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ВСТУП

Останні  часи» котрі можна охарактеризувати як часи

національно-культурного  та державного відродження
українського  народу, відзначаються, крім усього іншого,
пробудженням  широкого суспільного інтересу до історичного
минулого  України. Відбувається справжній ренесанс дора-
дянської  української історіографії, великими тиражами
друкуються  твори видатних істориків минулого, розгортаються
публікації  архівних джерел. Інтенсивно заповнюються так
звані  «білі плями» вітчизняної історії, хоча й не без
труднощів,  відбувається переосмислення, ревізія багатьох
усталених  понять, долаються догми та стереотипи сталінізо-
ваної  офіційної історіографії.

Аксіоматичним  у цьому контексті постає твердження
щодо  необхідності докладного і всебічного вивчення історії
української  інтелігенції, оскільки саме вона в
концентрованому  вигляді відображає історію українського народу, його
культури  в найширшому розумінні цього слова.
Інтелігенція  — це носій національної свідомості народу в найвищих
її  формах, це сила, яка накопичує його історичний і
культурний  досвід, створює притаманні цьому народу культурні
цінності.  Вивчаючи історію інтелігенції, дослідник має
справу  з квінтесенцією історії країни, народу, нації.

З  огляду на зазначене, період останніх років XIX і
довоєнних  років XX ст, є досить цікавим в історії розвитку
української  інтелігенції. Саме тоді вона остаточно
самовизначилася  як окрема, що має власну специфіку,
соціальна  верства, дійшла вищого ступеня політичної
організованості,  що знайшло свій вираз у формуванні самостійних
політичних  вартій виступила активною свідомою силою в
політичній  боротьбі. На цей же час припадає бурхливий
розвиток  української суспільно-політичної думки. Отже,
період  кінця XIX — початку XX ст. (до першої світової
війни)  можна вважати відносно окремим, логічно
окресленим  в історії розвитку та діяльності української інтелігенції.
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У  даній книзі інтелігенція розглядається як специфічна,
відносно  стабільна соціально-професійна група, що мала
свої,  притаманні саме їй соціальні та
соціально-психологічні  риси, В цьому плані до інтелігенції слід віднести всіх
людей,  професійно зайнятих кваліфікованою розумовою
працею  у сфері культури, управління, освіти, науки та
матеріального  виробництва. Зважаючи на особливості
відтворення  інтелігенції в ті часи» до її розряду слід віднести і тих
її  представників, які не мали вищої чи спеціальної освіти,
але  були залучені до кваліфікованої розумової праці
(частина  учителів, деякі категорії митців тощо). Нарешті, до
інтелігенції  доцільно віднести і частину студентства, оскіл ьки
багато  студентів у той час сполучали навчання з
професійною  інтелектуальною діяльністю.

У  тій частині книги, де йдеться про соціальні
характеристики  інтелігенції, аналізові піддаватиметься не тільки
українська  національна інтелігенція, а й уся інтелігенція
України,  Гадаємо, що найповніше усвідомити і зрозуміти
закономірності  соціального розвитку саме української
інтелігенції  можливо лише в контексті загального розвою цієї
соціальної  групи незалежно від її національних частин.
Втім,  соціологічним характеристикам саме української
національної  інтелігенції приділяється особлива увага,
оскільки  вони справляли значний вплив на її політичне
обличчя.  Що ж стосується політичного портрета української
інтелігенції,  то у відповідних розділах основну увагу було
приділено  саме національній інтелігенції.

Останнє  зумовлювалося, передусім, двома
міркуваннями.  По-перше, саме політична діяльність української
національної  інтелігенції найменше висвітлена в радянській
історіографії,  а якщо й висвітлена, то з позицій офіційної
сталінізованої  науки. По-друге, на нашу думку, характерні
риси  політичного розвитку української інтелігенції початку
XX  ст. мали вирішальне значення (зрозуміло, разом із
факторами  іншого порядку) для ходу і результату національної
революції  1917 р. Саме це покоління української
інтелігенції  очолило революцію і головувало в усіх урядах
Української  Народної Республіки (УHP). Це ж покоління було
повністю  знищене під час репресій 20 — 30-х років.

Не  можна сказати, що історія української
інтелігенції  кінця XIX — початку XX ст, залишалася суцільною
«білою  плямою». Перші спроби аналізу
соціально-політичного  обличчя української інтелігенції слід віднести до
початку  століття. Здебільшого це був своєрідний
самоаналіз,  оскільки робили його, передусім, представники
тогочасної  української інтелігенції. Статті М.С.Грушсв-
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ського,  С,0. Єфремова, Л, Рибалки (Юркевй?<а) та інших
видатних  і менш видатних представників української
інтелігенції  можна вважати справді першим кроком в
історіографії  участі інтелігенції в суспільно-політичному русі
кінця  XIX — початку XX ст,1 Зрозуміло, що писалися вони
як  публіцистичні твори, автори яких стояли на певних
політичних  позиціях, Водночас не викликає сумнівів
інтелектуальна  чесність цих дослідників, велике інформативне
значення  даних творів для сучасного вченого.

Значним  внеском у розробку розглядуваної проблеми *
слід  вважати наукові дослідження 20—30-х років. Саме в
радянській  Україні в 20-ті роки вийшли цікаві праці
Й,Ю.Гермайзе  та М.ЕЯворського*, в яких порушувалися
проблеми  українського суспільно-політичного руху на
рубежі  століть. Це були перші й останні спроби українських
радянських  істориків об’єктивно і зважено підійти до
зазначених  проблем. Заслуговує на увагу, що праця Й.Ю.Гер-
майзе  з історії Революційної Української Партії (РУП) й
досі  залишається дуже цікавою в науковому відношенні, бо
містить  у собі величезну кількість архівних першоджерел.
Оскільки  обидва автори були репресовані в 30-ті роки, їхні
праці  потрапили на полиці спецфондів, а на їхні наукові
погляди  було покладено ідеологічне табу.

З  цього часу в українській радянській історіографії
запанував  погляд на українську національну інтелігенцію
(точніше  на політично активну і національно свідому її
частину)  як носія «українського буржуазного
націоналізму»,  а вся її діяльність розглядалася тільки під цим кутом
зору.  Вся гама політичних поглядів, програм, яка існувала
в  середовищі української інтелігенції (від соціалістичних і
ліберально-демократичних  до
самостійницько-націоналістичних)  була зведена до одного «жовто-блакитного»
кольору  й ідеологічно затаврована як буржуазний націоналізм. У
ті  часи наука виконувала замовлення офіційної ідеології,
тому  не варто шукати в дослідженнях радянських
науковців,  починаючи з 30-х років, суто наукових підходів до
історії  української інтелігенції. Всі ці підходи зводилися до
обслуговування  офіційної концепції «українського
буржуазного  націоналізму — ворога трудящих». Втім, у науці не
буває  нічого абсолютно безплідного. Офіційна українська
радянська  історіографія накопичила певний фактичний
матеріал,  нехай і інтерпретований у дусі положень
сталінського  «Короткого курсу історії ВКП(б)», створила свою
концепцію  історії інтелігенції.

Починаючи  з 20-х років питання історії української
інтелігенції  на початку XX ст. розроблялися також у працях
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українських  науковців, що опинилися в еміграції3.
Цінність  цих праць полягала в тому, що писалися вони нерідко
учасниками  досліджуваних процесів, людьми, які знали
події  безпосередньо. Проте в цьому ж і слабкість даних
досліджень,  оскільки в деяких з них спостерігається
прагнення  до апології власних політичних поглядів,
виправдання  помилок минулого. Тоді ж в еміграції були видані
мемуари  Є.Чикаленка та О.Лотоцького, вельми цінні з погляду
характеристики  деяких внутрішніх обставин українського
суспільно-політичного  руху4. Зазначені мемуари багаті на
особисті  спостереження, містять цікаві психологічні
портрети  діячів минулого, дають досліднику можливість
побачити  людський зміст багатьох визначних подій, що дуже
важливо,  коли досліджується історія інтелігенції.

У  20-ті ж роки робилися спроби й історико-філософ-
ського  осмислення ролі української інтелігенції в житті
нації,  зокрема на рубежі аіа—XX ст. До подібних праць слід
віднести  книги Д.І.Донцова та В.К.Липинського, які прямо
не  стосуються інтелігенції5. Праця першого, присвячена в
цілому  обгрунтуванню ідеології українського інтегрального
націоналізму,  була просякнута досить агресивним анти-
інтелектуалізмомта  ідеєю, що українська інтелігенція
(передусім  її покоління кінця XIX — початку XX ст.) була
неспроможною  та безплідною як політична сила. Приблиз*
но  така ж ідея, але обгрунтована не емоційно, як це мало
місце  в Д.І.Донцова, а з соціально-економічного погляду
(інтелігенція  як непродукуюча і декласована верства)
висловлювалася  В.К.Липинським. За політичними

переконаннями  останній був прибічником української монархії та
ідеологом  консерватизму. Обидві праці були аналізом-реак-
цією  на поразку української національної революції 1917 р.
і  пролунали своєрідним реквіємом по українській
інтелігенції,  яка цю революцію очолювала. Праці обох авторів,
незважаючи  на їх однобічно-негативний підхід до
інтелігенції  як суспільно-політичної сили, були своєрідним і
досить  цікавим внеском в історіософію української
інтелігенції.

У  50-ті роки західна історіографія поповнилася працею
П.Феденка  з історії українського суспільно-політичного
руху  в XX ст. (це був практично курс лекцій) в якій історія
інтел  ігенції як с> спільно-політичної сили була досить вдало
систематизована.  Проте нових ідей ця праця не містила6.

З  точки зору збагачення даної проблеми новими
науковими  ідеями, оригінальності та інтелектуальної
сумлінності,  в західній історіографії виділяються праці канадського
історика  (українця за походженням) І.Лисяка-Рудницько-
го.  На жаль, у нього не було окремої монографії з тематики,
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що  нас цікавить, однак серія його статей та' есе з історії
українського  суспільно-політичного руху в XX ст., історії
інтелігенції,  нарисів про видатних українських мислителів,
об’єднаних  у двох збірках, дають величезний матеріал для
роздумів7.  Саме оригінальна і зважена постановка проблем,
узагальнюючий  погляд на них, чіткі та змістовні дефініції,
притаманні  працям І.Лисяка-Рудкицького, дають поштовх
до  поглибленого вивчення тих сюжетів, котрі він розробляв
на  історико-філософському рівні.

Закінчуючи  огляд закордонної історіографії, доцільно
згадати  працю Б.Кравченка, присвячену соціальній історії
України  в XX ст., де, з одного боку, підіймаються проблеми
місця  та ролі інтелігенції в соціальній структурі України на
початку  століття, впливу інтелігенції на процес
формування  національної свідомості українського народу, з іншого —
аналізуються  деякі аспекти її політичного лідерства в той
час8.  В англомовній літературі — це остання за часом
монографія,  де розглядаються проблеми
інтелектуально-політичного  розвитку України на рубежі століть.

У  радянській історіографії протягом останніх двадцяти
років  вийшла серія книжок, в яких безпосередньо або
побічно  порушуються питання історії інтелігенції в царській
Росії  наприкінці XIX — початку XX ст. У загальносоюзній
історіографії  — це праці Є.К.Єрман, В.Р.Лейкіної-Свірської,
О.В.Ушакова,  інших авторів, в українській — М.П.Рудька,
А.К.Волощенко  (охоплюють хронологічно 70—80-ті роки
XIX  ст.), В.Й.Борисенка, ВЛ.Кізченко та ін.9 Зазначені праці
витримані  в дусі вищезгадуваної офіційної концепції і пев-
ною  мірою є продуктом того стану радянської історіографії,
в  якому вона перебувала до останніх часів. Втім, ці праці
цікаві  фактологічним матеріалом і, безсумнівно, корисні
для  дослідника. Останнім часом вийшла книга Н.А.Шип з
історії  інтелігенції в Україні в XIX ст., яка є першою
спробою  історично-соціологічного аналізу розвитку цієї
соціальної  групи10. Книжка містить досить цікавий фактичний
матеріал  (зокрема архівний), однак підходи до висвітлення
проблеми,  здається, досить застарілі і, з огляду на
методологію,  це дослідження змикається з вищеназваними
працями.

Переходячи  до характеристики джерел з історії даної
проблеми,  слід зауважити, що будь-який дослідник має
великі  можливості для вибору, оскільки саме джерельна база
цього  історичного періоду с досить значною. Головними
джерелами  складання нарису соціального портрета
української  інтелігенції став перепис населення Російської
імперії  1897 р. та соціологічна література початку століття,
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досить  модна на той час (матеріали соціологічних
опитувань,  студентські переписи тощо), Цікавий для нас
фактичний  матеріал тут досить багатий, однак його обробка
викликала  певні труднощі, оскільки в ході перепису
інтелігенцію  не було виділено в окрему групу (це було
неможливим)  , а в соціологічній літературі термін «інтелігенція»
тлумачився  досить широко і не завжди адекватно сьогочасному
підходові.  Втім, зазначена література і дані перепису
приваблюють  високим рівнем інформативності, широтою
охоплюваних  питань, а тому їх використання сприяло
осмисленню  соціальних характеристик Інтелігенції.

Що  ж стосується політичного обличчя інтелігенції того
часу,  то в даному випадку ми маємо справу з колосальним
доробком  самої інтелігенції у вигляді всієї тогочасної преси,
яка  дає досить повну картину всієї гами політичних
настроїв,  почуттів, теорій тощо, які виникали в середовищі
інтелігенції.  Найцікавіші тут підпільні видання, оскільки в
них  різні суспільно-політичні проблеми обговорювалися
без  огляду на цензуру. Це часописи та брошури різних
політичних  партій, огляди їх діяльності, що адресувалися
міжнародним  конгресам тощо.

Архівна  база дослідження складається з матеріалів двох
архівів  — Центрального державного історичного архіву
України  (ЦДІА) в Києві та Центрального державного архіву
міста  Праги (Чехія). У першому зібрані в основному
документи,  що стосуються діяльності українських політичних
партій  на початку століття. Як правило, це матеріали
різних  жандармських відділень. У цих матеріалах подаються
загальні  відомості про політичну ситуацію в різних
губерніях  України, настрої різних верств населення, в тому мислі
інтелігенції,  дані про окремі епізоди діяльності
українських  партій, деяких діячів українського руху. Тривалий час
ці  матеріали зберігалися в режимі спеціального фонду і
дослідники  здебільшого не мали до них доступу. Проте, з
погляду  інформативного, цей матеріал не виправдовує
сподівань,  оскільки в ньому багато фактичних помилок і
неточностей.  Крім того, він хибує на відомчий суб’єктивізм. У
цих  же фондах інколи зустрічаються документи та видання
українських  партій початку століття: летючки, газети,
часописи  тощо. Найціннішою частиною цих фондів є
кореспонденція  учасників національно-визвольного руху,
здебільшого  перехоплена поліцією або відібрана під час
обшуків.

У  празькому архіві автором були використані фонди
музею  визвольної боротьби України, в яких знаходяться
матеріали  особистих архівів деяких діячів національно-
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визвольного  руху початку століття: Б.М.Мартоса, Д.В.Ан-
тоновича  та ін. Ці матеріали містять у собі безліч фактів, що
стосуються  життя та діяльності видатних діячів руху, їх
особисті  спостереження тощо, Щоправда, матеріали, які
стосуються  саме періоду до першої світової війни, досить
скромні  за своїм обсягом.

Отже,  незважаючи на певні недоліки та документальні
провали,  джерельна база, що збереглася до наших часів,
цілком  достатня для того, щоб дати узагальнюючу
характеристику  соціально-політичного портрета української
інтелігенції  кінця XIX — початку XX ст.

Стосовно  авторського підходу до тих проблем, які
розглядаються  в цій книзі, слід зазначити, що період написання
даної  книги припав на часи фронтальної ревізії української
історії,  її деідеологізації, очищення від нав’язаних
офіціозом  схем, догм і стереотипів, Однак цей процес, який в
цілому  не можна не визнати природним і вкрай необхідним,
не  Є вільним від нових перекручень, помилок і хиб, 3 одного
боку,  знову простежується тенденція політизувати вже
досить  давню історію, з іншого реабілітація багатьох
історичних  постатей обертається їхньою апологетизацією;
чорне  перефарбовується на біле і навпаки; тобто йдеться про
спроби  на догоду вимогам часу створити нову міфологію
замість  старої. Сподіваємось, що ця книга буде внеском у
відновлення  історичної правди, правди такої, якою вона
є  — без перебільшень, апологетики та «революційного
ентузіазму*.

Адже  авторські оцінки та підходи базуються виключно
на  загальнолюдських цінностях і пріоритетах.

Гадаємо,  що проблеми, які порушуються в книзі,
потребують  подальшого і глибшого дослідження, пошуку нових
фактів,  виявлення закономірностей. Пропонована
книжка  — один з кроків до їхнього вивчення, тому є надія, що
вона  прислужиться дослідникам, фахівцям, всім, хто
цікавиться  історією України.

Автор  висловлює щиру подяку Борису Балану (Канада)
за  сприяння у виданні цієї книжки та Павлу Мурашку (Че*
хія)  за організаційну допомогу при збиранні матеріалів до
неї.



Соціальний
портрет

СОЦІАЛЬНА  ПРИРОДА ІНТЕЛІГЕНЦІЇ

Формування  інтелігенції як окремої
соціально-професійної  групи розпочалося ще в додержавшій період людської
історії»  коли виникла об’єктивна необхідність у хвалі*
фікованому  обслуговуванні певних духовних потреб сус*
пільства.  Домінуючою формою духовного життя в ті часи
була  релігія, тому своєрідною протоінтелігенцією стали
жерці*  Цей «першопоштовх» у розвитку інтелігенції,
характерний  для історії всього людства, не обминув історії
української  інтелігенції. Її попередниця — давньоруська
інтелігенція  — починала своє історичне буття на цьому ж
грунті.

З  прийняттям християнства, по суті, єдиними
представниками  Інтелігенції в Київській Русі були служителі
церкви.  Згодом саме під егідою церковної організації протягом
усього  середньовіччя ішов процес відтворення і акумуляції
культурного  доробку країни. Соціальна природа тодішньої
інтелігенції  уже в ті часи не була однорідною: джерелом її
формування  виступали як демократичні «низи»
суспільства,  так і феодальні «верхи». Зрозуміло, що за своїми
соціальними  функціями ця інтелігенція не диференціювалась,
оскільки  обслуговувала вона інтереси правлячих класів та
верств.  Втім, у всякого дослідника виникає спокуса вказати
на  ту частину середньовічної народної інтелігенції, яка за
своїм  так би мовити «соціальним фахом» орієнтувалась на
інтереси  демосу (скоморохи, боянитощо), однак навряд чи
можна  вважати її усталеною верствою, яка визначала
генеральний  напрямок культурного прогресу. Соціальна
ієрархія  і суспільний стандарт того часу передбачали жорстку
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регламентацію  діяльності інтелігенції, тому переважна
більшість  її за своїм походженням була феодальною і
повністю  зрослася з правлячим класом, причому це
стосувалося  як церковної, так і верхів світської інтелігенціїї

Уже  в середні віки почалося формування дуалістичної
соціально-психологічної,  духовної традиції інтелігенції. З
одного  боку, вона була міцно вмонтована в державну
систему,  працювала для неї, а з іншого — вже тоді постачала
опозиціонерів  і духовних «дисидентів», стала джерелом
критицизму  і різних «єресей». Про це свідчить існування
літературних  пам’ятників типу «Послання Данила
Заточника».  Цю двоїстість інтелігенція пронесла через століття.

Говорячи  про середньовічну інтелігенцію, не слід
поширювати  на неї сьогочасне розуміння цього терміна. В ті ч^си
вона  була не самостійною професійною верствою, а
частиною  більш визначених соціальних верств, професійним
прошарком  людей, зайнятих переважно Інтелектуальною
працею,

У  козацьку добу соціальний статус інтелігенції
залишався  незмінним. Дещо змінилась ЇЇ роль у духовному
житті  українського суспільства. Вона стала продуцентом
головних  політичних ідей, які на певних етапах розвитку
суспільства  виступали його, інтегруючою силою
(наприклад,  у 1648 — 1654 рр.). Робилися хоча й незначні, але
постійні  кроки щодо «зісвітщсння» інтелігенції.
Церковники  вже не були єдиними представниками провідних
інтелігентських  верств. Кадри до них постачала й козацька
старшина,  шляхта, міщанство. 1 хоча монополія церкви в
духовному  житті залишалась незмінною, відтворення
інтелігенції  як професійної верстви вже виходило за межі суто
церковної  організації.

XVIII  ст. традиційно вважається нещасливим в історії
української  інтелігенції. Саме в цей час відбулася майже
повна  ЇЇ русифікація1, Однак саме у XVIII ст.
абсолютистська  централізована російська держава, особливо за часів
Петра  1 і Катерини II, вперше звернула увагу на
цілеспрямоване  відтворення (для тих часів можна сказгти — масове
відтворення)  кадрів інтелігенції. Підготовка
інтелектуальних  кадрів стала об’єктом соціальної політики. Цей процес
вийшов  з-під тотальної опіки церкви. Головними
постачальними  верствами інтеліг :нції стали шляхта, козацька
старшина,  дворян тво. Водночас прискорився процес «одер-
жавлення»  інтелігенції, підпорядкування її діяльності
інтересам  і вимогам держави. Одна з головних ознак цієї
епохи  — збільшення чисельності інтелігенції,
урізноманітнення  її професійних функцій, збільшення реєстру
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інтелектуальних  професій. На нашу думку, протягом XVIII ст.
був  зроблений ще один важливий крок у розвитку
інтелігенції  — вона почала відокремлюватися в специфічну
соціальну  верству. З’явились окремі особи, «соціальні
атоми»,  які пов’язували своє існування виключно з
інтелектуальною  працею, для яких вона ставала єдиним засобом
заробітку,  особистої кар’єри тощо. Вони відривалися від
своїх  станів, класів і в цьому значенні «декласувались»,
формували  нову, окрему соціальну верству. Поступово
зростали  соціальний статус інтелігенції, її вплив у суспільстві.
Втім,  домінантні риси соціального обличчя інтелігенції —
існування  її як частини провідного класу і обслуговування
його  інтересів — залишалися незмінними. Що ж до
русифікації,  або «денаціоналізації», а точніше «деетнізації»
української  інтелігенції, то варто зазначити, що наприкінці
XVIII  ст. почався зворотний процес, характерними
ознаками  якого були поява «Енеїди» та подальший розвиток
«малорусской»  літератури.

Переломним  етапом у зміні соціальної природи
інтелігенції  стало XIX ст. Головними рисами її розвитку можна
вважати,  по-перше, інтенсивний кількісний ріст; по-друге,
зміну  соціальних джерел формування, демократизацію її
складу  (феномен різночинної інтелігенції); по-третє,
колосальне  зростання її впливу в суспільно-політичному і
економічному  житті суспільства; по-четверте, її остаточне
оформлення  в окрему, специфічну соціально-професійну
верству.  Остання риса визначалася головним напрямом
соціального  розвитку інтелігенції того часу і була пов’язана,
головним  чином, з розвитком капіталізму в Російській
імперії  і, зокрема, в Україні. Для української національної
інтелігенції  XIX ст. знаменне й тим, що в цей час вона стала
основною  рушійною силою національного відродження, а
також  тим, що відбувся її політичний дебют в особі Кирило-
Мефодіївського  товариства. З цього часу вона стає
провідною  політичною силою нації.

У  XIX ст. подальший розвиток і логічне завершення
дістала  традиція духовної опозиційності інтелігенції
державі.  Фактично сам термін «інтелігенція» з’явився
всередині  століття для позначення тієї частини освіченого
суспільства,  яка в тій чи іншій формі виявляла свою незгоду
з  політикою абсолютизму. Слово «інтелігент» у той час
мало  не стільки соціологічний зміст, скільки морально-
етичне  забарвлення, хоча і вживалося переважно щодо
інтелектуалів.  Для української інтелігенції ця традиція мала
тим  більшу вагу, що, перейнявши провід у національному
відродженні,  вона міцно і назавжди поставила себе в хро-
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нічну  опозицію самодержавству з його
централістично-шовіністичною  суттю.

Поява  терміна «інтелігенція» важлива і з точки зору
саморефлексії  цієї соціальної верстви. З’явилось поняття,
за  допомогою якого фактично оформився процес
самопізнання,  самовідчування себе як окремої спільності,
самовизначення  в системі соціально-класових координат.
Водночас  протягом другої половини XIX ст. сформувався
досить  визначений соціально-психологічний тип людини, яка
в  суспільній свідомості асоціювалась з поняттям
«інтелігент».

Розглянемо  основні соціально-економічні та соціокуль-
турні  фактори, які сприяли остаточному формуванню
інтелігенції  в окрему соціально-професійну верству. Ці
фактори  спільні для інтелігенції як української, так і російської.
Безумовно,  вирішальним кроком стало скасування
кріпацтва  і серія реформ, які спричинили розвиток
капіталістичних  відносин в імперії. Інтелектуальна праця стала
товаром,  попит на який постійно зростав, а також основним
джерелом  заробітку для тисяч людей, головною формою
їхньої  виробничої діяльності, формою життєдіяльності.
Розвиток  капіталізму сприяв прискоренню процесу
декласування  дворянства (в 1877 — 1905 рр. дворяни Півдня
України,  наприклад, продали 50% своїх земель), завдяки
чому  зріс приплив його представників до інтелігенції. Але,
на  відміну від попереднього періоду, перехід до інтелігенції
означав  уже остаточний вихід із середовища свого класу для
більшості  його представників. Станова ієрархія
нівелювалась  інтелігенцією. Одночасно різко зросла, особливо
наприкінці  століття, кількість тих верств у складі інтелігенції,
які  раніше майже не визначали її соціального обличчя —
середніх  верств міста і заможного селянства.

На  рубежі століть Україна (або, за термінологією
економічної  географії того часу, Південь Росії) була одним із
найбільш  розвинених економічних районів імперії. Тут
зосереджувалося  20% всієї гірничодобувної та обробної
промисловості,  добувалося 65% усього вугілля, виплавлявся
51  % чавуну і сталі. У 1904 р. Україна давала близько
половини  загальноросійського збору озимої та ярової
пшениці2.  Розширювалася мережа залізниць, ускладнювалася
інфраструктура  виробництва. Ці зміни спричинили
зростання  попиту на кадри інтелігенції. Інтелектуальна праця
стала  одним із найважливіших елементів капіталістичного
виробництва,  забезпечення його нормального розвитку.

В  умовах капіталізму зростання попиту на
висококваліфікованих  спеціалістів сприяло розвиткові системи вищої і
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спеціальної  освіти. Протягом XIX ст, в Україні з'явилося
три  університети — Харківський, Новоросійський (Одеса)
і  Київський, Розвивалися нові галузі освіти — технічні. В
Харкові  у 1850 р, відкрилися ветеринарний, .а в 1885 р.
технологічний  (механічне та хімічне відділення) інститути.
У  1898 р. в Києві відкрився політехнічний інститут
(механічне,  хімічне, будівельне та агрохімічне відділення), у
1899  р, — вище гірниче училище в Катеринославі. Отже, у
другій  половині XIX ст, в Україні діяла досить розгалужена
система  вищої освіти. За своїм рівнем вона, звичайно, від*
ставала  від західної, але цілком відбивала рівень суспільно-
економічного  розвитку царської Росії. Ця система стала
головним  джерелом відтворення кадрів інтелігенції, Її
кількісного  і якісного зростання. Приведемо деякі кількісні
характеристики  розвитку вищої школи.

Ось  як зростала кількість студентів в університетах
України  протягом другої половини XIX ст.: у Харківському —
З  533 чоловік у 1861 р. до 1387 у 1899 р,; у Київському •** з
945  до 2606 за ті ж роки і в Новоросійському
(Одеському)  -—з 178 у 1866 р. до 714 у 1899 р,3 Незважаючи на певні
коливання  кількості студентів у 80-ті роки, пов’язані,
передусім,  з підвищенням платні за навчання і політичними
репресіями  проти демократично настроєного студентства,
головна  тенденція — неухильне зростання контингенту
студентів  — залишалася незмінною. За неповними
підрахунками  Харківський та Київський університети з 50-х
років  XIX ст. до 1900 р, закінчили 9077 чотовік,
Новоросійський  (у 1868 — 1900 рр.) — 2942 чоловіки4. За
підрахунками  Н.А. Шип загальна кількість випускників вузів у
другій  половині XIX ст. могла сягати 13 тис. чоловік*.
Більшість  сучасних дослідників вважають, що така кількість
підготовлених  спеціалістів не відповідала потребам
поступального  розвитку суспільства. На нашу думку, така оцінка
є  об’єктивною. Незважаючи на швидкий кількісний зріст,
інтелігенція  залишалась однією з найменш численних
соціально-професійних  верств.

Взагалі  ж за переписом 1897 р. в Україні налічувалося
близько  24 тис. чоловік з вищою освітою 1 близько 17 тис. з
середньою  спеціальною, тобто 41 тис. «дипломованих
Інтелігентів»6.  По відношенню до загальної кількості населення
це  складало близько 0,2%.

Втім,  система вищої освіти не була єдиним джерелом
формування  інтелігенції. Деякі професії на той час не
потребували  спеціальної освіти. Це стосується категорій
домашніх  учителів (і не тільки домашніх), частини акторів,
художників,  літераторів тощо. Зрозуміло, що ці категорії
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інтелігенції  не буди визначальними для її
соціально-професійних  характеристик, однак кількісне збільшення її
відбувалося  і за їхній рахунок. У зв’язку з цим постає питання:
яка  ж була загальна кількість людей інтелігентних
професій  в Україні на рубежі ХІХ-^ХХ ст.? Відповідь слід
шукати  в перепису населення 1897 р.

Він  проводився одночасно по всій території імперії
протягом  28 січня 1897 р. і був першим повним переписом
населення.  Інтелігенція як окрема соціально-професійна
верства  під час перепису не визначалась. Облік проводився
по  групах занять. Тому, підраховуючи, загальну кількість
інтелігенції.в  Україні, доводиться використовувати неточні
дані,  які не дають повної картини.

Спираючись  надані перепису варто виділити такі групи
занять,  які безпосередньо можна трактувати як такі, що
стосуються  інтелектуальної діяльності. За переписом 1897 р.
це  «Адміністрація, суд, поліція», «Громадська і станова
служба»,  «Приватна юридична діяльність», «Навчальна і
виховна  діяльність», «Наука, література, мистецтво»,
«Лікарська  і санітарна діяльність». На нашу думку, в цьому
реєстрі  найбільше заперечень може викликати перша група
професій,  зокрема «поліція», яку важко віднести до
інтелігенції  (особливо городових). Проте ігнорувати цю групу
неможливо,  хоча б тому, що необхідно підрахувати, яка
частина  працівників розумової праці була
бюрократизована.  Розглядаючи інші групи професій, слід ураховувати, що
облік  їх був вельми недосконалий. Так, серед зайнятих
навчальною  та виховною діяльністю можна зустріти не
тільки  учителів, вихователів, чиновників міністерства освіти,
але  й сторожів та прислугу7, тобто існує небезпека
невиправданого  збільшення кількості зайнятих
інтелектуальною  діяльністю. Слід, однак, враховувати й те, що певні
категорії  інтелігенції не входили до згаданих вище груп і
підлягали  облікові в інших розділах (наприклад, гірничі
інженери  — в групі занять «Гірнича і заводська
промисловість»8)  .

Отже,  за вказаними групами занять у січні 1897 р. в
Україні  налічувалося (без членів родин) 125,8 тис.
чоловік9.  У порівнянні з загальною кількістю населення це
становило  0,5%. Частка інтелігенції Російської імперії,
зосереджена  в Україні, була досить високою: наприкінці XIX
ст.  тут працювало 22,7% усіх учителів, 19% медичних
працівників,  22,5% адвокатів і нотаріусів, 13,6% діячів
науки,  літератури, мистецтва10. Порівняно з іншими
соціальними  верствами і класами, загальна кількість
представників  інтелігенції була невеликою. Селянство, наприклад,
складало  93% усього населення України.
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На  рубежі XIX—XX ст. разом із загальними змінами в
соціальній  структурі населення спостерігалися відповідні
зміни  в соціальному обличчі інтелігенції. Це стосувалося»
передусім,  соціальних джерел її формування.
Продовжувався  процес демократизації складу студентства, що, у свою
чергу,  спричинило подальшу демократизацію складу
інтелігенції.

У  трьох університетах України в 1855—1878 рр. частка
вихідців  з дворянства зменшилась з 65,3 до 39,4 %и. На
початку  XX ст. ця тенденція посилилась» Так, у
Новоросійському  університеті протягом 1903—1916 рр. частка
дітей  дворян і чиновників серед студентів зменшилась з 46
до  23,1%. Водночас кількість вихідців із середніх верств
міста  зросла до 41,6%, а вихідців із селянства з 2 до 5,5%12.
На  останній показник слід звернути особливу увагу.
Селянство,  як правило, заможне, почало брати участь у
формуванні  інтелігенції. На початку XX ст. 40% орендного фонду
належало  заможним селянам. Саме вони мали можливість
(і  бажання) посилати своїх дітей «у навчання»,
підтримувати  їх матеріально і в такий спосіб впливати на соціально-
структурні  зміни у складі інтелігенції. Для України, де
селянство  складало абсолютну більшість населення, це мало
велике  значення з точки зору формування національної
інтелігенції,  пов’язаної з народом.

Процес  відтворення інтелігенції через систему вищої
освіти  за рахунок буржуазних і дрібнобуржуазних верств
міста  і села відбувався особливо інтенсивно серед тих груп
спеціальностей,  які безпосередньо були пов’язані з
капіталістичним  розвитком суспільства. Соціальний склад
студентства  трьох вищих технічних закладів України на
початку  XX ст. змінювався таким чином; у Харківському
технологічному  інституті кількість вихідців із дворян
зменшилась  у 1894 — 1904 рр. з 40 до 32%; навпаки, кількість
вихідців  із міщан збільшилась з 41 до 44%, селян — з 7 до
11%.  У Київському політехнічному інституті з 1898 по
1913  р. частка дворянських дітей зменшилась з 47,7 до
36,2%,  вихідців із міщан — з 34,6 до 27,0%, але значно
збільшилась  кількість селянських дітей — з 5,9% до 16,3%.
У  Катеринославському гірничому училищі протягом
1900  — 1909 рр. частка дворян дещо зменшилася — з 15 до
14%,  кількість міщан зросла з 26 до 33%, селян — з 13 до
18  %13.

Сформувавшись  протягом другої половини XIX —
початку  XX ст. в окрему соціально-професійну верству,
інтелігенція  розвивалась далі переважно за рахунок
буржуазних  верств міста і села. Цей розвиток відбивав суттєві
риси  соціально-класових процесів, пов’язаних з капіта-
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лістичним  способом виробництва. Дворянство зберігало
певні  позиції в процесі формування інтелігенції, головним
чином,  за рахунок станових привілеїв — найбільш одіозних
архаїзмів  XX ст. Однак ці позиції вже не були
вирішальними,  до того ж інтелігенцію поповнювали здебільшого
вихідці  з декласованих груп дворянства, для яких зв’язки зі своїм
класом  уже не мали імперативного значення.

За  даними, складеними вже пізнішими дослідниками
(метод  порівняння з 1913 р.), напередодні першої світової
війни  соціальний склад студентства мав такий вигляд:

Таблиця  1
Соціальний  склад студентства, в %14

Стани

|  Навчальні
завдддії

Двораки  І

ЧИНОВНИКИ

Духовенство
Почесні

громадяни!

купці

Селяни Міщани  і

ремісники

Інші  к - І
тсторїї  І

Університети 36,0 10,3 10,9 14,5 24,3 4,0

Інші  вищі
навчальні  заклади

24,6 2,4 14,0 22,4 31,6 5,0

Як  бачимо» чаша соціально-історичних терезів, яка
визначала  соціальне обличчя інтелігенції, з точки зору джерел
її  формування, остаточно схилилася в бік вихідців із недво-
рянських  верств.

Підводячи  підсумки аналізу соціального розвитку
інтелігенції  протягом другої половини XIX — початку XX ст.,
слід  зазначити, що вона остаточно сформувалась за цей
період  як самостійна соціальна верства. Спробуємо дати їй
узагальнюючу  характеристику. Інтелігенція кінця XIX —
початку  XX ст, являла собою соціально-професійну
верству,  представники якої займалися кваліфікованою
розумовою  працею, мали специфічні професійні навички і
відповідний  рівень знань. Головною соціальною функцією цієї
верстви  (або групи) було створення і відтворення духовно-
культурних  цінностей, сприяння загальному соціально-
культурному  прогресу суспільства. Завдяки особливим
умовам  формування і винятковій ролі держави у цьому
процесі,  інтелігенція того часу відігравала також вельми
важливу  роль у функціях державного управління
(бюрократизована  її частина) як виконавець. Ця роль частини
інтелігенції  збалансовувалась тими її шарами, які
виконували  функції дестабілізації усталеного державного життя,
складаючи  морально-політичну опозицію режиму
самодержавства.  В цей період певні професійні загони інтелігенції
почали  відігравати визначальну роль у економічному житті
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суспільства  (управлінська і технічна інтелігенція). Таким
чином,  з одночасною зміною соціальних джерел формував*
ня  інтелігенції відбувалося швидке зростання її соціального
статусу,  її ролі практично в усіх сферах життя суспільства»
Але  ця тенденція, яку можна вважати загальносвітовою, в
умовах  Російської імперії постійно вступала в суперечність
з  численними феодальними, становими пережитками, з
загальною  технічно-економічною та культурною відсталістю
країни.  В результаті спостерігався постійний
індиферентизм  держави щодо соціального статусу інтелігенції,
цілеспрямована  політика підкорення її інтересам
самодержавства.  В державному табелі про ранги для інтелігенції знахо*
дило^я  місце тільки в тому випадку, якщо вона
беззастережно  пильнувала інтереси держави, навіть якщо ці
інтереси  були антинародними. Зіставляючи цей факт зі змінами
соціальних  джерел формування інтелігенції, можна,
очевидно,  знайти чимало соціологічного матеріалу для
розуміння  її хронічного конфлікту з державою.

Аналізуючи  зміни в соціальній природі інтелігенції в
другій  половині XIX — початку XX ст., неможливо обійти
питання  щодо матеріально-побутових умов її існування,
взагалі  життєвого стандарту інтелігентних верств
населення.  Якісь середні показники тут практично неможливі,
оскільки  майнова диференціація різних професійних груп
інтелігенції  була досить значною, а на початку XX ст., коли
деякі  інтелігентні професії стали масовими (наприклад,
учителі),  вона ще більше посилилася.

До  заможних груп інтелігенції можна віднести
приватних  лікарів та юристів, більшість технічних спеціалістів,
вищих  чиновників міністерства освіти, відомих літераторів,
митців  тощо. Середній життєвий рівень мали учителі
гімназій,  більшість лікарів, викладачів вузів. На нижчих
щаблях  матеріального добробуту перебували сільські вчителі,
дрібні  службовці ТОЩО.

Високий  життєвий рівень технічних спеціалістів
спостерігався  здебільшого в районах, де наприкінці XIX —
початку  XX ст. відбувався інтенсивний розвиток індустрії,
пов’язаний  із застосуванням іноземного капіталу,
наприклад,  у Донбасі. Втім, і серед них спостерігалися значні
коливання  у рівні заробітку. Так, у 1913 р. рівень заробітної
платні  інженерів у машинобудуванні в різних районах
коливався  від 900 до 4800 крб. на рік, фабричних
інспекторів  — від 1500 до 6000 крб. Обстеження, проведене серед
випускників  Київського політехнічного інституту у 1913 р.,
показало,  що середній річний заробіток інженерів становив
2620  крб. незалежно від місця роботи і тривалості виробни-
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чого  стажу11. До цього слід додати можливість інженерів на
виробництві  мати тант’єму (долю в прибутках), різного
роду  дотації («роз’їздні», «квартирні» гроші) тощо.

Серед  тієї частини інтелігенції, яка в основному
перебувала  на державній службі, відносно високим був життєвий
рівень  професури вузів. Якщо брати до уваги тільки одне
джерело  заробітку —• заробітну платню, — то у 1913 р.
ординарний  професор вузу отримував у середньому 6000
крб.,  екстраординарний — 3600—’4200 крб., асистенти
вузів  «— 1800 крб. на рік16. На той час це були досить значні
Суми.  Крім того, додатковий прибуток давали гонорари за
статті,  книги тощо, хоча слід зауважити, що нерідко
наукова  література видавалась без гонорарів авторам, а то й за їх
власний  кошт.

Життєвий  рівень основної маси інтелігенції, перш за все
учительства,  був значно нижчим. Якщо міністерські
чиновники  від освіти, директори гімназій, шкільні інспектори
мали  оклади не менші, а іноді й більші професорських, то
середньорічний  заробіток земських учителів, скажімо, в
Полтавській  губернії, наприкінці XIX ст. складав 200 —
240  крб.17 Згідно з даними перепису початкових шкіл
Російської  імперії, проведеного в 1911 р,, середня заробітна
плата  вчителя на селі сягала'343 крб. на рік, а в місті — 528
крб,11  Стільки ж одержували й більшість лікарів, особливо
міських.  Втім, такі заробітки давали можливість цим
групам  підтримувати відносно високий життєвий рівень,
вищий,  ніж у більшості населення імперії. Можна вважати, що
основна  маса інтелігенції змикалася за своїм життєвим
стандартом  з тими верствами міста, які на Заході
характеризуються  як «середній клас».

До  інтелігенції примикали й відносно численні верстви
так  званої напівінтелігенції дрібних службовців
залізниць,  пошті: й телеграфу, кредитних та комерційних
закладів  тощо. В Україні їх налічувалося близько 160 тис.
чоловік19,  Заробітна плата, а, відповідно, й життєвий
рівень  цих груп, як правило, залишалися нижчими, ніж у
більшості  інтелігенції. За своїм соціальним станом це був
«інтелектуальний  пролетаріат».

Цілком  відповідно до умов існування інтелігенції
склався  в цей час і певний зовнішні л вигляд Інтелігента. В масовій
свідомості  ь понят. ям «інтелігент» вже пов’язувалась
людина  цілком визначеного стилю життя, поведінки, манери
одягатися,  мате, ально-культурних потреб. Охайний
одяг,  борода або вуси, окуляри, чемна поведінка,
вибачливість  — все це були риси стереотипу «інтелігентної
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людини»,  який був загальним для всієї країни, Не викликає
жодних  сумнівів, що подібний узагальнений портрет
склався  саме на рубежі XIX—XX ст., увійшов до літератури,
театральних  вистав, мистецьких творів.

З  цих позицій можна стверджувати й про те, що в
зазначений  період завершився процес формування загального
соціально-психологічного  портрета інтелігенції як
самостійної  соціальної верстви. В цей час інтелігенція була вже
настільки  численною, що можна говорити й про її масову
поведінку,  масову психологію, загальний, зі спільними
рисами  портрет цього явища.

