письменниці Катра Гриневичів. Двері до наукової кар’є
ри були відкриті, очевидно у польських інституціях. Цього молодий Ви
танович не використав, як і зрештою більшість його однолітків, моло
дих українських науковців. Вирішив працювати серед української 
громади і тільки вільні від щоденної праці години віддавати для нау
кової роботи. І так, починаючи з 1927 р. Витанович учителює у при
ватній торговельній гімназії та у 1937—39 pp. перебирає на себе та-
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кож і адміністраційні обов’язки директора торговельного ліцею. Ви
їжджаючи на еміґрацію, проф. Витанович продовжує педагогічну пра
цю їв українських високих школах Мюнхену. В УВУ, УВЕЗИ тіа УТГІ 
викладає історію народного господарства та соціально - еко номічні док
трини, раїзом з такими відомими українськими ученими як проф. Ва
силів, Студинський, Димінський і ін. На превеликий жаль, ця педа
гогічна праця не триває довго, бо всього чотири роки, і в 1949 р. проф. 
Витанович з родиною виїзджае до США та поселю ється у ІПікаґо. 
Після початкових труднощів, що відомі всім емігрантам йото поко
ління, улаштовується на працю в одному з американських видав
ництв, використавуючи на праці знання різних чужих мов, зокрема 
французької. В 1959 р. залишає працю у видавництві та працює до 
1967 р. у  /правничій бібліотеці Нордвеського університету. В 1967 р. 
проф. Витанович переходить на емеритуру та згодом виїзджає до 
Берклей, близько Нюарку, ближче до більших бібліотек Сходу Аме
рики.

Ці короткі дані, може і надто сухий перелік життєвого шляху По
кійного, тільки підкреслюють відому істину. На увазі маємо невідрад- 
іні умови галицького життя, що ніяк не дозволяли навіть і  якнайкра
ще освіченим одиницям повністю присвятитись науковій праці. Не 
мав трех умов Крип’якевич та Кордуба у Галичині, не мали їх  і Са- 
доївський та Мицюк у Чехо-Словаччині. До цього ще долучилась даль
ша еміграційна мандрівка Покійного та турботи за щоденний прожи
ток. А всеж таки, чи може навіть, усупереч цим невідрадним умовам, 
цроф. Витанович ніколи не залишав улюбленої наукової праці. Ще 
з студентських часі® бере активну участь у науковій роботі на рід
них землях, не залишає цієї праці і на еміґрації та працює науково 
до останніх місяців свого життя, не зважаючи навіть на поганий стан 
їздоров’я.

Вивчаючи наукову бібліографію Покійного, нам здасться що пер
ша друкована праця молодого студента появилась у квітні 1922 р. 
На увазі маємо невеличку розвідку Витановича «Українське військо 
за Сагайдачного», що була надрукована в «Громадському Вістнику». 
На ізагальні історичні теми іписав молодий Витанович дуж е багато. 
З важніший праць можемо тут згадати ряд розвідок про окремих по
літичних діячів, як наприклад «Король Данило» («Історична Бібліо
тека», Просвіта, 1923), семінаїрійні праці про гетьмана Петра Кона- 
шеівича Сагайдачного та Мазепу і короля Ліншнського (друкювіані в ча
сописах), князя Володимира Мономаха та ін. Одною з важливіших 
іпра|ць у  цій серії монографій була праця про Михайла Грушевського, 
як соціолога, історика і громадського діяча («Кооперативна Республі
ка», 1935), що її частинно використав автор у його пізнішій праці про 
цього найбільшого історика України (гл. «Уваги до методології та істо
ріософії Михайла Грушевського», «Український Історик», 1966, ч. 9 
— 10, стор. 32—51).

Студіюючи на польському університеті спочатку новітню історію, 
Витаїнович слухає виклади проф, Буяка та згодом, мабуть під вшіи-
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©ом цього визначного польського ученого, починає вивчати суспіль- 
но^економічку історію, соціологію та суспільні науки. Появляються 
нові праці Витановича у серійних виданнях Інституту суопільно- 
еконсімічної історії, як і також систематичні рецензійні огляди1 еконо
мічної літератури, зокрема української, французької та російської, 
що постійно майже до 1939 р. появлялись у серійних виданнях Інсти
туту. В то<му часі появляються його дві більші праці польською мю- 
вою. На основі <ссвоєї дисертації пише Витанович обширну працю — 
«Аграрна політика Галицького Сойму у цифрах крайо-вих бюджетів», 
ацо була видрукована у 1930 р. у польському журналі «Студії» (ви
дання вищезгаданого Інституту) та рік пізніше (у 1931 р.) виходить 
у «Річниках» Інституту праця про відомого українського економіста 
Тугаїна-Б ар азовського п. н. «Михайло Туган-Баранювіський: еконо
міст, історик капіталізму, теоретик кооперативізму». Багато юеміна- 
рійних праць Витановича друкувались з різними -скороченнями у пе
ріодичній літературі, як наприклад його розвідка про кооператора 
Фр. Стефчика, «Монографія робітничої родини», «Торговельні і воєн
ні шляхи через карпатські пров-али у  середновіч’ю» та ін.

