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Олексій ясь

ВІЙНА
та історична думка
Кілька зауваг до статті С. Томашівського 
«Війна й Україна»

В
ійни не тільки суттєво змінюють / перекро
юють політичну мапу світу, а й кардинально 
трансформують сам плин історичного часу, 
котрий раптово набуває неабиякого при

скорення. Відтак багатоманітні процеси у різних сфе
рах суспільного буття розгортаються із незвичною 
інтенсивністю та швидкістю, що призводить до зна
кових метаморфоз, ба навіть загального переформа- 
тування історичної свідомості. Та найбільше, мабуть, 
трансформується світ уявлень, коли звичні демарка
ційні лінії та неписані конвенціїлюдського буття сти
раються лавиною військово-політичних подій. Отож 
часто-густо до небачених меж розширюється «табу- 
йована зона», котра за мирної доби вважалася «забо
роненою територією». На часі постають новітні візії, 
концепції й оригінальні спроби осмислення минув-

Зліва направо: проф. Іван Боберський, д-р Степан 
Томашівський, д-р Теофіль Кормош, д-р Володимир 

Старосольський, Володимир Темницький, 
д-р Лонгин Цегельський, д-р Кирило Трильовський, 

Дмитро Катамай. Відень, 1914 р.

шини, зокрема недавнього плину часу й віддалених 
або навіть призабутих історичних віх, що спираються 
на новий горизонт уявлень, який тільки-но вимальо
вується з поточної перспективи конфліктів.

Війна запускає і формує своєрідну програму пере
творень на ниві історичної думки - руйнацію звич
ного минулого, несподіване розширення уявних меж 
та орієнтирів, спроби первісного осягнення історії 
у світлі нових можливостей та метаморфоз, плекан
ня й апробування нових концептуальних пропози
цій і, врешті-решт, випробування останніх на міцність 
«травматичним» військовим досвідом.

Означені інтелектуальні та світоглядні перетворен
ня повною мірою споглядаємо у текстах визначного 
українського історика Степана Теодоровича Томашів
ського (1875-1930).

Перша світова війна стала переломною межею, на
віть своєрідним каталізатором у його інтелектуальній 
біографії, позаяк кинула історика у вир швидкоплин
них подій. Вочевидь С. Томашівський добре усвідом
лював ті можливості й перспективи, які продукувала 
велика війна. Не випадково в одній зі статей тієї доби 
помітно зміщуються ті акценти, котрі він виділив у 
своїх текстах. Приміром, автор зазначив: «Якщо в сій 
світовій війні прийде хоч до частинного розв'язання
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українського питання в користь українців, то се буде 
виключно на західних її землях і се розв'язка буде 
рішаюча для всього дальшого розвитку українсько
го народу, не виїмаючи Київа, Чернигова, Полтави й 
Одеси»1. Коли взяти до уваги ще й участь С. Томашів- 
ського як експерта у дипломатичній місії української 
делегації на Паризькій міжнародній конференції 1919 
року2, то стає очевидним, що цей досвід мусив випле
кати інтелектуальні метаморфози. Тим паче, що трав
матичний шок від поразки національно-визвольних 
змагань мав для галицьких інтелектуалів особливий 
присмак на тлі успіху польського проекту поновлен
ня державності.

Вважають, що погляди та світосприйняття С. Тома
шівського зазнали й новітніх інтелектуальних впли
вів, зокрема у річищі ідей В. Джемса, Г. Ферреро,
О. Шпенглера та ін. Як-не-як, ці військові, політичні та 
дипломатичні практики, а також нові інтелектуальні 
віяння спричинилися до швидкого переосмислення 
вченим історичної та культурної ролі Галичини. Від
тоді галицька апологія, котра у зародковому вигляді 
час від часу проступала ще у його текстах довоєнної 
пори, перетворюється на наріжний, точніше установ
чий, концепт історичної візії С. Томашівського. Таким 
чином, неоромантична ідея «галицького П'ємонту» 
набуває нового культурного, метафорично кажучи, 
життєвого імпульсу.