Початок  століття — це період активної саморефлексії
інтелігенції,  її самовизначення в системі соціальних
координат,  пошуку свого місця в суспільстві. Сам термін
«інтелігенція»  набуває в цей час додаткового, соціологічного,
звучання.  Ним визначають не тільки певну
морально-психологічну  категорію, а й цілком конкретну
соціально-професійну  верству — розумових працівників. Значною мірою
це  було «європеїзацією» даного поняття.
Духовно-месіанський  зміст терміна «інтелігенція», який відповідав
традиціям  російської культури, поповнюється в цей час більш
раціоналістичними,  соціологічними мотивами,
пов’язується  з характером професійної діяльності, місцем у системі
поділу  праці. З’являється велика кількість літератури,
присвяченої  соціології інтелігенції, її політичному обличчю,
соціально-психологічним  рисам20. Одна з головних тем
публіцистики  того часу — інтелігенція і народ, інтелігенція
і  нація. Саме в цій темі простежується один із
найважливіших  сюжетів з точки зору самопізнання
інтелігенції  — усвідомлення нею своєї історично-культурної і
духовної  місії. Варто навести приклад однієї з
апологетичних  характеристик інтелігенції, яка, на нашу думку, є
досить  ємною і вдалою, щоб дістати уявлення про самооцінку
інтелігенції  в ті часи. Ця характеристика прозвучала з
кадетського  табору як відповідь на загальний «суд Лінча», що
розпочався  над інтелігенцією після поразки революції 1905—
1907  рр.: «Як би не визначалося явище інтелігенції,
головною  ознакою її необхідно визнати високий інтелектуальний
розвиток  складу її членів. Крім того, інтелігенція — єдина
суспільна  група, яка, будучи більш-менш незалежною від
впливів  станової, класової і професійної психології,
концентрує  в собі всі риси загальнонародного генія... Інтелігенція є
не  тільки творцем усіх нематеріальних цінностей, що
перебувають  у культурному вжитку даного народу, а й
незмінним  розподільником їх; без неї неможливий
поступальний  рух усієї цивілізації даного народу. Інтелігенція
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пильнує  всі елементи національної свідомостігвого народу
Її  культурним розвитком визначається рівень культури
даного  народу, її симпатії і настрої є такими ж для даної:
національності,  її психічний уклад, відкладаючись у
народній  свідомості» надає остаточного вигляду і форми
національній  психології; нарешті, головне знаряддя
культурно-національної  творчості народу *- національна
мова  — перебуває цілковито в її владанні.,. Інтелігенція є
також  своєрідною інтелектуальною лабораторією, н якій,
крім  чисто культурних цінностей, створюються форми і
типи  національної громадянськості і політичного устрою. В
руках  інтелігенції перебувають усі ключі від національної
долі  того народу, представницею якого вона виступає»21.
Цей  узагальнений портрет інтелігенції цілком відповідає
тому  місцю і ролі, яке посідала не тільки російська, а й
українська  інтелігенція. Як бачимо, в ньому присутні й
соціально-психологічні  характеристики, які вже були
настільки  усталеними, шо піддавались узагальненню.

Аналізуючи  риси соціальної психології української
інтелігенції  кінця XIX — початку XX ст., доводиться спиратися
не  тільки ча той доробок, що його залишила власне
національна  інтелігенція. Слід використовувати й дані, що
стосуються  російської інтелігенції, по-перше, тому, що
загальні  соціально-психологічні риси різних за
національністю  представників інтелігенції були здебільшого
спільними;  по-друге, тип російського інтелігента в той час
служив  взірцем для українського, що, ясна річ, сприяло цій
спільності;  по-третє, публіцисти й дослідники того часу,
розглядаючи  соціально-психологічний світ сучасної їм
інтелігенції,  нерідко вживали термін «російська
інтелігенція»,  маючи на увазі всю інтелігенцію імперії, не поділяючи
її  за національними ознаками.

Значним  поштовхом до майже фронтального аналізу
соціально-психологічних  рис інтелігенції стала революція
1905—1907  рр. Вона призвела до глибокої моральної кризи
в  середовищі інтелігенції, оскільки її поразка була крахом
світогляду  цілих поколінь інтелігентів. Видана у 1908 р.
збірка  статей «Вехи» була справжнім судом над
інтелігенцією,  причому об’єктом уваги в ній стали саме ті риси
інтелігенції,  які мали пряме відношення до її політичної
поведінки.  Автори збірника критикували «політичну
легковажність»  інтелігенції, її «нсділовитість», «збудженість». Як
невід’ємні  риси інтелігента називались внутрішня
суперечливість  поведінки22. Виникнення і розвиток цих
якостей  пов’язувались, головним чином, з стичними традиціями
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російської  інтелігенції, світоглядними засадами її
діяльності.

Цікаво,  то непримиренні опоненти авторів «Век», соці-
ал-демократичні  публіцисти, і, перш завсе, В,1. Ленін,
повністю  солідаризувались із ними в оцінках соціально-
психологічних  якостей інтелігенції і, знову-таки,
розглядаючи  їх у площині подій революції. «Віховці», щоправда,
розцінювали  як «гріх» участь інтелігенції в революції,
вбачаючи  в цьому брак високих морально-політичних якостей.
Соціал-демократи  (більшовики), Лен’н буквально
паплюжили  інтелігенцію вже за те, що вона відійшла від
революції,  розчарувалася в ній. Втім, у критиці Леніна можна
знайти  чимало цікавих моментів і зауважень щодо
соціально-психологічних  якостей інтелігенції. На відміну
від  «віховців» він прямо пов’язував ці якості з соціально-
економічним  становищем інтелігенції, що цілком
відповідало  духові марксистської соціології.

З  цієї точки зору Ленін виділяв, перш за все, дуалізм
соціального  становища інтелігенції. Ще в 1897 р. він
зауважував,  що інтелігенція як культурна верства не може не
повставати  проти поліцейського гніту абсолютизму, який
цькує  думку і знання, але матеріальні Інтереси
прив’язують)!  до цього абсолютизму13, Інтелігенція протягом усього
періоду  свого існування мала переживати внутрішній
конфлікт  між власними морально-етичними настановами і
матеріальними  інтересами. Це породжувало
загальновизнану  двоїстість соціальної поведінки інтелігенції, її
непослідовність,  постійні хитання між опозиційністю і
угодовством,

Визначаючи  інтелігенцію як особливу верству
сучасного  капіталістичного суспільства, Ленін цілком слушно
зауважував,  що вона характеризується, загалом і в цілому,
індивідуалізмом  і нездатністю до дисципліни і організації. Цю
якість  інтелігенції він ставив у нерозривний зв’язок з
загальними  умовами її існування, умовами її заробітку,
життя  (праця в дрібних колективах, або індивідуальна
тощо)14.  Визнаючи цю характеристику слушною, неможна
не  помітити, однак, її певної некоректності. «Нездатна» до
організації  і дисципліни інтелігенція утворила на рубежі
XIX—XX  ст. майже всі політичні партії, які існували в
Російській  імперії, і займала в них провідне місце. Очевидно,
це  твердження було викликане, по-перше, прагненням
підкреслити  якості того класу, на який робив ставку Ленін
пролетаріату,  здатного до того типу дисципліни й
організації,  який був потрібен для захоплення влади його
партією,  по-друге, полемікою з меншовиками (більшість Із них
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належали  до інтелігенції) щодо організаційно-партійних
питань.  Зауважимо, що згодом в одній із своїх статей Ленін
сам  спростував свої зауваження щодо недисциплінованості
1  т.п, інтелігенції твердженням про те, що вона, безсила
сама  по собі, могла б дати широким верствам селянства і
буржуазії  «знання, програму, керівництво, організацію»25.

Після  поразки революції 1905-*~1907 рр. Ленін, як і
більшість  критиків Інтелігенції, зосередився на викритті її
негативних  соціально-психологічних якостей: збуджуваності,
істеричності,  нездатності до витриманої, послідовної праці,
неспроможності  пристосувати основні принципи теорії і
тактики  до нових обставин тощо26,3 огляду на конкретно-
історичну  ситуацію післяреволюційної реакції і загальну
тенденцію  соціальної поведінки Інтелігенції в цей час
можна  погодитися з цими оцінками, варто лише зауважити, що
стосувались  вони, головним чином, політичної сфери,
масової  поведінки інтелігенції в політиці.

Наведені  характеристики повною мірою стосуються як
російської,  так і української інтелігенції. Окреслюючи
загальний  соціально-психологічний портрет інтелігенції на
рубежі  XIX—XX ст., можна виділити деякі притаманні їй
спільні  риси й особливості: з одного боку — високий рівень
моральних  вимог, почуття справедливості, протесту проти
насильства  над особистістю, визнання свободи особи
головною  цінністю в системі загальнолюдських цінностей,
опозиційність  режиму, аз іншого— схильність до компромісів,
непослідовність  соціальної поведінки, індивідуалізм і
груповий  чи професійний егоїзм, схильність до ірраціоналізму
тощо.  Ясна річ, наведені характеристики не є вичерпними,
Оскільки  дають лише приблизне уявлення про соціально-
психологічне  обличчя інтелігенції того часу. Вони могли
змінюватись  і перетворюватись на свої протилежності в
різних  історичних ситуаціях, під впливом збігу
найрізноманітніших  обставин. Наприклад, у певні історичні
моменти  схильність до компромісів можна визнати соціально
негативною  якістю, але нерідко вона виступає необхідною
умовою  нормального розвитку суспільства. Не слід
забувати  й про те, що саме інтелігенція своєю соціальною
поведінкою  і соціально-психологічними якостями багато в
чому  сприяла збереженню високого громадського статусу
загальнолюдських  морально-етичних цінностей, таких,
зокрема,  як честь, гідність, повага до особистості тощо.
'  Визнаючи згадані риси соціально- психологічного
портрета  спільними для всієї інтелігенції, зауважимо все ж, що
було  б доцільно спробувати виділяти деякі моменти,
характерні  саме для української інтелігенції. Адже всі ці особли-
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вості  могли підсилюватись аба, навпаки, послаблюватись
певними  рисами національної вдачі, темпераменту,
врешті,  національних традицій, Варто згадати, наприклад, про
надмірну  схильність деяких представників української
інтелігенції  до культивування і абсолютизації своїх поглядів,
особистої  вдачі, особистого або групового егоїзму тощо,
завдяки  чому на переломних, важливих етапах історіїїй часто
бракувало  почуття єдності, спільності інтересів. Можна
згадати  і про велике значення для української інтелігенції в її
виборі  типу і характеру соціальної поведінки емоційної
сфери,  що пояснювалося не тільки рисами національної
психології,  а й з: альним, невідповідним до вимог часу,
інтелектуальним  розвитком української інтелігенції (слід,
очевидно,  визнати слушним твердження французьких
істориків  школи «Аналів» щодо зменшення ролі емоцій в
соціально-психологічній  сфері життя суспільства під впливом
розвитку  інтелектуальної сфери)27.

Соціально-психологічний  портрет української
інтелігенції  на рубежі XIX—XX ст. був би неповним без такої її
характеристики,  як рівень національної свідомості. Не в
останню  чергу він пов’язаний зі змінами в соціальних
джерелах  формування національної інтелігенції. Загальна
закономірність  —демократизація складу інтелігенції за
рахунок  заможніших верств села і середніх верств міста — для
української  інтелігенції знаходила свій конкретний вияв у
посиленні  соціального або соціально-генетичного зв'язку з
селянством,  а також з тими верствами населення, які були
тісно  пов’язані з селом (сільські вчителі, священики,
земські  діячі тощо), Основу українського демосу складало
селянство.  Відповідно до цього демократизація складу
української  інтелігенції означала «оселянювання» джерел її
формування  безпосередньо або через покоління.

Селянство,  яке стало відігравати все більшу роль у зміні
соціального  обличчя української інтелігенції, не було
національно  і політично свідомим, як це одностайно
підкреслювали  аналітики того часу. Однак етнічна самосвідомість
інтелігентного  вихідця із селянських верств під впливом
зовнішніх  обставин, особливо в досліджуваний нами
історичний  період, швидко трансформувалась (або ні) у
національну  свідоміс’ю. Саме тоді в суспільно-політичну
термінологію  увійшло поняття «національно свідома людина»,
яке  стало загальновживаним і стосувалося, як правило,
інтелігентів.  Велике значення для трансформації етнічної
самосвідомості  нової інтелігенції в національну мала та
обставина,  що українська інтелігенція на той час уже досягла
такого  рівня розвитку, коли в її середовищі склалися со-
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ціально-історичні  передумови для відтворення і передачі
національно-культурних  традицій від одного покоління до
іншого,  Національна свідомість нової формації інтелігенції
спиралася  на національно-культурну основу, створену і
збережену  попередніми поколіннями.

Найбільш  характерним свідченням високого рівня
національної  свідомості української інтелігенції в той час було
формування  українських національних партій і,
відповідно,  спроби створення національної ідеології. Національна
свідомість  завдяки діяльності інтелігенції на рубежі XIX—
XX  ст. почала переходити з соціально-психологічного рівня
(почуття,  настрої тощо) на ідеологічний, тобто —
теоретичний.  Якщо спробувати визначити загальні риси
національної  свідомості української інтелігенції на рубежі століть, то
слід  назвати передусім усвідомлення нею своєї не тільки
етнічної,  а й національної окремішності від інших націй,
перш  за все від російської (це мало особливе значення,
зважаючи  на русифікаторську політику царизму),
прагнення  до культивування рідної мови і традицій, рідної
культури,  нарешті, відчуття себе як частини окремого за
національними  формами соціуму. Важливою рисою слід вважати
також  доповнення емоційної внутрішньої мотивації
раціонально-інтелектуальними  міркуваннями в процесі
самовиховання  національної свідомості. Емотивна сторона
національної  свідомості інтелігенції (любов до мови, народної
культури,  гордість за славне минуле) доповнювалась
прагненням  обгрунтувати її глибоким і змістовним знанням про
історію  та культуру свого народу, тобто раціональними
мотивами.

Про  інтенсивне формування новітньої національної
самосвідомості  української Інтелігенції свідчать також
дискусії,  які точилися між різними її представниками, щодо
впливів  Інших культур на українську (про культуру тут
йдеться  в загальному розумінні, а не як про художню
культуру).  Саме в перше десятиліття XX ст. в цих дискусіях
відбився  процес визначення власних, специфічних рис
соціально-психологічного,  соціально-культурного обличчя
української  інтелігенції. Михайло Ггушевський, Сергій
Єфремов,  Дмитро Донцов, Лев Рибалка, Симон
Петлюра кожен  з них вніс певний вклад у цей процес.

Наостаттнє,  завершуючи нарис соціального обличчя
інтелігенції  на рубежі століть, слід звернути увагу на
співвідношення  її соціальної природи і політичних орієнтацій.
Традиційно  вважається, що соціальне становище верстви,
класу  тощо досить жорстко визначає її політичну
поведінку.  Відмовлятись від принципу соціального або соціаль-
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но-еконрмічного  детермінізму не варто хоча б тому, що у
цілому  він як науковий підхід вельми корисний, якщо не
абсолютизувати  його. Тим більшою мірою це стосується
інтелігенції,  верстви, яка формується за рахунок
декласування  представників верств і класів, що постачають її
кадри.  Як зазначає російський дослідник О.В.Ушаков, на
політичні  позиції інтелігенції впливала «вся складність
російської  дійсності (в економічній, соціальній, політичній,
культурній,  національній та інших сферах життя)...
Політична  орієнтація інтелігенції визначалась також
особливостями  долі кожного індивідуума, різноманітністю умов
формування  його поглядів, відмінностями в обсязі і
характері  соціального досвіду, індивідуальними властивостями
структури  свідомості окремих особистостей»28. Отже,
політична  диференціація української інтелігенції не
визначалась  жорстко її соціальним статусом. Якщо спробувати
вицідити  якісь більш-менш загальні політичні течії в
українському  свідомому громадянстві початку XX ст., то можна
.  назвати три з них: соціалістичну (соціал-демократичну),
ліберально-демократичну  (поступову) і
національно-радикальну  (або націоналістичну). Ясна річ, всередині кожної з
них  можна помітити різні відтінки і перехідні форми, до
того  ж, такий поділ є досить умовним, як і будь-які поділи
за  дефініціями. Соціальне підгрунтя кожної з цих течій
було  розпливчастим: серед соціалістів зустрічалося чимало
вихідців  із заможних верств, до лібералів горнулися
численні  «пролетарі інтелігентної праці», а націонал-радикали
взагалі  не підлягають якомусь чіткому визначенню з точки
зору  їхнього соціального складу. Втім, певні тенденції
відшукати  можна. Так, середлібераліввссжтакипереважали,
особливо  серед проводу, представники заможної
інтелігенції  та її середніх верств. Серед соціалістів, за окремими
винятками,  — студенти, семінаристи, сільські учителі
тощо,  тобто ті, чий соціально-економічний статус був нижчим
середнього,  отже, соціальна детермінанта відігравала свою
роль.  Проте політичні смаки такої рухливої групи, як
інтелігенція,  — річ надзвичайно мінлива, тому, коли йдеться
про  поділ на течії, маються на увазі і певний світогляд,
ідеологія,  яку сповідує та чи інша група і до якої виявляють
схильність  члени цієї групи. Поряд із вказаними
політичними  течіями, які ставали основою різних напрямів
українського  руху, слід назвати й численну групу інтелігенції,
яка  дотримувалась політичного нейтралітету і складала
більшість.

Отже,  соціальна диференціація інтелігенції впливала
на  її політичну диференціацію, однак цей процес був опо-
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середкований  цілим комплексом культурних,
психологічних  та інших факторів, часто-густо різними
випадковостями,  збігами обставин тощо.

На  рубежі XIX—XX ст. соціальна природа інтелігенції
докорінним  чином змінилася: закінчився процес
формування  інтелігенції як особливої соціально-професійної верстви,
змінилися  соціальні джерела її формування, вона зайняла
свр*7.,  властиве тільки їй місце в соціально-класовій
структурі  суспільства. З верстви «в собі» вона перетворилася на
верству  «для себе». Інтелігенція перебрала роль
політичного  ферменту, в завершеному вигляді відображаючи
численні  соціальні, класові, національні протиріччя
суспільства*  Гуртування і організація опозиції царатові стали
найважливішими  соціально-політичними функціями
інтелігенції*

ПРОФЕСІЙНО-ФАХОВА  ТА НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНА
СТРУКТУРА  ІНТЕЛІГЕНЦІЇ

Суттєвим  доповненням до соціального портрета
інтелігенції  кінця XIX — початку XX ст. мають бути деякі
кількісні  та якісні характеристики її внутрішньої
структури.  Капіталістичний розвиток П івдня Росії ускладнював цю
структуру,  збільшував номенклатуру інтелектуалі,них
Професій,  поглиблював спеціалізацію. Розвиток
машинобудування,  залізниць, гірничої промисловості вимагав
збільшення  кадрів технічної інтелігенції; розгалуженнЯУредит-
но-банківської  системи, посилення ролі фінансового
капіталу,  розвиток торгівлі загострювали потреби суспільства в
кваліфікованих  працівниках комерційно-фінансових
спеціальностей.  Запровадження нової техніки на виробництві
вимагало  підвищення загальнокультурного рівня
працюючого  населення, що, в свою чергу, обумовлювало зростання
педагогічних  кадрів. Отже, об’єктивні потреби суспільства
полягали  в тому, щоб швидко збільшувати кадри
інтелігенції,  особливо її професійні загони, які безпосередньо
були  пов’язані з прогресивним розвитком країни. Однак
суспільно-політичний  устрій Російської імперії, числепні
феодальні  пережитки в економіці гальмували нормальний
розвиток  інтелігенції в цілому і окремих ЇЇ професійних загонів
зокрема*

Система  вищої освіти була зорієнтована, головним
чином,  на обслуговування потреб воєнно-феодальної
держави.  Класична університетська гуманітарна освіта мала за
мету  підготовку кадрів для вищих ешелонів чиновництва.
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Низький  рівень розвитку спеціальної вищої освіти не давав
можливості  задовольняти потреби постійно зростаючого
виробництва  в кваліфікованих кадрах. До того ж, значна
частина  їх знову-таки перекачувалась до адміністративно-
управлінського  апарату. На початку століття в країні
фактично  не було вищої фінансової, кооперативної освіти.
Тільки  у 1913 р. відкрилися комерційне училище у Харкові,
комерційний  інститут у Києві, які готували фахівців
економічних  спеціальностей, а також Харківські вищі
комерційні  курси. У 1910 р. був заснований Київський
кооперативний  інститут. Однак кадрова проблема, як і раніше,
залишалася  надзвичайно гострою*

Професійно-фахове  відтворення інтелігенції, його
характер  у цілому не відповідали потребам швидкого
прогресивного  розвитку країни капіталістичним шляхом. Як
приклад  розглянемо ситуацію з розвитком і відтворенням
технічної  інтелігенції. До кінця XIX ст. єдиним вищим
технічним  учбовим закладом на Півдні імперії був
Південноросійський  технологічний інститут у Харкові в
складі  механічного і хімічного відділень. За десять років
(1891—1900)  інститут підготував усього 652 спеціалісти. З
огляду  на характер і темпи розвитку Півдня Росії така
кількість  була просто мізерною. Показово, що у 1892 р.
менше  1% керівників фабрик і заводів Росії мали вищу
спеціальну  освіту29.

Територіально-професійний  розподіл інтелігенції по губерніях
(  без членів родин)32

Губернії

Адміністрація,
суд,  поліція

Громадська  і
станова  служби

Приватна
юридична

діяльність

Навчальна  1

виховна

діяльність

Всього в% Всього в  % Всього в% Всього в%

Київська 5534 16,1 1588 10,0 522 18,6 8720 19,1

Волинська 3624 10,6 1408 8,9 297 10,6 6157 13,5

Подільська 3506 10,2 1439 9,1 219 7,8 5419 11,7

Катеринославська

2480 7,2 1543 9,7 173 6,2 3257 7,1

Харківська 3883 11.3 2449 15,5 348 12,4 3876 8,4

і  Чернігівська 3249 9,5 1453 9,2 218 7,6 3560  - 7,7

І  Полтавська 3070 9,0 1984 12,5 273 9,7 3958 8,7

п  Херсонська 5982 17,5 2310 14,6 555 19,7 7388 16,2

1  Таврійська 2945 8,6 1664 10,5 207 7,4 3499 7,6

1  Всього 34273 100,0 15838 100,0 2812 100,0 45834 100,0

Відкриття  нових вузів у Харкові, Катеринославі, Києві
і  розгалуження системи вищої спеціальної освіти на-
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прикінці  XIX — початку XX ст, дещо поліпшило ситуацію.
З  1899 по 1913 р. кількість студентів у Харківському
технологічному  інституті, наприклад, зросла з811до1171,в
Київському  політехнічному інституті з 589 до 2313, у
Катеринославському  вищому гірничому училищі — з 77 до

Таблиця  2

Наука,
літературі,  ми-

стеціво

Лікарська  і
санітарна
діяльність

Всього

774

в  %

16,8

Всього

4109

в%

18,1

255 5,6 1964 8,6

259 5,6 2246 9,9

300 6,5 2069 9,2

726 15,8 2853 12,5

122 2,7 1260 5,5

189 4,1 2006 8,8

1492 32,5 4319 19,0

477 10,4 1912 8,4

4594 100,0 22738 іоо.о!

За  переписом 1897 р. в Російській імперії налічувалось
усього  4639 інженерів і техніків31. Це пояснювалося не
тільки  загальною невідповідністю кількості технічних
спеціалістів  потребам новітнього виробництва, але й
певними  хибами у проведенні перепису, коли інженерно-технічні
працівники  зараховувалися до категорії службовців, або за
галузевим  принципом. Такий же стан Справ спостерігався і
серед  інших груп спеціалістів, пов’язаних безпосередньо з
виробництвом,  кооперацією, торгівлею тощо.

Взагалі  ж відшукати точні дані щодо професійної
структури  інтелігенції на рубежі XIX—XX ст. практично
неможливо,  оскільки такий облік не проводився. Головним
джерелом  тут може слугувати перепис населення 1897 р., про
хиби  і методологічні недоліки якого вже йшлося.
Розглянемо,  як розподілялась інтелігенція за групами занять у
1897  р.:

Ясна  річ, погрішність при підрахунках тут в одних
випадках  може бути досить
значною,  наприклад, коли йдеться
про  таку групу занять, як

«адміністрація,  суд, поліція» (тут у

загальну  кількість працівників
включено  багато

представників  «нерозумової праці»), в

інших  — мінімальною («наука,
Література,  мистецтво»). Таким
чином,  наведені дані якщо й не

дають  цілком точної і відповідної

картини,  то, користуючись ними,

усе  ж можна скласти уявлення про
співвідношення  між різними
професійними  загонами інтелігенції,
яке  відбиває загальні тенденції її

розвитку.
Перш  за все, привертає увагу

велика  кількість представників
управлінського  і

державно-репресивного  апарату. Вони складають майже четверту
частину  в тих групах занять, які ми відносимо до інтелігентних
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або  близьких до них, тобто їхня питома вага цілком
відповідає  згаданій вища тенденції до бюрократизації
значної  кількості працівників розумової праці, а також
характеру  унітарної, воєнно-феодальноїдержави, яка потребувала
численного  адміністративно-репресивного апарату,
особливо  в національних окраїнах. Щодо територіального
розподілу  цієї професійної групи, то за кількістю її
представників  передувала Київська губернія, де концентрувались
центральні  урядові установи Півдня Росії, а також
Херсонська  губернія, яка Інтенсивної цілеспрямовано заселялась.

Другою  за чисельністю була професійна група, зайнята
в  навчальній і виховній сферах. Більшість тут складали
учителі,  викладачі середніх спеціальних учбових
закладів,  чиновники від освіти. За даними перепису, вони
складали  третину всієї інтелігенції, це найчисленніщий ЇЇ
професійний  загін. Цікаво, що близько половини їх
зосереджувалось  у Південно-Західному краї (Київська,
Волинська,  Подільська губернії), а в Чернігівській і Полтавській
губерніях  (де, до речі, рівень загальної освіти був
найнижчим)  — усього 16,4%.

Відносно  велика кількість зайнятих педагогічною
діяльністю  зовсім не означала, що потреби суспільства в пій
сфері  повністю задовольнялись. Учителів і вихователів не
вистачало,  особливо на селі» що було проявом зневажливого
ставлення  держави до потреб народної освіти. Відносно
загальної  кількості населення дев’яти південноросійських
губерній  частка представників навчальної і виховної
діяльності  складала всього 0,2 %! В цьому простежувалась й
певна  політика царського уряду щодо України. Населення
згаданих  губерній, особливо сільське, мало нижчий рівень
освіти,  ніж у губерніях центральної Росії. У 1897 р. в Україні
на  100 чоловік населення припадало 13 письменних. У
Полтавській,  Подільській, Харківській, Волинській,
Катеринославській  і Чернігівській губерніях, де українці складали
2/3  населення, письменних було 20—29%, у той час як у
Росії  — в середньому 30%33, Не в останню чергу подібне
злиденне  становище в сфері освіти в Україні спричинялося
дефіцитом  кваліфікованих учительських кадрів.

Значні  диспропорції спостерігались і в якісному рівні
учительських  і виховательських кадрів. У міських
гімназіях  та реальних училищах працювали, як правило,
викладачі  з вищою освітою. Кваліфікаційний рівень сільських
учителів  був нижчим — більшість із них закінчували
учительські  Семінарії або училища, нерідко вони взагалі мали
лише  початкову освіту. В земських школах, наприклад, у
1910  р. учителів з середньою або спеціальною педагогічною
освітою  було всього 53 %34.
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Третю  за чисельністю групу складали працівники,
зайняті  в лікарській 1 санітарній сферах діяльності. Однак не
слід  впадати в оману — медицинських кадрів усіх рівнів, і
особливо  лікарів, не вистачало. Так, у Харківській губернії,
де  становище в галузі медицини було не з найгірших, на
одного  лікаря у 1900 р. припадало 5460 чоловік, у
Київській  — 6250 чоловік35. При цьому, за даними Н.А.Шип,
протягом  другої половини XIX ст. в Україні визначилася
тенденція  певного зростання загальної кількості лікарів.
Важливу  роль у цьому відігравали земства, які, до речі,
були  єдиними установами, що турбувались про
забезпечення  села кадрами інтелігенції.

Немає  сумнівів, що під рубрикою «громадська і станова
служба»  «зашифрована» й певна кількість тих же лікарів і
учителів,  які перебували на земській службі. Це був так
званий  «третій елемент» — спеціалісти, які наймалися
земствами  («перший елемент» — державні службовці,
«другий»  — виборні). Більшість обчислених під цією
рубрикою  — земські працівники, діяльність яких була пов’язана
переважно  з селом, його потребами, тобто в даному випадку
ми  маємо справу з сільською інтелігенцією або групами, які
стояли  близько до її інтересів.

Специфічною  професійною групою була інтелігенція,
зайнята  приватною юридичною діяльністю. Її поява була
пов’язана  з серією державних реформ 60—70-х років,
передусім,  з судовою реформою. З’явився інститут приватної
адвокатури,  присяжних повірених, приватних нотаріусів
тощо.  Цікаво, що, за загальновизнаною специфікацією,
особи,  зайняті приватною юридичною діяльністю,
вважалися  представниками вільних професій, як, скажімо,
художники.  Характерно, що ця професійна група інтелігенції
в  найменшій мірі залежала від держави, тобто була вільною
у  виборі типу й характеру соціальної та громадської
поведінки.  Деякі адвокати стали відомими громадськими
діячами,  прославились своєю участю в політичних судових
процесах  як захисники борців з самодержавством (В.П.Га-
євський,  К.К.Арсеньсв, Г.В.Бардовський, В.Д.Спасович та
ін.).  Водночас це одна з найменш численних груп
інтелігенції,  що зосереджувалась переважно в містах.

Такою  ж нечисленною була група, що об’єднувала
працівників  науки, літератури й мистецтва. Однак, завдяки
своєму  впливу на різні сторони суспільно-політичного і
культурного  життя, ця професійна група інтелігенції,
передусім  літератори, мала всі переваги перед іншими. Взагалі,
серед  перелічених груп занять останні належали до кола так
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би  мовити «вдйінтелігвнтніших», особливо враховуючи
певну  специфіку терміна «інтелігенція» у ті часи.

З  точки зору територіального розподілу інтелігенції,
найкраще  забезпеченими її кадрами були три губернії
Південно-Західного  краю, де зосереджувалося більше третини (38,0%)
загальної  кількості спеціалістів. В губерніях Півдня
(Катеринославська,  Херсонська, Таврійська) її частка сягала 33,8 %.
Найменш  забезпеченими кадрами Інтелігенції були
центральні  українські губернії — Полтавська, Чернігівська і
Харківська  — 28,2% від її загальної кількості. Саме в цих
губерніях,  де мешкало найбільше українського населення,
було  менше всього спеціалістів, зайнятих
навчально-виховною  (24,8%), лікарською та санітарною діяльністю (26,8%).
Це  стосувалося й представників усіх інших згаданих груп
професій.  Досить значною порівняно з іншими (у
кількісному  плані) була група представників інтелігентних
професій,  пов’язаних з селом (37,2%).

Найбільш  рівномірно по регіонах (групах губерній)
розподіляються  працівники адміністративно-репресивного
апарату,  можливо, тому, що їх призначенням, на відміну від
інших  груп професій, займалася держава. В цілому ж
територіальний  розподіл Інтелігенції за групами професій,
очевидно,  відповідав специфічним особливостям
соціально-економічного  розвитку різних районів України того часу. Наприклад,
у  губерніях, центри яких були й центрами інтенсивної
управлінсько-господарської,  торговельної діяльності (Київська,
Харківська,  Херсонська), зосереджувалося найбільше
спеціалістів,  зайнятих приватною юридичною діяльністю. До
цього  слід додати, що більше половини інтелігенції (58%)
мешкало  в містах, 42% — в сільських місцевостях.

Характеризуючи  зміни в демографічних
характеристиках  інтелігенції, відзначимо головну — в другій половині
XIX  ст. стабілізувалась тенденція до фемінізації
інтелігентної  праці. З одного боку, цс обумовлювалося прогресивними
змінами  в суспільному житті, зокрема процесом жіночої
емансипації.  З іншого — саме тим, що різні форми
дискримінації  жінок все ще залишалися типовим явищем. При-
вертее  увагу, наприклад, переважання жіночої праці серед
зайнятих  у навчальній і виховній, лікарській і санітарній
сферах,  Це пояснювалося не тільки успіхами емансипації,
а  й тим, що ці професії не належали до престижних з точки
зору  матеріального забезпечення (якщо мати на увазі
середні  показники). Та й усередині цих професійних груп
жінки  переважали там, де оплата праці була меншою, а
також  серед некваліфікованих кадрів.
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З  другої половини XIX ст, інтенсивно розвивається
система  вищої і спеціальної жіночої освіти. З 1859 р. жінки
дістали  можливість відвідувати лекції в університетах як
вільні  слухачки (без обов'язкового складання іспитів). У
60—70-х  роках відкриваються вищі жіночі курси в Москві і
Петербурзі.  Першим вищим учбовим жіночим закладом в
Україні  стали вищі жіночі курси в Києві, відкриті в 1878 р.
Діяльність  курсів припинилася у 1889 р. і відновилася лише
в  1906 р. На них діяли фізико-математичний, історико-
філолоґічний,  юридичний та медичний факультети. У
1903  р. вищі жіночі курси відкрилися в Одесі (історико-
філологічиий  та медичний факультети), а в 1907 р. у
Харкові  (історико-філологічний та фізико-математичний
факультети).  З 1910 р. у Харкові розпочав свою діяльність <і-
ночий  медичний Інститут, заснований медичними
товариствами,  а згодом і жіночий політехнічний інститут у складі
механічного  і суднобудівного факультетів.

Щоб  дістати відносно повне уявлення про систему вищої
Жіночої  освіти в Україні до першої світової війни, згадаємо
ще  про трирічні фрейбелівські вищі жіночі курси у Харкові
і  фрейбелівський інститут у Києві.

Розглянемо  кількість і співвідношення жінок по групах
занять  за переписом 1897 р.:

Таблиця  З

Розподіл  інтелігенції за статтю та професіями
(без  членів родин}30

Стать
Адміністрація,  суд,

ПОЛІЦІЯ

Громадська
1  станова
службі

Приветна
юридична
Діяльність

Навчальна  І
ВИХОВНІ

діяльність

Науке,
літераіурі,
мистецтво

Лікарська  і
санітарна
діяльність

Всі,о-
1  іГЧв

9%
Всього

9%
Всього

в%
Всього

9% Всьо-

■  Ги

9% Всьо¬

го  і

9%

Чоло-

ВІКИ.

34077 99,4 15653 98.8 Ї737 97,3 32433 70,9 3959 86,2 15612 68,7

жінки,

196 0,6 185 1,2 75 2,7 13301 29,1 635 19,8 7126 31,3

Всього
34273 100,0 15838 100.0 2812 100,0 45734 100,0 4594 100,0 22738 100,0

Наведені  дані свідчать як про певні успіхи у справі
фемінізації  інтелігенції, так і про залишки професійної
дискримінації  жінок, які все що мали місце у сфері
Інтелігентних  професій. Кількість жінок серед «одержавленої»
інтелігенції  майже непомітна. Від сфери управління вони
усувались  фактично повністю. Те ж саме спостерігаємо і в сфері
громадської  1 станової служб. Мізерна кількість жінок брала
участь  у приватній юридичній діяльності. В Україні діяв
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єдиний  юридичний факультет на Київських вищих жіночих
курсах.  Взагалі, ця сфера діяльності традиційно вважалася
чоловічою.  Жінок, які намагалися присвятити себе
юридичній  діяльності, чекали пересуди «громадської думки»,
численні  пережитки минулого у свідомості людей,
матеріальна  дискримінація з боку роботодавців тощо,

Незначною  була кількість жінок і серед зайнятих у сфері
науки,  літератури й мистецтва. Жінок-учених або
літераторів  налічувалися одиниці. Навіть у театральній і
музичній  галузях мистецтва, де жінки складали більшість
(хористки,  балерини, актриси тощо), спостерігалася
дискримінація  жіночої праці. Це стосувалося, передусім, її оплати.
Звичайно,  мали місце й винятки («зірки», «примадонни»
тощо).

Підсумовуючи  все сказане вище, зауважимо, що
кількість  жінок у складі інтелії знції залишалась невеликою як
за  абсолютними, так і відносними показниками і не
відповідала  питомій вазі жінок у складі населення України (це
було  й загальноросійською тенденцією). Серед згадуваних
вище  спеціалістів налічувалося 21,5 тис. жінок, тобто 17,1%
загальної  кількості. Разом з тим навіть і такі показники

засвідчують  серйозний поступ порівняно з серединою XIX ст.
(початок  реформ Олександра П). Крім того, як бачимо,
умови  й можливості для залучення жінок до сфери
інтелектуальної  праці в Україні були дещо сприятливішими, ніж у
цілому  по імперії, завдяки досить ліберальній атмосфері,
шо  складалася навколо питань жіночої освіти.

Не  останню роль у цьому відігравала громадськість
великих  міст, особливо Харкова, де довгі роки працювала на
ниві  народної освіти видатна просвітителька Х.Д.Алчсвська,
яка  заснувала в Україні першу школу для дівчат і просвітницькі
курси  для жінок на власні кошти. Взагалі ставлення харківської
інтелігенції  до культурно-освітньої діяльності серед жінок
відзначалося  винятковою дбайливістю і шляхетністю.

Важливою  якісною характеристикою інтелігенції є її
національний  склад. На жаль, під час перепису 1897 р.
рубрика  «національність» окремо не виділялась. Розподіл
населення  за національними групами (або за «народністю»,
якщо  користуватися термінологією того часу) проводився
через  мовні ознаки. Великоросами називалися ті, хто
назвав  рідною мовою російську, малоросами — українську
тощо.  Це запрограмувало значні хиби як при визначенні
загальної  кількості великих національних груп у складі
інтелігенції,  так і при підрахунках їх співвідношення. Єдине,
що  певною мірою «виправдовує» вказані хиби, це тс, що при
визначенні  національної природи інтелігенції мовна ознака
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є  досить важливою. Ті десятки тисяч опитуваних, які під час
перепису  назвали рідною мовою «малоросійську», можна
віднести  до національно свідомої частини інтелігенції. Цей
аргумент  (щодо національної свідомості) відпадає тоді,
коли  Йдеться про українське селянство, яке іншої мови в
більшості  просто не знало.

В  усякому випадку, перепис 1897 р. надає в
розпорядження  дослідника лише такі характеристики і доводиться
ними  користуватись. Очевидно, що в цілому вони
відображали  основні пропорції в національному,
національно-професійному  та національно-територіальному складі
інтелігенції.  Ось як виглядала національно-професійна
структура  інтелігенції наприкінці XIX ст.!

Таблиця  4
Розподіл  інтелігенції м національностями і професіями
(без  членів родин)37

РІД  занять 1
—

Адміністра*
Цій»  суд,
ПОЛІЦІЯ

Росіани  1 Українці  1 Євреї  11  Поляки Білоруси  І

18^077 52,7 11887 34.7 309 0,9 1648 4,8 258 0,8

Громадська  і
станова

служба
4841 30,6 8997 56,8 590 3.7 424 2,7 118 0,7

[Приватна
[юридична
И  ДІЯЛЬНІСТЬ

1449 51,5 453 16,1 443 15,8 445 15,8 11 0,4

[Навчальна  1
[виховна  діл-ІЛЬНІСТЬ

13684 29,9 11152 27,4 14278 31,2 1487 3,3 153 0,3

Наука,
література,
мистецтво

2085 45,4 489 10,6 963 21,0 359 7,8 9 0,2

Лікарська  і

[санітарна  дія-
[льн’оть

9028 39,7 6776 29,8 3875 17,0 2177 9,6 151 0,7

У  таблиці наведені дані не по всіх національних групах
інтелігенції  — вибрано три найбільш репрезентативні
(росіяни,  українці, іреї), одна соредньорепрезентативна
(поляки)  і одна малорепрезентативна (білоруси). Відповідно до
цього  бачимо, щі представники трьох перших груп
становили  77,1% від загальної кількості інтелігенції. Серед них
більшість  належала українцям (32%), за ними йшли
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росіяни  (29,8) і євреї (15,3%). Поляків у складі інтеді*
генціїбуло  5,2%, білорусів 0,6%.

Незважаючи  на те, що українці переважали у кількіс*
йому  плані інші національні групи в складі інтелігенції, слід
звернути  увагу на те, що в цілому серед населення їхня
частка  сягала майже 73%, тобто кількість національної їй*
телігенції  явно не відповідала загальній кількості
українців,  що можна вважати серйозною диспропорцією. Разом з
тим  росіяни, яких серед представників інтелігентних про*
фесій  було майже стільки ж, скільки й українців, представ*
ляли  в складі населення близько 12%. У даному випадку
дисбаланс  був на їхню користь. Щодо єврей, то їхня частка
в  складі інтелігенції також була вищою, нізк у загальному
складі  населення (8,3%). Отже, якщо брати абсолютне слів*
відношення  кількості інтелігенції до кількості населення
даної  мовної групи, то серед українців одна людина інте*
лігентної  праці припадала на 423 чоловіки, серед росіян -**
на  74, серед євреїв — на 90 чоловік. У такому вигляді
диспропорції  щодо забезпеченості різних національних груп сво*
єю  інтелігенцією виглядають ще більш вражаючими з точки
зору  культурного стану української нації.

Звернемось  до професійного складу інтелігенції різних
національних  груп. Українці, як бачимо, складають
більшість,  абсолютну і відносну, серед зайнятих громадською і
становою  службою — тобто там, де існувала менша
можливість  впливати на стан державних, адміністративних та
інших  життєво важливих справ. Зосереджуючись у сфері
громадської  і станової служби, яка навіть при всій своїй
заангажованості  і підконтрольності державі все ж таки була
до  певної міри альтернативним державі громадським
інститутом,  українці, їхня інтелігентна частина, навіть з
професійної  точки зору опинялася у прихованій опозиції
самодержавству.  Крім того, тут ми спостерігаємо й інший
аспект  — україномовна інтелігенція зосереджувалась на
земській  службі ще й тому, що вона генетично близько стояла
до  села, не втрачала зв’язків з ним, а село було переважно
українським.

На  адміністративно-судовій службі і в поліції
переважали  росіяни, друге місце тут посідають українці. Знову-таки
порівняно  з їхньою часткою у загальному складі населення,
питома  вага останніх виглядає зовсім незначною (цс, до
речі,  стосується усіх груп професій). Серед зайнятих
приватною  юридичною діяльністю росіяни також складали
абсолютну  більшість, інші національні групи репрезентовані
пропорційно  одна до одної. Привертає увагу велика питома
вага  євреїв (юридична практика вважалася «вільною про-
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фесією*  і урядовий антисемітизм тут проявлявся меншою
мірою)  і поляків (за рахунок їхньої значної кількості в
Правобережних  губерніях).

Національна  структура Інтелігенції серед учителів,
вихователів  тощо відзначалася певними особливостями. Це
одна  з професійних груп, де переважали євреї, і українці тут
поступалися  Кількістю не тільки росіянам. Можливо, це
пояснювалося  великою кількістю євреїв*викладачів і
вихователів  у нижчих ланках народної освіти, а також т%тм, що
більша  частина зайнятих навчальною і виховною
діяльністю  зосереджувалась у невеликих містах, селах і
містечках.  Значна кількість євреїв займалась приватною
педагогічною  діяльністю.

Становище  української інтелігенції найбільш повно
простежується  в галузях науки, літератури й мистецтва. З
одного  боку, саме тут зосереджувалась, і вже традиційно,
національно  свідома частина інтелігенції, з іншого, вона
була  вкрай нечисленною, значно поступаючись у
кількісному  плані російській 1 єврейській інтелігенції, Можливо,
саме  ця нечисленність даної професійної групи інтелігенції
стала  одніс ю з причин слабкості українського національно-
визвольного  руху, його вузькості.

Як  бачимо, українці хоча Й складали, порівняно з
інтимі.  національностями, найбільш численну групу
інтелігенції  в цілому, були менш репрезентованими серед
управлінської  інтелігенції чи серед тієї її групи, яку можна
вважати  однією з наймодерніших і пов’язаних з майбутнім —
приватних  юристів, або серед тих, з ким пов’язувались
сподівання  на подальше підвищення національної
самосвідомості  народу — учителів, вихователів, письменників,
митців  тощо. Щоправда, визначаючи частку українців серед
літераторів,  науковців, митців, навряд чи можна прямо
пов’язувати  невелику кількість останніх зі слабкістю
національної  свідомості мас, бо тут, очевидно, визначальну роль
має  відігравати не кількість, а якість цієї професійної групи.
Отже,  слід звернутися до тих конкретно-історичних
обставин,  за яких формувалась у другій половині XIX ст.
літературно-мистецька  і наукова українська інтелігенція.