Після закінчення студій д-̂ р Витанович розпочав активну юпів- 
ирацю в українських періодиках «Кооперативна Республіка», «Гос
подарсько-Кооперативний Часопис», «Агрономічний Вістник» і ін., як 
і також у загальшіх журналах, як «Дзвони», «Мета», українських га
зетах, тощо. У 1933 р. Витановича обірано дійсним членом .Науковоіго 
Товариства ім. Шевченка і головою комісії новітньої історії України. 
Д-р Витанович був також основникоїм і  довголітнім -секретарем комі
сії екоіноіміки, статистики і соціології та з йоіго ініціятиви вийшов у 
1938 р. п'ятий том збірника цієї комісії «Студії з поля суспільних наук 
і статистики», що був присвячений О. Русову. В цьому томі була та
кож надрукована обширна розвідка автора «О. Русов у взаєминах 
Галичини з Наддніпрянщиною». Наукові зацікавлення д-ра В,итано- 
вича та його активна участь в українському кооперативному русі 
тільки зміцнюють його співпрацю з рядом провідних галицьких ко
оперативних діячів і економістів, як Ю. Павликовіський, О. Луць
кий, Є. Храпливий, К. Коберський, В. Несторович, Д. Коренець, А. 
Палій, А. Мудрик, як і також з А. Жуком, В. Садовським, О. Мицю- 
ком, Р. Димінським, В. Доманицьким, Р. Шрамченком і другими ви
значними економістами, що перебували поза Галичиною. Ілля Вита
нович активно співпрацює з Українською Господарською Академією, 
згодом УТГІ, в Подєбрадах. Для УТГІ Витанович написав високо- 
шкільний підручник «Західньо-українське село, його студія і сучас
ний стан». і(Подєбради, 1935). З більших праль того часу і с л і д  згадати 
монографії: «Володимир Навроцький — перший український статис- 
тикнекономіст у Галичині на тлі своєї доби, 1782—1847» (Львів, 1934), 
менші праці про Євгена Олесницького (1937), Андрія Ж ука (1938). 
В 1939 році написав Витанович невеличку монографію про Костя 
Паньківіського, що ЇЇ з,годом видало Товариство Українських Коопе
раторів в Нью-Йорку в 1954 р.
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З метою якось причинитись до піднесення економічної освіти в Га
личині писав Витанович і багато більш -популярних праць. Одною 
з важливіших його праць у цій категорії був -популярний нарис «На
роде суспільно-економічної історії» (Львів, 1934), в якому автор корот
ко розглядає всі важливіші періоди в господарському житті України. 
Як відомо, подібні популярні праці писали в тому часі й інші автори, 
зокрема Ю. Павликовський, Є. Храпливий, К. Коберський і ін. У то
му відношенні можна пригадати один цікавий і тепер вже мало зна
ний факт. За редакцією д-ра Матвія Стахова у рамках серії «Народ
ній Університет» та при фінансовій допомозі Т-за «Самоосвіта» (осно
вана при співучасті Українського Робітничого Союзу) появлялись що
річно біля 12 невеличких праць-брошур на різні популярні теми. До 
1936 р. видано 79 випусків у цій серії з працями! відомих авторів як
О. Бочковський, А. Животко, К. Коберський, С. Сірополко, П. Фе- 
денко, В. Левинський. Е. Яворівеький і ін. В серії цього видавництва 
появились три праці Витановича про історію українського селянства. 
Перша праця «Як жило українське селянство у давнині» обговорює 
українське село з часів княжої держави до періоду по люблинській 
унії. Другий випуск «Селянська доля від часів Хмельниччини до 
1848 р.», та третій «Українське селянство -на шляху до побіди» хроно
логічно продовжують перший випуск, зокрема багато цікавих статис
тичних матеріялів зібрано для 19-го ст. та найновіших часів, зокре
ма Галичини. Згадані праці появились у  1936 p., як випуски 76, 77, 
79' згаданого вгорі видавництва. Невеличка праця «Традиції Кирило- 
МетодГївського Брацтва у народинах українського кооператив ного 
руху» (1939) тільки підкреслюе зацікавлення автора в історичній про
блематиці. На то,му місці, з уваги на розміри цього нарису, не маємо 
зімоги навіть перечислит декількох десятків інших популярних 
праць автора, що їх пише Витанович для самоосвіти, приймаючи ак
тивну участь в українському громадському житті, зокрема у діяль
ності Тнва «Рідна Школа», «Просвіта», Т-ва «Учительська Громада» 
(член Управи, 1927—39) та самозрозуміло у кооперативних організа
ціях, зокрема РСУК. Закінчуючи цей період діяльності* Покійного 
можна ще згадати, що в рукописі залишилась велика праця автора 
«Аграрна політика українських урядів 1918—20 pp.», що була при
значена для Записок НТШ, але у зв’язку з воєнними подіями вже не 
могла появитись друком.