Цей інтелектуальний поворот споглядаємо у пра
цях С. Томашівського воєнної доби. Зокрема, варто 
згадати брошуру «Галичина. Політично-Історичний 
нарис з приводу світової війни» (1915), в якій пред
ставлена своєрідна поетика галицького простору, 
його етнокультурного, суспільного та політичного 
значення. На думку С. Томашівського, галицька зем
ля «була наперед одним із углових каменів старо
руської держави; дальше одною з сил, що довела сю 
першу передотечницю нинішньої Росії до розкладу; 
пнем коло котрого виросла могутня галицько-во- 
лодимирська держава - перший вислів політичного 
сепаратизму українських земель від московських, 
перша реальна основа в розвитку української націо
нальної ідеї; вона була довгий час передмурєм Угор
щини від монгольського варварства; страчена на річ 
Польщі, стала угловим каменем у будові польсько- 
литовської унії- сеї другої передотечниці нинішньої 
Росії при розпаді Річипосполитої, отсей многоважний 
середньоєвропейський вузловий кут і вихідні до схо
ду ворота дісталися наддунайській монархії- неначе 
бог історії дарував їй чудесний перстень, полишаю- 
чи одначе їй самій догадатися, яке слово закляття 
уводить у рух таємні прикмети дарунку»3. У цьому 
резюме історика споглядаємо коли не всі, то принай
мні більшість інтелектуальних тез і віх, які повною 
мірою розгорнуті у його пізніших працях, зокрема у 
славнозвісному нарисі «Українська історія. Старинні 
і середні віки» (Львів, 1919).

С.Томашівський пережив і випробування «травма
тичним» досвідом світової війни та поразки україн
ської революції 1917-1921 років «По програній 1919 р. 
я сподівався, що при помочі Мир[ової] Конференції]

в Парижі ми зможемо зберегти minimum автоно
мії державности в Галичині й утворити справжній 
П'ємонт на будуче. Та наш національний максима
лізм (большевизм!) в ім'я: все або ніщо! знівечив усе», 
- зазначав учений у листі від 25 серпня 1922 р. до
І. Кревецького4. Недаремно саме «травматичний» 
шок і спостереження щодо суперечностей повоєн
ного устрою спричинилися до пророчого передба
чення автора про неминучість нової, більш руйнівної 
та масштабної катастрофи - Другої світової війни5. 

* * *

Стаття С. Томашівського «Війна й Україна», вмі
щена у «Вістнику СВУ» (1915. - Чис. 29/30. - С. 2-3; 
Чис. 47/48. - С. 1-2; Чис. 51/52. - С. 1-2; Чис. 53/54. - 
С. 1-2; Чис. 59/60. - С. 1-2), відображає авторську кон- 
цептуалізацію, пов'язану з апологією історичної ролі 
Галичини як українського П'ємонту, котра вибудову
валася не тільки з перспективи метаморфоз тодіш
ньої сучасності та вірогідного майбуття, а й у світлі 
історичної ретроспективи. Ймовірно, цей текст був 
своєрідним уведенням до проблематики, пов'язаної
з висуненням і обґрунтуванням зазначеної концеп
туальної пропозиції, себто передбачав продовжен
ня за архітектонічним задумом автора. Проте схоже, 
що первісні наміри історика так і не були реалізовані 
повною мірою. Втім концептуальні орієнтири та віхи 
С. Томашівського досить рельєфно та виразно пред
ставлені у багатьох інших публікаціях воєнної і пово
єнної доби, що дозволяє скласти загальну уяву про 
спрямованість його інтелектуальної та світоглядної 
еволюції.

Розвідка «Війна й Україна» С. Томашівського ви
різняється цікавими авторськими рефлексіями та 
спостереженнями у контексті майже річного досві
ду Першої світової війни, котрий нав'язував числен
ні історичні ретроспекції та прогностичні конотації. 
Цей текст показує, яким чином авторські ідеї і ро
зумування зі стадії виношування задумів поступово 
перетікали у площину концептуалізації минувшини.
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