Обставини  ці були вкрай несприятливими саме з точки
зору  формування національно свідомої інтелігенції.
Державна  національна політика царату була спрямована в
цілому  на придушення будь-яких форм «етнографічного
сепаратизму».

В  1863 р. вийшов сумнозвісний циркуляр, згідно з яким
цензура  дозволяла до друку лише твори «красного письмен-
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ства*  українською мовою («на малороссийском наречии*).
Українська  література, навчальна і взагалі «для читання
народу*,  а також духовного змісту заборонялась. У 1876 р.
в  м. Емсі цар Олександр II підписав указ, згідно з яким
уводилися  нові обмеження щодо випуску україномовної
друкованої  продукції. Крім того, в 1881 Рт вийшли нові
цензурні  правила, в результаті чого друкування україн*
ською  мовою майже повністю заборонялося. Фактично тоді
ж  було загнано у підпілля українську науку (перш за все
етнографію  та історію), Обмежувався і розвиток
українського  театру. Певний час українські вистави мали йти
навіть  у французькому перекладі, аби тільки не мовою ори*
гіналу...  Таким чином, українська література, наука!
мистецтво,  а з ними, відповідно, й Інтелігенція майже
півстоліття  перебували у напівлегальному стані, що не могло
не  відбитися на їхньому розвитку. На рубежі XIX—XX ст,,
1  особливо напередодні і під час першої революції, ситуація
дещо  поліпшилася, але не настільки, щоб умови розвитку
літературно-мистецької  і наукової національної інтеліген*
ції  вважати нормальними» З’явилась українська преса,
зменшились  обмеження на видавництво літератури, виросли
національні  наукові інституції, розвивався театр. Однак у
справі  друку, наприклад, і в перше десятиріччя XX ст.
Україна,  друга за кількістю населення територія імперії,
посідала  восьме місце за кількістю українських видань38. Таке
саме  становище склалося й на ниві науки та мистецтва.
Творча  і наукова українська інтелігенція розвивалась під
постійним  морально-політичним і адміністративним
тиском.  Протягом другої половини XIX ст. доводилось
докладати  неймовірних зусиль для подолання перепон на шляху
розвитку  науки, літератури й мистецтва, а то й взагалі, щоб
довести  російській громадськості та офіційним колам сам
факт  існування української мови і культури.

Як  один із наслідків цих вкрай несприятливих умов *—
нечисленність  представників згаданих професійних груп у
складі  національної інтелігенції. Водночас принижене
становище  української інтелігенції ставило її в опозицію до
саме  державствг В громадівському русі 70-х років
передували  літератори, професура, викладачі вузів тощо,
Українофільство  чверть століття очолювалося саме ними. Ядро
ліберально-демократичного  руху початку XX ст. знов-таки
складали  літератори, професура, митці. Цікаво, що з цих
же  професійних верств протягом другої половини XIX —
початку  XX ст. почала складатися інтелектуальна і полі¬
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тична  еліта української нації» Її характерними ознаками
були:  високий, відповідний європейським стандартам,
рівень  гуманітарної освіти, досить високий життєвий рівень,
спроможність  продукувати життєздатні наукові та
суспільно-політичні  ідеї, творити теоретичний рівень свідомості
(ідеологію),  нарешті — відповідний загальнокультурний
розвиток.  Всі ці ознаки можна знайти серед певної, коча й
досить  обмеженої частини української інтелігенції на
початку  XX ст. Водночас слід визнати, що в цілому Вона все ж
поступалася  у якісному плані європейській і російській
інтелектуальній  еліті. Це повністю відповідало загальному
станови  щу української нації у цілому та її інтелігенції зок^-
рема.  Сам процес формування Національної
інтелектуальної  еліти за рахунок згаданих професійних верств на рубежі
XIX—XX  ст. ще тривав і був далеким від свого завершення.
Крім  того, доводиться констатувати, що процес цей був
однобічним.  Українська національна інтелектуальна еліта
формувалась  майже виключно за рахунок гуманітарної
інтелігенції  (це стосується й наукової), Не варто шукати
серед  неї юристів, технічної і науково-технічної інтелігенції,
тобто  представників тих інтелектуальних занять, з якими в
той  час пов'язувався прогрес націй, Постійна боротьба за
збереження  національної культури і мови сприяла
перекачуванню  кращих інтелектуалів у сферу гуманітарних
професій  — це одна з головних причин браку українців серед
модерних  інтелектуальних професій, друга — загальна
відсталість  країни з таким же загальним браком такої
інтелігенції,  третя — економічно-культурна відсталість
українського  народу, викликана його напівколоніальним
становищем.

Остання  обставина обумовила ще одну якість
української  інтелектуальної еліти. Вона з такої на початку XX ст.
перетворилась  на інтелектуально-політичну еліту, очолила
політичний  провід нації. Разом з нею провідною верствою
стала  і а частина інтелігенції, яка проявляла політичну та
громадську  активність. Загалом цс відповідало історичній
закономірності  — у всі часи політичний провід будь-якої
нації  поповнювався вихідцями з інтелектуальних верхів
або  інтелігентних представників тих чи інших класів.
Однак  у випадку з українською інтелігенцією ситуація
виглядала  більш складною. Російська імперія була аграрним
суспільством  з точки зору соціально-класової структури і
основних  компонентів соціально-економічного розвитку.
Україна,  якщо ЇЇ розглядати за ознакою соціально-класової
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структури,  тож буде аграрним суспільством, а основну масу
українського  народу як нації, що тільки-но почала форму*
датися,  в Хї новітньому випляді, складало селянство.
Економічну  відсталість та рівень культурного розвитку
останнього  виключали можливість формування
національно-політичного  проводу власними силами. До того ж,
національна  свідомість селянства була законсервована на
етнографічному  рівні. Воно залишалось носієм мови, народної
культури  і традицій завдяки своїй консервативності і низькій
соціальній  мобільності, а не завдяки високому рівню
національної  самосвідомості. Інший клас аграрного
суспільства  — дворяцстьо (шляхта на Правобережній Україні),
по-перше,  декласувалось, по-друге, в більшості своїй
спольшилося  або зрусифікувалось. За підрахунками
Б.Кравченка  (зробленими на основі даних перепису
1897  р.) в цілому по Україні серед дворянства українці
складали  26%, росіяни — 50, подяки — 20, представники
інших  національностей — 4%39. До речі, декласоване
дрібне  дворянство, яке поступово втрачало свої станові
ознаки  та інтереси, виступало одним із головних
«постачальників»  кадрів інтелігенції.

Не  претендувала на роль національно-політичного
лідера  й національна буржуазія, По-перше, за своїми
морально-політичними  якостями вона мало чим відрізнялася від
російської  буржуазії, характерними ознаками якої
залишились  аморфність, залежність від режиму, чіпляння за
колишні  станові привілеї тощо. Наприкінці XIX ст. в Україні
налічувалося  близько 100 тис. україномовних осіб, які жйли
за  рахунок «прибутків від капіталу, нерухомого майна,
займалися  торгівлею»40. Це становило близько 0,5% усього
населення  України і 0,7% україномовного населення.
Велика  буржуазія українського походження за окремими
Винятками  була зрусифікована. І.Лисяк-Рудницький
відмічає  лише «збільшення регіональної свідомості серед
буржуазії  України напередодні першої світової війни»41. Однак
«регіональна  свідомість» буржуазії — це навіть не натяк на
національну  свідомість, історично-часова дистанція між
ними  в залежності від обставин може бути дуже великою.

Стосовно  пролетаріату, то його позиції в національно-
політичній  сфері ще ие визначилися. Найбільш
організовані  його загони були зрусифіковані і взагалі схилялися
більше  до соціал-політичних, аніж
національно-політичних  проблем. Національний пролетаріат перебував на
нижчих  щаблях свого розвитку і здебільшого репрезентувався
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сільськогосподарськими  робітниками або робітництвом
дрібних  підприємств.

Якщо  узагальнювати внутрішню структуру
української  нації на рубежі століть, не обмежуючись територією
дев’яти  губерній, а слідом за дослідниками того часу
охопити  всі території, де українці становили більшість або,
принаймні,  значну частину зайнятого населення, то побачимо,
ще  по 19 губерніям Півдня Росії серед українців сільським
господарством  було зайнято 88 %, на транспорті і в
торгівлі  — менще 1%, наукою, мистецтвом, лікарською
діяльністю  та іншими інтелігентними професіями охоплювалось
0»б%4\  Врівноважимо ці загальні дані локальнішими, які
стосуються  трьох губерній Південно-Західного краю
(Київська,  Волинська, Подільська).

Розподіл  національних груп за соціально-
професійними  ознакоми (в%)

Таблиця  5

\  види 3t-
X нить

Нвціо*
нвдьності  X

землеробство  і Добувна
промиє-
Повість

оброби»

промисловість

торгівля  і
транспорт інтелігентнії

вільні

професії

непромнело-
ва  Діяльність

інші
категорії

Українці 90,0 3,6 0,9 0,7 0,3 4,3

Росіяни 18,4 21,0 13,5 17.0 12,8 17,3

Євреї 2,5 31.5 47,3 4,5 3.5 10,3

Поляки 50,0 13,8 3,8 3,3 6,5 20,6

білоруси 31,7 33,6 и,з 4,8 5.2 13,8

Українці  були відсталою аграрною нацією, з
деформованою  внутрішньою структурою. В її складі бракувало
економічно  міцних і, відповідно, політично активних
соціальних  верств. Більшість становило економічно відстале і
політично  Інертне селянство. Класи і верстви, які могли б дати
політичний  провід, були адегенеровані або недорозвинені.
В  цьому соціально-політичному вакуумі політичний провід
судилось  перебрати вкрай нечисленній національній
Інтелігенції,  зокрема тій ЇЇ професійній частині, яка історично
традиційно  перебивала в тій чи іншій формі опозиції
царському  режиму, вважала своїм покликанням плекати і
розвивати  національну культуру і свідомість,
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З  цих позицій варто розглянути що одну важливу струх*
турну  характеристику української національної
інтелігенції  у зіставленні з інтелігенцією інших національних груп;
її  територіальний розподіл у двох аспектах —- між містом і
селом  та між губерніями:

Гдбимцяй

Національно-територіальний  розподіл інтелігенції
(без  члені» родин)4*

Губернії
Росіяни Українці Євреї Орляки Білоруси

Село Місто Село Місто Нір- ЬЦсто ерла МІртр

Київська 1752 5912 4084 2932 2285 1683 564 933 33 18

Волинська 1902 2494 2339 852 2507 1582 698 676 3? із
Подільська 1907 1848 3178 1313 2437 1175 624 369 16 23

Катеринославська

1721 2566 1924 1878 368 833 119 198 42 44

Харківська 1469 5245 3123 2865 13 336 35 354 14 48

Чернігівська
1414 2008 2225 1183 668 749 75 167 139 66

Полтавська 636 1791 3397 3888 278 1057 53 141 10 15

Херсонська 1607 9978 1732 1788 813 1726 126 1163 33 91

Таврійська 1748 4256 1045 492 240 478 84 204 45 26

Всього 14156 36098 23047 17191 9609 9619 2378 4215 365 344

В%до
загальної
кількості
Інтелігенції

11,3 28,7 18,3 13,7 7,6 7,6 1,9 3,4 0,3 0)3

Як  бачимо, представники розумової праці з українців
зосереджувались  у переважній більшості на селі. Тут
фактично  мешкало 2/3 всієї української інтелігенції. Звідси, до
речі,  її переважання у складі земської інтелігенції. У повній
відповідності  зі схемою «російськомовне місто —
україномовне  село» абсолютна більшість російської інтелігенції
концентрувалась  у містах. Цікавий факт повної
збалансованості  у розподілі між містом і селом єврейськомовної
інтелігенції.  Однак не слід забувати, що в своїй праці вона
користувалася,  як правило, російською мовою (як і вся
інтелігенція).

У  трьох південно-західних губерніях, де частка
українського  населення у 1897 р. сягала 77 % , зосереджувалось
36,5%  української інтелігенції, на Лівобережжі і
Слобожанщині  (Полтавська, Чернігівська і Харківська губер-
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ції),  де українці складали 80% — відповідно 41,5%, решта
україномовних  представників інтелігенції — 22 % —
припадала  на південні губернії (Катеринославська,
Херсонська,  Таврійська), де українського населення було 47 % .

Простежується  певна взаємозалежність між
територіальним  розподілом української інтелігенції і тією роллю,
яку  вона відігравала у суспільно-політичному житті. Той
факт,  що переважна більшість національної інтелігенції
зосереджувалась  на селі, свідчив, що вона практично була
виключена  з процесу організації національно-визвольного

Ш,  оскільки цей рух, як будь-яка активна суспільно-гична  діяльність, зароджувався у містах. Міська ук-

{іаїнська  інтелігенція концентрувалася, в основному, в Ки-вській,  Харківській та Полтавській губерніях—тобто саме
в  тих місцевостях, де український визвольний рух досяг
найбільшої  сили і розмаху. Це був своєрідний парадокс —
русифіковані  міста як базові осередки українського
національно-визвольного  руху. Однак саме в них — великих
культурних  центрах — зосереджувалась найкваліфікова-
нїша  інтелігенція (особливо в Києві і Харкові) і саме та її
частина,  яка мала безпосереднє відношення до розвитку
національної  культури. До того ж, на рубежі століть
посилився  процес поповнення міської інтелігенції ВИХІДЦЯМИ з
селян.  Потрапляючи до русифікованих міст,
новонароджені  інтелігенти, етнічні українці опинялися перед досить
складною  дилемою: русифікуватися, або ж протиставити
себе  оточуючому середовищу, намагатися зберегти свою
національну  природу. Тут з’являвся ще один важливий
фактор  — сконцентровані у великих містах кадри старої
української  гуманітарної інтелігенції, які справляли значний
вплив  на неофітів. У результаті складалася ситуація, коли
«вузьке  коло міських патріархів української культури
справляло  виключний вплив на інтелігента з села, а через
нього  на саме сільське суспільство»47. Між сільською і
міською  українською інтелігенцією, таким чином, не виникала
відчуженість,  яка, загалом, існувала між містом і селом.
Нечисленна  міська інтелігенція підтримувала тісні зв'язки
а  сільською, а значить і з селом. Ці зв’язки були тим
міцніші,  що міська інтелігенція, яка очолювала національно-
визвольний  рух, шукаючи ширшого соціального
підгрунтя  для цього руку, мала орієнтуватися на українське
селянство,  на більшість. Сільські учителі, лікарі,
агрономи,  кооператори тощо виступали необхідною сполучною
ланкою  між національно-політичним проводом і
сільською  масою. Саме через ник у масах розповсюджувались і
популяризувались  ідеї, продуковані інтелектуальною
елітою.

Отже,  сільська інтелігенція не відгороджувалася від
процесів  національного відродження й організації ндціо-
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кально-визвольного  руху. Однак її чисельна перевага над
міською  багато в чому обумовлювала і слабкість цього руху.
Сільська  інтелігенція була менш організованою,
розпорошеною»  не мала засобів комунікації. В цих умовах особливо
гостро  постала проблема організованості, єдності дій тощо.

Аналіз  професійної, демографічно-національної
структури  інтелігенції України на руоежі XIX—XX ст., її
територіального  розподілу дає можливість більш повно оцінити
рівень  соціального розвитку національної Інтелігенції, За
цими  показниками вона теж може вважатися відсталою.
Ознаками  цієї відсталості були її нечисленність, мале пред*
ставництво  в елітних шарах Інтелігенції та серед політично
впливових  її верств, кількісна перевага сільської
інтелігенції  над міською. Причини цього крилися в соціально-
економічній  відсталості української нації, низькому рівні її
соціальної  диференціації. Разом з тим загальмованість у
соціально-професійному  розвитку національної
інтелігенції,  диспропорції в її територіальному розподілі визначали
й  сферу суспільно-політичної діяльності інтелігенції.
Історичні  обставини і рівень розвитку провідних верств
інтелігенції  спонукали її до виведення національного руху,
який  до цього часу був представлений майже виключно
тією  ж інтелігенцією, на політичний рівень. Міська
інтелігенція,  якщо вона не бажала залишити національний рух
на  рівні культурницьких гуртків, мусила апелювати до мас,
які  складалися в абсолютній більшості з селянства.
Територіально-професійна  структура національної інтелігенції
сприяла  вибору саме такого шляху. Можливо, саме в цьому
крилася  сила української інтелігенції, сила, якою вона, на
жаль,  не змогла скористуватися.

Соціальний  портрет української інтелігенції, у тому
вигляді,  в якому він склався на порозі XX ст.,
віддзеркалював  рівень розвитку української нації. Зворотною стороною
цього  портрета було політичне обличчя національної
інтелігенції.  Зрозуміло, що соціальна структура, рівень
соціального  розвитку інтелігенції не визначають жорстко і
безпосередньо  ЇЇ політичних позицій, якщо вести мову про
окремі  особи або невеликі політичні групи. Проте, коли
йдеться  про маси людей, об’єднаних якимись спільними
соціально-професійними  прикметами, роль згаданих
факторів  зростає. Соціальний детермінізм у таких випадках
стає  більш помітним, що цілком стосується української
інтелігенції.  Її політичний розвиток, поведінка, ставлення до
вибору  шляхів соціального і національного визволення,
схильність  до тієї чи іншої ідеології тощо можуть бути
зрозумілими  лише у зіставленні з її соціальним портретом.
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В  політичних
партіях
і  поза ними

НА  ЧОЛІ ЛІБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНОГО РУХУ

Український  ліберально-демократичний рух, що виник
як  нове явище суспільно-політичного життя наприкінці
XIX  — початку XX ст., був прямим спадкоємцем старого
культурництва,  аполітичного українофільства останньої
третини  XIX ст,, або, як його ще називали, українського
народництва.  Українське народництво не завжди було
аполітичним,  Досить згадати перше його покоління — кирило-
Мефодіївських  братчиків з їхньою політичною програмою
слов’янської  федерації. Політичне забарвлення мала й
діяльність  громад першої половини 70-х років, очолюваних
київською  Старою громадою. Тільки систематичні репресії
проти  будь-яких форм української суспільно-політичної
діяльності,  які, починаючи з другої половини 70-х років,
вилилися  в переслідування самої української культури і
української  мови, знищили цю нестійку політичну традицію.
Політичне  українство осадовилося за кордоном (М.П.Дра-
гоманез).  Для українського руху на території Російської
імперії  актуальним завданням стало елементарне
збереження  і хоча б частковий розвиток української культури,
яка  терпіла тотальні утиски. Крім того, аполітичність
українофільства  багато в чому обумовлювалася відсутністю
широкої  соціальної бази цього руху. Інтелігенція не мала
підтримки  в селянстві, яке політично перебувало в стані
«етнографічної  маси», не кажучи вже про його нестерпне
економічне  становище. Всі інші верстви, які могли б стати
соціальним  підгрунтям національного руху в його
політичній  формі, або ще тільки починали формуватися (дрібна
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буржуазія,  зокрема), або сходили з історичної сцени
(дрібна  і середня шляхта), або ж були шцент зрусифіковані
(велика  шляхта), політично нейтральні.

Інтелігенція,  не маючи соціальної підтримки, булл до
того  ж міцно зв'язана а режимом, від якого вона
матеріально  залежала. Заможність провідників Старої громади,
професури  вузів, наприклад, мала своїм джерелом
державну  службу. Це спонукало їх до обережності, спричиняло
схильність  до політичного абсентеїзму. Невід'ємними
рисами  українського народництва 70—80-х років були гурт-
ківство,  аполітичність та етнографізм. Однак слід
утриматися  від суворого історичного вироку українським
народникам  того часу; їхня діяльність повністю відповідала тим
зовнішнім  і внутрішнім обставинам, в яких вона
відбувалася.  Разом з тим вона дала певні історичні результати,
вельми  важливі для подальшої генези українського руху.
По-перше,  було збережено і розвинуто тс культурне
підгрунтя,  на якому розвивалися нові покоління громадських
діячів,  Саме ця нова інтелігенція, яка зреклася старого
українофільства,  виховувалась у гуртках культурників,
читала  літературу, що її розповсюджували старогромадівці.
Саме  під їхнім впливом етнічна самосвідомість сотень
вихідців  а сільської налівінтелігенції, декласованої дрібної
шляхти  трансформувалась у національну самое відомість
нової  інтелігенції. По-друге, українофіли зберегли
традицію  і досвід організованої суспільної діяльності, без яких
вихід  на новий рівень цієї діяльності був неможливим.

Втім,  з 90-х років старе українське народництво
остаточно  занепадає. Цьому сприяв цілий ряд внутрішніх і
зовнішніх  обставин. Нова соціально-економічна ситуація,
пов'язана  з інтенсивним розвитком капіталізму на Півдні
імперії  та в інших регіонах, спричинила певні політичні
зрушення.  Одним із найважливіших факторів політичного
життя  став масовий робітничий рух, який під впливом
соціал-демократії,  в першу чергу російської, вийшов на рівень
політичних  вимог. Загострилися соціально-економічні
проблеми  села, Разом з тим дещо послабшала репресивна
політика  царату, що стало проявом загального занепаду
режиму,  його вимушеної орієнтації на модернізацію багатьох
сфер  киття за з: хідноєвропейськими зразками.

У  такій ситуації аполітичне культурництво виглядало
досить  архаїчно 1 було приречене на занепад. До того ж, нова
генерація  української інтелігенції, вихованої
українофілами,  під впливом як загальноросіЙСького
суспільно-політичного  піднесення, так і «українського П’ємонту» —
Галичини  прагнула якраз до політизації українського руху, Ук-
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раїнський  руж у Галичині (Австро-Угорська імперій)
розвивався  в більш сприятливих умовах, ніж у Росії, що було
наслідком  досить умілого використання австрійським
урядом  українсько-польських протиріч у цьому районі. В
галицькій  Україні українська мова досить вільно
упроваджувалася  в науку, просу, школу, літературу, судочинство.
Створювалися  національно-економічні інституції:
споживчі  товариства, каси, бібліотеки тощо1. Нарешті, саме тут
розвивалася  українська політична думка, виникли перші
українські  політичні партії. Зокрема, у 1890 р. за
ініціативою  І.Франка, М.Павлика та інших тут була створена
Русько-українська  радикальна партія. У 1899 р. виникла
Українська  національно-демократична партія та Українська со-
ціал-демократична  партія у складі австрійської
соціал-демократії,  Політична полеміка між ними, що розгорталася
на  сторінках політичних видань, переходячи кордон з цими
виданнями,  стала тим ферментом, який збуджував
політичну  думку наддніпрянських українців1,

«З  1890-х років особливо, — писав М.С.Грушевський,
який  сам був учасником цих подій, — Галиція стає
горнилом  української політичної Й суспільної думки для всієї
України,  так би мовити — зразковою школою політичної і
культурної  роботи, в котрій приймають найактивнішу
учисть  політично настроєні елементи українського
громадянства  Росії»3.

Зазначені  фактори й спричинили неминучу радикалі-
зацію  молодшої генерації інтелігенції, вихованої під егідою
Старої  громади. Ця інтелігенція була молодшою і в прямому
значенні  цього слова 0ї лідеру, М.С.Грушевському, у 1900 р.
виповнилося  34 роки, С.О.Єфремову — 24, ВД.Грінченку —
37  років), найвидатніші її діячі перебували у розквіті
творчих  сил. Рамки старого культурництва були для неї
затісними.  Між двома поколіннями української інтелігенції
визрівав  конфлікт, наслідком якого мала стати подальша
еволюція  українофільства в політичну течію.

Вже  в 90-ті роки в культурництві виділяються дві течії,
які  фактично репрезентували два шляхи майбутнього
розвитку  цього напряму в українстві. Представники першої
вважали  достатнім існування української мови і культури
як  своєрідних предметів «домашнього вжитку» і всіляко
відмежовувались  від будь-якого прояву «сепаратизму».
Представники  другої течії намагалися «протиставити
великоросійській  стихії стихію українську, з її самобутнім
змістом,  як рівноправний і самодостатній національний тип,
принаймні,  в теорії»4. Як на нашу думку, досить вдало
відобразив  ці своєрідні типи культурників В.К.Винниченко в
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оповіданні  «Поміркований та щирий», Обидва напрями
були  на той час уже цілком безплідними. Культурництво
пережило  свій час і ніяка радикалізацін у власних межах не
могла  врятувати його від остаточного краху навіть
усередині;української  громадськості.

Починаючи  з 90-х років відбувалася своєрідна
реорганізація  культурництва (під тиском його радикальніших
елементів),  спрямована на підготовку грунту для майбутньої
політичної  організації, Пердим кроком у цьому напрямі
стало  створення у 1897 р. Загальної без партійної української
організації.  Ось що писав про завдання цього громадського
об’єднання  один з його засновників С.О.Єфремов;
«Діяльність  організації полягала, головним чином, у пропаганді ідеї
українського  національного відродження, здебільшого, серед
інтелігенції,  у згуртуванні свідомих елементів,
розповсюдженні  української книги, видавництві тощо, Це була
переважно  культурницька діяльність, яка мала за мету
підготовити  грунт та людей для майбутніх політичних
організацій»5,  Цікаво, що ініціативу молодших підтримали
деякі  старі громадівці. Так, фактичним ініціатором
об’єднання  розкиданих по Україні громад в єдину
організацію  став один із діячів Старої громади О.Я.Кониський.
«Його  хата, — писав у своїх споминах ОЛ.Лотоцький, —
була  справжнім політичним українським салоном... Від
людей  він вимагав багато відданості справі та принципової
послідовності,,,  звідси виходили його прикрі сутички з
деякими  чільними діячами українськими в Києві. Взагалі ж у
поводженню  з людьми надзвичайно він був милий,
гостинний  та просто зачаровував своїх співбесідників лагідною,
змістовною  і завжди інтересною розмовою.,. Особливо
давався  Кониському секрет — знайти ключ до молодих душ»6.
Можливо,  саме ці властивості допомогли О.Я.Кониському,
людині  вже досить немолодій, об'єднати в загальній справі
і  радикально настроєну молодь, і старих діячів. До того ж,
він  був людиною надзвичайно енергійною («цей старий,
сліпий  на одне око, — згадував П.Л.Тучапський, —
вирізнявся  невтомною діяльністю») і підтримував зв’язки
майже  з усіма місцевими громадами України.

Навесні  1897 р. в Києві утворилася таємна організація,
яка  стала основою майбутньої Загальноукраїнської
безпартійної  організації7. Восени 1898 р. вона об'єднувала вже 22
громади  в різних містах України. Найбільшими серед них
були  Київська (108 членів), Чернігівська, Лубенська і
Одеська  громади. За даними поліції, до організації входило
438  членів*. Київська громада на той час фактично
розкололася  на «молоду», до якої входили студенти університету,
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і  «стару», яка об’єднувала помірковано настроєних старих
членів  Київської громади. До київської та місцевих громад
входили  службовці земств (лікарі, учителі, статистики),
Професура  вузів, літератори, державні службовці.
Організація  мала неабиякі матеріальні можливості. Річний
членський  внесок до неї становив 25 крб. У 1898 р.,
наприклад,  загальна сума членських внесків складала 12 тис. крб.,
а  разом з пожертвуваннями від земств та приватних осіб її
бюджет  сягав 23 тис. крб.9 Солідну матеріальну підтримку
Загальноукраїнська  організація отримувала від
українського  підприємця і мецената, вихідця із селян В.Ф.Симирен-
ка.  Він щорічно віддавав на її потреби 2 тис. крб., а також
фінансував  видання ЇЇ часопису «Киевская старина».

Керівництво  організацією здійснювала Рада, яку
очолювали  в різні роки композитор М.З. Лисенко, історик
В.Б.Антонович.  Рада збиралася щочетверга на квартирі
одного  з своїх членів для обговорення поточних справ.
Загальні  збори членів громад відбувалися один раз на рік. З
метою  конспірації кожне нове засідання зборів (або з’їзду)
проводилося  в іншому приміщенні. Один із з’їздів,
наприклад,  проходив по черзі в помешканнях В.Б.Антоновича,
М.В.Лисенка,  М.П.Старицького, Є.Х.Чикаленка. До
приїзду  в Наддніпрянську Україну М.С.Грушевського
неодмінним  головуючим на всіх з’їздах був відомий земський
діяч,  адвокат І.Л.Шраг, який користувався великою
популярністю  серед української інтелігенції. «Син лікаря-ук-
раїнця,  — згадував про нього Є.Х.Чикалснко, — і
чернігівської  українки, монументального росту, з громовим
басовим  голосом, з бісмарківською головою, вусами і обличчям,
Шраг  з першого ж погляду викликав до себе повагу всіх. А
хто  знав його ближче, той не міг не полюбити за милу,
лагідну  і тактовну вдачу та за чуле, відзивчиве серце».
Особисті  якості і авторитет провідників мали велике
значення  для згуртування українського руху, який нерідко
страждав  через конфлікти, породжені амбіціями деяких
його  учасників.

З  згальноукраїнська безпартійна організація
об’єднувала,  по суті, значну частину національної інтелектуальної
еліти,  а також значну частину інтелігенції, безпосередньо
пов’язаної  з народними масами, перш за все, «третій
елемент»  — земців. Цікаво, що однією із сфер її діяльності було
працевлаштування  в земствах національно свідомих
інтелігентів.  Рада організації збирала інформацію про вакантні
місця  учителів, лікарів, статистиків тощо і через своїх
членів  або прихильників влаштовувала відповідних людей на
ці  місця. Багато членів організації працювало в державних
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установах.  Завдяки цьому її провід постійно отримував
інформацію  про стан справ не тільки в управлінському, а й у
репресивному  апараті. Так, в одному з доносів до
Київського  губернського жандармського управління провокатор,
добре  обізнаний у справах організації, попереджав
жандармів,  що в ній є «багато різного роду чиновників, тому про
кожний  обшук, що планується, вони знають
заздалегідь»11.  Узагалі вся діяльність організації розгорталася
здебільшого  під прикриттям якихось офіційних державних або
напівдержавних  установ, завдяки чому вона уникала
особливих  ускладнень у стосунках з поліцією.

Наприклад,  один із основних видів діяльності ЗБУО —
розп  всюдження і транспортування з-за кордону на
підросійську  Україну забороненої літератури здійснювався під
маркою  книгарні журналу «Киевская старина» та
університетської  книгарні в Києві (книжкові надходження до
університетської  бібліотеки доглядові поліцейських органів не
підлягали).  Завідуючий бібліотекою Є.К.Тимченко
замовляв  заборонену літературу за кордоном і передавав її до
книгарні  «Киевской старины», звідки книжки і часописи
розповсюджувались  уже по всій Україні. На місцях цьому
сприяли  члениЗБУО М.Ф.Комаров (Одеса), Б.Д.Грінчен-
ко,  І.Л.Шраг, Г.Коваленко (Чернігів), М.І.Міхновський
(Харків)  тощо12. Велику роль у налагодженні роботи
київської  книгарні відігравав її управляючий В.П.Степаненко —
виходець  із селян, людина, фанатично віддана цій справі.

При  Раді організації діяв видавничий гурток, до якого
входили  С.О.Єфремов, Ф.П.Матушсвський, В.Ф.Дурдуків-
ський,  О.І.Лотоцький, В.М.Доманицький, В.М.Страшке-
вич  та В.К.Прокопович. Саме на основі цього гуртка
утворилося  українське видавництво «Вік». У 1898 р. з нагоди
століття  виходу в світ «Енеїди» 1.П.Котляревського гурток
взявся  за видання збірки творів українських письменників
рідною  мовою. Цензура в цей час трохи послабшала,
завдяки  чому вдалося помістити в збірнику біографічні нариси
про  авторів з їхніми портретами (вперше за останні чверть
віку).  Книжку було видано в кредит, завдяки великому
попиту  на неї (в основному серед інтелігенції), вдалося не
тільки  покрити борг, але й зібрати необхідні кошти для
заснування  видавництва, яке дістало назву «Вік». Це було
перше  видавництво, яке відкрито займалося друком і
розповсюдженням  української літератури. Значення цієї події
важко  переоцінити, особливо для подальшого розвитку
національного  руху в Україні, адже друковане слово було
однією  з найважливіших умов підтримки національної
культури,  розповсюдження кращихїїзразків у масах. «Українська
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книжка,  згадував С.О,Єфремов, — починає топтати
стежку  і під рільську стріху, і в господу інтелігентних людей»13.
Зрозуміло,  що діяльність видавництва багато чого давала і
в  організаційному плані: накопичувався необхідний досвід,
використаний  пізніше під час революцій.

Отже,  на перщий погляд, Загальна безпартійна
українська  організація займалася тими ж культурницькими
справами,  що і її попередники — українофіли. Однак
культурництво  це було вже не гуртківським, замкненим у собі. Воно
орієнтувалося  на маси інтелігенції та напівінтелігенції,
особливо  сільської, тісно пов’язаної з народом. Крім того, був
зроблений  необхідний організаційний крок, який створив
умови  для формування партійної організації — діяльність
розкиданих  по Україні та ізольованих громад починає
об’єднуватися  І координуватися з одного центру. Єдиною
хибою  цього перехідного етапу до політизації колишнього
культурництва  були вагання старіших членів організації,
які  ніяк не зважувалися на останній крок •—* висунення
політичних  гасел і утворення партії, Однак життя, нарешті,
поклало  край цим ваганням.

Події  1901—1903 рр, (робітничі страйки, селянські
виступи)  t а також утворення партій радикальною частиною
молодшої  української інтелігенції, яка висувала політичні
гасла,  призвели до нового загострення «конфлікту
поколінь»  серед колишніх українофілів. Саме слово
«українофіл»  набуло вкрай негативного змісту як символ
поверхневого,  а в певному значенні зрадницького, ставлення до
української  справи, В 1903 р. члени Ради склали проект
програми  ЗБУО, практично — план організації нової партії.
Проект,  надрукований на листках цигаркового паперу,
було  розіслано по всіх місцевих громадах для обговорення.
Головні  ідеї програми зводилися до двох вимог:
проголошення  автономії України та інших національних частин
Росії;  широкого запровадження української мови в усіх
школах,  у судочинстві, адміністративних справах тощо.
Соціально-економічні  питання в проекті ігнорувалися. Ре-
зул  татом цього став демарш 1.М,Стешенка, який заявив,
що  його громада вийде з організації, якщо до програми не
увійдуть  соціально-економічні питання.

Того  ж року в Києві відбувся з’їзд ЗБУО, на якому
розгорнулися  бурхливі дискусії. Старі члени організації»
звиклі  до зручною, хоча і в нових формах, культурництва,
до  того ж, обтяжені родинами, посадами і побутом, були
вкрай  налякані політичними вимогами. Після тривалих
обговорень  проект програми з політичними вимогами було
ухвалено.  Гарячі дискусії точилися навколо питання про
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назву  партії. Пропонувалося декілька варіантів:
«національно-демократична»,  «українська національна»,
«демократична»  і «радикальна». Учасники не дійшли єдиної думки
і  вирішили відкласти це питання до наступного з’їзду. В
організаційному  плані відбулися певні зрушення — вдалося
омолодити  склад Ради. До неї увійшли С.О.Єфремов,
Б.Д.Грінченко,  В.М.Чеховський. Лише через рік (восени
1904  р.) наступний з’їзд ухвалив назву партії («Українська
демократична  партія») та її програму14. З цим варіантом
програми,  а особливо політичною бездіяльністю
новонародженої  організації не погодилися молодші члени партії,
які  вважали програму не досить радикальною, а саму
партію  ъ такому вигляді — недієздатною. Водночас Київська,
Петербурзька  і Одеська громади відмовилися сплачувати
внески.  Суть конфлікту була зрозумілою — старші члени
партії  сподівалися, що зміна вивіски з безпартійної на
партійну  та прийняття (але не пропаганда) політичної
програми  задовольнять радикальну частину колишньої ЗБУО,
в  той час як партія буде й надалі займатися звичними
справами.  Але вони прорахувалися. Молодші громадівці не
пішли  на компроміс. Українське питання незалежно від
бажань  колишніх культурників вийшло за межі національно-
культурного.  Воно булотісно зав’язане на політичні та
соціально-економічні  проблеми. Вже діяла українська соціал-
демократія  в особі Революційної української партії
(РУП).  Активну діяльність в Україні розгорнули Бунд,
РСДРП,  есери. Серед інтелігенції, у тому числі й
української,  з кожним днем зростав вплив російських
лібералів  — «Союза освобождения». В безплідних дискусіях з
очевидних  питань члени УДП втрачали темп, партія
залишалася  аморфним, бездіяльним у політичному плані
об’єднанням.

У  результаті УДП, не проіснувавши й року,
розкололася.  З неї вийшли Б.Д.Грінченко, С.О.Єфремов, М.П.Ле-
вицький  та Ф.П.Матушевський. Цс сталося восени 1905 р.,
коли  стало цілком очевидним, що УДП не спроможна до
активних  дій на політичному терені. Єдиною, дійсно
корисною  справою, на яку спромоглася УДП, було скасування
обмежень  на українське друковане слово, які існували з
часів  горезвісного Емського указу Олександра II 1876 р. .

Наприкінці  1904 р., коли в політичній моді були різного
роду  петиції, на ювілеї І.С.Лсвицького з ініціативи членів
УДП  була складена петиція до царського уряду про відміну
закону  1876 р. Протягом 1904 р. відповідні петиції
надсилалися  від земств, різних сільськогосподарських товариств,
видавництв,  міських дум тощо. Через рік до Петербурга
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вирушила  делегація, да складу якої увійшли І.Л.Шраг,
В.П.Науменко,  О.П.Косач та М.А.Дмитрієв. Члени
делегації  зустрілися з головою кабінету міністрів С.Ю.Вітте і
дістали  від нього усні запевнення про те, що незабаром
обмеження  на український друк будуть скасовані15.

Ці  прагнення зустріли підтримку з боку прогресивної
російської  інтелігенції, переважно академічної, В січні 1905 р.
міністр  освіти доручи в Академії наук розглянути питання
щодо  цензурних обмежень української мови і викласти з
цього  приводу свої міркування. Відповідні доручення
дістали  Харківський та Київський університети. В них були
створені  комісії: у Харківському М.Ф.Сумцов  (голова),
М.П.Чубинський,  Д.М.Овсянико-Куликовський, О.О.Ра-
євський,  Т.1.Буткевич, М.О.Максимейко, С.В.Соловйов,
О.К.Білоусов  та ін., у Київському — М.Дашкевич, В.М.Пе-
ретц,  М.К.Цитович, М.Довнар-Запольський та ін. В обох
комісіях  від УДП були присутні М.Ф.Сумцов та В.Б.Антоно-
вич.  Зрозуміло, що обидві комісії з України у своїх
висновках  солідаризувалися з вимогами української
інтелігенції.  Більш цікавий зміст доповідної записки,
складеної  комісією імператорської Академії наук. До комісії
увійшли  академіки Ф.Є.Корш (голова), А.С.Фамніцин,
В.В.Заленський,  Ф.Ф.Фортунатов, 0*0.Шахматов,
А.С.Лаппо-Данилевськийта  С.Ф.Ольденбург. їм
допомагали  члени української колонії в Петербурзі С*Ф. та
О.О.Русови,  Ф.К.Вовк, П.Я.Стсбницький, М.А.Славинсь-
кий  та О.І.Лотоцький. Фактично авторами записки «Об
отмене  стеснений малорусского печатного слова»16 були
академіки  Ф.Є.Корш та О.О.Шахматов. Ці вчені
продемонстрували  не тільки велику наукову, а й чисто людську
сумлінність,  виступивши беззастережними противниками будь-
яких  утисків української мови. Цс був акт громадянської
мужності  навіть в умовах революції, оскільки серед
переважної  більшості російської громадськості українське
питання,  м’яко кажучи, не зустрічало скільки-небудь
помітної  підтримки.

Утім,  усі ці заходи виявилися безрезультатними.
Записки  загубились десь у бюрократичних коридорах влади, і
фактично  царські укази 1876 р. і цензурні правила 1881 р.
не  були скасовані. Водночас на хвилі революції були видані
«Тимчасові  правила» щодо друку (24 березня 1906 р.), які
фактично  відкривали дорогу для українських видань.

Згаданий  вище епізод з боротьбою за рівні права
українського  друку з усією очевидністю показав необхідність
радикалізації  ліберального руху. До цього підштовхували і
події  революції 1905—1907 рр. Група, що відокремилася від
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УДП,  утворила Українську радикальну партію (УРП), яка
фактично  не відрізнялася дід УДП у плані політичних
вимог,  але була значно активнішою, В результаті розколу
УДП  опинилася на грані повного занепаду, оскільки з неї
вийшли  найактивніші елементи. Втім, УРП не змогла
налагодити  скільки-небудь серйозної партійної роботи, якщо
не  рахувати публіцистичну активність С.О.Єфремова та
широку  видавничу діяльність, Розкол (причини останнього
крилися  не тільки в ідейних або тактичних суперечностях,
але  й особистих амбіціях) призвів до і ого, що обидві партії
опинилися  в стані кризи. Оскільки наближалися вибори до
І  Державної думі , довелося переступити через партійні і
особисті  незгоди та об’єднати зусилля. Наприкінці 1905 р.,
після  чергового з’їзду УДП, який прийняв рішення
об’єднатися  з УРП, відбулася зустріч лідерів обох партій. УДП
представляли  І.Л.Шраг, Є.Х.Чикаленко та Є.К.Тимченко,
УРП  Б.Д.Грінченко та М.П.Левицький. В ході тривалих
дискусій  було досягнуто угоди про об’єднання партій17, До*
сягнутий  компроміс відбився навіть у назві нової
організації:  Українська демократично-радикальна
партія  (УДРП).

Однак  міжпартійні чвари не пройшли даремно. Енергію
і  час було втрачено. До того ж, частина елітної української
інтелігенції,  яка задовольнялася гаслом свободи
національно-культурного  життя, перейшла до табору утвореної восе*
ни  1905 р. партії російських конституційних демократів. У
Києві,  наприклад, до кадетів примкнули такі відомі діячі
(дехто  з них — члени Старої громади), як 1.В.Лучицький,
В.П.Науменко,  Л.М.Ясноподьський, Ю.О.Кистяківський,
М.М.Могилянський,  А.В.Корчак-Чепурківський, Є.Ф.Вот-
чалтаін.1*  У результаті в передвиборній думській кампанії
УДГП  брала участь у союзі з російськими кадетами.
Показово,  що від УДРП до І Думи пройшов лише один
представник  — В.М.Шемет (український земський діяч,
землевласник  з Полтавської губернії), а від кадетів — І.Л.Шраг,
П.І.Чижевський,  А.Г.Вязлов та М.Ф.Біляшевський. Це не
завадило  лідерам партії розгорнути активні дії, спрямовані
на  консолідацію українських депутатів у І Думі. З цією ж
метою  до Петербурга негайно виїхав М.С.Грушевський.
Невдовзі  була сі корена українська думська фракція, до якої
увійшли  44 депутати. Петербурзька громада УДРП
(П.Я.Стебницький,  О.О.Русов та ін.) відшукала
приміщення  для проведення засідань фракції і взагалі взяла на себе
всі  технічно-організаційні клопоти по влаштуванню
діяльності  цієї фракції, яка існувала під вивіскою українського
парламентського  клубу.
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Утворення  української політичної фракції значною
мірою  сприяло оформленню національного руху в легальних,
конституційних  рамках. Це свідчило про те, що
український  лібералізм існував уже не тільки як певна система
ідей,  але й як практично діючий політичний рук. У наявності
були,  зокрема, такі його компоненти, як партія 1 легальне
представництво  у виборному конституційному органі.
Ліберальна  інтелігенція дістала можливість вести відкриту
політичну  діяльність у рамках закону, набиратися досвіду
такої  діяльності.Думська фракція стала також місцем
пропаганди  національно-визвольних ідей серед депутатів-се-
лян  з України! а через них і серед селян-виборців. Значення
цього  важко переоцінити, якщо взяти до уваги велику
відчуженість  селянства від міської інтелігенції, тим більше від
її  еліти, яка була основним акумулятором новітньої
національної  свідомості та ідеології. Нарешті, думська
українська  фракція видавала часопис «Украинский вестник», який
знайомив  російську громадськість з українським питанням,
і,  взагалі, всілякими засобами пропагувала його серед
петербурзької  інтелігенції.