Перебуваючи на еміґрації, спочатку в Німеччині, а згодом у США, 
проф. Витанович і далі продовжує свою інтензивну наукову діяль
ність, присвячуючи цій справі ввесь вільний час від заробіткової 
праці. Ще перебуваючи в Німеччині, проф. Витанович зразу вклю
чився до праці над Енциклопедією Українознавства і її цродовжував 
до 'Своєї смерти. Для ЕУ, як юдин з  редакторів економічного відділу, 
опроф. Витанович написав в'сі важніші статті з кооперації, опрацював 
десятки біографічних гасел про визначних українських економістів, 
ряд історіографічних' статтей, гасла з політичної історії України, то- 
гоо. 'В 1964 р. появляється монументальна праця! автора «Історія укра
їнської кооперації» і немає жодного ісумніву, що написания такої пра
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ці на чужині, далеко від архівних матеріялів, не було б під силу ні
кому другому. До цієї праці Покійний готовмося докгі раки, збираю
чи матеріяли та утримуючи постійні контакти зі ще живучими учас
никами кооперативного руху на рідних землях. «Історія української 
кооперації» є не тільки найбільш ґрунтовно оіпрацьоіваним твором на 
цю тему у  нашій економічній літературі, але й дає нам, мабуть, одино
ку спробу безпосередньо зв’язати розвиток кооперативної думки з со
ціологічними течіями. Широка історична база цієї монографії зали
шиться на( довгі роки енциклопедичним довідником ДЛЯ 'ВСІХ дослід
ників економіки України, які будуть цікавитися економічними проце
сами в найновішій історії України. Ие зважаючи на довгі роки праці 
над історією української кооперації, Покійний знаходить ще час і для 
опрацювання інших тем. Цікавиться ще далі і соціологічними питан
нями (гл. «Напрямні сучасних соціологічних студій в СССР і в Україні», 
«Наукові Записки УТГІ, т. 18) і окремими періодами економічної істо
рії України. Заходами Осередку Праці НТШ у' Чікаґо появляється у 
1959 р. коротка монографія «Суспільно-економічні тенденції у дер
жавному будівництві Івана Мазепи» та з рамені Українського Істо
ричного Товариства — «Аґрариа політика українських урядів, 1917— 
1920 pp.», що була друкована в «Українському Історику», а згодом, 
в 1968 p., (вийшла окремою від биткою. Багато статтей друкує проф. 
Витаноівич у різних періодиках та часописах і, починаючи з 60-их pp., 
збирає матеріяли для нової праці — історії української економічної 
думіки. Завершити цей останній задум Покійному через передчасну 
смерть вже не пощастило.

В науковому дорібку проф. Витановича біля 300 позицій, що ілю
струють широкий профіль наукових зацікавлень Покійного. Почи
наючи свої студії з вивчення -новітньої історії України та Західньої 
Европи, сл. п. д-р Витанович постійно цікавився цією ділянкою до 
останніх років свого життя, про що свідчить велика кількість гасел 
і  статтей в Енциклопедії Українознавства та ряд принагідних рецен
зій та журнальних статтей. Свої студії економічної історії України 
базував Витанович на грунтовному визченню соціологічних процесів 
і  поруч .дроф. Мицюка та Садовського проф. Витанович е одним з най- 
«видаттншіих представників соціологічної школи в українській еконо
мічній науці. Питання розвитку української економічної думки, зо
крема кооперативні -деї. були основною ділянкою заінтересуватаня 
іпроф. Витановича. Зі смертю Покійного велика українська громада 
та зокрема українська наука понесла втрату, яку вже годі буде за
ступити. Відійшла від нас людина великого формату, визначний син 
Галицької Землі і небуденна людина криштального характеру.