Що  ж дз практичної парламентської діяльності фракції
і,  перш за все, інтелігенції, яка очолювала її, то вона була
не  дуже плідною внаслідок загальної політичної слабкості
ць  іго угруповання, а також через короткочасність
існування  самої І Думи, розігнаної через 72 дні. За пропозицією
О.І.Лотецького  українська фракція виступила з
ініціативою  про скасування реакційного закону від 15 квітня 1906
р.,  спрямованого проти страйків сільських робітників.
Через  «трудовиків» (селянське угруповання в Думі) проект
було  офіційно подано на розгляд, але через розпуск Думи
депутати  так і не встигли його обговорити. Велася розробка
законопроектів  про національні права та про автономію,
але  внести в Думу їх не встигли. Взагалі національні
питання  з великими труднощами пробивалися до І Думи. Це
пояснювалось  тим, що російські кадети, які переважали в
Державній  думі, ставилися до цих питань з упередженням.
Члени  української фракції виступали в ході засідань з
промовами  по цілій низці різних питань, що підіймалися в
Думі,  зокрема, вони рішуче протестували проти
єврейських  погромів (І.Л.Шраг за одну з таких промов зазнав
переслідувань  з боку властей)19.

На  період діяльності І Думи припадає спроба
консолідації  думських діячів — представників національних
окраїн  імперії. В листопаді 1905 р. у Петербурзі відбувся з’їзд
прихильників  автономії та федералізму, в якому брало
участь  115 чоловік — представників різних
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тей  Росії, крім самих росіян. Утворився Союз автономістів-
федералістів,  до якого увійшли українські думські діячі.
Союз  проіснував менше місяця і майже нічого не встиг
зробити,  однак він показав наявність прагнень підлеглих
імперії  народів до рівноправних стосунків і
продемонстрував  прогресивній російській громадськості болючість
національного  питання.

Наростання  революційних подій, стрімкий розвиток
політичних  партій в Росії і власний досвід, у тому числі
думський,  остаточно поклали край старомv культурництву.
Лідер  поступової української Інтелігенції М.С.Грушевський
писав  у березні 1905 р.: «Українство в Росії повинно вийти
на  границі ідеї етнографічної народності, стати політичним
1  економічним, узятися до організації української суспіль*
ності,  як нації, уже тепер, коли не хоче зостатися "за
флангом"  і спізнитися знову на довгі покоління»20. Ліберальний
рух  української інтелігенції остаточно перейшов на
політичні  рейки і навіть культурницька діяльність, яка
залишалася  невід’ємною його ознакою, набула політичного
забарвлення.  Революція показала, що у випадку запровадження в
Росії  конституційних форм скористатися ними зможуть у
першу  чергу національно сконсолідовані групи21. Втім,
усвідомлення  цього та й сама політизація ліберального
українського  руху запізнилися. Спроба налагодити легальну,
а  тим більше, конституційну діяльність припадали вже на
час  спаду революції.

Це  показала й діяльність II Думи і українських
депутатів  у ній. Жодного члена УДРП в ній вже не було. Однак
українська  думська громада утворилася під прямим
впливом  осередку цієї партії в Петербурзі, особливо її лівого
крила.  В ній було опрацьовано (до громади входило 47
депутатів)  законопроекти про автономію України, місцеве
самоврядування,  про введення української мови в школі,
суді,  церкві22. Втім, єдиним серйозним практичним
виступом  українських депутатів II Думи були їхні поправки до
законопроекту  про народну освіту. В них містилися вимоги
створення  курсів української мови, літератури та історії для
учителів,  запровадження обов’язкового викладання
української  мови в учительських семінаріях в Україні,
заснування  в університ гах краю (Київському, Харківському та
Одеському)  кафедр української мови, літератури та
історії23.  Українська фракція видавала свою газету «Рідна
справа Вісті  з Думи», яка вже була зорієнтована на маси
українського  громадянства (її передплачувало близько
2  тис. чоловік). В ній друкувались промови депутатів від
України,  матеріали про діяльність громади тощо.
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Розпуск  II Думи (вона проіснувала 103 дні, до 3 червня
1907  р.) припинив діяльність думської громади. Починався
наступ  реакції на останні інституції, відвойовані в ході
революції,  у тому числі на Думу. Новий виборчий закон
фактично  звів нанівець саме Існування Думи і вона а цього часу
перетворилася  для всіх — і прогресивних, і реакційних
сил  — всього лише в місце пропаганди своїх ідей.
Української  фракції в III Думі вже не Існувало. Найвидцтнішою
постаттю  серед думських депутатів того часу був історик
професор  І.В.Лучицький, який належав до кадетської
партії,  але водночас боронив українські інтереси (хоча й досить
невдало  через особисту ділову неохайність).

Єдина  справа, на яку наважилися українські депутати
III  Думи, стосувалася висунення законопроекту про ст; о-
рення  української початкової школив Україні. «Під
проектом,  —• писав сучасник, — стоять головним чином підписи
тих  депутатів, відомість та популярність котрих не
переходить  меж думської канцелярії, де вони отримували
платню»24,  Проект, під яким стояли підписи 37 депутатів, у тому
числі  деяких російських кадетів, пролежав у канцеляріях
два  роки, аж доки не був реанімований у зв’язку з
обговоренням  законопроекту про початкову школу. На засіданні
Думи  1.В.Лучицький виголосив промову, присвячену
питанню  національної школи (у ній ішлося також про вимоги
українських  виборців), але таку невдалу,І туманну, що
обуренню  київської поступової інтелігенції не було меж.
Незважаючи  на підтримку лідера кадетів П.М.Мілюкова,
поправка  до законопроекту про початкову школу, висунута
1.В.Лучицьким,  була відхилена більшістю ,

Думська  діяльність поступової інтелігенції була
найзручнішою  для неї формою політичної активності, оскільки
вона  бажала діяти в рамках закону І конституції. Але надто
вже  кидається у вічі безплідність цієї діяльності в тих
умовах,  Жодною рішення з українських справ не було
прийнято  через думських діячів. Жодних реальних зрушень не
було  досягнуто. Єдине, що вдалося,—набути певного
досвіду  парламентської діяльності, участі у виборах, легальної
агітації  і т.п.

Проте  діяльність ліберально-демократичної інтелігенції
в  період першої революції і з початком наступу реакції не
обмежувалася  думською діяльністю. УДРП не тільки
робила  спроби проводити свою політичну лінію через думську
трибуну,  але й виступала чи намагалася виступати
самостійно.  Наприклад, у липні 1906 р. партія виступила зі
зверненням  до з’їзду земських і міських діячів у Москві з
вимогою  підтримати гасло автономії України36, можливо,
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сподіваючись  таким чином викликати інтерес до
української  справи серед передової російської інтелігенції. Взагалі
УДРП  докладала чимало зусиль, прагнучи до того, щоб
українське  питання зайняло чільне місце в програмах
російських  лібералів. М.С.Грушевський, зокрема, вважав за
необхідне  постійно вести роз’яснення суті українських
вимог  серед російської громадськості, щоб ці вимоги
розглядалися  останньою як складова частина політичних і
соціально-економічних  питань загальнішого характеру27. Саме
з  цією мстою часопис «Украинский вестник» видавався
російською  мовою. Це обумовлювалося, очевидно, двома
головними  причинами. По-перше, російська ліберальна та
ліберально-демократична  інтелігенція користувалася
значною  підтримкою середніх верств міста (а головні
революційні  події розгорталися саме в містах) і взагалі була
більш  організованою силою. По-друге, тим самим
проявлялася  давня повага української поступової інтелігенції до
російської  культури, яку всі видатні українські діячі
безумовно  визнавали культурою світового рі вня, і до російської
революційної  та опозиційної традиції. Українські
поступовці  прагнули до єдності дій з російською демократією у
спільній  боротьбі проти царату, однак ці прагнення не
завжди  зустрічали відгук.

На  жаль, у політичній сфері УДРП не досягла майже
ніяких  успіхів. Весь доробок парламентарної діяльності,
організаційно-політичної  роботи стосувався здебільшого
життя  і потреб самої інтелігенції. Політичні гасла, що їх
висували  діячі УДРП, зустрічали підтримку лише серед
частини  міської і сільської інтелігенції, для народних мас
вони  залишалися незрозумілими. Навіть таке питання, як
запровадження  шкіл рідною мовою, що, здавалося б, мало
зустріти  схвальний відгук села, теж не дістало широкої
підтримки.  Є.Х.Чикаленко у своїх спогадах описує досить
красномовні  епізоди, коли селяни відмовлялися від
викладання  українською мовою в школах, бо не хотіли, щоб їхні
діти  залишалися «мужиками»28. Головної мети будь-якої
партії  — впливу в масах — УДРП не досягла. Вона
залишалася  досить аморфним, суто інтелігентським угрупованням
і  революція показала її нездатність до масової політичної
діяльності.  З наступом реакції, після зміни виборчого
закону  (3 червня 1907 р.) партія втратила легальну політичну
трибуну  — місця в Думі. В її рядах почався розбрат. У 1908 р.
С.О.Єфрсмов  писав, що партія пережила серйозну
політичну  еволюцію, «яка не скінчилася, можна сказати, і
зараз,  завдяки чому партія стоїть на роздоріжжі між істинним
демократизмом  та полохливим опортунізмом»29. Ця політична
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незрілість  призвела до того, що в період реакції» коли
постала  питання про поєднання легальних та нелегальних форм
діяльності,  значна частина членів УДРП просто вийшла з
партії,  боячись урядових репресій* Радикальні елементи
теж  не наважувалися на відкриту політичну боротьбу і
повернулися  до культурництва, лише іноді під його
прикриттям  звертаючись до політичної діяльності.

Культурництво,  від якого поступова інтелігенція ніколи
не  відмовлялася, під час революції 1905—1907 рр. пішло
вгору.  Воно стало важливою сферою позапартійної
діяльності  лібералів, яка доповнювала партійну, а нерідко й
переважала  її. Культурництво вже не було аполітичним, воно
орієнтувалося  не на вузьке коло вибраних, а на маси
інтелігенції,  середніх верств міста і на селянство. Головним
завданням  залишалося пробудження і виховання
національної  свідомості мас, виведення їх із культурного
небуття.  Але це завдання здійснювалося новими методами.

Найхарактернішою  ознакою нового рівня
культурництва  стало заснування культурно-освітніх товариств —-
«Просвіт»  за зразком львівської «Просвіти», створеної ще в
1868  р. Перші «Просвіти» в Наддніпрянській Україні було
засновано  в Одесі і Катеринославі у 1905 р. Характерно, що
в  одеській «Просвіті», наприклад, майже всі члени
правління  були функціонерами УДРП або ж людьми,
близькими  до неї (М.Ф.Комаров, О.Г,Панченко, М.Д.Клименко—
юристи,  Л.П.Ковальчук — директор гімназії)30.

У  квітні 1906 р. відкрилася «Просвіта* в Кам’янці-
Подільському,  протягом 1907 р. *— у Житомирі, Чернігові,
Миколаєві  та Києві31. На початок 1908 р. в Україні діяло
вже  дев’ять «Просвіт» у великих містах і 30 філіалів у селах
та  містечках. Привертає увагу той факт, що найінтенсив-
ніше  «Просвіти» утворювалися саме на спаді революції.
Формальна  аполітичність цих товариств приваолювала, з
одного  боку, інтелігенцію, яка вже боялася політичної
діяльності,  але й не могла залишатися бездіяльною, а з
Іншого  — тих діячів, які вбачали в освітніх товариствах
реальний  засіб, що відкривав широкі можливості для
продовження  національно-політичної роботи під легальною
вивіскою.  Ще однією причиною відтоку інтелігенції до
просвітніх  товариств були урядові репресії проти української
преси.

Після  виходу листопаді 1905 р, «Тимчасових правил»
щодо  друку, які значно послабляли цензуру, стався
справжній  вибух у розвитку української легальної преси.
Вже  до середини 1906 р. виходило 35 українських
періодичних  видань. З початком реакції їх залишилося три.
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Стільки  ж їх виходило і в 1907 р. і всі вони належали
ліберальній  інтелігенції33. Серед них найбільш відомою була
газета  «Рада», яку видавав (на власні кошти) Є.Х.Чикален-
ко.  Інші легальні видання з’являлися спорадично і, не
витримуючи  тиску адміністративно-поліцейських органів,
зникали,  В таких умовах просвітні товариства залишалися
єдиною  формою легального існування живого українського
слова,  до того ж, вони користувалися правом видавничої
діяльності.

Завдяки  власним бібліотекам і читальням «Просвіти»
ста  вали осередками розповсюдження і пропаганди
друкованого  українського слова, яке користувалося зростаючим
попитом  як у місті, так і на селі,

В  умовах реакції і широкого наступу не тільки на
політичні,  але й будь-які інші прояви національної свідомості
української  інтелігенції, «Просвіти» залишалися майже
єдиними  осередками пропаганди національно-визвольних
ідей,  хоча б і в завуальованій формі. Вони стали тим
легальним  містком, через який підтримувався безпосередній
зв’язок  свідомої інтелігенції з масами. Саме в «Просвітах»
розпочалося  своєрідне «ходіння в народ» української
інтелігенції  у ті часи, коли, здавалося б, мали завмерти всі форми
національного  життя. Діячі «Просвіти» орієнтувалися на
активну  роботу саме серед сільського населення.
Наприклад,  кам’янець-подільська «Просвіта» заснувала в роки
своєї  діяльності п’ять бібліотек-читалень у селах округи,
катеринославська  — шість. Житомирська «Просвіта»
надсилала  до сіл українську літературу, де її розповсюджували
учителі  та земські службовці . Деякі сільські філіали
міських  «Просвіт» перетворювались на досить популярні освітні
центри.  В селі Мануйлівка (Катеринославська губ., Ново-
московський  повіт) «Просвіта» мала власний будинок з біб-
ліотекою-читальнею.  До її складу входило 57 чоловік
(селяни,  батраки, земські службовці)34. Один із керівників
катеринославської  «Просвіти» писав у 1908 р., що в результаті
їхньої  діяльності «по селах теж почався рух серед
інтелігенції.  Рух цей спрямований до культурної діяльності, з
одного  боку, а з іншого — до покращання економічного
становища  села. До нашої «Просвіти» надходить багато
прохань,  щоб вона відкривала філіали по селах»35. У
документах  кам’янсць-подільської «Просвіти» зазначалося, що в
селах,  де відкривалися бібліотски-читальні, мешканці
охоче  беруть літературу українською мовою, передають
книжки  від хати до хати, багато селян, особливо молодь,
навчилися  читати рідною мовою36. Діяльність «Просвіт» сприяла
задоволенню  зростаючих потреб сільського населення в ук-
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раїномовній  літературі, В «Раді» за 1 серпня 1907 р. була
вміщена  досить характерна підбірка селянських листів,
надісланих  до кам’янець-подільської «Просвіти», в яких
повторювалося  в різних варіантах одне-єдине прохання:
«Просимо  у вас книжечок, як хліба». Цікаво, що саме це
товариство  розповсюджувало літературу не менш як у 100
різних  населених пунктах на Поділлі37.

Діяльність  «Простат» у містах мала дещо іншу
спрямованість.  Тут була зовсім інша аудиторія: гімназисті?,
студенти,  службовці, учителі, іноді робітники та селяни.
Інтелігенція,  яка працювала в «Просвітах» міст, створювала
освітні  гуртки і курси, брала участь у виданні художніх
книг,  календарів, науково-популярної літератури
українською  мовою. Одна з найбільших «Просвіт» — київська —
за  чотири роки свого існування організувала 25
літературно-музичних  вечорів і концертів з української тематики, 80
популярних  лекцій, ЗО читань, видала 36 популярних
брошур  тиражем 164 тис. примірників та «Каталог книжок для
українського  читання». Тут розгорнули свою діяльність
такі  відомі діячі українського руху, як Б.Д.Грінченко,
С.О.Єфремов,  М.В.Лисенко, Л.М.Старицька-Черняхівська
та  ін.

Чернігівська  «Просвіта» (близько 300 членів)38, яку
очолювали  М.М.Коцюбинський та І.Л.Шраг, діяла
приблизно  в такому ж ключі, однак їй, так само як 1 іншим
«Просвітам»,  доводилося вести постійну боротьбу за
існування  в умовах жорсткого
адміністративно-поліцейського  тиску, який з 1908 р. постійно зростав.

У  липні 1908 р. вийшов указ Сенату, згідно з яким
діяльність  українських освітніх організацій визначалася
такою,  «що може викликати наслідки, які загрожують
громадському  спокою»39. Указ відкривав для місцевої
адміністрації  нові можливості для посилення тиску на «Просвіти»,
що  створювало навколо них своєрідний суспільний вакуум,
оскільки  люди вже просто боялися підтримувати зв’язки з
ними,  остерігаючись «неприємностей». У 1908 р. після
ретельного  обшуку було розгромлено одеську «Просвіту».

Загальний  наступ реакції після поразки революції
1905—1907  рр. проявився, чи не найбільшою мірою, саме в
галузі  національних проблем. З’явилися російські
чорносотенні  організації. У Києві шовіністична російська
інтелігенція  утворила «Клуб русских националистов». Розгорталася
боротьба  з «мазепинством» (так почали називати в
офіційних  імперських колах український рух), у будь-яких,
навіть  найлояльніших, його проявах. У зв’язку з балканською
кризою  (анексією Боснії Австрією) в російському суспільстві
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знову  відбувався «ренесанс» панславізму, ідеї об'єднання
слов'янських  народів під егідою могутньої Росії. Це давало
додатковий  імпульс боротьбі проти «сепаратистських»
рухів  у самій імперії. Український рух проголошувався
проявом  австро-німецької інтриги. «... Репресії проти
українства,  —писав В. Дорошенко, — стають на порядку деннім,
сиплячися  день за днем ніби з рогу достатків, набираючи
характеру  послідовної системи в міру того, як міжнародний
горизонт  почали вкривати зловісні хмари»40. Звичайним
явищем  стали переслідування за приналежність до
українських  товариств, за передплачування українських
часописів,  за розмови українською мовою на службі, в гімназіях
та  училищах. Нерідко навіть в офіційних документах,
оголошеннях  заборонялося вживати саме слово «український»,
замість  якого примушували вживати «малоросійський».

В  таких умовах партійна діяльність
ліберально-демократичної  інтелігенції стала неможливою. У 1908 р. УДРП
припинила  своє існування як партія і перетворилася на
безпартійне  Товариство українських поступовців (ТУП).
Цікаво,  що аморфність і невиразність УДРП стала однією з
умов  збереження її кадрів, Вона не потерпіла такого
розгрому,  як соціалістичні українські партії, зберегла своїх
діячів»  майно і перейшла до культурно-освітньої діяльності,
яка  в умовах реакції давала можливість зберегти ссціально-
психологічне  підгрунтя українського
національно-визвольного  руху. Революція показала, що українська
ліберально-демократична  інтелігенція ще не здатна на зрілу
партійно-політичну  діяльність, однак партії, створені нею,
стали  своєрідним зародком майбутніх партій, які вийшли
на  історичну арену під час Лютневої революції 1917 р.

Цікаво,  що Товариство українських поступовців
об’єднало  не тільки колишніх членів УДРП. До нього увійшли
елементи,  які відокремилися від розгромленої української
соціал-демократії,  частина колишніх есерів тощо. ТУП
стало  «другим виданням» Загальної безпартійної української
організації,  але зміст діяльності цього угруповання дещо
відрізнявся  від попереднього. Репресивна практика властей
щодо  новокультурництва призвела до того, що воно
об’єктивно  ставало фактором політичного життя. «Рада»,
друкуючи  а.а своїх стсрінках матеріали про поліцейські репресії
проти  всього українського, формально лише констатувала
події,  фактично ж вона ставала рупором агітації проти цих
репресій.  «Просвіти» пропагували українську культуру,
мову,  а значить, зміцнювали національну свідомість, що в
умовах  «тюрми народів» сприяло формуванню й політичної
свідомості  в її національних формах. Українське наукове
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товариство  в Києві, очолюване М.С.Грушевським,
закладало  фундамент національної гуманітарної науки -** одного
з  найважливіших засобів формування національної
свідомості  на науково-теоретичному рівні. Українські часописи,
що  видавалися у Відні і Парижі Німецькою і французькою
мовами,  не давали українському питанню локалізуватися,
Знайомили  з ним європейську громадськість. Українські
видавництва,  незважаючи на всілякі перешкоди, сприяли
розвиткові  національної літератури, сам факт існування
якої  в умовах нової хвилі гонінь на українське друковане
слово  розглядався сучасниками як прояв опору режимові.
Вся  ця діяльність відбувалася під егідою Товариства
українських  поступовців, яке, зрозуміло, було нелегальною
організацією.

Не  можна сказати, що ТУП повністю втратило ознаки
партійності.  Щороку відбувалися нелегальні з’їзди
організації  в Києві. Товариство мало керівні органи, діяло в
тісному  контакті з партією кадетів. Однак усі ці атрибути
означали  не що інше, як партійну ембріональність ліосрально-
демократичного  руху, хоча на той час /гака форма була
найвигіднішою,  оскільки не давала приводу для репресій,
убезпечуючи  тим самим, певною мірою, від арештів діячів
руху.  Недарма в доповідях жандармських органів в 1908—
1911  рр. рефреном повторювалась думка про відсутність
агентурних  та інших даних щодо наявності «мазепинсько-
го»  руху в Україні41.

Били  тривогу в газетах «Новое время» і «Киевлянин»
члени  клубу російських націоналістів (зокрема, депутат
Думи  О.І.Савенко), які в повсякденному житті
зустрічалися  з безперечними фактами зростання національної
свідомості  серед «мешканців Малоросії». Застосування найсу-
воріших  заходів вимагав і київський цензор С.М.Щоголєв,
який  небезпідставно назвав український рух «сучасним
етапом  південноросійського сепаратизму». В 1912 р. він
навіть  видав книгу, в якій зібрав безліч фактів, що свідчили
про  наявність організованого українського руху та його
легальні  прояви. С.О.Єфремов справедливо охарактеризував
книгу  як донос, а її автора як «шляхетного інформатора»42.
Однак  все це ще не давало приводу (навіть формального)
для  репресій проти лідерів руху. Втім, переслідування
українства  тривали.

У  1910 р. вийшов циркуляр міністра внутрішніх справ
П.А.Столипіна,  згідно з яким заборонялася діяльність
організацій  і товариств «інородницьких, у тому числі
українських  та єврейських, незалежно від цілей, що вони їх
переслідують»43.  Слідом розгорнувся справжній наступ на
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«Просвіти»,  Того ж року за «антиурядову діяльність» було
закрито  центральну — київську «Просвіту». В 1911 р.
розпорядженням  чернігівського губернатора ліквідується одна
з  найбільших «Просвіт» — чернігівська, В 1912 р. через
майже  щоденні обшуки самоліквідувалася «Просвіта» в
Житомирі,  закрився і її філіал у селі Каменському, Тоді ж
було  закрито український клуб у Києві, який виступав
спадкоємцем  «Просвіти», Наступного року
Катеринославській  «Просвіті» заборонили відкривати філіали в селах,
як  того добивалися селяни, припинилася діяльність
українського  клубу в Одесі44, Все це лише окремі епізоди
загального  наступу пргти легальних форм
національно-культурної  діяльності.

Одним  із результатів цього наступу став відхід значної
частини  інтелігенції від будь-яких форм громадської
діяльності.  «Міські люди, — писав у червні 1914 р. жандармський
чиновник  з Поділля, — бояться зближення з "Просвітами1'
а  причин загальнополітичних»45. Дехто взагалі повернувся
лише  до «домашнього вжитку» української мови, дехто
наважувався  лише на своєрідне етнографічне культурництво
зразка  70—80-х років у вигляді музично-драматичних
гуртків,  таких як «Кобзарь» (Москва), «Воян» (Полтава)
чи  «Малоросійський гурток» у Лубнах. Подібні гуртки
засновувались  також учителями сільських шкіл >
Харківській,  Полтавській, Херсонській губерніях4”. Здавалося б,
дещо  несподіваним наслідком переслідувань національної
культури  стало згуртування послідовної у своїх поглядам
інтелігенції  навколо Товариства українських поступовців.
Життя  показувало, що український рух вийшов уже на
такий  рівень розвитку, коли задушити його, звестидо рівня
гурткового  етнографізму стало неможливим.

Переслідування  українського руху дало ще один,
несподіваний  для царської адміністрації, наслідок: він
перекинувся  й на економічну сферу у вигляді кооперативного
руху.  Цей процес відбувався за безпосередньою участю
ліберально-демократичної  інтелігенції, пов’язаної а ТУП, яка
цілком  свідомо шукала в ньому економічної бази для
національно-визвольної  боротьби. «„.Кооперативи, —
наголошувала  "Рада" ще в 1907 рм — крім матеріальної допомоги,
дадуть  можливість виховати в масі всі кращі громадські
Інстинкти.  І всі щиро народні, свідомі інтелігентські сили
повинні  стати на допомогу народу в цих пекучих справах
організації  1 просвіти» . Ініціаторами, натхненниками і
організаторами  кооперативних товариств стає земська
сільська  інтелігенція. «В кооперацію, — писав один із перших
дослідників  українського кооперативного руху П.Височан-
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ський,  — втягується все краще, що було в українській
народній  інтелігенції: іде сільський вчитель, іде лікар,
агроном,  іде літератор. Виробляється особлива форма
"кооперативного  культурництва", яка складає цілу епоху нашого
громадсько-політичного  руху»48. Одним з найвидатніших
діячів  цього руху був літератор, вчений, діяч ТУП В.М.До-
маницький.  Людина різнобічних інтересів, надзвичайно
талановита  і, незважаючи на смертельну хворобу,
колосальної  енергії, він зажив великої популярності серед
української  громадськості, Після смерті Доманицького в
серпні  1910 р. місцева влада заборонила ховати його в
Києві,  боячись маніфестацій,

За  активною участю інтелігенції кооперативи и ftjjyx в
Україні  набув масових форм, Кількість кооперативних
товариств  з 1906 по 1912 р. збільшилася з 572 до 24 7 649. Її ж
зусиллями  він набував усе виразнішого національного
забарвлення.  На кооперативному з’їзді в Києві (1908 р.),
наприклад,  уже пролунали вимоги селян-депутатів видавати
кооперативні  часописи українською мовою, На наступному
з’їзді,  який відбувся у Києві в 1913 р., українські
кооператори  спробували відстояти свою автономність від російської
кооперації.  Вимоги автономії кооперації були прямим
віддзеркаленням  програми ТУП у політичній сфері.
«Український  сепаратизм», з яким так рішуче боролася царська
адміністрація  в політиці і культурі, перекинувся і на
економічний  грунт. Втім, це були тільки перші кроки
поєднання  національно-політичних вимог з економічним
розвитком,  переоцінювати їхню глибину і вплив на широкі маси
селянства  не слід.

Крім  кооперації, поступова інтелігенція
використовувала  всі інші легальні можливості для пропаганди
українського  питання. Так, вимоги вільного розвитку української
мови  висувалися у 1911 та 1913 рр. на з’їздах агрономів у
Житомирі,  а з’їзд епідеміологів у Києві в 1913 р. навіть
ухвалив  спеціальну резолюцію щодо необхідності вести са-

нітарн^пропаганду  серед населення України українською
мовою50.  Виступи українських делегатів на
Всеросійському  з’їзді вчителів у Петербурзі (23 груд. 1913 р. — 3 січ. 1914
р.)  перетворилися в справжню маніфестацію на захист
вимог  запровадження української школи. Для багатьох із них
це  коштувало посади і заборони обіймати будь-яку
державну  посаду. Постійна пропаганда української школи велася
на  численних учительських курсах, які діяли щоліта по всій
Україні  і влаштов^ валися земствами. В результаті кількість
національно  свідомої інтелігенції постійно зростала,
незважаючи  на жорстокі переслідування українства. «Ук-
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раїнством,  —зазначалося в документах Полтавського
жандармського  управління за 1914 р., — тобто прагненням до
’’автономної  України”, заражена майже цілком вся
малоросійська  народна інтелігенція, яка близько стоїть до
народу,  переважно учителі та значна частина земського
третього  елементу, а також частина духовенства з малоросів і
духовна  семінарія»51. Подібні відомості надходили й від
Київського  охоронного відділення про український рух у
Київській,  Подільській та Волинській губерніях52. Водночас
жандарми  підкреслювали той факт, що селянство
залишається  інертним, ідеї, які пропагує українська інтелігенція,
не  зустрічають у нього підтримки. Це відповідало дійсності.
В  основному національно-визвольні ідеї знаходили відгук
саме  серед інтелігенції, особливо тих її представників, які
були  пов’язані з селом. Однак не можна сказати, що
багаторічна  діяльність цієї інтелігенції серед селян не давала
ніяких  результатів. На фоні основної національно-інертної
селянської  маси, яка зберігала національні ознаки не в силу
свідомості,  а через схильність до консерватизму 1
традиційності,  напередодні світової війни стали з’являтися перші
проблиски  нової національної свідомості. Крім уже
згаданих  фактів, що стосуються кооперативного руху, досить
промовистим  був випадок, пов'язаний з виступом
М.В.Родзянко  в IV Думі. В своїй промові він заявив, що селяни не
розуміють  української літературної мови і як приклад навів
епізод  часів революції, коли катеринославські селяни
негативно  поставилися до українського перекладу маніфесту 17
жовтня  1905 р., складеного діячами катеринославського
земства.  Відповіддю на цей виступ став протест селян
чотирьох  повітів Катсринославщини, в якому йшлося не
тільки  про підтримку ними національно-культурних домагань
української  інтелігенції, а й про автономію України53. Про
те,  що подібні ідеї почали зустрічати все більш активну
підтримку  серед широких верств населення України,
свідчить  демонстрація протесту в Києві проти заборони
святкування  ювілею Т.Г.Шсвчснка, в якій взяли участь не тільки
інтелігенція  та студенти, а й тисячі робітників. Поступово
відходили  в минуле часи, коли інтелігенція була відірвана
від  народних мас, її діяльність замикалася на самій собі, а
ідеї  не знаходили соціального підгрунтя. Але поки що
робилися  тільки перші кроки в справі поєднання
інтелігентського  національно-визвольного руху з масами, поєднання,
без  якого цей рух при всіх його перевагах залишився
слабким  і не дуже впливовим.

Передвоєнне  пожвавлення революційної активності
мас,  посилення страйкового руху і, водночас, послаблення
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репресивної  державної машини обумовили повернення
української  поступової інтелігенції до суто політичної
ДІЯЛЬНОСТІ,  На з’їзді ТУП (1911 р.) була розроблена
передвиборна  платформа до IV Думи, Як стратегічна мета
ставилося  завдання територіально-національної автономії
України  в складі федеративної Росії54, В тактичному плані як
політичне  гасло висувалися вимоги повернення до
громадянських  свобод, декларованих царським маніфестом 17
жовтня  1905 р. Українське питання підіймалося на ближчий
час  лише як національно-культурне, про політичні його
аспекти  не йшлося55. При всій поміркованості програми, в
обстановці  загального відступу доби реакції це був
обережний  крок уперед до легального виведення українського
питання  на рівень політичного. ВодночасТУПненаважув;
лося  виступати самостійно і знову увійшло в блок з
російськими  кадетами.

Лідери  кадетів на чолі з П.М.Мілюковим під час
виборчої  кампанії до IV Думи дали зобов’язання обстоювати в
Думі  право українців на національну школу. Це
пояснювалося  як передвиборними інтересами, так і тим фактом, що
всередині  самої кадетської партії в Україні з’явилося багато
прихильників  ТУПу. Дійшло до того, що київський комітет
кадетської  партії, який очолював І.В.Лучицький, заявив
центральному  комітетові, що вийде з партії, якщо вона не
підтримуватиме  українські домагання в Думі (до речі, деякі
кадети  були водночас членами ТУП).

За  ініціативою кадетів і українських депутатів у IV Думі
в  1913—1914 рр. декілька разів підіймалося питання щодо
української  школи (з подібними ініціативами виступав і
депутат  від Катеринославщини Г.І.Петровський
(більшовик),  щоправда, з інших мотивів). Улітку 1913 р. в Думі
розгорнулися  гарячі дебати з приводу утисків української
мови.  Кадети боронили національно-культурні права
українців,  але відмовлялися навіть згадувати про
національно-територіальну  автономію. Напередодні нової думської
сесії,  взимку 1914 р., лідер кадетів П.М.Мілюков
зустрічався  в Києві з членами проводу ТУП — М.О.Грушсвсь-
ким,  М.П.Василенком, Ф.П.Матушсвс* ким, Є.Х.Чикален-
ком  та ін. Поступовці вимагали підтримки їхніх вимог щодо
національно-територіальної  автономії України, однак
П.М.Мілюков  відмовився це робити56. Таким чином,
поступова  інтелігенція України мала в особі кадетів дуже
непевного  союзника, що згодом підтвердили події Лютневої
революції  1917р.

Ще  однією спробою консолідуватися з опозицією було
входження  ТУП до Всеросійського союзу автономістів-фс-

67



дералістів,  утвореного в 1911 р. Втім, діяльність останнього
не  виходила за межі загальних політичних (дуже
обережних)  декларацій.

Отже,  напередодні першої світової війни починається
новий  етап боротьби за політизацію українського питання.
На  цей час ліберально-демократична інтелігенція вже
здобула  визнання як безумовний лідер
національно-визвольного  руху, широких кіл міської та сільської інтелігенції, яка
складала  основну масу його учасників. Вона була ідейним
натхненником  українського кооперативного руху і
основною  рушійною силою національно-культурного руху,
закладаючи  таким чином ідейні основи консолідації
української  нації в її новітніх формах. Однак головною хибою
ліберально-демократичного  руху залишалася ізольованість
від  широких мас селянства, відсутність чіткої соціально-
економічної  програми (внаслідок традиційного потягу до
культурництва),  організаційна аморфність і нездатність (чи
небажання)  до інтенсивної політичної діяльності. Втім, як і
раніше,  останній недолік став рятівним засобом збереження
політичного  проводу руху від репресій, які розпочалися
влітку  1914 р. у зв’язку з початком світової війни (М.С.Гру-
шевський,  наприклад, хоча й був заарештований у 1915 р.,
залишився  в європейській частині імперії, підтримував
постійні  зв’язки з іншими діячами руху). Товариство
українських  поступовців існувало всю війну в режимі
«легального  підпілля».

1  серпня 1914 р. почалася перша світова війна.
Український  рух у всіх його проявах і формах опинився поза
законом.  Була ліквідована українська преса. Затихла
діяльність  «Просвіт»та інших культурних українських закладів.
В  історії ліберально-демократичного руху закінчився
період  передреволюційного ренесансу, період, який за всіма
ознаками  відрізнявся як від українофільської доби, так і від
періоду  національної революції 1917 р. і визвольних
змагань.  Поступова інтелігенція з національно-культурної
провідної  верстви перетворилася на політичну провідну
верству.  В певному значенні вона монополізувала
політичний  провід у національно-визвольному русі і, таким чином,
з  одного боку, сформувала його політично, з іншого —
ослабила  його малою репрезентативністю учасників. Як
показали  події 1900—і914 рр., сама по собі інтелігенція
неспроможна  вивести національно-визвольний рух на рівень
масового,  для цього були потрібні економічно могутніші і
соціально  стабільніші верстви чи класи. Робота по
залученню  мас до цього руху ще тільки розпочалася, тому
національно-визвольна  боротьба в її найдієвіших формах
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розгорталася  здебільшого в рамках
ліберально-демократичного  руху, основними рисами якого були поступовісгьЧево-
люціонізм),  прагнення до легально-конституційних форм
діяльності,  комбінування партійних і позапартійних
засобів  роботи? Користуючись аналогією з відомим афоризмом,
можна  сказати, що для поступової інтелігенції чверть
століття  перед першою світовою війною була своєрідною
генеральною  репетицією національної революції, і ця репетиція
виявила  всі хиби і досягнення того соціально-псмхслогічіг
ного  і політичного підгрунтя, що було закладене діячами
ліберально-демократичного  руху і багато в чому визначило
долю  цієї революції.

ІНТЕЛІГЕНЦІЯ  І СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТІЯ

Внаслідок  політизації українського руху на рубежі
XIX—XX  ст. він збагачується в цей час новими
формами  — до життя прийшов український соціалізм. На
початку  XX ст. останній сформувався не тільки як течія
політичної  думки, але й, передусім, як організований
політичний  рух, з власними, притаманними лише йому
особливостями  і рисами. Подібно до ліберально-демократичної течії,
пепедувала  в цьому русі, організовувала та ідейно
спрямовувала  його інтелігенція.

Соціально-економічні  передумови виникнення
українського  соціалізму в його організаційно-політичному,
партійному  втіленні в Україні були такими ж, як і в інших
регіонах  Російської імперії. На рубежі століть внаслідок
індустріалізації  економіки, пролстаризації і обезземелення
селянства,  зумовлених політичною відсталістю
колоніальної  імперії, загострилися соціальні протиріччя. Поширенню
соціалістичної  течії в суспільно-політичному русі сприяло
й  тс, що за минуле десятиріччя в країні утворився
відповідний  соціальний грунт — пролетаріат міста і села. До
цього  /одалися важливі ідейно-політичні фактори.
Посилився  вплив російської соціал-демократії (а точніше, ідей,
пропагованих  нею) на молоде покоління української
інтелігенції,  особливо студентство. Через Галичину до
Наддніпрянської  України надходили відомості про успіхи
західноєвропейської  соціал-демократії. У 1899 р. галицькі
соціалісти  утворили Українську соціал-дсмократичну партію
(УСДП).  Протягом XIX ст. міцніла традиція протесту
проти  соціального поневолення народу, закладена ще
Т.Г.Шевченком  і присутня навіть у діяльності
культурників.  До неї додавалася традиція стихійного демократизму
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українського  народу» пов’язана з його переважно
селянським  укладом. Нарешті, слід згадати і такий важливий
фактор,,  як пропаганда соціалістичних ідей М.ПДрагомано-
вим,  МДЗібером та С.О.ГІодолинським у 70—80-ті роки
(хоча  не варто перебільшувати його значення) Не останню
роль  у захопленні молодої інтелігенції соціалістичними
ідеями  зіграв уже згаданий нами конфлікт останньої з старим
культурництвом,  а згодом повний розрив з ним.

Отже,  можна сказати, українська інтелігенція була
приречена  на те, щобпевна її частина стала носієм 1
розповсюджувачем  соціалістичних ідей, організатором
соціалістичного  руху в УкрзіН. Вже в 90-ті роки спостерігалися перші
спроби  організації прихильників соціал-демократичник
ідей  серед діячів українського руху. Так, у 1893—1894 рр. у
Києві  була створена перша українська соціал-демократич-
на  група під проводом і.М.Стешенка. До неї входили Леся
Українка,  М.М.Коцюбинський та його дружина
В.М.Коцюбинська,  М,Д.Кривенюк, Б,Ратнер, П.ДТучапський та
ін/6  Учасники гуртка займалися переважно літературно-
пропагандистською  діяльністю (видано було 4 брошури).
Водночас  дехто з них (зокрема Леся Українка) брав участь
у  полеміці з приводу головних засад українського
соціалістичного  руху, яка розпочалася після надрукування
критичних  нарисів Івана Франка щодо характеру українських
політичних  течій у Наддніпрянщині. В 1901—1903 рр.
гурток  (вірніше, рештки його) продовжував існувати під
назвою  «Українська соціал-демократія», але був ні чим
іншим,  як групою людей, що співчували соціал-демократич-
ним  ідеям57. З подібних угруповань соціалістичної
орієнтації  можна згадати й гурток М.В.Ковалевського в Києві,
який  складався переважно зі студентів. Жоден із них, в силу
тих  чи інших обставин, не став зародком більш міцної
політичної  організації. Можливо, одним Із факторів, що
перешкодили  еволюції цих гуртків у ядро політичної партії,
було  те, що всі вони діяли в Києві, де існували спочатку
Стара  громада, а пізніше центр Загальної безпартійної
української  організації, філія Союзу боротьби за визволення
робітничого  класу.

Основою  для зародження політичної організації
українських  соціаліст ів став студентський рух. Не можна
сказати,  що він існував відособлено від інших течій українського
руху  навіть за організаційними формами. Студентські
академічні  громади, сформовані за національною ознакою і за
зразком  інтелігентських громад 60—70-х років, стали
базою  для політичної консолідації українського студентства.
Цікаво,  що й методами своєї діяльності вони також нагаду-
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вали  культурництво «старших»: організовували серед
студентів  вивчення української історії і літератури,
пропагували  українську культуру в школах і гімназіях,
розповсюджували  україномовну друковану продукцію. Однак
наприкінці  90-х років під впливом уже згадуваних факторів
соціально-економічного  і політичного життя в діяльності
раніше  аполітичних студентських громад з’являються нові
мотиви  ідейного порядку. Так, у повідомленні товариств
української  академічної молоді (1899 р.) як першочергові
називалися  такі завдання громад: «1. Спинитишікідливе і
зіубне  для нашої нації винародовлення студентської молоді
в  Україні російській і повернути всіх студентів-українців
до  служ’ння інтересам українського народу. 2. Довести до
відома  як народної маси, так і інтелігентних верств
суспільства,  що лихий, безвідрадний соціально-економічний і,
взагалі,  культурний стан нашого народу залежить від його
національно-політичного  рабства, як безпосереднього
наслідку  російського абсолютизму»58. Пов’язування
соціально-економічних  питань з національною проблемою, хоча б
і  в декларативному аспекті, свідчило про зміну політичних
орієнтирів  молодих поколінь інтелігенції. Саме в цьому
середовищі  визріла ідея створення політичної організації за
зразком  уже існуючих партій. І саме студентські громади
відіграли  роль своєрідного організаційного підгрунтя для
такої  організації. У психологічному плані перехід до
нелегальної  політичної діяльності знову-таки значно легшим
був  для студентства. Членів громад захоплювала
революційна  романтика, вони здебільшого не були обтяжені
родинами  і побутом, легко сходилися з людьми свого віку,
проявляли  схильність до більш активних, рішучих і
результативних  дій, ніж академічна (до речі, теж нелегальна)
культурницька  діяльність. У 1898 і 1899 рр. відбулися з’їзди
студентських  громад, на яких обговорювалися здебільшого
політичні  питання. Перед інтелігентною українською
молоддю  постала дилема: приєднуватись до російського
політичного  руху та його партій (як це було з народниками) або
ж.  утворювати свою політичну партію на національному
грунті.

Народження  першої революційної соціалістичної
української  партії відбулося в студентській громаді Харкова, яка
не  підпала під вплив діячів Старої громади і ЗБУО. 11
лютого  1900 р. на зборах студентської молоді міста було
прийнято  рішення про утворення Революційної української
партії  (РУП). Першими її членами стали Д.В.Антонович,
М.О.Русов,  Д.Б.Познанський (до речі, сини відомих ук-
раїнофілів-культурників),  Л.М.Мацієвич, Ю.Коллард та
інші  — всього близько 10 чоловік. Одним із організаторів
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цих  збррід, а потім і головою новоутвореної партії став
студент  Д.В.Антонович. «Людина великих здібностей, —
писав  про нього в неопублікованих споминах Б.М.Маргос,
який  на той час був членом Харківської громади, — з
надзвичайною  пам’яттю, вічно рухливиц, завжди у доброму
настрої,  він-виявляв величезну енергію»59. За пропозицією
Д.В.  Антоновича (його студентське прізвисько «Муха» стало
партійною  кЛичкою) РУП обрав своїм девізом відомий вислів:
«Рух  — усе, мета — ніщо». Цей епізод досить промовисто
свідчив  про впливи західноєвропейської соціал-демократії
серед  частини ^українського студентства. З метою
конспірації  абревіатура РУП при нагоді мала розшифровуватися
як  ініціали неіснуючого в природі «Романа Урбановича По-
гибко»  .

З  виникненням партії постало питання про її програму.
Через  два дні після установчих зборів Д.В.Антонович
звернувся  до харківською адвоката М.І.Міхновського з
проханням  скласти таку програму. Той погодився і, за свідченням
В.Дорошенка  (на той час члена РУП), виклав тези
програми  спочатку в своїй промові на роковинах Т.Г.Шевченка в
Полтаві  19 лютого, а потім на зборах української молоді
Харкова  26 лютою 1900 р, Втім, Б.М,Мартос, людина добре
обізнана  з першими кроками РУП, стверджував, що
М.І.Міхновський  ніде і ніколи не проголошував ціш
програми  прилюдно61. Як би то не було, через два місяці програма
РУП  вийшла окремою брошурою у Львові під назвою
«Самостійна  Україна»6*. Головна ідейна засада цієї брошури
проголошена  в їі назві. Автор наважувався на те, щоб
висунути  ідею самостійної України, тобто робив крок, на який
так  і не наважилися старші покоління Інтелігенції. Цікаво,
що  дослідники здебільшого пов’язують появу гасла
самостійної  України в першому ж друкованому виданні РУП з
політичними  поглядами самого М.І.Міхновського або
існуванням  прихильників самостійництва Серед засновників
партії.  На нашу думку, це гасло відповідало на той час рівню
політичного  мислення всіх членів РУП, і тільки подальша
еволюція  їхніх поглядів під впливом практичної діяльності
здиференціювала  ставлення до «Самостійної України». Під
час  виходу в світ цієї брошури в РУП переважала молодь,
світоіляд  якої влучно охарактеризував І.Лисяк-Рудниць-
кий:  «...В їхньому мисленні утворювалася неперетравлена
мішанина  формул спрощеного марксизму з
наївно-романтичним  патріотизмом. На політичну сцену виходить тип
революційного  юнака з "Комуністичним маніфестом" в
одній  кишені й "Кобзарем" у другій»03. Втім, «Самостійна
Україна»  не стала офіційною програмою РУП. Скоріше, цс
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було  своєрідне кредо нової партії, яка устами автора
брошури  відмежовувалася від культурництва і аполітизму,
проголошувала  своєю метою боротьбу за національну
незалежність  України, протестувала проти національного гніту,
водночас  слід визнати, що деякі ідеї «Самостійної України»
(зокрема,  «Україна для українців») відбивали погляди
самого  М.І.Міхновського, який, до речі, не був членом РУП.
Слід  зауважити, що в брошурі не було навіть згадки про
Ьоціалізм,  хоча РУП претендувала на те, щоб називатися
соціалістичною  партією,

Через  деякий час партія випустила в світ ще одну
брошуру  «Дядько Дмитро», Її автором був Д.В.Антонович.
Де  видання своєрідний «авторський переклад» брошури
Польської  соціалістичної партії (ППС) «Отець Симона —
було  присвячене роз’ясненню грабіжницької податкової
системи  Російської імперії і адресоване селянам. Через рік
Партія  видала брошуру «Чи є тепер панщина?» Вже перші
Пропагандистські  кроки РУП свідчать про її орієнтацію на
селянство,  на роботу серед нього. Це було відмітною
ознакою  українського соціалізму на перших етапах його
розвитку.  Подібний вибір обумовлювався цідим рядом обставин:
Вже  існуючою монополією РСДРП у робітничому русі
міста,  рештками народницьких впливів у світогляді
засновників  РУП, тісні зв’язки українського студентства та й
узагалі  національної інтелігенції з селом, врешті — ідейна
невизначеність  перших часів існування партії, певний
ідеологічний  еклектизм неофітів українського соціалізму, До
роботи  на селі штовхав і національний характер РУП.

Становлення  нової партії відбувалося в умовах
пожвавлення  селянського руху в Україні. Можливо, що масові
селянські  виступи, здебільшого стихійні, були певною мірою
пов’язані  і з агітаційною діяльністю РУП у Харківській та
Полтавській  губерніях у 1901—1902 рр. У 1909 р. директор
департаменту  поліції О.О.Лопухін доповідав, що під час
селянських  виступів на Полтавщині в 1901—1902 рр. у
селах  знаходили чимало агітаційних брошур, друкованих у
Галичині,  пошарпаний і брудний вигляд яких красномовно
свідчив  про кількість мужицьких рук, через які вони
пройшли»64.  Література ця нелегально ввозилася з-за кордону
як  членами партії, так і співчуваючими. Наприклад, у 1900 р.
рупівські  брошури привозив зі Львова Б.М.Мартос, який не
був  членом парті., і розповсюджував їх за допомогою
художника  М.Труша65, Незважаючи на відсутність досвіду
агітаційної  роботі серед селянства, рупівцям удалося
поширити  свій вплив на селі, можливо, саме тому, шо
діяльність  нової партії у цьому напрямі збіглася з
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піднесенням  селянського руху. За інших умов пропаганда
РУП  не могла бути такою ефективною, хоча б з огляду на
те,  що розповсюдження літератури на селі велася досить
хаотично  і «по-любительськи». Досить промовисто свідчить
про  це арешт одного з діячів РУП М,Ю.Меленевського,
який  розкидував партійні брошури, роз’їжджаючи по селах
в  екіпажі, але був дуже швидко схоплений поліцією.

Для  соціалістичної української інтелігенції період 1901—
1902  рр., крім посиленої агітаційної роботи,
характеризувався,  по-перше, спробами подальшого ідейного
самовизначення,  по-друге — зміцненням організації партії. У 1902 р.
у  Чернівцях під редакцією Д.В.Антоновича почав виходити
друкований  орган РУП — часопис «Гасло». Він же і
фінансував  це видання. В першому номері журналу було
заявлено,  що відсутність теоретичної програми партії — це
не  випадковість, що подібний стан справ відповідає
сучасним  принципам діяльності РУП. Лідери партії
Наголошували  на необхідності практичної діяльності, а не
теоретичних  міркувань. «Признаємось відверто за одним із
видатніших  сучасних соціал-демократичних проводирів у Європі
йшлося  про Е.Бернштейна. — Авт. ), — говорилося у
редакційній  статті «Гасла», — що ми дуже непевно розуміємо
і  замало цікавимося тим, що звичайно розуміється як «мета
соціалізму».  Ся мета, щоб вона не виявляла, є для нас
нічим,  рух усім. Під словом «рух» ми розуміємо і загальний
розвій  суспільства, себто соціалістичний поступ, і
політичну  та економічну агітацію, й організацію задля здійснення
того  поступу»66. Щодо тактики, то «Гасло» пропонувало
партії,  з одного боку, наслідувати терористичну діяльність
народовольців,  а з іншого — започаткувати масові
організації  робітництва (сільського) для боротьби проти
соціального  гніту67. Таким чином, ідейна база діяльності ру-
півської  інтелігенції, як вона проголошувалася «Гаслом»,
була  досить еклектичною. Суміш бернштейніанства з
народницьким  соціалізмом поєднувалася з національним
радикалізмом  і анархістським нехтуванням теоретичною
основою  діяльності.

Втім,  ідеологічний еклектизм і аморфність РУП стали в
перші  два роки існування партії інтегруючими факторами.
Навколо  неї гуртувалися всі радикальні інтслсгентні сили,
здебільшого  студентство та учнівська молодь. Досить
показовий  склад Полтавської громади РУП, до якої входили
семінаристи,  учителі, гімназисти, земські статистики. При
цьому  провід громади повністю складався з інтелігенції та
семінаристів  і лише невелика частка співчуваючих — з
селян  і козаків6*. До партії горнулися й досить різноманітні
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в  ідейному відношенні групи інтелігенції; самостійники,
народники,  правдиві соціалісти, чимало було й таких, хто
ще  не визначився зі своїм власним світоглядом і слідував
політичній  моді на соціалізм.

На  початок 1902 о. РУП складалася з шести «вільних
громад*:  Київської, Харківської, Чернігівської,
Полтавської,  Лубенської і Чорноморської (на Кубані)69. У своїй
діяльності  вони були майже повністю автономними. З метою
більш  тісного об’єднання їх у грудні 1902 р. в Києві зібрався
перший  з’їзд партії. Ініціатором його виступив редакційний
комітет  «Гасла». Делегатів було п’ятеро: Д.В.Антонович,
Є.Голицинський,  М.В.Порш, М.Кохановський та В.Кози-
ненко70»  З’їзд вирішив створити Центральний комітет
партії  для постійної координації діяльності громад, утворити
Закордонний  комітет РУП (для налагодження зв’язків з
європейською  соціал-демократією та видавничої
діяльності),  а також приступити до видання газети «Селянин», ад ¬
ресованої  сільським робітникам71. Фінансувати газету
брався  відомий поступовець Є.Х.Чикаленко. Отже, партія
зміцнилася  організаційно, зростала її чисельність, вона мала
певний,  хоча й не дуже широкий вплив на маси селянства.
Однак  давала себе знати відсутність програми. За
визначенням  анонімного історика РУП (очевидно, це був В.В.Доро-
шенко),  «був рух, але не було програми»72.3 першим
практичним  досвідом прийшло усвідомлення того, що ефектне
гасло  Е.Бернштейна, яке» можливо, й мало право на
існування  в умовах високорозвиненого робітничого руху
Заходу,  в Російській Імперії обертається революційним
дилетантизмом.

Перед  рупівською інтелігенцією на весь зріст постало
питання  вибору мети руху. Пошуки цієї мети виявили всю
ідейну  і політичну різноманітність складу партії і цілком
логічно  призвели до виходу з неї частини членів.
Наприкінці  1902 р. «Гасло» помістило на своїх сторінках переклад
проекту  програми російських соціал-демократів, давши
йому  досить високу оцінку. Провід партії явно схилявся до
соціал-демократичних  принципів. Першим результатом
цього  став вихід з РУП нечисленної гру .їй самостійницької
Інтелігенції,  яка підтримувала більше національний, аніж
соціалістичний  характер партії. У 1902 р. вони утворили
Українську  народну партію (УНП), яку очолював МД.Міх-
новський.  Водночас із РУП вийшла частина народників
(М.Шаповал,  М.З лізняк та ін.), які приєдналися до есерів
і  в 1907 р. зробили невдалу спробу створити українську
есерівську  партію.
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Цікаво,  що одночасно РУП починає діяти вже не тільки
серед  селянства чи сільського пролетаріату, а й серед
міських  робітників, щоправда, тих верств, які ще були досить
тісно  пов’язані з селом. Певного мірою цьому сприяло
об’єднання  у 1903 р. з Соціалістичною українською партією
(УСП),  яка вже вела пропагандистську роботу серед
неіндустріального  пролетаріату Правобережжя, УСП була
заснована  одночасно з РУП у 1900 р. за зразком Польської
соціалістичної  партії. Її фундаторами були студенти Богдан
Ярошевський  та М.Ю.Меленевський. Син поміщика з ста*
рої  української шляхти, Меленевський, отримавши від
батьків  спадщину і повністю віддав її на потреби партії, У СП
була  дуже нечисленною інтелігентською організацією* вся
діяльність  якої зводилася до видання брошур агітацій ".ого
змісту.  В червні 1903 р. центральні комітети обох партій
вирішили  об’єднатися. Орган УСП «Добра новина» став
часописом  РУП для міського україномовного пролетаріату
(редактором  був Б.Ярошевський). Водночас до РУП почали
переходити  дехто з членів місцевих організацій РСДРП*
яких  приваблювали національні моменти в діяльності
партії.

Інтелектуальна  верхівка партії посилено працювала
над  виробленням власної програми. На початку 1903 р*
Київська  громада РУП запропонувала проект такої програ*
ми.  Проект містив у собі вимоги демократичних свобод*
вирішення  аграрного питання І т.п. і майже не відрізнявся
від  подібних вимог російських соціал-демократів. Суто
українське  питання ставилося як вимога
національно-територіальної  автономії України73. Партійна інтелігенція
відмовилась,  таким чином, від гасла самостійної України.
Щоправда,  кияни запевняли, що вони не відмовляються зовсім
від  цієї мети і розглядають автономію лише як перший крок
на  шляху до неї. Це повністю збігалося з позицією ради-
кальногокрилапоступовоїінтслігенціївнаціональномупи-
танні.

Слід  зазначити, що відмова від засад, викладених у
брошурі  «Самостійна Україна», проголошувалася і від імені
редакції  «Гасла» взимку 1903 р. У заяві з цього приводу
вказувалося  на брак соціалістичного світогляду брошури і
«проривання»  у ній «націоналістичних тенденцій». Водночас
редакція,  фактично вона ж — закордонний комітет у Львові
(Д.В.Антонович,  В.К.Винниченко та ін.) не відмовлялася
від  національного напрямку діяльності партії.
Констатуючи,  що головного течією в партії є соціалістична, вони
наголошували,  що «...ця соціалістична течія являється глибоко
національною,  отже, це треба розуміти в тому значенні, в
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якім  всякий соціалістичний рух, спираючисьна
загальносвітові  наукові засади соціалізму, але уникаючи всякого
шаблону,  являється національним, коли тільки стає рухом
маси,  цілих працюючих класів»74. Редакція вважала за
необхідне  сполучити в програмі партії моменти національні і
соціалістичні,  що й було реалізовано в проекті Київської
громади  РУП. Це був пошук середньої лінії, спроба
перенести  привабливі для інтелігенції соціалістичні ідеали на
національний  грунт.

Протягом  1903 р. РУП зміцнилася організаційно,
збільшилася  чисельно (до неї, наприклад, майже в повному
складі  увійшла Київська студентська громада). Осередки
партії  були створені майже в усіх великих і середніх містах
України,  а також у Петербурзі та Львові. Через
Закордонний  комітет підтримувалися постійні контакти з
галицькими,  а через них — з європейськими соціал-демократами.
З-за  кордону ввозилася агітаційна література. За цей рік,
крім  партійних журналів, на територію підросійської
України  було завезено 50 пудів літератури (близько 19 назв
брошур,  у тому числі перекладені на українську мову
популярні  праці Ф.Лассаля, П.Лафарга, В.Лібкнехта, К.Каутсь-
кого)7э.  Активна діяльність партії не залишалася поза
увагою  поліції: почалися арешти в Києві, інших містах.

Улітку  1903 р. на австрійсько-російському кордоні при
спробі  провезти рупівську літературу були заарештовані
найвидатніші  члени Закордонного комітету РУП Д.В.Анто-
нович  і В.К.Винниченко. Якщо першому нічого серйозного
не  загрожувало (крім хіба що грошового штрафу), то для
В.К.Винниченка  арешт означав потрапити до штрафного
батальйону.  В лютому 1903 р. майбутній письменник став
дезертиром.  Оскільки раніше за революційну діяльність
його  було виключено з університету, В.К.Винниченко,
відбуваючи  «військову повинність», пішов служити до
київського  саперного батальйону. На службі в нього виник
конфлікт  з командиром, вихід з якого В.К.Винниченко
знайшов  д>же простий: втекти. Ось як він описував свою втечу
на  допитах у поліції: «В той же день я в такому ж
збудженому  стані, в якому вийшов з казарми, відправився на Дніпро,
знищив  військовий одяг, порізавши його на шмаття, і
покидавши  у Дніпро, переодягнувся у власне цивільне вбрання
і  ввечері того ж дня, сівши на поїзд, відправився до Воло-
чиська  (прикордонна станція. — Авт.)». Без особливих
проблем  він перейшов нелегально кордон і вступив до
Закордонного  комітету РУП. По арешті В.К.Винниченку
загрожувало  не стільки переслідування за нелегальний
транспорт,  скільки військовий суд за дезертирство. Подаючому
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надії  молодому новелісту загрожували півтора рому
солдатчини  в штрафному батальйоні, Щоб уникнути такої
«неприємності»»  молодий В.К.Винниченко симулював» і досить
вдало,  схильність до божевілля і навіть удався До симуляції
самогубства»  Артистична натура стала в пригоді; в психічну
неврівноваженість  повірили і звільнили його від покарання»
Відбувши  15 місяців під слідством, Винниченко був знову
відправлений  взимку 1904 р. служити сапером77.

У  цілому арешти не вплинули на кількісний склад
партії,  однак склад Закордонного комітету змінився. У ньому
збільшилася  кількість людей, які перебували під впливом
російських  соціал демократів (В.П.Мазуренко, ЄЛ.Голи-
цинський  з дружиною, М.Ю.Мелсневський, О.Скоропис-
Йолтуковський  та ін.) і вже тоді схилялися до необхідності
злуки  з РСДРП (ідеться про меншовицьку частину партії).
Це  закладало основу для майбутніх конфліктів, оскільки
ЦК  партії стояв на позиціях повної самостійності дій, хоча
й  не відмовлявся від співпраці з РСДРП, діячі якої
незалежно  від фракційної приналежності однаково негативно
ставилися  до самостійної української соціал-демократії,
Цікаво,  що не без тиску делегатів РСДРП під час конгресу II
Інтернаціоналу  в Амстердамі (серпень 1904 р.) бюро
конгресу  відмовилося реєструвати представників РУП Є.Голи-
цинського  та М.Ганкевича як членів окремої української
делегації  (головною метою участі рупірців у конгресі було
проінформувати  західну соціал-демократію про Існування
РУП).

Ця  проблема стосунки з могутнішою і впливовішою
РСДРП,  разом з подальшою еволюцією РУП у бік соціал-
демократичної  Ідеології *— все більше загострювалась на
фоні  активізації практичної діяльності партії. Саме ця
діяльність,  яка все більше поширювалася на міський
пролетаріат,  призводила до міжпартійних конфліктів. Якщо з
іншою  соціал-демократи чною партією, збудованою за
національним  принципом — Бундом, — РУП співробітничала,
і  досить плідно, то з РСДРП постійно виникали конфлікти
з  питань «сфери впливів». Рупівська інтелігенція, яка
намагалася  бути послідовно соціал-демократичною,
розширювала  свою роботу в місті. Наприклад, у 1904 р. почалася
досичь  активна іропагандистська робота РУП серед
київських  робітників. Щоправда, це був ^індустріальний
пролетаріат:  шевці, столяри, пекарі тощо78. Урізноманітню-ва-
лися  й форми діяльності: засновувалися осередки партії,
робилися  спроби організації її військових груп —
«десяток»,  які мали зброю. Однак тут на партію чекали значні
труднощі:  національний пролетаріат, на який вона орієн-
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тувдлася  в своїй роботі, зосереджувався здебільшого на
дрібних  підприємствах, не проявляв схильності до
створення  міцної організації, а тим більше до сприйняття
соціалістичних  ідей, Індустріальний пролетаріат здебільшого
був  зрусифікований або російський, до того ж, російські
соціал-демократи  припиняли будь-які спроби порушити
їхню  монополію у робітничому русі, обгрунтовуючи (і
небезпідставно)  своє негативне ставлення до РУП інтересами
єдності  робітничого класу.

У  такому становищі РУП, яку самі її діячі згодом
охарактеризували  як «невеличку групу пропагандистів і
літераторів»  , опинилася напередодні революції 1905—1907 рр. І
саме  на порозі подій, до яких вона мала готуватися протягом
усієї  своєї попередньої діяльності, стався фактичний розкол
партії.  Конфлікт між «націоналами» — прибічниками
самостійної  української соціал-демократії, та
«інтернаціоналістами»,  які тягнулися до РСДРП, конфлікт, який
уже  визрів давно, нарешті вибухнув.

Криза  розпочалася зі спроби провести з’їзд партії влітку
1904  р. Як і перший, це не був у повному розумінні
делегатський  з’їзд. Приїхали на нього керівники громад та члени
закордонної  групи — всього 15 чоловік! М.Меленевський,
О.Скоропис-Иолтуховський,  Є.Голицинський, К.Голи-
цичська,  М.Порш, С.Петлюра, М.Ткаченко, Д.Антонович,
A.  Гук, Б.Камінський, Вас.Мазуренко, Вікт.Мазуренко,
П.Понятенко,  М.Коренецький, П.Канівець. Фактично це
була  вся верхівка партії, яка репрезентувала не тільки ідейно-
політичні  течії, а й різнорідні особисті амбіції, які, на жаль,
часто-густо  відігравали не останню роль у політичній
діяльності  РУП,

Коментуючи  пізніше атмосферу з’їзду, один із його
учасників,  Вас.Мазуренко, писав: «Атмосфера
розпалювалася.  Кожний мусив стати в ту чи іншу лаву. Середина
виключалась.  З самого початку з’їзду справу було
поставлено  зразу в гострій і категоричній формі. Виявилася велика
розбіжність  думок. Давні друзі стали один супроти одного,
буквально  брат проти брата, жінка проти чоловіка, до
істерики,  до зомління під час найвищого напруження» .
Яблуком  розбрату стало: вносити чи ні до програми партії
запропоноване  М.Поршем питання про самостійність
України.  Ще напередодні з’їзду він об’їхав особисто майже всі
громади  РУП, агітуючи за цей пункт. Більшість учасників
з’їзду  висловилась за самостійність. М.Порш, за спогадами
B.  Дорошенка, «людина розумна, амбітна і рішуча»,
вимагав  безумовного прийняття пункту про самостійність.
«П’ята  колона» з прихильників РСДРП була роздратована
такой»  позицією і, залишившись у меншості, проголосила з’їзд
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неправомочним  (дійсно, не асі делегати мали відповідні
мандати)11,  В результаті меншість (М.Меленевський,
О.Скоропцс-Йолтуховський,  Є, та К.Голицинські)
покинули  з’їзд. Ідейний розкол РУП став організаційним.

М.Меленевський  (партійний псевдонім «Басок*) став
ініціатором  створення групи «Українська
соціал-демократія»,  До нього приєдналися Вік.Мазуренко і П.КанІвець,
якого  члени РУТІ називали «партійною совістю», Від імені
групи  М.Меленевський видав відозву «Розкол
Революційної  Української Партії», в якій охарактеризував опонентів
як  «буржуазних радикалів». Мотиви для такої оцінки були
дійсно  ідейними, Можливо, що на цей крок Меленевський
зважився  завдяки рисам свого характеру. За споминами
сучасників,  він був людиною безкомпромісною, «дуже
експресивної,  палкої вдачі, готовий був перекидатись з однієї
крайності  в другу і Дійсно не раз такі скоки робив, але робив
щиро  і з переконання» .

Незгоди  провідників перекинулися на місцеві
організації  партії. Розколовся Закордонний комітет. У
Наддніпрянській  Україні частина громад висловилася на користь
«інтернаціоналістів».  Київська, Харківська, Одеська,
Катеринославська  громади підтримали Порша та його групу. Це
був  уже не формальний, а фактичний розкол РУП. Група
М.Меленевського  наприкінці 1904 р, на загальноросійській
конференції  РСДРП в Або приєдналася до неї як -частина
РСДРП,  що має за мету організацію пролетаріату, що
розмовляє  українською мовою»13. Фактично була створена
нова  партія, яка взяла назву Української Соціал-демократич-
ної  Спілки. В січні 1905 р, Спілка почала видавати свій
друкований  орган «Правда» (Львів), який спочатку
виходив  українською мовою, а згодом перейшов на російську.
Серед  значної частини РУП і взагалі серед української
інтелігенції  утворення Спілки і об’єднання з РСДРП
сприймалося  як зрада. Ліберально-демократична інтелігенція
закидала  спілчанам зраду національних інтересів, потурання
русифікаторству  («Діло»). Багато хто вважав цей розкол
«Інтригою  РСДРП», І небезпідставно, відомо, що член
РСДРП  ЛЯрін (меншовик) мав великий вплив на членів
Закордонного  комітету, які вийшли з РУП. Втім, можна
впевнено  стверджувати, що не було ніякої зради і не
«Інтрига»  відіграла в цих подіях вирішальну роль. Розкол РУП
був  неминучим з огляду на те, що партія постійно
еволюціонувала  від ідейної аморфності до вироблення
стабільних  і чітких політичних доктрин. Інтелігенція, яка
очолювала  РУП і, можна сказати, складала основу цієї партії,
була  прихильницею соціал-демократичних ідеалів й зовсім
не  відмовлялася від їхнього національного втілення,
включаючи  і ту її частину, що приєдналася до РСДРП. Роз-
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біжності  носили не ПРИНЦИПОВО політичний, в скоріше
тактичний  характер, Наближалася, уже починалася
революція,  колосальні людські маси включалися в боротьбу, а РУП
залишалася  ізольованою від цих мас, маловпливовою
партією.  Нд думку «розкольників», уведення до програми
партії  гасла автономії України не тільки заступало більш
важливі  на той час соціально-економічні та політичні питання,
а  й заважало включенню РУП у єдиний соціал-демократич-
ний  рух, порушувало його єдність в умовах, коли вона була
вкрай  необхідна, Варто навести міркування з цього приводу
одного  з фундаторів і членів ЦК Спілки О.Скорописа-Йол-
туховського:  «Логічний хід думок У мене був такий: настав
час  перетворення російських, здебільшого інтелігентських
соціал-демократичних  гуртків у масову пролетарську
партію,  Я іду до мас сільського, а тим самим незденаціона-
дізованого  українського пролетаріату, отже, масова його
партійна  організація не може бути іншою, як тільки
українською,  — хочуть того чи ні верхи РСДРП»84.

Отже,  в країні вирувала революція, а РУП замість того,
щоб  активно включатися до подій, витрачала сили і час на
дискусії.  З виходом спілчан із партії криза не закінчилася.
Дискусії  щодо самостійності України примусили частину
проводу  взагалі поставити питання про доцільність
обговорення  національних проблем. На сторінках часопису
«Праця»  (видавався з 1904 р. замість «Гасла») розгорнулася
дискусія  між Д.В.Антоновичем і М.В.Поршем. Перший
проголосив  національне питання неіснуючим для пролетаріату,
назвавши  його вигадкою буржуазії, Другий, посилаючись
на  К.Каутського, пов’язував національний гніт з «соціал-
еКономічним»  і обстоював необхідність створення власної
національно-політичної  програми .

Теоретичних  наслідків ця дискусія майже не дала,
практично  ж вона закінчилася виходом Д.Антоновича та
декількох  його прибічників з партії (у Харкові).

І  все ж наступаючі події вимагали припинення дискусії
і  чвар, організації практичної революційної діяльності. В
жовтні  1905 р., після проголошення царського маніфесту,
всі  рупівські емігранти повернулися в Україну. Готувався
з’їзд  партії. Але час було втрачено. З’їзд, який мав
визначити  тактику партії в умовах революції, відбувся в Києві і
Полтаві  в грудні 1905 р., пісія поразки грудневого
повстання  і на по .атку спаду революції. Знову, в котрий вже раз
проявилося  хронічне відставання політично активної
української  інтелігенції від ходу історичних подій.

Докладніше  про цр дир.: гл. З, §1 цієї книги.
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В  роботі з’їзду вперше брали участь делегати-робітники
(в  партії на цей час налічувалося близько 400 робітників)8S.
Нарешті,  учасники з’їзду прийняли програму партії.
Теоретична  частина її була повністю запозичена з Ерфуртської
програми  німецьких соціал-демократів. Щодо практичних
дій,  то програма гіередбачала боротьбу за знищення царату,
встановлення  автономії України, вільний розвиток
національно-культурного  життя і т.п. Партія змінила назву, з
цього  часу вона стала називатися Українською соціал-де-
мократичною  робітничою партією (УСДРП). З’їзд також
ухвалив  статут і обрав ЦК партії в складі п’яти осіб .

Не  можна стверджувати, що захоплена дискусіями і
спробами  політичного самовизначення, рупівська
інтелігенція  зовсім не вдавалася до практичної діяльності під час
найвидатніших  революційних подій. Дискусії все ж
захопили  здебільшого верхівку партії, місцеві організації діяли досить
активно,  в основному на селі. Як і у випадку з селянськими
виступами  1902 р., ця діяльність не була головною
спонукою  селянських стихійних страйків навесні і восени 1905 р.
Однак  немає сумніву, що рупівські агітатори давали
селянам  поради щодо організації страйків, оформлення вимог
тощо.  Знову найпопулярнішими брошурами стали «Дядько
Дмитро»  і «Чи є тепер панщина?» Жандарми пов’язували
організованість  селянських страйків саме з діяльністю РУП.
Діяльність  партії, ішлося в одному з їхніх звітів,
«проявлялася  головним чином у межах Київської і суміжних з нею
повітах  Полтавської, Чернігівської і Волинської губерній,
причому  члени партії для агітації користувалися,
головним  чином, ярмарками, польовими роботами та іншими
випадками,  коли з того чи іншого приводу збиралися
селяни.  Результатом такої роботи були страйки на бурякових
плантаціях,  які набули небачених в Російській імперії
масштабів»87.  Тільки на початку страйків у них взяло участь
близько  15 тис. чоловік88. З практичної діяльності РУП
варто  згадати і участь студента О.Коваленка в підготовці
повстання  на броненосці «Потьомкін» влітку 1905 р.

Восени  1905 р. партія зазнала важкого удару. В вересні
була  заарештована група працівників друкарні РУП у
Києві  (О.П.Омецинський та Ф.О.Омсцинська,
Д.В.Антонович,  В.М.Чеховський, семінаристи С.І.Ніколасв, С.П.Ши-
ловський,  всього — 11 чоловік). Фактично була ліквідована
центральна  нелегальна друкарня парти . У помешканні
Омецинських,  де розміщувалася друкарня, під час обшуку
було  знайдено список явок партії майже в усіх містах
України.  В результаті поліції вдалося розгромити 41 явку,
втому  числі в Петербурзі, де був заарештований Д.І.Донцов90.
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В  результаті цього розгрому діяльність основних осередків
РУП  виявилася паралізованою. Тільки повернення значної
частини  видатних діячів з-за кордону і звільнення
заарештованих  після 17 жовтня 1905 р. дало можливість частково
відновити  діяльність партії. Тому грудневий з’їзд УСДРП
можна  вважати установчим не тільки завдяки зміні назви і
прийняттю  програми.

В  рішеннях з’їзду зазначалося: «1. УСДРП уважає себе
єдиним  представником українського пролетаріату. 2. УСДРП
самостійна  в своїй діяльності»91. Це прирікало партію на
конфлікт  зі Спілкою, яка теж проголосила себе єдиним
представником  інтересів українського пролетаріату, і на
конфлікт  з РСДРП, яка протегувала Спілці і виступала
проти  партійної організації пролетаріату за національною
ознакою.  Діячі Спілки, яка на початку 1906 р. об’єдналася
з  Південноросійським бюро РСДРП і перейняла його
функції,  не обмежилися заявами і почали діяти на місцях
проти  УСДРП, проголосивши її «дрібнобуржуазною» та
«націоналістичною».  Навесні 1906 р. у результаті агітації
спілчан  Лубенський комітет (громада) УСДРП, який
повністю  складався з інтелігенції, перейшов до Спілки. Цікаво,
що  робітники — члени цієї організації — відмовилися
поміняти  партію і засудили цей перехід92. До цього додався
своєрідний  ідейний терор з боку РСДРП, діячі якої не
визнавали  УСДРП.

Наприкінці  грудня 1905 р. у Києві знову була
заарештована  велика група членів УСДРП (А.Б.Грінченко,
М.М.Троцький,  Л.Й.Юркевич, Я.П.Гулак-Артсмовсь-
кий  та ін.)93, -т- фактично, найактивніші члени місцевого
комітету.  Через два місяці, в лютому 1906 р., жандарми
знищили  підпільну друкарню партії та заарештували її
співробітників  (А.М.Чеховського, Г.В.Демчука, М.І.Сіко-
ру)  . Це викликало своєрідну моральну кризу серед
партійної  інтелігенції, кризу, яка підсилювалася ворожістю до
неї  колишніх товаришів по РУП, які об’єдналися з
російськими  соціал-демократами. Проявом цієї кризи став лист
шее  и в’язнів — членів УСДРП (фактично — членів
Київського  комітету) — з Лук’янівської тюрми на волю. В листі
заявлялося,  щр УСДРП це мас в Україні соціального грунту
для  своєї діяльності як самостійна партія через
ембріональний  стан української нації, а сама інтелігенція не в змозі
бути  основою руху. «Ми твердо стоїмо, — йшлося у листі, —
на  грунті принципів УСДРП, але, разом з тим, гадаємо, що
ці  принципи не можуть тепер висловлювати боротьби
українського  пролетаріату, не можуть з’єднати
український  пролетаріат, і тому Українська Соціал-Демократія як
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партія  існувати не може. Це лише ідейна течія, котра в
будучині  розів’ється, і в будучині
неблизькій.Виходячи  з цього, автори листа пропонували розпустити партію і
увійти  до РСДРП як крайова організація.

Незважаючи  на певний істеризм цієї заяви, викликаний
розгубленістю  перед постійними невдачами, раціональне
зерно  в ній усе ж було: партія не могла боротися на два
фронти  — і проти царату, і проти тих, хто міг би бути її
союзником.  Принципових заперечень проти об’єднання з
РСДРП  більшість її провідників не висувало, тому на
Стокгольмський  з’їзд РСДРП (1906 р.) відбув представник
партії,  який запропонував з’їздові об’єднання УСДРП з
російською  соціал-демократією. Українська соціал-демократич-
на  робітнича партія була готова стати крайовою, з
обмеженою  автономією, частиною РСДРП.

Можливо,  це означало капітуляцію. Самі діячі партії
пояснювали  свою позицію тактичними мотивами: увійти до
більш  міцної і впливової російської соціал-демократії,
набратися  досвіду, зміцнитися організаційно, щоб згодом
знову  перейти на самостійні засади діяльності. До цього
підштовхував  і практичний досвід: під час революції
представники  УСДРП входили до всіх так званих коаліційних рад,
які  складалися з іредставників різних партій
соціал-демократії,  для проведення спільних масових акцій. В умовах
згортання  революції така єдність була вкрай необхідною.

Стокгольмський  з’їзд мусив розглянути пропозицію
УСДРП  хоча б тому, що на ньому до Російської соціал-де-
мократичної  робітничої партії на федеративних засадах
увійшли  Бунд, Соціал-демократія Польщі і Литви, Латвійська
соціал-демократична  партія. УСДРП залишалася єдиною
національною  соціал-демократичною партією Росії, яка
досі  не об’єдналася з РСДРП. Єдиною умовою об’єднання
українські  соціал-демократи висували внесення пункту про
автономію  України до програми РСДРП. «За браком часу»
Стокгольмський  з’їзд доручив ЦК РСДРП розробити
технічні  умови об’єднання. ЦК УСДРП (на чолі з М.Поршем)
розробив  проект за зразком Бунду та інших національних
партій,  що увійшли до РСДРП. Однак ЦК Російської соці-
ал-демократичної  робітничої партії, розглянувши цей
проект,  відкинув його (а тим самим і можливість об’єднання)
через  один пункт — визнання автономії України наступним
з’їздом  партії96. Класова солідарність діячів партії, яка в
програмі  проголошувала право націй на самовизначення,
поступилася  місцем централізаторським амбіціям.
Об’єднання  не відбулося.
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Незважаючи  на описані міжпартійЬі колізії та урядові
переслідування,  УСДРП все ж таки діяла. Її зусиллями у
1905—1906  рр. було влаштовано цілуЬерію страйків
(декілька  десятків) не тільки в селах, а й у містах. Вони носили
переважно  економічний характер. Спільно з Бундом і РСДРП
партія  утворювала озброєні робітничі дружини під час
чорносотенних  погромів восени 1905 р. У містах України діяли
п’ять  нелегальних друкарень УСДРП, які видали вісім назв
брошур  і понад мільйон прокламацій97. Протягом 1906—
1907  рр. партійна інтелігенція випускала часопис «Вільна
Україна»  в Петербурзі (після шостого номера забороненого
цензурою),  а також дві газети — «Наша дума» (в
Петербурзі)  і «Боротьба» (в Києві). Всі ці видання були
розгромлені  поліцією95.

В  основному діяльність партії розгорталася в
Полтавській,  Чернігівській, Харківській, Київській, Подільській
та  Волинській губерніях, головним чином серед сільського
пролетаріату.  Чисельність УСДРП сягала на цей час 3 тис.
чоловік,  з них 2/3 — це сільські робітники, решта — міські
робітники  та інтелігенція. За винятком Харкова і Києва
комітети  УСДРП були нечисленними, а в більшості міст її
осередки  об’єднували не більше декількох десятків чоловік
(таких  місцевих організацій налічувалося близько 20 по
містах).  Як правило, провід місцевих організацій складався
з  інтелігенції і свідомих робітників. Верхівка УСДРП була
майже  повністю інтелігентською.

Досить  типову картину життя місцевої організації
УСДРП  знаходимо у звіті помічника начальника
Київського  губернського жандармського управління в Черкасах
(вересень  1906 р.): «Завдяки малочисельності активних
свідомих  сил робота йшла і зараз йде поволі. До цього часу
організація  нараховує в своїх рядах масових людей не
більше  100 чол. Установа, яка стоїть на чолі організації,
складається  зараз з 6 чоловік, з котрих 3 — інтелігенти, а
решта  — свідомі робітники»99. Матеріальна база місцевих
комітетів  була дуже слабкою. Діяльність обмежувалася
переважно  агітацією серед робітників міста (не дуже вдалою)
та  серед сільських робітників (значно активнішою).
Організаційна  робота за браком інтелігентських сил була
невдалою  — два робітничих гуртки проіснували не більше тиж-
ня <

Слабкість  партії проявилася і під час передвиборної
думської  кампанії. Як і решта соціал-демократів, УСДРП
бойкотувала  вибори до І Думи влітку 1905 р. Зміна політичної
ситуації,  викликана спадом революції, примусила
звернутися  і до конституційних форм діяльності. Однак брак
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досвіду,  конкуренція більших партій і наслідки перщодум-
ського  бойкоту далися взнаки: до II Думи вдалося провести
лише  одного делегата від УСДРП, у той час, як від Спілки
їх  пройшло 14101. Цікаво, що в часописі УСДРП «Наша
дума»  (видавався у Петербурзі під редакцією Д.І.Донцова)
друкувалися  депутати обох партій, які об’єднувалися в со-
ціал-демократичній  фракції.

Втім,  діяльність Спілки була успішною не тільки на
парламентському  тлі. Звернувшись до міського
пролетаріату  стежкою, протоптаною РСДРП, спілчани на початку
своєї  діяльності досягли неабияких успіхів. Поза містом
вони  досить успішно конкурували з УСДРП в організації
селянських  виступів. Причому, якщо УСДРП негативно
поставилася  до стихійних виступів селян, експропріацій
майна,  погромів поміщицьких садиб, наслідуючи приклад
європейської  соціал-демократії, то Спілка, навпаки, за
прикладом  «російських товаришів» всіляко сприяла цим
селянським  розрухам. Як зазначалося в одному з оглядів
чиновників  Київського губернського жандармського
управління,  «...партія доклала всіх зусиль до піднесення масових
розрухів  у селянстві і до влаштування погромів та підпалень
поміщицьких  садиб»102.

У  1906 р. Спілка фактично очолювала керівництво
масовим  пролетарським рухом на півдні імперії. Однак «роман»
з  РСДРП не минувся даремно. Організація, яка
проголосила  себе єдиним представником українського пролетаріату,
поступово  перейшла на російську мову в своїй повсякденній
роботі  і згодом втратила будь-які ознаки, відмінні від свого
партійного  патрона. Фактично вона перетворилася у філію
меншовицької  частини РСДРП в Україні.

Останнім  серйозним успіхом Спілки були вже згадані
вибори  до II Думи. Після цього партія почала занепадати не
тільки  в тому розумінні, що вона перестала існувати як
самостійна  організація, а й завдяки серії поліцейських
репресій,  провокацій і погромів. Жандарми особливо
зацікавилися  Спілкою після обшуку приміщення думської соці-
ал-демократичної  фракції у 1906 р., де було знайдено листа
з  оглядом її нелегальної діяльності. Того ж року каральним
органам  удалося здійснити грандіозну провокацію: студент
В.Ба>  ановський ■— агент охранки — став одним із
організаторів  конференції Спілки, на яку зібралися керівники
комітетів  з семи міст і частина Членів Закордонної груди. Всі
вони  (практично все керівництво) були заарештовані10 .
Фактично  припинило існування Центральне бюро
селянської  групи Спілки, яке відповідало за роботу на селі104. З
цього  часу діяльність цієї організації перетворилася на су-
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цільний  ланцюг арештів і провалів. Не встиг зібратися і
приступити  до роботи Головний комітет (фактично ЦЮ.
Наприкінці  1907 р. його членів було заарештовано майже в
повному  складі (А.Ф.Ретлінг, І.М.Сорокер, А.М.Слуцький,
М.С.Малов,  О.М.Чистяков)105. До кінця 1907 р. основні
осередки  Спілки були розгромлені в Київській,
Полтавській,  Волинській, Чернігівській і Подільській
губерніях106»  Один із членів Головного комітету, якому випадково
вдалося  уникнути арешту, писав до М.Меленевськсго (за
яким  охранка також організувала справжнє полювання):
«Організації  розгромлені, нерухомі, неініціативні...
Ставлення  організації до Г.К. (Головного комітету. — Авт.)
таке,  що просто руки опускаються. Жодної копійки грошей.
Беруть  летючки, не платять, беруть книгу — не платять,
беруть  легальні газети — теж не платять... Отже,
ставлення,  так би мовити, жартівливо-грайливе. Багато хто з
наших,  так би мовити, «товаришів» виявляються звичайними
шахраями,  наприклад, беруть гроші і їдуть по своїм
справам»107.  У тому ж листі ішлося про вихід значної частини
інтелігенції  з партії, з її керівництва.

З  початком реакції подібні явища спостерігалися і в
УСДРП.  Після з’їзду партії (березень 1907 р.), який став
кульмінацією  в її передвоєнному розвитку, почався повний
організаційний  розвал. «Від часів Штутгартського конгресу
(1907  р. — Авт.) до літа минулого 1909 р., — зазначалося
у  доповіді УСДРП конгресові II Інтернаціоналу в
Копенгагені,  — партія наша представляла сумну картину ступньо-
вого  підупаду й розпаду її організацій»108. На цей час вона
фактично  припинила своє існування. З неї вийшло майже
все  робітництво, а головне, вона втратила значні
інтелігентські  сили. Під тиском реакції інтелігенція відмовилася
від  практичної політичної діяльності. Значна частина її
перейшла  з табору соціал-демократії до поступового табору і
разом  з лібералами занурилася в
національно-культурницьку  діяльність. «Якщо в часи революції, — з гіркотою
писав  йдомий публіцист Л.Й.ІОркевич, — наші партійці
зраджували  партію, але не зраджували соціал-демократію,
то  тепер вони зраджують і партію, і соціал-демократичний
рух»109.  Навряд чи відхід значної частини інтелігенції від
соціал-демократії  можна вважати за зраду. Важкі часи
просто  відсікли від цього руху ту частину інтелігенції, для якої
соціалізм  був своєрідною політичною модою. Значна
частина  інтелігенції взагалі розчарувалася в революції,
побачивши  той вибух насильства і злиднів, які вона несе з собою. Це
був  досить серйозний психологічний злам, найяскравішим
проявом  якого стала збірка статей «Вехи», опублікована
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групою  російських інтелігенті» (М.О,Бердяев, П.Б,Струве,
С.М,Булгаков,  М.О.Герщензон та ін.) у 1909 р., яка стала
своєрідним  кредо тієї частини російської інтелігенції, яка
рішуче  порвала з революцією, Подібні настрої запанували
й  серед більшості української інтелігенції. В її світогляді
тепер  переважав еволюціонізм. Більша ж частина
інтелігенції  взагалі відійшла від будь-якої громадської
активності,  стала повністю аполітичною.

В  цих умовах національно-партійне життя
підтримувалося  лише поодинокими подвижниками, Серед них,
гадаємо,  однією з найвидатніших постатей був Лев
Йосипович  Юркевич, як й включився до революційної діяльності
ще  студентом, напередодні революції 1905—1907 рр. Син
дрібного  землевласника з Київщини, Л.Й.Юркевич,
закінчивши  першу Київську гімназію, поступив у 1903 р. на
юридичний  факультет Київського університету св.Володи-
мира,  а в 1904 р. у 20-річному віці став членом РУП,
Протягом  1904—1905 рр чотири рази заарештовувався за
революційну  діяльність111*. Він один із шести авторів листа з
Лук’янівської  тюрми, в якому йшлося про необхідність
розпуску  УСДРП (там він підписався партійною кличкою
«П’ср»).  Саме Юркевич став одним із тих, хто не дав партії
остаточно  розпастися у важкі для неї часи. Навесні 1907 р.
за  вимогою батьків Л.Й.Юркевич відбув за кордон
продовжувати  освіту. Однак тут він знову зійшовся з товаришами
по  партії — В.К.Винниченком, котрий був його близьким
приятелем,  Д.І.Донцовим, А.А.Жуком, П.Є.Дятловимта
ін.  Разом із ними він розпочав діяльність по відродженню
УСДРП.  У 1910 р., після смерті батька, Л.Й.Юркевич
частину  спадщини передав на видання часопису УСДРП «Наш
голос»,  одним із найактивніших авторів якого був він сам
(псевдонім  Л.Рибалка). Можна впевнено стверджувати, що
його  невтомна публіцистична діяльність не дала остаточно
згаснути  УСДРП.

У1913  р. Лев Юркевич на власні кошти заснував у Києві
легальний  часопис «Дзвін». Журнал видавався під маркою
літературно-громадського  1 фактично став легальною
трибуною  українських соціал-демократів, одним з найкращих
україномовних  видань початку століття, яке успішно
конкурувало  з поступовськими виданнями. В ньому
співробітничали  В.К.Винниченко, Д. В. Антонович, П.Канівець,
друкувалися  твори Лесі Українки, І.Я.франка, М.М.Коцюбин-
ського.  Сам Юркевич, незважаючи на важку хворобу
(прогресуючий  параліч), залишався одним з найактивніших
авторів  «Дзвону» серед діячів української еміграції. З
початком  війни і ліквідацією журналу, переходом значної части-
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ни  українських соціал-демократів до «Союзу визволення
України»  Л.Й.Юркевич з великими труднощами
перебирається  зі Львова до нейтральної Швейцарії і тут, на
початку  1915 р., видає часопис «Боротьба», який він називає
органом  закордонної організації УСДРП, що фактично вже
розвалювалася.  Вкрай негативно поставившись до СВУ за
його  фактичну відмову від соціалістичних ідеалів, він
опинився  в моральній ізоляції, від нього відійшли навіть старі
друзі.  На грунті спільної ворожості до СВУ він на деякий час
зблизився  з Л.Д.Троцьким та Д.З.Мануїльським.

В  особистих стосунках людина чемна, м’яка і делікатна,
в  політичній діяльності Л.Й.Юркевич був безкомпромісним
і  схильним до крайнощів. У 1917 р., отримавши звістку про
лютневу  революцію в Росії, він, незважаючи на поганий
стан  здоров’я, рушив на Батьківщину через воюючу
Європу.  Вже перебуваючи в Швеції, він дізнався про жовтневий
переворот  в Петрограді. З Фінляндії Юркевич разом із
групою  емігрантів поїхав до Петрограда і тут, на кордоні, під
час  приступу хвороби збожеволів. Лише через півроку його
мати  з величезними труднощами розшукала хворого в

Петрограді  і перевезла до Москви, де він і помер у психіатричній
лікарні  в 1918 р. Доля надзвичайно жорстоко обійшлася з
одним  із найвидатніщих ділків українського соціал-демок-
ратичного  руху, талановитим публіцистом, людиною, яка
на  відміну від багатьох своїх соратників до кінця
залишалася  вірною своїм ідеалам111.

Діяльність  української соціал-демократичної
інтелігенції  в добу реакції, по-перше, розгорталася переважно за
кордоном,  по-друге, зводилася в основному до літературної
полеміки  з ряду питань теорії і тактики революційного
руху,  3 практичних дій можна згадати невдалі передвиборні
кампанії  УСДРП і Спілки до III Думи. Українська соціал-
демократія,  яка безперечно була лідером національного
суспільно-політичного  руху під час революції, тепер
втратила  цю роль. Найрспрезентативнішою формою політичної
діяльності  української інтелігенції став національно-куль-
тур  ;ий рух, очолюваний поступовцями.

Остання  обставина значно загострі*па ставлення
українських  соціал-демократів до ліберально-демократичного
руху.  Воно і раніше було, м’яко кажучи, нетолерантним.
Ще  в 1902 о. Д.В. Антонович опублікував у пресі таке «ссе»
про  Б.Д.Грінчснка та інших лібералів за їхнє
культурництво,  що дійшло до третейського суду112. Тоді ж «Гасло» в
редакційній  статті так оцінювало ліберальний рух: «Для
нас,  як для соціалістів, буржуазія ворожа в своїй основі. Ми
не  віримо в здатність до революційної боротьби ліберальної
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інтелігенції,  але для нас має значення те, що ці верстви
відпадають  від нашого ворога. Особливу вагу має відірвання
від  його сил верстви інтелігенції уже тому, що до неї
належить  у певній мірі частина бюрократії і в той спосіб у
ворожому  таборі зникає дисципліна і натомість з’являється
безвладдя»113.  Установчий з’їзд УСДРП у грудні 1905 р.
ухвалив  резолюцію про ставлення до української буржуазної
демократії,  де ішлося про необхідність подолання
останньої.  оскільки вона затуманює класову свідомість
пролетаріату.  В зв’язку з революційними подіями з’їзд допускав
можливість  тимчасових блоків з лібералами в інтересах
єдності  дій у певні моменти114. Коли під час реакції
розпочавсь  масовий вихід інтелігенції з УСДРП і перехід певної
її  частини до ліберально-демократичного руху, ставлення
до  поступової інтелігенції та її організацій з боку
соціал-демократів  стало вкрай негативним. Українська
соціал-демократи  чна преса рясніла статтями, в яких громилися «со-
ціал-зрадники»,  всіляко таврувалися культурництво та
«націоналізм»  лібералів. Партійна преса повела відкриту
боротьбу  (щоправда, чисто ідейну) проти «Просвіт». Отже,
партія,  яка ледь жевріла, вважала за обов’язок боротися
відразу  на два фронти: проти царизму і проти «національної
буржуазії».  На жаль, українські соціалісти, так само як і
російські,  запозичили з марксизму, а скоріше з
більшовицького  його варіанту, ідеологічний максималізм і
нетерпимість.  Якщо ці риси в перші часи існування
організованого  українського соціалістичного руху можна було
пояснити  юнацькою запальністю його провідників, то тепер це
явно  обумовлювалося деякими принциповими постулатами
марксистської  ідеології в її конкретному національному
втіленні:  абсолютизацією класового підходу та агресивністю
щодо  інших форм ідеології.

На  початок 1909 р. в українському соціал-демократич-
ному  таборі можна було спостерігати таку картину: УСДРП
існувала  у вигляді двох центрів — Закордонного комітету у
Львові  (А.А.Жук, Д.І.Донцов, В.Дорошенко)115 та
Центрального  комітету (М.Порш, С.Петлюра та ін.) у Києві.
С.Петлюра  та В.Садовський випускали в Києві легальну
тижневу  газету «Слово» (була ліквідована властями влітку
того  ж року). Між цими двома центрами розгорнулася
дискусія  щодо подальшої діяльності партії. ЦК вимагав
діяльності  по створенню нелегальних робітничих організацій і
ведення  революційної боротьби нелегальними методами.
Виразником  цих поглядів був часопис «Робітник», який
виходив  у Львові. Закордонна група більше орієнтувалася
на  роботу серед інтелігенції, особливо серед студентства і не
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бажала  відмовлятися від легальних форм роботи. Все це
нагадує  відповідну дискусію в РСДРП («одзовісти» та
«ліквідатори»),  а може й було її відлунням. Прибічники
«інтелігентського»  напряму гуртувалися навколо журналу
«Праця».

Дискусія  викликала певне пожвавлення партійного
життя  серед інтелігенції, яка в цей час становила більшість
в  УСДРП. Влітку 1909 р. у Львові відбулася спільна нарада
представників  обох течій в УСДРП, в якій взяли участь
делегати  від студентських громад Києва, Москви та
Петербурга.  Останні вимагали від своїх старших товаришів
єдності.  Знову студентство виступило ініціативною силою
створення  партії.

Нарада  не зважилася визнати себе з’їздом, щоб не
загострювати  стосунків, і заявила, що її рішення не мають
директивного  характеру, а повинні розглядатися лише як
«моральний  авторитет». Було запропоновано поєднувати
легальні  та нелегальні форми діяльності і заснувати
нелегальний  єдиний друкований орган для остаточного з’ясування
дискусійних  питань. Останнє рішення було викликане
побоюванням  нового об’єднання занадто різноманітних в
ідейно-політичному  відношенні сил. Стосовно конкретної
практичної  партійної діяльності, нарада висловилась
досить  туманно» явно не бажаючи загострювати це питання,
щоб  не відштовхнути ту частину інтелігенції, яка не
відмовлялася  від співробітництва з партією, але ще не
«дозріла»  до того, щоб увійти до неї. В партійних документах
це  пояснювалося так: «Що ж до самих резолюцій, то легко
зоозуміти,  що вони були новим висловом дуже тепер
популярної  серед нашої інтелігенції думки про те, що не час ще
працювати  практично (в стисло-партійному сенсі) і що
треба,  мовляв, спершу придбати сталий соціалістичний
світогляд,  про невиразність і невиробленість котрого тепер
скрізь  і щиро признаються серед інтелігенції»116.

Постанова  наради щодо організаційно-партійного
життя  викликала незадоволення серед членів ЦК УСДРП, які
вважали  першочерговим завданням відновлення партії.
Особливо  активно цю позицію обстоювали Л.Юркевич і
М.Порш,  яких у партії називали «ортодоксами». Саме вони
закликали  до згадуваної боротьби на «два фронти».
Розгорнулася  полеміка між «Робітником» і «Працею» щодо
завдань  практично-партійної рзботи. Дискусії перекинулися
на  місцеві організації. В студентських групах УСДРП
читалися  реферати, виносились відповідні резолюції. Між тим
практичні  справи .е зрушувалися з місця. Копітка,
буденна,  часом небезпечна робота підмінювалася дискусійною
ейфорією.
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Лише  в 1910 р. у Києві» за активної участі робітників
удалося  заснувати нелегальну друкарню для виготовлення
відозв  партії. Члени ЦК, які перебували в Наддніпрянщині
і  мали контакти з робітництвом, помічали нові явища в
робітничому  русі: по-перше, початок нового загального
піднесення  цього руху, по-друге, — зростання національної
свідомості  частини українського пролетаріату (наслідок
культурницької  діяльності лібералів), його прагнення до
об’єднання  під проводом УСДРП. Однак це прагнення не
зустрічало  підтримки з боку більшості інтелігенції.
Створювався  організаційний і політичний вакуум.
Організаційний  досвід, ідейні настанови, нарешті, популярні видання,
які  мала нести інтелігенція в маси, залишалися лежати
«мертвим  багажем». Саме такий стан речей і турбував
«ортодоксів».  Утім, вище голови не стрибнеш — на той час
інтелігенція  ще не досягла того рівня політичної зрілості (і
не  могла досягти, будучи інтелігенцією пригніченої нації),
щоб  зробити соціалістичний український рух масовим, не
кажучи  вже про відсутність для цього соціального грунту.

У  1910 р. місцеві осередки УСДРП розпочали роботу
серед  робітників (без особливого успіху). В Катеринославі
була  заснована робітнича організація партії.
Активізувалися  партійні комітети в Полтаві і Прилуках117. Все цс були
досить  скромні успіхи. На цьому безвідрадному фоні подій
вдалося  нарешті досягти згоди в керівництві. У квітні
1910  р. ЦК скликав з’їзд, який через малочисельність
делегатів  проголосив себе нарадою ЦК за участю представників
від  місцевих організацій (Києва, Харкова, Катеринослава,
Москви).  Серед делегатів більшість складали студенти та
інтелігенція,  лише один — робітник. Пропозиція деяких
учасників  наради скликати з’їзд партії через деякий час
була  відкинута з огляду на те, що партія майже не мала
робітничих  організацій і перебувала, за висловом Л.Й.Юр-
кевича,  «в пелюшках». Головнимдосягнснням наради стало
фактичне  об’єднання існуючих у партії течій для
виконання  головногозавдання — агітаційної роботи серед
робітництва.  Редакції «Праці» і «Робітника» об’єдналися. Взимку
1910  р. почав виходити єдиний журнал «Наш голос» як
орган  українських соціал-демократичних партій Росії та
Австрії.  Все доводилося починати майже з нуля.

Не  в менш скрутному становищі перебувала Спілка.
Стрімка  русифікація цієї організації призвела до того, що
відпав  сенс її існування як окремої організаційної
структури.  Переслідування уряду і наступ реакції спричинили
повний  її занепад. У 1908 р. до Спілки входило близько десяти
діячів.  Цього ж року М.Ю.Мсленсвський, уникнувши по-
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люючих  за ним жандармів, емігрував за кордон. Взимку
він  спробував відновити Спілку як самостійну організацію,
заснувавши  в Цюриху, Женеві, Парижі, Відні та Львові так
звані  «групи допомоги».

У  1909 р. Спілка пережила короткочасний «роман» з
Л.Д.Троцьким:  у Відні було розпочато видання «Правди»,
як  органу Спілки, під його редакцією. Однак уже з
четвертого  номера цього видання назва Спілки зникла з його
титулу.  Частина колишніх спілчан у цей час повернулася до
УСДРП  і Спілка втратила будь-які ознакяукраїнської соці-
ал-демократичної  організації. Вона перетворилася на
придаток  РСДРП, який вів роботу (чи намагався вести її) серед
російського  та російськомовного єврейського пролетаріату.

Влітку  1909 р. від імені неіснуючого ЦК Спілки було
видано  перший (і останній) номер «Известий Украинского
Союза»  під редакцією меншовиків О.С.Мартинова та
Ф.Ї.Дана.  Останні судороги Спілки спостерігаються у 1912 р.,
коли  від імені провінційного бюро вийшов заклик «До всіх
спілчан»,  де йшлося про необхідність сполучати роботу
серед  міського пролетаріату з роботою на селі. Це вже був
явний  політичний блеф, бо зверталися автори відозви до
пустоти.  Того ж року М.Ю.Меленевський через «Наш
голос»  звернувся до членів УСДРП і Спілки з закликом об’єд-
на  'ися, однак УСДРП, яка принаймні існувала,
об’єднуватися  вже не було з ким — Спілка на той час припинила
своє  існування. Останнім відомим документом Спілки став
лист  українських соціал-демократичних партій Росії та
Австрії  до конгресу II Інтернаціоналу в Базелі у 1913 р.118.

УСДРП  час від часу нагадувала про себе деякими
практичними  заходами: спільним виступом з іншими
соціал-демократами  проти справи Бейліса, розповсюдженням
листівок  до 1 травня, 25 лютого (день пам’яті Шевченка) і
т.п.119  Основною ареною практичної діяльності партії в
Наддніпрянській  Україні були вузи Києва та Харкова.
Інтелектуальна  верхівка партії продовжувала з’ясовувати на
сторінках  «Нашого голосу», а слідом — «Дзвону» головні
ідейні  засади руху, намагаючись пов’язати завдання
національного  і соціального визволення. В цілому ж партія,
незважаючи  на деякі зрушення на місцях, перебувала в
своєрідній  організаційній стагнації. В
національно-політичному  житті передувала поступова інтелігенція.

Напередодні  першої світової війни головні
інтелектуальні  сили українського соціал-дсмократичного руху
перебували  на еміграції*. Вони безпосередньо контактували з
українською  галицькою соціал-демократією і мали нагоду
порівняти  її стан з власним. Цс не могло не породити певних
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ілюзій  щодо міжнародноїорієнтації частининаддніпрянців,
з  огляду на те, що в Австро-Угорській імперії ставлення до
українського  руху було значно толерантнішим ніж у Росії.
Пожвавлення  національно-визвольного руху на Балканах,
з  його особливостями і конкретними результатами,
викликало  сподівання частини українських соціал-демократів,
що  майбутній конфлікт великих держав наблизить
національне  звільнення України. Тому протягом двох
передвоєнних  років частина соціал-демократичної української
інтелігенції  на еміграції фактично порвала з соціалізмом і
зосередилася  тільки на ідеї національного визволенняв ході
світового  імперіалістичного конфлікту. Реальним
наслідком  такої зміни орієнтації стало утворення «Союзу
визволення  України».

4—6  березня 1911 р. відбулася нарада гуртка
українських  емігрантів у Львові, в якій взяли участь А.А.Жук,
В.Степанківський,  Л.Й.Юркевич (соціал-демократи),
В.Кушнір  та В.КЛипинський. Ішлося про консолідацію
української  еміграції під національно-визвольними гаслами.
В.КЛипинський  пропонував у цій роботі орієнтуватися на
власні  сили, В.Кушнір та В.Степанківський вважали за
необхідне  спиратися на Австрію. Л.Юркевич виступав у ролі
спостерігача.  Оскільки учасники наради не дійшли згоди,
вирішено  було видавати часопис «Вільна Україна» для
з’ясування  позицій еміграції. Однак за браком коштів не
вийшов  навіть перший номер журналу, хоча статті було
зібрано.

Через  рік А.А.Жук заснував у Львові Український
інформаційний  комітет, який об’єднав українців —
літераторів  та публіцистів для пропаганди справи української
самостійності  в європейських країнах. Очолював цей комітет
професор  Р.Залозецький120. Того ж 1912р. В.КЛипинський
виробив  проект організації «Союз визволення України». З
початком  першої світової війни така організація була
створена  у Львові. Досить показовий склад фундаторів СВУ:
А.Жук,  В.Дорошенко, ДДонцов (УСДРП), М.Залізняк
(український  есер), М.Мелецевський та О.Скоропис-Йолтухов-
ський  (Спілка)121. Частина соціал-демократичної
інтелігенції  еволюціонувала від об’єднання з російськими соціал-
демократами  до ^амостійництва, яке вони постійно
таврували.  Члени УСДРП (колишні) які утворили СВУ, діяли
більш  логічно, оскільки прихильники самостійництва
завжди  були репрезентовані в цій партії.

Союз  визволення України, який восени 1914 р, осадо-
вився  у Відні, проголосив своєю метою досягнення
державної  незалежності України в ході розв’язання світового
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конфлікту  великими державами. Формою правління
майбутньої  незалежної України мала бути конституційна
монархія...  У зовнішній політиці СВУ орієнтувався на
Австрію.  СВУ проголошувався позапартійним об’єднанням.
Подальша  діяльність Союзу пов’язувалася з новим етапом в
історії  національно-визвольного руху, етапом, вищим
моментом  якого стала національна революція 1917 р. і
визвольні  змагання. Можна впевнено стверджувати, що з
утворенням  СВУ і початком світової війни в історії украчіської
соціал-демократії  була перегорнута нова сторінка. Цікаво,
що  УСДРП і та частина інтелігенції, яка об’єднувалася
навколо  неї, поставилися до СВУ негативно. Л.Й.Юркевич
узагалі1  повів ідейну боротьбу проти Союзу, незважаючи на
те,  що Цячі СВУ допомогли йому переїхати з воюючої
Австро-Угорщини  до нейтральної Швейцарії. Товариство
українських  поступовців теж не забарилося відокремитися від
діяльності  СВУ, заявивши, що Союз не має права виступати
від  імені наддніпрянських українців.

Напередодні  світової війни українська
соціал-демократія,  так само як і на початку свого існування, була
представлена,  голої ним чином, інтелігенцією. Вона знову
опинилася  на початку шляху. Однак тепер стартові умови були
зовсім  інакшими. Життєвий багаж українських соціал-де-
мс  :ратів збагатився тепер значним політичним досвідом.
З’ясувалися  позиції й інших соціал-демократичних партій
щодо  національної соціал-демократії України.

До  суспільно-політичного життя включилася ціла
плеяда  талановитих, дійових громадських діячів. Українська
соціалістична  інтелігенція виявилася найактивнішою
громадською  силою нації. Вона дала національному соціал-де-
мократичному  рухові перший поштовх, фактично
започаткувала  його, виробила для нього хай і не досконалу
програму,  дала провідників. Водночас вона привнесла в цей рух
значний  ідейний хаос, непослідовність і, в певному
розумінні,  стихійність, занадто велику увагу до особистих
стосунків  між його діячами. Саме інтелігенція виступила
носієм  того емоціонального ферменту, який, з одного боку, був
необхідним  в агітаційній роботі, а з іншого — перешкоджав
важкій,  копіткій, але вкрай необхідній організаційній
діяльності.  Значна частина української інтелігенції
сприйняла  соціалістичну доктрину суто емоційно, вона не піднялася
для  більшості інтелігентів на рівень світогляду. З особливою
силою  це проявилося в часи реакції, коли розпочався
масовий  вихід інтелігенції з УСДРП.

Оскільки  власний соціалістичний світогляд в
української  інтелігенції залишався дуже нечітким, їй важко було
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з’єднати  його в своїй діяльності з таким же нечітким
національним  світоглядом. Наочним свідченням цього є
організаційна  еволюція РУП-УСДРП, історію якого можна
вважати  істооією розколів і дебатів. Зрозуміло, що ці недоліки
мали  глибші причини, ніж, скажімо, специфічні якості
інтелігенції,  чи особисті якості провідників (хоча й про це
забувати  теж не варто). Серед різноманітних внутрішніх
причин  назвемо, як головну, відсутність серйозної соціальної
бази  для соціалістичного руху в його національному
втіленні,  РУП починала роботу серед селянства, однак йому,
обтяженому  феодальними пережитками, було не до марк-
сівського  соціалізму. УСДРП намагалася спиратися на
пролетаріат,  у тому числі сільський, однак тут на заваді стали
якраз  національний характер партії і конкуренція з боку
РСДРП,  Українська соціалістична інтелігенція опинилась
на  той час між Сціллою та Харібдою соціальних і
національних  проблем і в той час не спромоглася знайти вихід.
Створити  соціальну програму в специфічному
національному  варіанті вона не змогла. Цьому завадила й відсутність
певних  ідейних передумов: марксизм, який став її символом
віри,  традиційно нехтував національним питанням, або ж
пропонував  варіанти, неприйнятні для національної
інтелігенції  (згадаємо хоча б «неісторичні нації» Маркса).
Національна  ідеологія в соціально-політичному розумінні
на  той час теж була ще в пелюшках.

Втім,  все це відповідало загальному рівневі розвитку
української  нації в Російській імперії. Марно було б жадати
від  інтелігенції напівколоніального народу, позбавленого
права  навіть на власну мову, високого рівня
ідейно-політичного  розвитку. Тому навіть той початковий рівень
українського  соціал-демократичного руху, досягнутий
інтелігенцією  на рубежі ХІл—XX ст., слід вважати успіхом у
справі  виведення «неісторичної» нації з її духовного і
соціально-політичного  напівнебуття.

НАЦІОНАЛІЗМ:  ПЕРШІ КРОКИ

Розглянуті  вище суспільно-політичні течії, які існували
на  рубежі XIX- XX ст., не дають більш-менш повного
уявлення  про українську інтелігенцію того часу. Суттєвим
доповненням  до її портрета має бути нарис, присвячений тій
частині  інтелігенції, яка репрезентувала самостійницький,
національно-радикальний  або націоналістичний напрямок
української  суспільно-політичної думки та громадських
рухів.  При цьому доведеться зіткнутися з цілим рядом
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труднощів  концептуального і конкретно-історичного
характеру.  По-перше, в радянській історіографії не
виробилося  скільки-небудь глибокого і науково продуктивного
визначення  націоналізму, особливо — українського
націоналізму»  Покоління радянських українських істориків
десятки  років задовольнялися ідеологічним терміном
«український  буржуазний націоналізм», який не мав абсолютно
ніякої  наукової ваги. Він використовувався і для
характеристики  всього українського національно-визвольного руху
початку  століття, і для визначення діяльності Центральної
Ради  та історії Української Народної Республіки, і для
розгрому  будь-якої опозиції сталінізмові в Україні, і, нарешті,
для  характеристики дійсно націоналістичного руху, який
з’явився  у 20-х роках поза межами радянської України.
Формула  «український буржуазний націоналізм» стала
загальновживаною  для плямування будь-якої форми
національної  свідомості, яка не узгоджувалася з офіційною
концепцією  «нової історичної спільності — радянського
народу»,  неписаним законом «старшого брата».

З  огляду на це виникає спокуса довести, що ніякого
«українського  буржуазного націоналізму» з початку XX ст.
не  існувало. Щодо визначення «буржуазний», — воно
дійсно  відпадає саме собою при ознайомленні з
соціально-класовою  структурою української нації початку століття. Що
ж  до українського націоналізму, як одного з напрямів
суспільно-політичної  думки і, навіть, початків політичного
руху,  то він, безумовно, народився і вже існував на рубежі
XIX—XX  ст. Український націоналізм на початку XX ст.,
однак,  значно відрізнявся від того політичного руху та
ідеології,  які спричинили в 20-ті роки створення Організації
українських  націоналістів (ОУН), але, очевидно, був
їхньою  ідейною предтечею. У цілому ряді політичних
постулатів  націоналістів початку століття явно простежуються
мотиви,  успадковані згодом інтегральним націоналізмом
20—30-х  років. Тому навряд чи можна погодитися з одним
із  найцікавіших дослідників українського націоналізму
І.Лгсяком-Рудницьким,  який заперечував зв’язок само-
стійництва  початку століття та інтегрального націоналізму122.

Націоналізм  початку XX ст. виник серед молодшої
української  інтелігенції спочатку як ідейна течія, згодом
оформився  в політичному (партійному) угрупованні і, не
витримавши  конкуренції з іншими течіями національно-
визвольного  руху, знову повернувся на рівень ідейний, був
представлений  не організаціями, а діяльністю окремих
інтелігентів.  Український націоналізм початку століття
відрізнявся  від інших політичних течій значно більшою
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послідовністю  у визначенні завдань національно-визвольної
боротьби,  загостреною увагою до суто національних
проблем  і майже цілковитою невиробленістю
соціально-економічних  питань у своїх програмах. До цього слід додати
суто  інтелігентський характер українського націоналізму
кінця  XIX — початку XX ст., його мізерний вплив навіть не
на  маси, а на інтелігентські кола.

Як  і соціалістична течія, націоналізм виник у
середовищі  молодшої генерації української інтелігенції як реакція
на  кризу українського народництва, чи українофільства.
Зрозуміло,  що глибшою причиною був колоніальний стан
українського  народу в Російській імперії. Виникнення
націоналізму  обумовлювалося саме цим. Як і всі інші
політичні  течії, націоналізм, точніше, люди, що його
започаткували,  були виховані, у відношенні національної
свідомості,  якраз під егідою того українофільства, до якого
згодом  вони так негативно поставилися. На початку 90-х
років  у Києві утворився студентський гурток, до якого
входили  М.І.Міхновський, С.М.Шемет, А.П.Кучинський та ін.
Члени  гуртка були в близьких стосунках з О.Я.Кониським
і  а В.Б.Антоновичем (останній читав для них курс лекцій з
історії  України)123. Вони ж підтримували зв’язки з
українськими  літеоатурними салонами родин Старицьких,
Лисенків  і Косачів. З цього гуртка вийшли діячі, які
невдовзі  заснували таємне «Братство тарасівців». Ще у
1891  р. під час перепису рухомого майна в Полтавській
губернії  відомий українофіл О.О.Русов, який працював
земським  статистиком, залучив до роботи багато
українських  студентів. Саме під час цієї роботи склався гурток з
чотирьох  студентів (І.Липа, М.Байздренко, М.Базьксвич,
В.Боровик).  Улітку 1891 р. вони, склавши клятву вірності
ідеї  визволення України на могилі Т.Г.Шсвченка,
заснували  таємне товариство, члени якого згодом стали називати

себе  «Братством тарасівців».
Першим  прилюдним виступом «Братства тарасівців»

стало  читання промови на Шевчснкових роковинах у
березні  1893 р. в Харківському університеті. Того ж року вона
була  надрукована в галицькому часописі «Правда»,, Ідеї,
висловлені  в промові, навряд чи можна охарактеризувати
як  націоналістичні або самостійницькі, але на фоні
аполітичного  культурництва та загального занепаду
українського  громадсько-політичного руху, вони виглядали
справжнім  національним радикалізмом. «Наука і життя
Вкраїнського  народу, — ішлося в промові. — доводять нам,
що  Україна була, єсть і буде завсіди окремою нацією, і як
кожна  нація, так і вона потребує національної волі для своєї
98



праці  й поступу»124, Визначивши Російську імперію як
«поверховий  агрегат»багатьох націй, тарасівці висунули ьимо-
гу  повної автономії України, на що в ті часи не
наважувався  ніхто.

Саме  тарасівці виступили з гаслом єдності українського
народу,  розділеного між Росією та Австрією, в чому
проглядається  й зародок майбутніх концепцій соборної
української  держави. «Для нас, свідомих українців, єсть один
українсько-руський  народ. Україна Австрійська і Україна
Російська  однак нам рідні і жодні географічні межі не можуть
роз’єднати  одного народу і, аби була у нас моральна міць,
то  ні нас ке зможуть відірвати від Галичини, ні Галичини
від  нас. бо ідеї, духа розірвати на два шматки не
можна...»12  . Отже, апеляція до духовної національної єднс ті,
як  сили, інтегруючої націю, теж була невід’ємною рисою
пізнішого  націоналізму.

Як  і інші новонароджені суспільно-політичні течії в
українстві,  тарасівці негативно поставилися до
українофільства,  щоправда, визнавши за ним певний, корисний для
національної  справи, доробок: «Коли українофільство було
раніш  нормальним з’явищем нашого ненормального стану,
то  тепер українофіли вже неможливі які дійсні і щирі
патріоти,  як люди ідеї, t коли ми бачимо тепер, що яка-небудь
молода  людина свідомо йде старим шляхом
українофільським,  то сміливо, не вагаючись, можемо сказати, що то не
єсть  син України, то її ворог, зрадник, перевертень,
ренегат»126.  Як бачимо, національний радикалізм іноді
переходив  і в екстремізм, особливо, щодо «відступників». Ці риси
можна  пояснити молодістю авторів промови, але як у
випадку  з неофітами українського соціалізму, вони були
притаманні  й націоналізмові в його українському варіанті, хоча
проявилася  значно пізніше.

Усі  інші пасажі промови (про необхідність української
школи,  вживання рідної мови, культурницьку роботу
тощо)  мало відрізнялись від ідей студентських громад і
спаплюжених  українофілів. Ідеї тарасівців, кожна окремо,
перегукувались  з елементами програм інших студентських
громад,  однак саме братство не набуло широкого
поширення.  До того ж лідери тарасівців, і, в першу чергу, M.t.Mix-
новський,  своїм ставленням до інших течій в українському
русі  відштовхували багато людей навіть своїми особистими
якостями.

«Братство  тарасівців» було створене за принципами
таємної  організації і розбивалося на «п’ятірки», які на
середину  90-х років діяли в Харкові, Києві, Одесі, Катеринославі,
Полтаві,  Чернігові та деяких інших містах і селищах127.
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Члени  братства проводили, в основному, «організаційно-
виховну»  роботу. Під цим туманним терміном малося не що
інше,  як та ж культурницька робота в студентських
гуртках,  спрямована на формування національної
самосвідомості  їхніх членів. У 1893 р. в Києві відбувся організаційний
з’їзд  братства, який, можливо, мав надати організації більш
стрункої  форми. Але, оскільки «Братство тарасівців» не
мало  конкретної програми дій, а подекуди просто дублювало
старе  культурництво в своєрідних екстремальних формах
(наприклад,  демонстративне носіння національного одягу)
воно  стало занепадати. В кінці 90-х років воно фактично
розпалося.  Можливо, цьому «посприяли» поліцейські
переслідування  членів організації, викликані не стільки
ідеями  її діяльності, скільки формами.

Проте  один із головних керівників і, фактично, ідейний
натхненник  «Братства тарасівців» М.І.Міхновський не
відмовився  від реалізації їхніх ідей. Він продовжував
підтримувати  зв’язки з діячами студентських громад Харкова і
Києва,  а також і з створеною на той час Загальною
безпартійною  українською організацією. Відомо, наприклад,
що,  виконуючи завдання ЗБУО, він перевозив зі Львова на
Наддніпрянську  Україну заборонену літературу. Один із
членів  братства, близький друг М.І.Міхновського,
С.М.Шемет  перевозив цю літературу до Лубен128. «Братство
тарасівців»  перестало існувати, але воно залишило по собі тих
діячів,  імена яких пов’язані з першими кроками
українського  націоналізму. 1 першим серед них був, безумовно,
Микола  Іванович Міхновський.

Син  священика з Прилуччини М.І.Міхновський по
закінченні  юридичного факультету Київського університету
св.Володимира  розпочав адвокатську практику в Києві у
90-ті  роки. Тоді ж він став активним співучасником і одним
із  організаторів «Братства тарасівців» і здобув визнання як
людина  радикальних національних поглядів. Наприкінці
90-х  років М.1.Міхновський через особисті обставини (він,
за  свідченням О.Лотоцького, відбив у свого
патрона-адвоката  жінку) переїхав до Харкова, де знайшов не тільки
адвокатську  практику, а й певну аудиторію серед
харківських  студентів, які стояли в досить активній опозиції
київським  українофілам і перебували на порозі створення
партії.  Радикалізм М.Міхновського, його нетерпимість до
лібералів,  обізнаність з правовими аспектами українського
питання  стали, можливо, тими вирішальними аргументами,
які  спонукали засновників РУП звернутися до нього з
проханням  скласти програму партії. Ідея самостійної України,
як  відомо, в програмових засадах «Братства тарасівців» не
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згадувалася.  Ішлося про повну автономію і федерацію
народів  Росії. Ідея самостійності могла виникнути під впливом
галицької  інтелігенції і, в першу чергу, під впливом книги
Юліана  Бачинського «Україна irredenta» де недвозначно
висувалося  це гасло. Книга з’явилася у 1895 р. Брошура
М.Міхновського  «Самостійна Україна» — у 1900 р.

Перш  ніж перейти до аналізу тих ідей, що їх
висловлював  М.І.Міхновський v своїй промові-брошурі, слід згадати
про  деякі риси характеру, поведінки людини, яку :годом
публіцисти  охрестили «батьком українського
націоналізму»,  «апостолом української державності» та нагородили
іншими  гучними епітетами. Ось який портрет адвоката
залишив  Борис Мартос, який знав його в Харкові: «Високий,
імпозантний,  завжди добре одягнений, Міхновський мав до
того  добрий голос і ораторський хист, але все це робило
певне  враження лише при першій зустрічі і уважна людина
скоро  помічала, що за величавими рухами та
хвалькуватими  виразами він ховав комплекс інферіоріти, який
примушував  його уникати балачок з людьми більше освіченими,
з  людьми вищої інтелігентності і що його запальна
сугестивна  мова ховала не дуже глибокий зміст думок»129. Той же
Б.Мартос  згадує грубість і зверхність М.І.Міхновського у
стосунках  з товаришами. ОЛотоцький, засвідчуючи його
велику  енергію і громадську ініціативність, водночас
відзначав  у ньому якусь «відразливу театральність свого
зовнішнього  поступовання»130. Майже всі, хто близько знав
цю  людину, говорили про його авторитарне поводження.

Втім,  слід надати слово й тим, хто старанно формував
інший  образ М.І.Міхновського, образ «апостола» —
публіцистам  з націоналістичного табору: «Він був
високоосвічений  і досвічений правник з глибокорозвиненим змислом
правності,  тонкий психолог, щасливий ініціатор, видатний
організатор,  блискучий промовець, талановитий
публіцист,  розумний і тактовний керманич, мілітаріст з інтуі-
ції...  прекрасний і милий у поведінці товариш...
М.І.Міхновський  був прекрасним взірцем української расової
культури,  був українським аристократом у властивому значенні
цього  поняття»131.

У  цьому сусальному, ледве не іконописному образі все
ж  можна вилучити риси, які, виходячи з діяльності М.І.Міх-
новського,  дійсно були притаманні йому: фахову
досконалість,  ораторський хист, певний мілітаризм мислення,
енергійність.

У  цілому ж, як на нашу думку, українському
націоналізмові  не пощастило з його першим «апостолом». Згодом
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МЛ.Міхновський  продемонстрував не найкращі якості, і
людські,  і провідницькі. Втім, це була людина нещасливої
долі,  В роки першої революції він невдало спробував
організувати  самостійницький рух. Тоді ж, працюючи за
фахом,  МЛ.Міхновський виступав захисником учасників
єврейських  погромів, пояснюючи це тим, що бажав робити не
те,  чого вимагає громадська думка, а те, що вважав за
потрібне132,  В роки реакції майже відійшов від громадської
діяльності.  Після лютого 1917 Ь. він ста в одним із ініціаторів
створення  національних збройних сг.л і активним діячем
Союзу  української державності, При гетьмані
П.Скоропадському,  незважаючи на пропозиції радників гетьмана, не
став  військовим міністром саме завдяки рисам характеру.
Опинившись  наприкінці громадянської війни на
Північному  Кавказі, МЛ.Міхновський не зміг емігрувати.
У  1924 р., боячись переслідувань ГПУ, повісився у
власному  садку в Києві, будучи людиною одинокою, покинутою
товаришами,  переживши крах усіх своїх сподівань.

Отже,  саме ця людина, написавши у 1900 р.
«Самостійну  Україну», стала виразником тих поглядів, які
панували  серед невеликої частини молодої інтелігенції і які
можна  охарактеризувати як самостійницькі. «Одна, єдина,
неподільна,  вільна, самостійна Україна від гір Карпатських
аж  по Кавказькі»133, — таким був основний лейтмотив і
головна  тема брошури. Цікаво, що перший крок самостій-
ництва  супроводжувався консервативними пасажами: в
основу  концепції самостійної України МЛ.Міхновський
поклав  юридичні норми Переяславського трактату 1654 р.
Цей  документ, стверджував М.Міхновськнй, свідчить про
спілку  рівних і вільних держав, якими були у XVII ст. Росія
і  Україна, тобто остання має тепер усі підстави для
існування  я к самостійна держава 13\ Аргументація автора брошури
мала  юридичний та історичний грунт, саме це дало
підстави  пізнішим дослідникам (І.Лисяк-Рудницький)
відокремлювати  М.І.Міхновського від ідеологів інтегрального
націоналізму  20-х років. Однак у брошурі було й те, що
об’єднувало  їх: державництво, і головне — ксенофобія у
формі  русофобії (щоправда, державницька ідея мала місце
і  в ппограмах інших політичних течій у 20-ті роки).
Русофобія  як політичний постулат обгрунтовувалась М.І.Міх-
новським  самим фактом національного пригнічення
України  Росією. «Правительство чужинців, — обурювався
він,  — розпоряджається на території колишньої української
республіки  наче в завойованій країні, висмоктує останні
сили,  висмикує ліпших борців, здирає останній гріш з
бідного  народу. Урядовці з чужинців обсіли Україну і зневажа-
102



ють  той люд, на кошт якого годуються. Непокірливі
тубільці  погорджуються невимовно, а небезпечні з них
засилаються  на Сибір. Законами Російської імперії
зневажається  право совісті, право свободи особистої, гнобиться
навіть  недоторканість тіла»135. Цілком справедливе почуття
ненависті  пригніченої нації до гнобителів, а саме — до
політичного  режиму Російської імперії, до представників
апарату  цього режиму, до держави, яка уособлювала цей режим,
М.Міхновський  поширював на явище іншого горяд-
к}  — на націю, яка, на його думку, вся була нацією
гнобите  лів. Така підміна понять вела до відповідного висновку:
«Усі,  хто на цілій Україні не за нас, той проти нас. Україна
для  українців, і доки хоч один ворог — чужинець лишиться
на  нашій території, ми не маємо права покласти оруж-
жя»136.  Саме це дало підстави навіть сучасникам
охарактеризувати  деякі ідеї брошури Махновського та його
погляди  як «зоологічний націоналізм». Зауважимо, що термін
«націоналізм»  у той час не мав яскраво негативного
політичного  забарвлення. Він використовувався для
характеристики  поглядів, сконцентрованих на суто національних
проблемах,  без урахування соціально-економічних питань
(після  революції 1905—1907 рр. цей термін
використовувався,  здебільшого, соціалістами вже в негативному
забарвленні)  .

Основні  ідеї брошури, як відомо, поступово зникли або
були  пом’якшені в наступних документах РУП. Партія в
більшості  еволюціонувала в бік соціал-демократизму, і
прибічники  самостійництва приходили до розуміння, що
їхні  шляхи мусять розійтися з рупівцями. Поштовхом стала
публікація  на сторінках «Гасла» документів російської
соціал-демократії.  Наприкінці 1901 — початку 1902 р. М.І.Міх-
новський  з групою однодумців вийшов з РУП і проголосив
створення  Української народної партії (УНП), поклавши
початок  організаційному існуванню
самостійницько-націоналістичної  течії.

До  човостворсної організації увійшли М.І.Міхновський,
брати  Шемети, Ол.Макаренко, І.Бойко, Мих.Базькевич,
Мих.Біленький,  В.Мізерницький, Є.Любарський-Пись-
менний,  М.Шаповал (останній невдовзі примкнув до
есерів).  З самого початку свого існування УНП складалася
переважно  з інтелігенції, як правило, заможної, студентів,
дрібних  землевласників. Ніякого впливу в масах вона не
мала.  Фактично УНП існувала навіть не як партія, а просто
об’єднання  однодумців, яке мало скоріше ідейний, а не
організаційний  характер. Про це свідчить, зокрема,
практична  діяльність партії, що зводилася в основному до видан-
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ня  брощур і часописів, які читалися переважно серед
інтелігенції.  Самі члени партії підтримували тісні контакти
з  діячами інщих політичних угруповань, які співчували
ідеям  самостійності України. Фактично УНП пропагувала
свої  ідеї всередині вже діючих партій і навіть брала участь
у  їхній діяльності. М.І.Міхновський, наприклад, виступав з
промовою  на банкеті, влаштованому в грудні 1904 р.
лібералами  в Харківській земській управі, під час так званої
«банкетної  кампанії», яка була виявом організованої
опозиції  царському режимові напередодні революції 1905—
1907  рр. 3\ Діячі партії також брали участь у діяльності
місцевих  організа ій УСДРП (в основному, в Лубнах,
Полтаві,  Харкові).

У  1902 р. на кошти членів УНП у Львові і Чернівцях
створюється  видавництво партії, яке на той час було єдиним
свідченням  її існування. До революції 1905—1907 рр.
вийшло  три брошури під гаслом УНП: «Програма Української
Народної  Партії», «Свято робітників 1 Мая», «Робітницька
справа  в програмі Української Народної Партії». Останні дві
з  них уже просякнуті досить відразливим націоналістичним
екстремізмом,  переважно русофобського характеру. На
виміну  від «Самостійної України», тут уже йшлося не про
панівну  націю в цілому, а про її робітництво, «Москаль, —
ішлося  у «Святі робітників.,.», — хоче з нашою допомогою
вибитися  з-під самодержавства, щоб потім страшенною
вагою  впасти на зрабовані і слабші нації, і певна річ, на нас»138.
Наступна  брошура —- «Робітницька справа в програмі
Української  Народної Партії» — значно поглиблювала цю
тему.  Метою УНП проголошувалося об’єднання робітників
української  нації в «... одну національну армію з мстою
вигнання  з України всіх зайд, хто б вони не були і
захоплення  г свої руки усієї української промисловості,
націоналізація  її... »139. Брошура пропагувала ворожнечу
українських  робітників до російських, з огляду приналежності
останніх  до пануючої нації. При цьому підкреслювалася
необхідність  розриву з російським революційним рухом, з
огляду  на те, що він, коли дійде до перемоги, відновить
національний  гніт в інших формах. Ось як подавалася
майбутня,  після перемоги демократії і здобуття робітниками
політичних  пра.., схема стосунків пролетаріату
українського  і російського: «Спілки робітників-москалів будуть
забороняти  свому господарю-капіталісту приймати на свою
фабрику  чи завод робітників нашої нації погрозами
страйків.  Українець буде жити в барлозі без вікон і дверей, без
ліжка,  печі і покривала вкупі з свинями, в голоді і хворобах,
а  москаль-робітник, утворивши величезні спілки, міцну
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підставу  свого матеріального добробуту, купатиметься в
розкошах,  які дає цивілізація дужим світа цього»140. Рівень
аргументації  та її цілі, гадаємо, в даному випадку цілком
відповідають  дефініції «зоологічний націоналізм» і не
потребують  особливих коментарів»

Однією  з найвідоміших практичних справ партії був
замах  на пам’ятник О.С.Пушкіну в 1904 р., присвячений
річниці  Переяславської угоди 1654 р. Під пам’ятник, який
стояв  в університетському сквері Харкова, було закладено
вибухівку  і листівки партії, які після вибуху розлетілися на
всі  боки» Текст листівок пояснював мету замаху на
пам’ятник  російському поетові: Пушкін порушив честь України в
своїх  писаннях (поема «Полтава»). Крім того, пам'ятник
російському  письменникові на українській землі
проголошувався  зайвим, доки не буде дозволено вільно ставити
пам’ятники  українським письменникам. Цей
анекдотичний  випадок досить яскраво засвідчив політичний рівень
діячів  У НП та перспективи самої партії. Нічого більш
серйозного  в практичній діяльності вона зробити не
спромоглася.  Щоправда, в апологетичних нарисах про УНП їй
приписувалося  створення терористичної організації під назвою
«Оборона  України»141. Така організація дійсно існувала в
1905—  1907 рр. на Чернігівщині і деяких повітах Київської
губернії.  До неї входили селяни, солдати-українці, ссмі-
нарісти,  студенти, сільські учителі. Організація, точна
назва  якої — «Українська народна оборона» — створювала в
1906—  1907 рр. бойові дружини, готувала і здійснювала
терористичні  акти проти представників влади, напади на
склади  зброї, каси. Жодної згадки про зв’язки УНП з
«Українською  народною обороною» в архівах жандармського
управління  немає. 1 характер діяльності, і особистий склад
«оборони»,  і, нарешті, досить відомі постаті її провідників
(М.Залізняк,  наприклад) свідчать, що це було
новоутворення  з українських соціалістів-революціонерів. Про це ж
свідчать  і архівні документи, де йдеться про те, що в
Чигиринському  повіті, наприклад, «Українська народна
оборона?  утворилася шляхом злиття окремих есср^зських груп у
1905  р.1**

З  початком революції 1905—1907 рр. діячі Української
народної  партії робили спроби поширити свій вплив на
маси.  Одним із засобів для досягнення цієї мсти вони вважали
з’єднання  націоналістичних гасел з соціалістичними.
Безумовно,  ініціатором тут був МЛ.Міхновський, який досить
тісно  спілкувався з «самостійниками» з РУП—УСДРП. У
першому  (і останньому) номері львівського часопису
«Самостійна  Україна», редагованого ним, активно вживалися
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соціалістичні  гасла, щоправда, досить туманні. Члени
партії  називали себе націонал-соціалістами. Найближчий
товариш  Махновського, С.М.Шемет, так згадував
короткочасний  роман лідера УНП з соціалістичними гаслами:
«Ця  гра в соціалізм була досить несерйозною демагогією,
якою  Міхновський, доведений до страшної розпуки
невдалії  и спробами захопити українською
національно-самостійницькою  ідеєю ширші кола активної молоді,
намагається  своєї мети під покришкою соціалізму таки
осягнути»143.  С.О.Єфремов влучно охарактеризував соціалізм
УНП  як «маргариновий». Цікаво, що УНП прагнула бути
«святішою  за папу римського». В своїх соціалістичних
захопленнях  вона змальовувала самостійну Україну не
інакше,  як соціалістичною, відкидаючи поєднання
самостійності  і капіталістичного ладу.

Можливо,  соціалістичний радикалізм (на словах)
підживив  національний. Видана у 1905 р. в Чернівцях брошура
«Справа  інтелігенції в програмі Української Народної
Партії»  мала на обкладинці «X заповідей УНП», які фактично
стали  квінтесенцією ідеології цієї партії. Ось деякі моменти
з  цього декалогу: «II. Усі люди твої браття, але Москалі,
Ляхи,  Угри, Румуни та Жиди — се вороги нашого народу,
поки  вони панують над нами і визискують нас. III. Україна
для  Українців! Тому вигонь звідусіль з України чужинців-
гиобителів.  IV. Усюди і завсігди вживай української мови.
Хай  ні дружина твоя, ні діти твої не поганять твоєї господи
мовою  чужинців-гнобителів... IX. Допомагай своєму
землякові  поперед усіх. Держись купи. X. Не бери собі
дружини  з чужинців, бо діти твої будуть тобі ворогами; не
приятелюй  з ворогами нашого народу, бо ти додаєш їм сили і
відваги;  не накладай у купі з гнобителями нашими, бо
зрадником  будеш»144. Коментарі тут, гадаємо теж зайві:
ксенофобія  і апологія національної виключності досягли у
«Заповідях»  вищого накалу. До цих сумнівних досягнень слід
додати  й антисемітизм УНП, який висловлювався не тільки
в  «Заповідях», а й у інших виданнях партії.

Під  час революції інтелігенція, об’єднана в УНП,
опинилася  в політичній ізоляції. Всі інші партії робили якісь
конкретні,  живі справи, націоналісти з їхніми крайнощами
не  мали реальної сфери застосування своїх сил. Вся
діяльність  партії звелася до серії спроб організації легальних
друкованих  органів: «Самостійна Україна» (Львів),
«Запоріжжя»  (Катеринослав), «Хлібороб» (Лубни). Всі ці
спроби  припадають на 1905 р. і закінчуються невдачею. Інші
українські  партії ставилися до УНП неприязно.
Опинившись  у вакуумі, діячі УНП, в інтересах збереження партії,
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намагалися  хоч як-небудь реально включитися в
національно-визвольний  рух. У червні 1905 р. вони зробили
спробу  об’єднатися з УДП і УРН. Націоналісти пішли на
нечуваний  компроміс: вони відмовилися від гасла
самостійної  України і приєдналися до вимог політичної автономії,
надрукувавши  відповідну, спільну з
радикалами-демократами,  заяву в часописі «Самостійна Україна»145.

На  цей час уже досить важко взагалі говорити про УНП
як  про партію. Вона фактично була бездіяльною і
репрезентувалася  постатями Махновського та його найближчого
оточення.  Еволюція їхніх поглядів на тактику
національного  руху не переставала дивувати навіть сучасників. У
добу  реакції і занепаду українських політичних партій
М.Міхновський  розвинув ідею боротьби (в його розумінні)
в  такому напрямку: за свідченням Є.Х.Чикаленко на
одному  із з’їздів ТУП він виступив з пропозицією об’єднання з
російськими  націоналістами і П.А.Столипіним «проти
російської  демократії і жидів»146. Зрозуміло, що проект був
викликаний  тією ситуацією, яка склалася у стосунках
російської  і української демократії, але така гранична
безпринципність  у дусі «ціль виправдовує засоби» була
рідкісною  в національному русі того часу.

Втім,  усе це можна зрозуміти (але не виправдати), якщо
взяти  до уваги суму обставин, в яких опинилися провідники
раннього  націоналізму. Рух (якщо взагалі це був рух)
існував  головним чином у сфері ідейній, він не мав ніякої
поважної  соціальної бази, від націоналістів відвернулися всі
національні  партії. Хитання були викликані
відчайдушними  спробами зберегтися, однак і вони не допомогли. Після
1907  р. ніяких відомостей про існування УНП уже не
зустрічається.  У 1911 р. знаходимо згадку про М.І.Міхновського
в  документах жандармів, де стверджується, що він у 1907 р.
начебто  входив до УСДРП147. Зрозуміло, всілякої
плутанини  в жандармських документах багато, але сам по собі цей
факт  свідчить не тільки про помилку, а й про те, що УНП
на  той час охоронним органам уже просто невідома, хоча
вони  досить непогано були ознайомлені зі станом справ у
революційному  таборі. УНП прожевріла близько семи
років,  і, незустрінувшиніякоїпідтримкивмасах, занепала.
Лише  в 1917 р. колишні члени УНП заснували партію
соціал  істів-са мості й ни кі в.

М.І.Міхновський,  який, знов-таки за жандармськими
даними,  примикав у цей час до «українофілів», тобто до
ліберально-демократичної  течії, у 1911 р. разом з
М.А.Біленьким  заснував у Харкові двотижневик «Сніп».
Харківський  комітет зі справ друку пропонував установити «особ-
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ливий  догляд» за цим виданням148. «Сніп» виходив у 1912 р.
і  адресувався інтелігенції, репрезентуючи собою близький
до  поступового напрям в українському русі передвоєнної
доби.

Націоналізм,  як організована форма одного з напрямів
у  національно-визвольному русі початку столи гя, занепав.
Однак  як ідейно-політична течія він існував далі. В
післяреволюційний  період у нього з’являється досить
талановитий  ідеолог — член УСДРП Д.І.Донцов. Емігрувавши під
час  першої революції до Австро-Угорщини, Д.І.Донцов уві-
йшондо  закордонної групи УСДРП, співробітничав у
часописах  партії. Саме в Галичині він оволодів українською
мовою,  і саме тут він став одним із найрадикальніших
учасників  національно-визвольного руху. Однак його
радикалізм  у національному питанні поступово рухався в бік
радикального  націоналізму. Можливо, це було викликано тим,
що  Д.І.Донцов як журналіст уважно слідкував за подіями
на  Балканах, де національно-визвольний рух розвивався
досить  бурхливо. Зіставляючи події на Балканах з подіями
в  Російській імперії, Дмитро Донцов поступово дійшов
висновків  щодо українського руху, які поставили його погляди
саме  до розряду націоналістичних*. Брошури Д.І.Донцова
1913—1914  рр. «сучасне положення нації і наші завдання»,
«Модерне  москвофільство», «З приводу однієї єресі»
викликали  справжній скандал в українському русі по обидва боки
кордону.  Його заклики до боротьби проти російської
культури,  до мілітарного виховання молоді, національна
агресивність  викликали опір у соціал-демократичному таборі.
Лев  Юркевич відмовився від його послуг як постійного
політичного  оглядача «Дзвону». Політичні погляди
Д.І.Донцова,  викладені ним на з’їзді українського студентства у

Львові  (1913 р.), були охарактеризовані як радикальний
націоналізм14  . Проти нього виступили галицькі
соціал-демократи  Ю.Бачинський та М.Ганксвич150. Поступова
інтелігенція  також вкрай негативно зустріла це нове «антре»
націоналізму,  тим більше, що саме вона була об’єктом гострих
публіцистичних  атак Д.І.Донцова.

Дмитро  Донцов не ставив собі завданням сформувати
якусь  організацію на засадах пропагованих ним ідей. Однак
він  активно прилучився до підготовки створення «Союзу
визволення  України» у 1912—1914 рр., і напередодні
першої  світової війни став одним із фундаторів цієї організації
(щоправда,  досить швидко порвав з нею). Подальша полі-

ДокладнІїпе  про це див. розділ 3, § 1 цієї книги.
108



тична  і літературна діяльність Д.1, Донцова, повна хитань і
авантюр,  досягла своєї вершини з виходом у світ у 1926 р.
його  книги «Націоналізм». Ця книга стала одним із
головних  творів, що представляли в 20-ті роки ідеологію
інтегрального  націоналізму, а її автор — ідейним натхненником
цього  руху, хоча ніколи не брав у ньому участі.

Отже,  перші кроки націоналізму виявилися невдалими.
Його  вплив не поширювався за межі невеликої групи
інтелігенції.  Як ідеологія він перебував у зародковому стані, те
ж  саме можна сказати про нього як про політичний рух.
З  самого початку він набув таких негативних рис, як
апологія  національної виключності, антисемітизм, схильність
до  політичного екстремізму і безпринципність. Можливо,
це  обумовлювалось, певною мірою, вдачею провідників
раннього  націоналізму, можливо, умовами його розвитку.
Ранній  український націоналізм як ідейно-політична течія в
національно-визвольному  русі з’явився передчасно, за
відсутності  достатніх об’єктивних умов для його розвитку. Це
була  недоношена дитина українства початку століття.
Передчасність  його появи була викликана ненормальними,
потворними  умовами, в яких починала свій розвиток
українська  новітня нація. Це ж спричинило ті, досить одіозні
фопми,  в які часто-густо виливався націоналізм у
практичній  діяльності — від етнографічного фольклорного
екстремізму  (О.Макаренко, наприклад, ходив у студентській
тужурці  і козацьких шароварах) до замаху на пам’ятник
О.С.Пушкіну.

Водночас  не можна відмовити першим самостійникам-
націоналістам  у певних позитивних якостях. Вони були
єдиними  представниками національно-визвольного руху,
які  вперто (за винятком окремих епізодів) боронили ідею
створення  самостійної української держави, коли для цього
ще  не існувало ніяких умов. їхній
національно-державницький  фанатизм при всій його відразливості, мав
раціональне  зерно — він стабілізував ідею державності у
визвольній  ідеології. Державницька ж ідеологія була одним із
найважливіших  елементів становлення національної

самосвідомості  українського народу. Крім того, постановка
національної  проблеми в її крайніх формах, максималізм
націоналістів  дали змогу іншим політичним течіям та
угрупованням  чіткіше визначитися в цій галузі і, можливо, сприяли
поступові  національно-політичної думки, визріванню
ідеології  визвольного руху.
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У  боротьбі
ідей

НАЦІОНАЛЬНЕ  ПИТАННЯ; ІДЕЇ І ЛЮДИ

Чверть  століття перед Першою світовою війною
відбувалося  інтенсивне формування початкових основ новітньої
національної  свідомості української нації. Як відомо, через
історичні  причини процес цей головним чином мав місце в
інтелігентних  верствах нації. Однією з його головних рис на
той  час було виведення так званого «українського питання»
на  ідеологічний рівень, рівень практичної політики.
Переставши  бути справою невеликих гуртків українофілів,
національне  питання в Україні перемістилося в центр
національно-визвольного  руху, стало однією з гострих проблем
не  тільки внутрішньої, а й зовнішньої політики. В загальних
рисах  практичну діяльність української інтелігенції на
цьому  тлі вже розглянуто. Тепер слід звернути увагу на те, як
національне  питання розроблялося, обгрунтовувалося на
теоретичному,  науковому рівні суспільної свідомості, як
воно  відбивалося в суспільно-політичній думці того часу.

Якщо  підходити до цієї проблеми з хронологічної точки
зору,  то першою (на ідейно-політичному рівні) це питання
порушила  самостійницька інтелігенція — в брошурі
«Самостійна  Україна». Однак це були здебільшого гасла, що
фактично  не мали під собою концептуальної основи.
Самостійницька  і націоналістична ідеологія в цей час
залишалася  фактично в пелюшках, про іцо свідчать і невдалі
спроби  організувати під її гаслами політичний рух.

Соціалістична  українська інтелігенція намагалася
поєднати  національне питання з проблемами соціального
визволення,  часто-густо поступиючися при цьому першим на
користь  другому. Вона ніяк не могла віднайти баланс між
національною  проблемою і соціально-політичними питан-



ними,  що призводило до всіляких ускладнень в її діяльності
на  обох теренах.

Безумовним  лідером у справі ідейно-теоретичної
розробки  національного питання вважалася
ліберально-демократична  інтелігенція, яка мала для цього свою
інтелектуальну  еліту, а також досить серйозні можливості (в
порівнянні  з представниками інших течій) для матеріального
забезпечення  ідейно-теоретичної розробки національного
питання  — пресу, наукові інституції тощо. Півтора
десятиліття  ліберали інтенсивно розвивали наукове підгрунтя
національної  ідеології. Так, М.С.Грушевський,
виробляючи  лову концепцію історії українського народу («Історія
України-Руси»),  вперше обгрунтував історичне право на
існування  українців як окремої нації, а не як різновиду
російського  народу. Б.Д.Грінченко склав найновійший на
той  час словник української мови. С.О.Єфремов вперше
подав  систематизовану історію української літератури як
самостійного  культурно-історичного процесу («Історія
українського  письменства»).

Засноване  в 1873 р. у Львові Наукове товариство імені
Т.Г.Шсвчс:  ка в 1890-ті роки перетворилося на своєрідну
українську  академію наук, особливо після 1898 р., коли його
очолив  М.С.Грушевський. З 1892 р. по 1914 р. вийшло дру-
ко.  і ПО томів «Записок» товариства, присвячених
питанням  української історії, літератури, етнографії, а також 35
томів  етнографічних збірників. Наукове товариство
видавало  13 назв різних видань1. У 1907 р. в Києві було засновано
Українське  наукове товариство в складі філологічної,
історичної,  природничо-технічної, медичноїта статистичної комісій.
До  1914 р. воно встигло видати 12 томів «Записок», декілька
збірників2.  У 1918 р. це товариство перетворилося на
Українську  Академію наук. Протягом 1900-х років видавався в
Галичині  й розповсюджувався на Наддніпрянській Україні
«Літературно-науковий  вісник», часопис, на сторінках
якого  друкувалися твори новітнього українського красного
письменства,  обговорювалися гуманітарні наукові
проблеми.  Існування такої трибуни сприяло створенню духовного
середовища,  в якому визрівала новітня національна
свідомість.  Своєрідним підсумком зазначеної праці мала стати
енциклопедія  «Украинский народ в его прошлом,
настоящем  и будущем», видання якої перервалося світовою
війною.  Такими були той науково-культурний доробок, те
підгрунтя,  на яких розроблялося українське питання
ліберальною  інтелігенцією.

Загальновизнаним  лідером українського руху вважався
Грушевский  — людина талановита, з живим темпераментом, ксло-
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сальною  ерудицією. Він користувався значним авторитетом
серед  молодших поколінь поступової інтелігенції і
одночасно  — серед старших. У 1898 р., перебравши посаду на
кафедрі  східноєвропейської історії у Львівському
університеті,  Грушевський одночасно став фактичним
натхненником  і організатором широкої видавничої діяльності
Наукового  товариства імені Т.Шевченка. Тісне спілкування з
галицькою  інтелігенцією та ознайомлення зі станом
українського  питання в Австро-Угорщині, робота над «Історією
України-Руси»,  високий науково-фаховий рівень Грушев-
ського  дали йому змогу виробити докладну концепцію
вирішення  українського питання. Протягом 1900-х років він
написав  цілу серію публіцистичних і
науково-публіцистичних  статей, присвячених українському питанню і
фактично  став ідейним лідером українського поступового
руху,  його найвидатнішим теоретиком.

Гносеологічною  основою концепцій Грушевського був
позитивізм,  успадкований ним від своїх учителів,
насамперед,  В.Б. Антоновича. Це дало йому змогу весь час
триматися  своєрідної середньої лінії «в українській справі»,
утримуватися  від крайнощів, характерних для представників
інших  політичних напрямів в українстві. Іншою
характерною  рисою поглядів Грушевського щодо національного
питання  було те, що він розглядав його крізь призму
загальнолюдських  цінностей. Національне було для нього
частиною  і втіленням загальнолюдського поступу. Грушевський
ніколи  не прагнув до національної виключності і тим
більше  — екстремізму. Водночас він не нехтував захистом
національного  і вважав націю, національну культуру
невід’ємними  цінностями людства.

Виходячи  з фактичного стану речей, Грушевський
визнавав  українців за «меншу націю» в порівнянні з великими
державними  народами. Як істинний позитивіст він прагнув
якнайточніше  визначити місце України в
загальносвітовому  культурному розвитку, щоб реально, без ілюзій і зайвої
самовпевненості  формувати політику в галузі
національного  питання. «Се, власне, те, — писав він, вже маючії досвід
першої  революції, — до чого можуть перед усім і повинні
змагати  менші нації і що можуть вважати вони здійсненним
для  себе: загальнолюдську культуру, розвивану спільною
працею  людськості, пересадити на свій національний
грунт,  убрати в свою національну одіж, приладити до вимог
своєї  суспільності і до обставин свого життя, зв’язати з
своїми  культурними і національними традиціями,
вибравши  елементи, созвучні своїм національним змаганням і
потребам,  та навпаки — сі національні змагання і потреби
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справити  до поступових течій життя загальнолюдського, не
ламаннєм  і розривдннєм, а культурною еволюцією, в
нерозривнім  контакті з поступовим походом людства»3.

Виходячи  з цієї діалектики загальнолюдського і
національного  Грушевський (і з ним більшість поступової
інтелігенції)  визначав місце українського руху в загальноро-
сійському  визвольному русі. Перш за все з цих міркувань,
а  т^кож з огляду на поступовську тактику
ліберально-демократичного  руху, він висував концепцію збереження
єдності  Росії шляхом ліквідації національного пригнічення
неросійських  націй. Доказом «від зворотнього» він доводив,
що  зберегти, а точніше, забезпечити єдність Росії можна
лише  через створення такого типу взаємовідносин її
складових  частин, за якого переваги спільного життя будуть
настільки  наявними, що від них не можна буде
відмовитися4,  Така постановка питання багато в чому була зумовлена
пересторогою  спровокувати розрив з російськими
лібералами,  які дуже хворобливо ставилися до перспективи розпаду
Росії  на складові частини.

Навряд  чи Грушевський вважав існування України в
складі  навіть демократичної Росії незмінним і фатальним.
Важливу  роль у подібних міркуваннях разом з тактичними
і  загальнотеоретичними грала та обставина, що він (як і всі
поступовці)  в галузі політичній виступав переконаним
еволюціоністом.  Сучасний йому стан української нації, її
культурна,  економічна і політична відсталість робили
неможливими  висунення М.С.Грушевським
національно-радикальних  гасел типу «Самостійної України». Найкращим
шляхом  розвитку свого народу він вважав еволюцію
культурних,  господарчих і політичних форм життя. Головною
передумовою  такої еволюції була
національно-територіальна  автономія України.

Як  уже зазначалося, вимога
національно-територіальної  автономії України у складі російської держави була
висунута  прогресивними українськими партіями з початком
революції  1905—1907 років. Можна впевнено
стверджувати,  що постулат національно-територіальної автономії був
узятий  на озброєння українськими лібералами під впливом
Української  національно-демократичної партії, що була
заснована  в Галичині в 1899 р. і з якою співпрацював
Грушевський.  У програмі цієї партії ставилася вимога надати най-
ширшу  автономію тим територіям Австро-Угорщини, які
були  заселені русинами (українцями)5. Події 1905 р.,
царський  маніфест Г, жовтня пробудили сподівання, що
програма  національно-територіальної автономії може бути в
недалекому  майбутньому здійснена в Росії.
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Грушевський,  який був ідейним лідером поступової
інтелігенції  і водночас відбивав її погляди, вважав, що
національно-територіальна  автономія мусить бути першим і
рішучим  на той час кроком у процесі формування української
нації.  «З відокремленням національної території, — писав
він  у травні 1906 р., — і наданням їй широкого
самоуправління,  національність перетворюється з бойового гасла,
з  предмета боротьби, яка паралізує улаштування
економічних  і культурних взаємин, у щось саме собою зрозуміле,
ніяких  особливих міркувань не потребуюче, в простий
грунт  для вдосконалення цих економічних і культурних
взаємин»6.

На  той час для поступовців здобуття
національно-територіальної  автономії було водночас і програмою-мінімум (у
сенсі  поштовху для розвитку української нації) і програ-
мою-максимум  (в сенсі політичних вимог). На відміну від
самостійників  (М.І.Міхновського), які апелювали до
історично-юридичних  прав українців на власну державу,
ліберали  значно ширше обгрунтовували свої домагання
автономії.  «Право України на автономію, — йшлося в заяві
Української  демократичної партії (УДП) від 6 липня 1906 р., —
грунтується,  поряд з природним правом кожного народу на
самовизначення,  на слідуючих засадах: 1)
історично-юридичній,  2) еконс лічній і 3) національно-побутовій» .

Заслуговує  на увагу, що юридично-історичною основою
автономії  діячі УДП вважали (як і самостійники)
Переяславський  трактат 1654 р. Грушевський вважав це
недоцільним  і пропонував відкинути цей момент як ілюзорний і
такий,  що відвертає увагу від реальних вимог. У своїх
намаганнях,  писав він у червні 1906 р., практично
викладаючи  позиції думців, ми виходимо не з історичних актів, а з
факту  компактного існування в ясно окреслених
етнографічних  межах українського народу, котрий «за своїми
психофізичними  властивостями, за особливостями свого
приватного  і суспільного побуту, що склалися історично, за
складом  економічних стосунків, за культурними і
громадськими  традиціями, є цілковито визначеною
етнографічною  і національною особиною...»8.

Грушевський  запропонував також загальну схему
конкретного  втілення національно-територіальної автономії.
Після  встановлення конституційного ладу в Росії країна
мала  перебудуватися на федеративній основі. Україні
надавалася  національно-територіальна автономія. Управляти
автономною  Україною мав український сейм, обраний
загальним  рівним і таємним голосуванням. На місцях
обиралися  відповідні органи самоуправління. Сейм і місцеві
органи  діставали широкі повноваження в місцевому законо-
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давстві,  розпорядженні фінансами і обласним земельним
фондом,  в організації освіти, духовних справах тощо,
Центральним  (федеративним) органам залишалося право
нормування  загальних засад державного і суспільного ладу,
розпорядження  коштами, необхідними для утримання
органів  центрального управління. Передбачалася
децентралізація  церкви і проходження військової служби на власній
етнічній  території (територіальний принцип формування
армії)9.  Фактично ця схема була покладена в основу
програм  УДП і УРП у галузі національного питання, а згодом
і  Української демократично-радикальної партії10.

У  своїх спрямуваннях українська поступова
інтелігенція  змушена була виступати в союзі з російськими
лібералами.  Це був єдиний союзник цієї інтелігенції в 6оротьб: за
конституційний  лад в Росії, який, на думку поступовців,
мав  стати шляхом і до автономії України. До того ж,
російський  ліберальний рух у порівнянні з українським був
значно  організованішим і впливовішим. Давалася взнаки і
традиційна  повага української поступової інтелігенції до
інтелігенції  Росії, яка репрезентувала культуру світового
значення.  В інтересах зміцнення єдності з російськими
лібералами  українська інтелігенція не загострювала питання
національно-територіальної  автономії як головного у
визвольному  русі, а пов’язувала його з загальним
національним  визволенням усіх пригнічених народів імперії.

Така  постава пов’язувалася і з високим загальнокуль-
турнимрівнем  лідерів поступовців, який просто не дозволяв
їм  статина позиції національної виключності.«...
Вирішення  українського питання, — наголошував Гру шевський, —
ми  не виділяємо з загальнішого питання про перебудову
держави  на засадах рівноправ’я народностей і областей і
національно-територіальноїавтономії,  вважаючи
вирішення  цього питання складовою інтегральною частиною в
проблемі  перетворення Росії в правомірну і упорядковану
державу»11.

Цроте  і така постановка питання викликала в
російських  лібералів непорозуміння. В період революції 1905—
1907  рр. вони не загострювали стосунків з українським
поступовим  рухом, вважаючи свій вплив на нього достатньо
великим.  Однак з поразкою революції і поширенням суто
національної  роботи українських лібералів ставлення до
них  російських поступових елементів змінилося. Частина
останніх  на чолі з П.Б.Струве, який представляв праве
крило  цього руху, недвозначно виступила взагалі проти будь-
яких  форм «сепаратизму». Часопис «Русская мысль»
фактично  став трибуною цих поглядів.
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У  1912 р. Струве виступив з великою статтею
«Общерусская  культура и украинский партикуляризм», де фактично
закликав  до боротьби з українством, навіть з
культурництвом12.  Цей виступ дістав відсіч з боку часопису
«Украинская  жизнь», викликав затяжну дискусію з українського
питання,  яка продовжувалась і під час світової війни13. Ліве
крило  російських лібералів, на чолі з відомим істориком
П.М.Мілюковим,  хоча й підтримувало домагання
українських  поступовців у галузі освіти і культури, досить холодно
поставилося  до гасла національно-територіальної
автономії.  Проте сам Мілюков, який, на відміну від більшості своїх
російських  колег, був добре обізнаний з українською про-
блеіік  ю, ставився до питання про автономію неоднозначно.
Він  визнавав право українців пропагувати цю автономію як
майбутній  ідеал, однак був проти його негайного втілення в
життя.  Отже, більшість ліберальної російської інтелігенції
ставилася  до українського питання як до дразливої, багато
в  чому вигаданої проблеми.

Для  української поступової інтелігенції це не було
чимось  несподіваним. Ще у 1906 р. Грушевський звертав ува-
іу  на те, що національне питання в прогресивних колах
великоруської  громадськості, які задавали тон у
визвольному  русі, не користується симпатіями. «... Серед
прогресивної  великоруської інтелігенції, — писав він, —
спостерігається  якщо не просто неприязне, то поблажливо-презирливе
ставлення  до національного питання, як до чогось запізні-
лого,  реакційного, недостойного ’’освіченого суспільства і
освіченої  людини"»14. З’ясовуючи причини цього, він
акцентував  увагу на таких позиціях: по-перше, на його
думку,  великоруське суспільство не пройшло стадії вирішення
національного  питання само для себе. По-друге, все
пов’язане  з терміном «національне» в прогресивних російських
колах  ідентифікувалося з формулами офіційної народності,
фактами  шовіністичного націоналізму, націоналістичного
обскурантизму  і нетерпимості15.

Це  були цілком слушні зауваження. Додамо до цього,
що  саме становище російської ліберальної інтелігенції в
імперській  державі, її суто національні переваги в галузі
навіть  матеріальних можливостей (доступ до друку, преси,
переваги  в інших сферах інтелектуальної діяльності), котрі
забезпечували  її монопольне становище на професійному
тлі,  повністю зумовлювалися централістичним типом
держави.  Це розбещувало свідомість інтелігенції отрутою
імперського  централістичного мислення, породжувало
національно-політичний  егоїзм, обмежувало її світогляд у галу зі
національного  питання. Крім того, навіть на психо-
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логічному  рівні російській інтелігенції було дуже важко
відмовитися  від історичного стереотипу старшого брата
щодо  українців, які мали спільну з росіянами релігію і церкву,
дуже  близьку до них культуру. ?

Лідери  російських лібералів пояснювали свою зневагу
до  національних рухів насамперед інтересами єдності за-
гальноросійського  визвольного руху, яку національне
питання  нібито підривало. Не погоджуючись з такою
постановкою  питання, Грушсвський писав: «Наголошуючи на тому,
що  національне питання не повинно ставати на шляху до
вирішення  основних питань політичного, економічного і
громадського  устрою, вони, очевидно, не усвідомлюють, що
такою  поставою національного питання вони саме мусиру-
ють  національні питання, примушують всі ті елементи, для
яких  поруч з питаннями політичного, суспільного і
економічного  плану існує і питання національне, ділити свою
енергію  між захистом перших і останнього і розгортати свій
фронт  не тільки проти централізму справа, а й проти
централізму  зліва»16,

Кожна  сторона мала рацію зі свого погляду: російські
ліберали,  які вбачали у визвольних національних рухах
тимчасових  союзників у справі ліквідації монархії та
встановлення  конституційного ладу, навіть головне завдання
ввг  жали здійснимим лише в межах «єдиної і неділимої».
Тому  будь-який «автономізм» рано чи пізно ставав їм на
перешкоді,  заважав тій «єдності» загальноросійського руху,
який  вони очолювали. Для поступовців-націоналів (не
тільки  українських) умовою єдності загальноросійського
визвольного  руху було визнання їхніх національних
домагань.  Цікаво, що дискутуючи з цих питань з російськими
лібералами,  Грушевський висловлював побоювання, що в
майбутній  демократичній Росії можливе виникнення
замість  централістичного бюрократичного ладу відповідного
централістично-конституційного17.  Як показали події
Лютневої  революції 1917 р. ці побоювання мали реальні
підстави.  Виявилося, що Грушевський, який вважав себе
представником  культури «меншого рівня», ніж російської,
мислив  значно ширше, ніж представники «вищої»
культури.

Доводячи,  що український рух через історичні умови
свого  розвитку може бути за своїм характером лише
опозиційним  у будь-яких формах, Грушевський зазначав, що
вже  з цих позицій вся робота в українському національному
сенсі  буде лише плюсом для загального визвольного руху1 .
Багато  в чому ідеалізуючи своїх непевних російських
союзників,  він закликав поступову інтелігенцію всіляко інфор-
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мувати  російську громадськість про українське питання,
роз’яснювати  його суть у пресі19. З цією метою в Петербурзі
видавалися  часописи російською мовою «Украинский
вестник»  (1906 р.) і «Украинская жизнь» (1912—1917).
Українська  громада в столиці імперії шляхом особистих
стосунків  всіляко пропагувала українську справу. Для цього ж
використовувалися  всі з’їзди інтелігенції, а також легальні
російські  громадські установи, куди мали доступ українці.
Проте,  як показав час, здебільшого всі ці зусилля виявилися
марними.

Варто  зауважити, що таке ставлення до національної
проблеми  з боку і зсійської ліберальної інтелігенції не
викликало  в поступової української інтелігенції, принаймні в її
верхах,  почуття національної агресії і негативного
ставлення  як до російської нації та культури, так і до інших націй.
У  питаннях міжнаціональних взаємин українські
поступовці  виступали з поміркованих і насправді шляхетних
позицій.  Коли в «Союз» автономістів-федералістів» виникли
тенденції  поділу членів союзу на представників «зрілих» і
«незрілих»  націй, Грушевський виступив на захист
принципу  рівноправності націй, наголошуючи на тому, що в
цьому  питанні це може бути місця для порівняльних
позначок  культурності, свідомості тощо, як вони не мають місця
в  питаннях громадської рівноправності'0.

Взагалі,  як уже зазначалося, Грушевський
дотримувався  в українському питанні своєрідної «золотої
середини»,  не дозволяв собі хитань як у бік національного
радикалізму,  так і національного нігілізму. До цього ж він
закликав  і своїх однодумців. «Сумою змагань поступових
елементів  національноїсуспільності, - •  писав Грушевський, —
повинна  проторуватися ся золота стежка, рівно віддалена і
від.  егкодушного хапання «останніх слів» чи «останніх
криків»  якої-небудь світової моди, без всякого зв’язку з своїм
громадським  національним життєм та його традиціями, —
і  від націоналістичної реакційності, замкнутої в кругу своїх
національних  святощів і «власної мудрості», неприступної
для  ніяких впливів і подувів загальнолюдського
поступу»21.  Цей заклик відбивав занепокоєння станом справ в
українстві,  яке було розділене міжпартійними чварами,
абсолютизацією  певних ідей.

Погляди  Грушевського на національне, тобто
українське  питання, з одного боку, відбивали ідеї, що панували
серед  поступової інтелігенції, з іншого — впливали на
формування  цих ідей і позицій. Українське питання мало
вирішуватись  еволюційним, конституційним шляхом, разом з
іншими  назрілими проблемами соціально-політичного
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рактеру.  При цьому відкидалися ідеї національної
виключності,  ворожнечі до інших народів тощо. З
загальнолюдського  погляду підхід української поступової інтелігенції до
національного  питання постає досить прогресивним,
поміркованим  і гуманним. Проте йому були властиві і певні хиби.

Українська  поступова інтелігенція була здатна
виробити  єдину національно-визвольну ідеологію, що інтегрувала
б  усі верстви нації та політичні течії в українстві довкола
однієї  мети. Однак зробити це їй не судилося. З одного боку,
поступовці,  зокрема Грушевськйй, майже не приділяли
уваги  соціальним аспектам національного питання,
шукаючи  його розв’язання передусім у сфері культурній або
політичній,  причому в останній ділянці вони висунули
гасло  автономії як вищу мету. З огляду на це,
ідейно-теоретична  база національної програми поступовців була явно
неповною.  З іншого боку, тактика конституційних реформ, в
тому  числі в національному питанні, обрана як під впливом
західноєвропейського  досвіду, так і під впливом кадетів,
постала  мало пристосованою до конкретних умов
політичного  життя царської Росії.

Правила  політичної гри в надзвичайно складних умовах
Російської  імперії з її налагодженим репресивним
апаратом,  автократією і централізмом, слід визнати досить
жорстокими  і програма поступовців у національному питанні
не  була до них пристосована. Часто-густо їм не вистачало
послідовності  та принциповості у відстоюванні цієї
програми,  особливо в стосунках з російськими союзниками. Втім,
поступова  українська інтелігенція та її ідейний лідер
Грушевський  фактично започаткували вироблення
синтетичної  національної ідеології, яка могла б об’єднати увесь
український  рух. Та й вироблялася ця ідеологія в
надзвичайно  складних умовах. Йдеться передусім, про
недорозвинуту  або майже відсутню українську пресу, брак поважних
наукових  інституцій, злиденний рівень письменності цілої
нації.  Це, звичайно, уповільнювало формування такої
ідеології,  створювало надзвичайно несприятливий фон для її
вироблення.

Втім,  єдності в українському русі щодо національного
питання  не було і через інші причини. Так, українські
соціал-демократи  вважали поступову інтелігенцію
конкурентом,  а не союзником у політичній боротьбі, хоча, як відомо,
вони  теж обстоювали ідею автономії України. Здавалося б,
у  цьому пункті можна було досягти єдності, однак
українська  соціал-демократія засвоїла в марксизмі поруч із
раціональними  моментами ідеологічну нетерпимість, поєднану з
досить  вульгаризованим у російських умовах класовим під-
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ходом,  Отже поступова інтелігенція розглядалась як
буржуазна,  а її національна програма як
«буржуазно-націоналістична»  з усіма можливими наслідками для взаємин
всередині  українського руху.

Своє  негативне ставлення до «буржуазної» поступової
інтелігенції,  а далі й до її позицій у визвольному русі
демонстрували  діячі РУП, партії, яка дебютувала під гаслом
«самостійної  України». Прагнучи ідеологічної «стерильності»,
частина  рупівської інтелігенції взагалі порушила питання
про  доцільність включення національного питання до
програмових  положень. Взаємна нетерпимість у ході дискусії з
цього  питання бу. а одним з моментів, що спричинили
розкол  української соціал-демократії. Проте й серед тих, хто
визнавав  доцільність самовизначення, щодо національного
питання  не було єдності. Частина правовірних марксистів
на  чолі з Д.В.Антоновичем, як відомо, проголосила
національне  питання неіснуючим. Заслуговує на увагу, що
одним  з аргументів на користь цієї тези було твердження, що
«буржуазна  інтелігенція»культивує це питання, щоб
замилити  очі масам.

Гадаємо,  що варто розглянути цю дискусію докладніше.
Саме  її виникнення зумовлювалося двома
фундаментальними  причинами. По-перше, досить низьким ріг.>ем
соціально-класової  диференціації української нації. Намагаю-
чися  розглядати всі явища соціально-політичного життя
крізь  призму класового підходу, соціалістична українська
інтелігенція  відчувала значні, часом непереборні труднощі.
По-друге,  тим, що за теоретичну основу програми партії
було  взято відповідну частину Ерфуртської програми, яка
не  мала зразка саме з національного питання. В Ерфурт-
ській  програмі національна проблема з погляду
взаємовідносин  національних меншостей і більшостей не
розглядалася,  оскільки це не турбувало німецьких
соціал-демократів,  на батьківщині котрих не існувало настільки
поважної  національної меншості, щоб зробити це питання
актуальним.  Отже, щоб визначитись і було розв’язано
дискусію.

У  січні 1905 р. в першому ж числі часопису «Праця»
Д.Ан.онович  ві ттупив зі статтею «Неіснуюче питання».
Автор  вважав дискусію з національного питання
схоластичною  витівкою, оскільки, на його думку, відсутня сама
проблема.  Справедливо вказуючи на повну невиробленість
національного  питання в марксистській літературі, Д.В.
Антонович  робив досить несподіваний з точки зору логіки, але
зрозумілий  з погляду молодечого революціонізму висно-
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вок:  «... Яке місце може уділити національному питанню
пролетарська  література, коли пролетар знається на цьому
питанні  остільки» щоб з певністю сказати, що це питання
видумала  буржуазія для того, щоб затемнити класову
свідомість  пролетаріату»12.

Цікаво,  що ці міркування, де йшлося про буржуазію і
про  робітничий клас доповнювалися пасажами про
відсутність  усередині української нації власної буржуазії. В
наступній  статті, присвяченій цій темі, Антонович доводить ці
погляди  до логічного завершення, яке мало значний
домішок  абсурдності. Умоглядно припускаючи, що національне
питання  все ж таки реально існує і для буржуазії, і для
пролетаріату,  він пропонував (згідно зі своєю позицією
досить  послідовно) таке: «... Ми повинні, раз націонал не
питання  для пролетаріату існує, радикально його
розв’язати  поставленням в своїй програмі виразної точки —
самостійної  демократичної Української республіки від гір
Карпатських  до Кавказьких. Ніякі півміри автономії
України  або вступления України до федеративної спілки не-
приличні  для програми пролетаріату, бо крім трусості
нічого  не виявляють»23. Цей радикальний висновок він не забув
доповнити  твердженням проте, що українська нація взагалі
не  існує як новітня нація, оскільки в ній немає своїх «класів-
обшарників».  З огляду на це пролетареві пропонувалося
боротися  з цим «неіснуючим» питанням і з цією неіснуючою
буржуазією...

Головним  опонентом Антоновича виступив Микола
Порш,  який мав значно кращу теоретичну підготовку і був
більше  обізнаний з розробкою цього питання на Заході. В
аргументації  Порща знаходимо такі основні пункти. По-
перше,  він заперечував «неіснування» національного
питання,  доводячи, що воно дійсно нівелюється
самодержавним  режимом, котрий гальмує соціально-
економічний  розвиток (а відповідно і соціальну
диференціацію.  — Авт.) пригнічених націй, породжуючи
тим  самим національно-політичну інертність. Перехід до
демократичного  устрою (конституційної монархії, або
демократичної  республіки), на думку Порша, мусив
загострити  національні проблеми за відсутності більш пекучих
питань24.  Саме тому виникає потреба в негайному
виробленні  програми з національного питання. Крім того,
необхідно  будити національну самосвідомість пролетаріату,
виводити  його в авангард боротьби з національним гнітом.

По-друге,  Порш посилався на приклад австрійської
соціал-демократії,  яка ще на з’їзді в Брюнні (1899) визнала
виняткову  важливість національного питання для
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таріату,  необхідність його боротьби проти національного
пригнічення  як форми гніту капіталу . По-третє, він
запропонував  своєрідні програму-мінімум і програму-макси-
мум  у національному питанні. Визнаючи справедливість
тези  про соціально-економічну незрілість української нації і
слабку  розвиненість «модерних» класів (пролетаріату і
буржуазії)  Порш вважав за необхідне на першому етапі
боротьби  за національне визволення змагатися за
національно-територіальну  автономію. Коли ж у рамках цієї автономії
нація  досягне певного рівня соціально-економічного
розвитку  і виразніше диференціюється соціально, актуальним
гаслом  стане боротьба за самостійність України, передувати
в  якій мусить національний пролетаріат26.

Прийнявши  до своєї програми постулат
національно-територіальної  автономії, РУП—УСДРП фактично (нехай
формально)  зімкнулася цією вимогою з програмою
поступової  інтелігенції. Ця дискусія цікава не тільки з точки зору
внутрішньої  еволюції поглядів на національне питання
серед  української соціалістичної інтелігенції, а й з точки зору
ставлення  до «буржуазії». Розходячися в поглядах на суть
національного  питання та шляхи його вирішення, опоненти
були  на диво єдиними у своєму ставленні до поступової
інтелігенції.  Якіго Антонович закликав боротися з
«вигадками  буржуазії», то Порш докоряв йому, що нехтуючи
національним  питанням, він віддає його на відкуп «ідеологам і
політикам  буржуазії», посилюючи тим самим їхній вплив
на  маси. Якщо відкинути вживані Поршем дефініції, то в
цілому  він мав сенс: дискусії і вагання щодо національного
питання  серед української соціал-демократії стали однією
(хоча  і не вирішальною) з причин, котрі зумовили
зростання  впливу ліберально-демократичної інтелігенції в
національно-визвольному  русі.

Остання  обставина значною мірою зумовила весь
подальший  хід розробки національного питання в працях
українських  соціал-демократів. З одного боку, вони зробили
спроби  теоретично обгрунтувати свою національну
програму  економічними (Порш) і соціально-класовими засадами
(Юркевич).  З іншого — вони втягнулися в безплідну і
виснажливу  суперечку з цих питань з діячами
ліберально-демократичного  табору, яка тільки поглиблювала
шкідливий  для національно-визвольного руху розкол. При цьому
досить  виразно проявилися такі неприємні риси їхнього
світогляду,  як ідеологічна нетерпимість, агресивність і певний
догматизм,  чим вони нагадували більшовицьке крило
російської  соціал-демократії.
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Гадаємо,  передусім слід з’ясувати конструктивні риси
міркувань  інтелектуалів соціалістичного табору щодо
національного  питання. У 1907 р. Порш видав досить
велику  за обсягом брошуру «Про автономію України», яка
була  написана популярно і адресована «масам». У книжці
з’ясовувалися  юридичні, господарські, культурні аспекти
становища  України в Російській імперії, порівнювалися
різні  ^Ьорми автономії і досить переконливо доводилася
необхідність  національно-територіальної автономії. При
цьому  автор намагався всіляко конкретизувати суть цієї
форми  автономії України в згаданих нами вище аспектах27.
Зазначена  та інші брошури М.В.Порша («Із статистики
України»,  «Автономія України і марксизм») складали досить
цікаве  науково-публіцистичне і де в чому теоретичне
підгрунтя  програм українських соціал-демократів у
національному  питанні.

Коли  після 1907 р. УСДРП фактично занепала,
головною  сферою діяльності партійної соціалістичної
інтелігенції  став літературно-політичний терен. Як це не
парадоксально,  але доба реакції прислужилася на користь соціал-
демократам,  підштовхнувши визрівання їхньої
національної  ідеології. Настав час з’ясувати деякі питання теорії,
обговорити  їх, нарешті, оцінити своє становище. Втім, не
тільки  академічні інтереси спонукали до цього. Весь
революційний  і національно-визвольний рух переживав кризу.
Абсолютно  всі партії революційно-демократичного табору
аналізували  досвід революції, шукали причини її поразки.
Дискусії  між ними і всередині них іноді виходили на
світоглядний  рівень.

У  таборі українських соціал-демократів активізувалися
спроби  поєднати світоглядні засади марксового соціалізму
з  болючим питанням національного визволення.
Спонукали  до цього і успіхи політичних конкурентів — українських
лібералів  ні терені національно-культурної діяльності,
котру  більшість есдеків за невеликим винятком помилково
вважали  поверненням до аполітичного культурництва.
Одним  із цих винятків був Лев Юркевич, який фактично
першим  звернув увагу на можливі політичні наслідки
культурництва  нової доби.

Тим  часом як молодший загал соціалістів традиційно
зневажливо  відгукувався щодо «буржуазних витівок»,
Юркевич  зауважував, що «красне письменство, пропаганда
суспільних  наук — все то ріжні форми виявів ріжних
ідеологій.  1 сучасні ’’малі діла" зовсім не суть ідеологічно
нейтральні»  . Цей паи.ж з’явився з приводу масового переходу
інтелігенції  з соціалістичного табору до поступового і був
своєрідним  докором у зраді ідеям. Однак головне було ска-
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зане:  культурництво проголошувалося формою ідейного
впливу  буржуазії.

Подальший  хід думок автора був таким: «Зріст
українського  буржуазного руху і вплив його на маси — се факт
тепер  і нема що доводити тепер неминучість народження
української  буржуазії з її підприємствами, партіями і
культурою.  Сі партії ще довший час будуть переважати нас
силою..  .»29. Виходячи з цього, він робив досить характерний
для  ортодокса висновок про необхідність вироблення
«національно-класової  політики» партії. На відміну від
багатьох  своїх колег Юркевич не кидав слів на вітер і вже в
наступному  числі партійного журналу приступив до
з’ясування  цієї політики. У статті з досить нейтральною назвою
«Про  патріотизм» він фактично закликав до повного
перегляду  усталених серед соціал-демократів понять у галузі
національного  питання. Перш за все партія мала
переглянути  своє ставлення до національно-культурницької
діяльності,  зайнятися нею. На відміну від РУП, писав
Л.Юркевич,  «справу національного оживлення українського
народу  ми одмовлясмось мати за виключне діло тільки
буржуазної  інтелігенції і прихильних до неї шарів громадянства» .
У  національному відродженні має взяти участь робітництво.

На  підтвердження цієї думки він висував такі аргументи.
Події  в світі (Азія, Балкани) свідчать про відродження «не-
історичних  націй». Відродження це, крім іншого, полягає в
консолідації,  самоорганізації класів усередині цих націй.
Національна  буржуазія в особі інтелігенції намагається
очолити  рух, прикриваючися патріотичною ідеологією,
яка,  на думку Юркевича, пройшла еволюцію від щирого
ідеалізму  та народницького романтизму, викоханих у
боротьбі  з кріпацтвом і феодалізмом, до агресивного
націоналізму  або шовінізму . Саме з цим націоналізмом і треба
боротися  шляхом відриву з-під його впливу пролетаріату,
проводячи  серед нього національно-культурну роботу,
пробуджуючи  в ньому національну свідомість.

Юркевич  пропонував розрізняти патріотизм (це слово
часто  заступало в нього термін «націоналізм») національних
партій  державних націй і патріотизм «неісторичних націй»,
негативно  ставлячися до першого і прихильно до другого
(навіть  буржуазного). При цьому він зауважував, що
соціал-демократія  поневоленої нації підпадає впливові
національного  патріотизму, з чого випливає, з одного боку, її
більша  толерантність до національних буржуазних партій,
а  з іншого — поява «національного опортунізму».

Всі  ці досить плутані міркування були свідченням
пошуків  теоретичної альтернативи зростаючому впливові по-
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стулової  інтелігенції в умовах перших проблисків дійсної
соціально-класової  диференціації української нації, появи
перших  ознак її повнокласовості. Раціональним зерном тут
може  вважатися спроба визначити клас-лідер у боротьбі за
національне  визволення (ним мусив стати пролетаріат), а
також  прагнення виробити шлях виведення цього класу на
рівень  лідера.

У  статті містився ще один досить вражаючий момент,
особливо  цікавий з точки зору подальшого розвитку націо-
в  < явного питання в програмах соціал-демократів, і не
тільки  українських. У процесі національної боротьби, писав
Юркевич,  у пролетаріаті виробляється почуття
національної  гордості, далекої від шовінізму, це буде «національно-
класова  гордість», чиста від «згірдливого почуття до сусідніх
народів»  і вона не перетне братських симпатій до
визвольного  національного руху робітництва інших націй. Почуття
ж  національної гордості пролетаріату пануючої нації
виховується  в боротьбі проти його національної буржуазії, на
прикладах  цієї боротьби32. Крім того, що ці висновки
робилися  в умовах дуже слабкої національної самоідентифі-
кації  українського пролетаріату і були схожі на утопічні
самовизна  іення, вони майже дослівно були повторені
(щоправда  з інших позицій) найнепримирсннішим опонентом
Юркевича,  вождем більшовиків В.І.Леніним у статті «Про
на  зональну гордість великоросів».

Отже,  Юркевич прагнув вторгнутися у сферу
формування  національної свідомості, сферу, яка була
монополізована  поступовою інтелігенцією. Головним об’єктом цієї
діяльності  мусив стати національний пролетаріат. Автор
цієї  програми свідомо висував неймовірно складне
завдання,  оскільки виходив з припущень ідеального, а не
реального  порядку. За його схемою в Україні мав бути численний
національний  пролетаріат, спроможний сприйняти
національно-визвольну  ідеологію в марксистському забарвленні.
Така  постановка питання відповідала класичним
марксистським  канонам, однак соціально-класова ситуація в Україні
не  відповідала вимогам, виробленим у країнах зовсім
іншого  рівня соціально-економічного розвитку. Щоб
припасувати  ці «місцеві особливості» до класичних канонів Юркевич
і  прагнув поєднати ідею класової місії пролетаріату з ідеєю
його  лідерства в національно-визвольному русі.

Зазначену  ідею підтримували й інші інтелектуали з
табору  соціал-демократії. Так, Дм.Закопанець слідом за Юр-
кевичем  писав: «Боротьба проти національного гніту,
усунення  котрого є в класових інтересах пролетаріату, вимагає
ясної  національної свідомості зі сторони робітництва. Наш
пролетаріат  лише тоді виступить на боротьбу з
національним  гнітом, коли зрозуміє суперечність цього гніту з його
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класовими  інтересами, коли стане свідомим сеї
суперечності.  Тому нашою першою ціллю мусить бути — виробити
в  масах українського пролетаріату національну свідомість —
то  значить свідомість своєї приналежності до української
нації,  свідомість того поневолення, в якім вона
перебуває...»33.  Для вирішення цього завдання він пропонував
закликати  пролетарів до «дійових протестів на національному
грунті»,  агітувати за національну школу, культуру тощо,
тобто  робити веете, що давно робила поступова інтелігенція серед
усіх  верств, а не тільки серед робітників.

Прагнення  розповсюдити свій вплив на національний
пролетаріат  і стати єдиним його керманичем у національно-
визвольному  русі (цілком природне з огляду на засадничі
ідейні  постулати УСДРП) призводило до агресії проти
поступовців.  Останніх класовий бік визвольної справи
турбував  значно менше, адже вони були прибічниками
консолідації  нації під гаслами визволення з-під національної
неволі.  Що ж до соціал-демократів, то вони вже на той час
були  готові розбурхали класові суперечності всередині
нації,  керуючись своїми ідеологічними догмами. При цьому
вони  навіть не зважали на низький рівень
соціально-класової  диференціації суспільства. Звідси випливала і їхня
агресивність  щодо поступової інтелігенції, агресивність, яка
стала  одним із найбільш деструктивних моментів їхньої
діяльності  як у практичнійполітиці, так і в публіцисі
ячно-теоретичних  побудовах.

Практично  всі статті Юркевича з національного
питання  (його внутрішніх аспектів) мали один рефрен: боротьба
проти  поступовства, національного опортунізму лібералів
тощо.  Соціал-демократи «запустили» до політичного обігу
термін  «міщанство», адекватний термінові «буржуазія»,
який  мав визначати ліберально-демократичний рух.
Абсолютизація  класового підходу вела українських
соціал-демократів,  по-перше, до протиставлення себе всім іншим
течіям  всередині національного руху, по-друге, справді
розбивала  єдність цього руху, послаблювала його. Втім, цей
ідеологічний  егоцентризм шкодив передусім самій
українській  соціал-демократії, позбавляв її можливостей
пошуку  конструктивних програм саме в галузі національного
питання.  В результаті соціалістична українська
інтелігенція  воювала зо ясіма і проти всіх. Теоретичний рівень її
думки  знизився.

Фактично  останньою спробою теоретичного аналізу
національного  питання була спроба Юркевича визначити
соціальну  структуру українського руху напередодні
світової  війни. Відмовившись від традиційного поділу на
«пролетаріат»,  «селянство» тощо, він розбив націю на три групи за
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такими  соціально-класовими ознаками: вищі, середні та
нижчі  класи.

Вищі  класи поневоленої нації, на думку Юркевича,
денаціоналізуються  і переймаються культурою пануючої
нації  щоб зберегти своє соціальне становище. Вони не
втягуються  до визвольного руху доти, доки він не набуде такої
сили,  що виникне можливість його перемоги. Нижчі класи
теж  «перші не виступають на поле національних рухів і,
коли  в початках національного відродження грають якусь в
ньому  ролю, то тільки пасивну, як об’єкт
національно-просвітницької  праці, як джерело національних надій»34.

Основою  національного руху стають середні класи на
чолі  з інтелігенцією, оскільки цьому сприяють умови
їхнього  соціального життя: вони не так, як вищі класи
залежать  від пануючої держави та вищих класів. Нарешті, вони
досить  близько стоять до народу. При цьому ці класи «в
суспільному  житті взагалі, а в національних справах
особливо  із надзвичайним завзяттям цураються класовості,
себто  кохаються в світоглядах і ідеях, котрі затушовують
класовий  поділ громадянства і забарвлені загальнолюдськими,
гуманітарними  змаганнями»35.

Ця  досить цікава концепція виникла не випадково.
Національний  пролетаріат як частина «нижчих класів» зали-
ша  .ся недійовим елементом національно-визвольного
руху,  котрий, незважаючи ні на які перепони, поширювався.
Крім  того, національно свідома його частина повністю
підпадала  впливові цих самих «середніх класів». Ідеологічний
фанатизм  Юркевича дратувала думка ідеологів «середніх
класів»  про якусь надкласову національну мету, що мала
об’єднувати  всі верстви нації. Він вважав, що цієї мети
(національного  визволення України) кожний клас мусить
добиватися  своїм шляхом. Оскільки в українських реаліях
терміни  «пролетаріат», «буржуазія» тощо виглядали досить
непевно,  класова концепція національного руху
трансформувалася  в поділ на вищі, середні та нижчі класи. Втім,
виникла  вона як наслідок дискусії з лібералами
(конкретно  — з С.О.Єфремовим), котрі вважали, що український
рух  перейнятий не класовими інтересами, а понадкласовою
«національною  ідеєю». Цікава ідея народилася з бажання
розгромити  ідейного опонента. Проте цей спір, на жаль, не
породив  істини.

Зрештою,  в цей час не ліберали стали головним опонентом
соціал-демократів,  хоч останні й докладали багато зусиль
для  цього. Не зовсім несподівано українська соціалістична
інтелігенція  знайшла собі ідейного противника серед
російських  колег, перш за все, більшовиків. Зрозуміло, і
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раніше,  як уже зазначалося, російські соціал-демократи,
незважаючи  на ідейну спорідненість з українськими,
доклали  чимало зусиль у своєму прагненні якщо не знищити,
то  хоча б послабити «братів у вірі». Однак тепер
протистояння  поширилося з організаційно-політичної сфери на
ідейну,  а щодо галузі ідей, то непримиренність більшовиків
була  вже тоді добре відома.

Конфлікт  виник саме з приводу національного питання,
яке  взагалі на той час, у зв’язку з назріванням світової
імперіалістичної  кризи і війни, стало одним з центральних
у  дискусіях не тільки серед російської, а й європейської
соціал-демократії  Колишні «неісторичні нації» в Європі та
Азії  голосно проголошували право на своє існування.
Загострилися  міжнаціональні проблеми в Австро-Угорській
імперії.  Національно-визвольні рухи стали одним із
найважливіших  факторів світової політики. Це стосувалося і
України.

Український  рух опинився в центрі уваги практично
всіх  політичних сил і осійської імперії. Держава
придушувала  його, російський націоналістичний табір
проголошував  його «німецькою інтригою», російські ліберали
прагнули  утримувати його в безпечних межах. Звернулися до
нього  і більшовики, особливо В.І,Ленін. Вождь більшовиків
був  занадто прагматиком і мав надзвичайно гостре відчуття
політичної  кон’юнктури, щоб за давньою традицією
знехтувати  національним питанням напередодні світового
конфлікту.  Національні окраїни імперії, їхній пролетаріат
втягувалися  у визвольний рух, який набув міжнародного
резонансу.  Не бажаючи упустити ініціативи як у загальному
плані,  так і в конкуренції з соціал-демократіями окраїн,
Ленін  напередодні війни та на її початку випускає цілу
низку  статей з національного питання, присвячених
найрізноманітнішим  його аспектам.

Щодо  України, він проголосив безумовну підтримку її
права  на самовизначення, розуміючи під цим її
відокремлення  і утворення самостійної держави.«... Ми твердо
стоїмо  на тому, що безсумнівне: право України на таку
державу,  — писав він у лютому—травні 1914 р. — Ми поважаємо
це  право, ми не підтримуємо привілеїв великороса над
українцями,  ми виховуємо маси в дусі визначення цього
права,  в дусі заперечення державних привілеїв якої би то не
було  нації»36. Ці міркування, які мали імпонувати будь-
якому  націонал-радикалу, чомусь надзвичайно
роздратували  ідейного лідера української соціал-демократії Льва
Юркевича.  І це «чомусь» мало значно глибші причини, ніж
звичайні  партійні ревнощі.
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Ще  в середині 1913 р. Юркевич справедливо
звинувачував  російських марксистів, по-перше, у ворожості до
української  соціал-демократії, по-друге — в прагненні
обстоювати  державну єдність Росії, незважаючи на введення до
програми  РСДРП 1903 р. пункту про право націй на
самовизначення.  Раціональне зерно в його звинуваченнях на
адресу  російських марксистів (як показали подальші події)
полягало  в тому, що останні проголошували право націй на
самовизначення  лише як гасло, тільки на словах37.
Підтвердженням  цього було негативне ставлення російських
марксистів  до окремих форм політичної організації
національного  пролетаріату, що явно розходилось із
твердженням  В.І.Леніна про виховання мас у дусі визнання права
націй  на самовизначення. Крім того, на думку Юркевк-*а,
проголошення  права пригноблених націй на власну
державу  на той час реально було нездійсненним. Отже гасло,
кинуте  більшовиками, слід розглядати як блеф, політичну гру.

Відповідаючи  на статтю В.І.Леніна «Про право націй на
самовизначення»,  яка з’явилася в травневому числі
часопису  «Просвещение» (1914), Юркевич звинуватив її автора
в  «{єзуїтській політиці». Нагадавши про ставлення
В.І.Леніна  і взагалі російських соціал-демократів до української
соціал-демократії,  він задавався цілком слушним
питанням:  «... яким робом Іллін (псевдонім Леніна. — Лет.), як
і  взагалі фракція більшості, може одночасно бути і
самостійником  і разом з тим ворогом самоорганізації робітників
поневоленої  нації?»38 Це запитання було для Юркевича тим
важливішим,  що буквально напередодні Ленін,
відмовляючись  (через Г.Є.Зінов’єва) співпрацювати з «Дзвоном»,
написав  у приватному листі (про це адресат повідомив
Юркевича),  що він глибоко обурений спробами організації
українського  пролетаріату в окрему партію39.3 боку
останнього  було иілком логічно запідозрити Леніна в нещирості,
коли  він громогласно проголошував право націй на
відокремлення.

Юркевич  звинувачував Леніна та більшовиків у
централістичних  амбіціях не тільки партійних, а и державних.
У  свою чергу той доводив, що справа н? в централізмі, а в
необхідності  об’єднання зусиль щодо головної мети —
повалення  самодержавства. Вільна Україна, на його думку,
теж  була можливою лише за такої єдності дій40. Ситуація
склалася  парадоксальна, оскільки кожен із них мав рацію
по-своєму.  Розбіжність їхніх підходів базувалася на тому,
що  Юркевич виходив з припущення, що українська нація
перебуває  в процесі формування, в той ча£ як для Леніна
вона  існувала де-факто. Процес асиміляції робітництва в Ук-

129



раїні  (читай — русифікації) Ленін вважав прогресивним
явищем,  оскільки він щиро розглядав російський
пролетаріат  як авангард революційного руху. Для великороса
Леніна  національна організація українського пролетаріату
була  перешкодою на шляху цього прогресу. Для українця
Юркевича,  нація якого тільки розпочинала модерний
соціально-класовий  розвиток, така асиміляція була
катастрофою,  оскільки з нею зникала альтернатива національній
буржуазії.

З  точки зору ортодоксального підходу і тактики
моменту,  Ленін мав рацію щодо питання про національну
організацію  українського пролетаріату. Така організація справді
перешкодила  б єдності дій пролетарського руху в
масштабах  імперії. Що ж до історичної перспективи і врахування
власне  національних інтересів українського пролетаріату
правда  була за Юркевичем: уніфікована і централізована
більшовицька  партія згодом стала основою унітарної
держави,  яка фактично виявилася спадкоємницею Російської
імперії  з огляду на невирішеність національного питання.

Варто  звернути увагу і на деякі моральні аспекти цієї
дискусії.  У грудні 1913 р. Ленін справедливо закидав Юрке-
вичу  щодо некоректного цитування деяких його праць41,
хоча  сам був далеко не бездоганним щодо свого опонента*
Достатньо  переглянути статті Леніна, де згадується постать
Л.Й.Юркевича,  щоб побачити такі епітети на адресу
опонента,  як «короткозорий, вузький, тупий буржуа»,
«хлопчик  без штанів» тощо42. А в одному з листів він навіть
охрестив  Юркевича «тварюкою»43.

Відомо,  що лайка в дискусіях завжди є ознакою браку
інших  аргументів. Проте, знайшлися й аргументи,
щоправда  дуже своєрідні. У квітні 1914 р. Ленін писав до
1.Ф.Арманд:  «Дорогий друже! Посилаю проект українського
звернення  до "Шахтарського листка" (україномовний додаток
до  більшовицької "Путь правды". — Авт.) і дуже прошу
тактовно  провести його (не від мого імені звичайно, і краще
не  від твого) через Лолу і пару-другу українців (звичайно
проти  Юркевича і по можливості без відома цього
паршивого,  поганого націоналістичного міщанина)... Це треба
робити  тактовно, швидко, проти Юркевича і без його відома,
бо  цей шахрай буде пакостити»44.

Суть  цієї «тактовної» й делікатної справи була досить
простою:  Ленін написав російською мовою проект
звернення  нібито від українських робітників «обурених» спробами
окремої  організації українського пролетаріату. Через
Арманд  цей проект було передано українському робітникові
Оксену  Лолі, для якого Ленін був незаперечним авторитс-
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том,  щоб той, вже від свого імені в україномовному варіанті
надіслав  цей проект Ленінові, який у свою чергу надіслав
його  до «Шахтарського листка». Зовні це виглядало як
безпосередній  протест «з мас пролетарів». Дана закулісна
махінація,  підлог мали метою знешкодити небезпечного
опонента.  Аморальність зазначених дій зумовлювалася ще
й  тим, що і сам Лола, людина за словами Леніна «наївна»,
не  знав справжньої суті цієї справи, виступав знаряддям
інтриги.

Цей  епізод досить показовий у стосунках між
російськими  більшовиками і українськими соціал-демократами
не  тільки з огляду на окремі персони, а й у загальному
плані.  Незважаючи на спільне ідеологічне коріння, вони
ніяк  не могли порозумітися саме в національному питанні,
оскільки  одні представляли націю пануючу, інші —
пригноблену.  У своєму ставленні до українського питання
російські  більшовики торували ту ж саму стежку, що й
російські  ліберали. Визнаючи на словах цілковиту
аморальність  і реакційність пригнічення української нації,
більшовики  на практиці виявляли цілковите нерозуміння
специфічності  і болючості цієї проблеми, зводили останню до
єдиного  ідеологічного ранжиру, намагаючись вирішити її в
площині  власних догматів.

Для  того, щоб не зводити погляди більшовиків на
українську  проблему тільки до персони Леніна, слід згадати
одного  з тих, хто після поразки революції вдавався до
якихось  ідейних шукань і не вважався ортодоксом. Йдеться про
А.В.Луначарського.  Майбутній «радянській меценат»
захитався  в цей час у багатьох своїх політичних переконаннях,
за  що був брутально розкритикований Леніним. Єдине, в
чому  погляди Луначарського залишалися в руслі
більшовицької  доктрини — це галузь національного і особливо
українського  питання. У 1912 р. він виступив в
«Украинской  жизни» зі статтею з характерною назвою «О
национализме  вообще и украинском движении в частности».
Зазначивши  (для об’єктивності, мабуть), що великоруська
інтелігенція  ставиться до українського руху байдуже, або
недоброзичливо  і що на це грішать і російські марксисти,
Луначарський  без зайвих коментарів заявив, що «для такої
підозрілості  в них є вельми законні і благородні причини»42*.

На  його думку, в Україні спостерігався «відчайдушний»
розвал  прогресивних сил саме через національні ідеї, що
було  першим аргументом на користь негативного ставлення
до  національного руху. В цьому русі він побачив, чи,
скоріше,  захотів побачити, лише ті «відтінки українофільства,
які  вже зараз, здається, просякнуті наскрізь національною
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зловорожістю  і відкрито пишаються своїм
антисемітизмом»46.  «Не помітивши», що ці риси активно критикуються
більшістю  учасників українського руху, він поширив їх на
рух  у цілому.

Вражаючим  акордом була думка про те, що вплив
пануючої  нації є провідником високих загальнолюдських
цінностей,  чинником, що допомагає <<визріванню» молодої
культури  пригнобленої нації. Ця яумка повністю збігалася
з  ідеєю про авангардну роль російського пролетаріату в
визвольному  русі, його особливу історичну місію, котру
активно  обстоювали більшовики. Такий однобічний підхід
не  давав можливості реально оцінити ситуацію, що
склалася  в українському русі, привертав увагу лише до його
одіозних  напрямів, які насправді не визначали його суті,
призводив  до фатального непорозуміння між російськими і
українськими  марксистами. Більшовицько-російський
месіанізм  під інтернаціоналістськими гаслами отруював
свідомість  верхів російських соціал-демократів, був головною
причиною  їхньої ворожості фактично до будь-якої форми
українського  руху.

Показово,  що подібна дискусія не була притаманною
тільки  стосункам між російськими і українськими соціал-
демократами.  Т. кі ж явища спостерігалися в Австро-Угор-
ській  імперії. Чеська соціал-демократія, яка представляла
пролетаріат  нації, яку свого часу К.Маркс охрестив «нсіс-
торичною»,  перебувала майже в такому ж співвідношенні з
австрійською  соціал-демократією, як і українська з
російською.  І австрійські марксисти також непритомніли від
гніву,  коли йшлося про окрему партійну організацію чеського
пролетаріату.  Саме на це звертав увагу Лев Юркевич.

Виступаючи  в грудні 1912 р. на конгресі чеських соціал-
демократів  він заявив, що ставлення російської
соціал-демократії  до української відрізняється в» такого ж ставлення
німецької  соціал-демократії до чеської хіба що більшою
нетерпимістю47.  Заслуговує на увагу ставлення німецьких
марксистів  до цих думок і взагалі до взаємин марксистів
України  і Росії. Коли Лев Юркевич проінформував
європейський  соціалістичний рух про характер цих взаємин у
часописі  соціал-демократів «Академія» і звинуватив
російських  більшовиків в асиміляторстві, О.Бауср
охарактеризував  цю статтю як сепаратистську48.

Як  показав час, російські більшовики програли в цій
дискусії.  Проте в їхній критиці українського руху в цілому
були  раціональні моменти, головним серед яких слід
вважати  критику національно-радикальних елементів цього
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руху.  Той же А.В.Луначарський справедливо закидав на-
ціонал-радикалам  прагнення до національної виключності,
обмеженості,  гіпертрофоване культивування
національного  і зневагу до загальнолюдського49. Справді, на тому рівні
розвитку  української національної культури та нації
взагалі  таке прагнення загрожувало консервацією руху
загалом,  хоча, ясна річ, не це непокоїло Луначарського. Втім,
зазначена  тенденція не була визначальною в українському
русі,  як це доводили більшовики.

Національний  радикалізм або як його характеризували
у*  раїнські діячі і поступового, і марксистського табору,
націоналізм,  не набув на початку століття статусу поважної
політичної  чи ідейної течії. Проте він існував і пропонував
свої  рецепти вирішення національного питання.
М.1.Міхновський  і очолювана ним УНП пропонували революційні
шляхи  вирішення цього питання, невдало поєднуючи
«маргариновий»  соціалізм із націоналістичними гаслами.
Характерною  особливістю всіх побудов раннього націоналізму
(і  ідеологічних, і політичних) була перевага деструктивних
моментів  над конструктивними.

Вже  в першому творі Міхновського — «Самостійній
Україні»  досить чітко простежується своєрідна мілітарність
мислення,  ставка на силу. «Ми виголошуємо, — писав
вії.,  — що візьмемо силою те, що нам належиться по праву,
але  віднято в нас теж силою». 1 в іншому місці: «... Доки хоч
на  однім клапті української території пануватиме
чужинець,  доти українська інтелігенція не покладе оружжя, доти
всі  покоління українців йтимуть на війну»50.

Ці  войовничі заклики сполучалися з прагненням до ле-
гітимності  в оформленні вимог українського руху. Як
першорядне  завдання Міхновський висував вимогу
повернення  до статей Переяславського трактату. Зрозуміло, що і
ставку  на силу, і апеляцію до давніх історичних актів не
можна  вважати конструктивними ідеями з огляду на
реальний  стан українського руху і української нації на той час.
Згодом  самі націоналісти характеризували ці войовничі
заклики  як «дон—кіхотство». Якихось інших, більш реальних
шляхів  до самостійної України ранні націоналісти не
пропонували,  якщо не враховувати конституційні проекти
Міхновського  1905 р., які були скоріше даниною моді, ніж
результатом  виробленої доктрини.

Не  маючи ніякої підтримки не тільки в масах, а й серед
більшості  інтелігенції, діячі націоналістичного крила
українського  руху стали в ідейну опозицію до цього руху з
головного  питання — національного. Програмовим
документом  у їхніх дискусіях з опонентами можна вважати
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брошуру  «Справа української інтелігенції в програмі
Української  Народної Партії» (1905 ). Провідною ідеєю цієї
брошури  була думка про необхідність повного розриву
українського  визвольного руху з російським визвольним
рухом.  Звинувачення на адресу і соціалістичної, і поступової
інтелігенції  в «москалефільстві», та участі в загальноро-
сійському  русі закінчувалося висновком: «москалефіль-
ство,  це страшенна, смертельна хвороба для української
нації,  ще і досі значної сили»51. На думку автора брошури
(М.І.Міхновського)  причина цього коренилася в самому
становищі  української нації: «Рабство політичне і рабство
економічне  Українців виховувало і виховує в них
психологію  рабства духовного»52.

У  брошурі йшлося про те, що російська демократія
ніколи  не була і в силу історичних обставин не зможе бути
щирим  союзником українського визвольного руху.
Встановлення  конституційного демократичного ладу в Росії
створило  б гарантію подальшого національного визиску і
гноблення  України. Ця ідея обгрунтовувалась (і досить
переконливо)  прикладами з західноєвропейської історії. Участь
у  загальноросійському визвольному русі послаблює
український  визвольний рух — такий лейтмотив «Справи
української  інтелігенції...»

Аналізуючи  форми українського руху, автори брошури
розгорнули  широку критику його недосконалості.
Головною  хибою, на їхню думку, був брак у цьому русі
націоналізму:  «Головна причина нещастя нашої нації — брак
націоналізма  серед широкого загалу її»53. При цьому
вказувалося  знов-таки на прецеденти світової історії, коли
націоналізм  був головною рушійною силою визволення
поневолених  народів. Під націоналізмом розумівся загальний
національно-визвольний  рух, прагнення усього народу до
національної  незалежності.

В  даному випадку не можна ставити під сумнів
реалістичність  рцінки авторами брошури стану української
нації.  У своїй основі вона на той час була справді
національно  несвідомою, тому, констатуючи в цьому сенсі брак
націоналізму,  зазначені автори мали рацію. Водночас цей
недолік  вони виводили з поверхового міркування про
підпорядкованість  лідерів української нації «москалям».
Закликаючи  до національно-визвольної боротьби
національно  несвідомі народні маси і фактично заперечуючи
копітку  і буденну працю по формуванню
соціально-економічного  і національно-культурного підгрунтя цієї свідомості,
вони  суперечили самі собі. Втім, знов-таки з притаманною їм
плутаністю  вони наголошували на необхідності
попереднього  розвитку «національно-культурних форм».
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Практично  проблема національного визволення
ставилася  ранніми націоналістами з ніг на голову, Схема була
простою  — національне визволення як головна умова
нормального  розвитку нації. Однак при цьому зі схеми
випадала  головна її суперечність: плідна національно-визвольна
боротьба  була можлива лише за умов існування більш-
менш  свідомої нації, а цих умов явно бракувало. Це було
тим  більш дивно, що ніхто як націоналісти не звертав
стільки  уваги на невиробленість цієї новітньої національної
свідомості.  Заклики до негайної національно-визвольної
боротьби  за умови повної невиробленості самої нації були
проявом  утопізму ранніх націоналістів. Цей утопізм
відштовхував  від них широкі кола громадськості, а долучена
до  нього агресивна русофобія та антисемітизм взагалі
надавали  націоналізму того часу тих одіозних рис, які аж ніяк
не  сприяли його популярності.

Незважаючи  на це, ранній націоналізм не тільки не
зникав  з історичної арени, а й збагачувався, хоч і дуже
повільно,  новими ідеями. Після революції 1905—1907 років
основною  і найбільш відомою постаттю тут стає Дмитро
Донцов,  член УСДРП. Певний час він був політичним
оглядачем  соціал-демократичних часописів наддніпрянських
соціал-демократів,  однак згодом, особливо напередодні
світо  Зі війни, повністю розійшовся з ними саме в поглядах на
національне  питання.

Серед  центральних проблем, які підіймав того часу
Д.Донцов,  були причини існуючого, на його погляд,
занепаду  українського національно-визвольного руху після
поразки  революції 1905— 1907 років. Зі всього комплексу
причин  він вибрав як головну саме підпорядкованість
українського  руху в цілому і його лідерів зокрема російському
визвольному  рухові. Вважаючи це історичною вадою
українства,  Донцов досить агресивно накинувся на
українських  лібералів, відносячи їх до головних винуватців
такого  стану речей.

Ставлення  українських лібералів до російської
демократії  він охарактеризував як «модерне москвофільство». «Під
"модерним  москвофільством", — писав він у 1913 р.,— я
розумію  поширену в певних колах нашої інтелігенції без-
граничну  пошану перед російською культурою і дивну
якусь  духовну залежність від поглядів, пануючих в
поступових  російських кругах. Ся залежність і досі тяжить як над
нашою  літературою, так і над громадською думкою і
публічним  життсм. Ся залежність не дає українству й досі
вийти  з пелюшок і стати на власні ноги, ослаблюючи його
відносну  силу в боротьбі з посторонніми впливами»54.
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На  думку Донцова, Україна завжди була об’єктом спору
між  двома культурами (в широкому розумінні) — східною
або  московською, спадкоємницею Візантії і
західноєвропейською,  спадкоємницею Риму. Історична хиба
України  — орієнтація на московську, східного типу культуру.
Внаслідок  цього українська інтелігенція успадковує через
російську  культуру такі специфічні риси російської вдачі,
як  брак почуття власної гідності, психічну вайлуватість і
недисциплінованість,  стихійний і непослідовний
демократизм  тощо55. До того ж вона відривається від вищої
європейської  культури і, нарешті, переймається абсолютним
нерозумінням  природи соціально-політичних явищ, котре є
характерним  для країни з нерозвиненим політичним жит-
тям56.  Звідси робився висновок про необхідність не тільки
зрікатися  «модерного москвофільства», а й боротьби проти
нього  і, водночас, проти російської культури. У такій
постановці  питання, загалом не дуже оригінальній,
приховувалася  вельми небезпечна суто методологічна вада — пошуки
лише  зовнішніх причин для пояснення процесів, котрі мали
набагато  глибше коріння, ніж, скажімо, «розбещуючий»
вплив  культури пануючої нації.

Втім,  не це було тим новим, що привніс Дмитро Донцов
до  ідеології раннього націоналізму. Фактично він перший у
новітні  часи порушив українську проблему як питання
міжнародної  політики, пов’язав його з європейськими
проблемами.  Українське питання, на думку Д.І.Донцова, —
міжнародне  питання. Настав час пробудження та виходу на
історичну  арену колишніх «нсісторичних» (Донцов
користувався  марксистською термінологією) народів Східної
Європи  та Росії. Українці — один з таких народів. їхній рух —
це  частина загальноєвропейського процесу. Наближається
глобальний  конфлікт, який Україна мас використати у
своїх  інтересах: «Скорими кроками наближається до
загальноєвропейського  кавардаку, котрий нині вже приніс
свободу  Албанії, а завтра — хто знає, може принесе свободу
нам»57.  З огляду на це, Донцов висував програму
політичного  сепаратизму для України. Дискутуючи з
прибічниками  автономії, він доводив, що «актуальним, більше
реальним,  більше конкретним —і скоріше здійсненим! — є гасло
відірвання  від Росії, зривання всякої злуки з нею —
політичний  сепаратизм»58.

У  загальному плані програма використання конфлікту
між  великими державами для здобуття національної
свободи  України не була новою. Проте на тлі загального
панування  принципів автономізму в українстві вона виглядала як
повна  новина. У зв’язку з цим порушувалося питання про
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зовнішньополітичну  орієнтацію українського руху.
Прагнення  до сепаратизму, відокремлення від Росії,
підштовхувало  до пошуків союзників у стані Центральних держав.
Саме  тому пропонувалася австрійська орієнтація. Донцов
вважав,  що австрофільська орієнтація українського руху
має  підстави ще й тому, що в Австро-Угорщині визрів свого
роду  «австрославізм», викликаний нібито толерантним
відношенням  імперського уряду до домагань слов’янських
народів  цієї лоскутної імперії.

На  догоду своїй русофобії Донцов закривав очі і на
анексію  Боснії, і на той очевидний факт, що терпиме
ставлення  до галицьких українців з боку австрійського центру
пояснювалося  передусім політикою балансування між
українсько-польськими  суперечностями в цьому районі,
новим  виданням старого принципу «поділяй і володарюй».
Австрія  поставала в його концепції таким собі новим
об’єднуючим  центром визвольного руху слов’янських народів,
альтернативою  російському панславізмові. «Пробудження
неісторичних  націй, (і, зокрема, української) в Росії, —
зазначав  він у травні 1913 р., — і заведене надій на
російський  лібералізм, викликало для українців потребу нової
політичної  гравітації. Пробудження неісторичних націй в
Австро-Угорщині  і конечна її еволюція в сторону
національної  рівноправності, — створює з сеї останньої новий —
потрібний  нам — центр слов’янської гравітації»59.

Австрофільська  орієнтація і політичний сепаратизм
були  підставою ще для одного твердження Донцова — про
необхідність  повного розриву з російським ліберальним
рухом.  Використовуючи численні факти справді існуючого
нега  ^«візму російської поступової громадськості щодо
українського  руху і вказуючи на поширення великоруського
патріотизму  і панславізму, Донцов дійшов висновку, і
цілком  справедливого, що російський лібералізм у
національно-політичному  сенсі трансформується в імперіалізм і в
майбутньому  його ставлення до українського питання
будуватиметься  саме з цих позицій60. Виходячи з цього, він
робив  висновок про бажану перспективу роз/иву з
російськими  лібералами, явно не помічаючи того, що навіть
загальнодемократичні  свободи в Росії ще не досягнуті і
відмовлятися  від такого могутнього, хоч і непевного союзника,
як  російські ліберали, означає залишатися в повній ізоляції.

Зазначені  міркування Донцов доповнив і програмою
дій.  Виступаючи зі своєю концепцією на всеукраїнському
студентському  з’ї ді у Львові (червень, 1913) він закликав
до  мілітарного виховання і організації молоді в дусі
сепаратистських  і австрофільських ідей, систематичної анти-
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російської  пропаганди в пресі, боротьби проти
«слов'янофільських  ремінісценцій» тощо. Одним із головних завдань
підготовки  грунту під «активну акцію» Донцов вважав
створення  молодіжного друкованого органу для пропаганди всіх
цих  ідей. Заслуговує на увагу те, що критикуючи «малі
діла»  лібералів, він долучав до своєї практичної програми
заклик  саме до цих «малих діл», тобто до боротьби за
український  університет у Галичині, сеймову реформу в краю
і  т.п.61 Все це, зрозуміло, адресувалося галицьким
українцям.  Наддніпрянці, вважав Донцов, були занадто
національно  несвідомими для сприйняття цих ідей.

У  підросійській Україні «несвідома громадськість»
справді  зустріла цю програму Донцова в багнети. Представник
поступовців  С.О.Єфремов охарактеризував ідею
«модерного  москвофільства» як містифікацію. Взагалі ліберали не
розгортали  дискусії з Донцовим, вважаючи його концепцію
недостатньо  серйозною. Проте українські
соціал-демократи  надали більшої ваги його вправам, оскільки ці ідеї
виходили  нібито з їхніх рядів. В.Садовський у «Дзвоні»
охарактеризував  виступ Дмитра Донцова перед українським
студентством  як спробу створення нової національної
програми,  базованої на радикальному націоналізмі. Водночас він
заперечив  наявність антиукраїнської програми в
російському  лібералізмі, хоч і визнавав брак колишньої довіри до
російської  громадськості62. Цілком справедливо він
зазначив,  що програма Донцова фактично виключала
можливість  широкої роботи в масах, прирікала рух на
гуртківщину  та змовництво63.

З  критикою Донцова на студентському з'їзді виступив
Лев  Юркевич. У третьому числі «Дзвону» за 1914 р. під
псевдонімом  «З.Л.» була надрукована стаття «Марксизм в
костюмі  імперіалізму», в котрій фактично повторювалася
його  аргументація. Цс була вже систематична критика дон-
цовської  програми. В.Л. (можливо, це був сам Юркевич)
доводив,  що український рух не є «москвофільським». Те,
що  Донцов розумів під цим терміном, були наслідки
асиміляції,  яка мала об’єктивний характер. У свою чергу,
асиміляції  протидіють такі об’єктивні моменти, як наявність
«етнографічно  чистого» селянства та інтелігентського руху,
який  був тісно пов’язаний з цим селянством. Ототожнюючи
асиміляцію  з громадською течією, зауважив опонент,
Донцов  виводить хибну тезу про необхідність подолання цього
явища  шляхом боротьби з російською культурою64. На
користь  своєї аргументації В.Л. наводив історичні приклади:
ні  чехи в Австрії, ані українці в Галичині не асимілювалися,
а  навпаки, збагатилися досягненнями культури пануючої
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нації.  Відповідно до цього критикувалася теза про боротьбу
з  російською культурою. Остання для українців — це вікно
в  західноєвропейську і світову культуру, оскільки більшість
українців  не знає іноземних мов» Треба не боротися з
російською,  а розвивати власну культуру і таким чином
виводити  її з-під інших впливів, закінчував автор статті65»

Австрофільська  орієнтація Донцова, продовжував В.Л.,
це  орієнтація на австрійський імперіалізм, спроба
пов’язати  з ним долю українського народу. Це шлях хибний і
фатальний,  цілком несприятливий як для українського руху
узагалі,  так і для соціал-демократії особливо. Погляди
Донцова  не поділяли і українські соціал-демократи в Австрії.
Проти  виступив Ю.Бачинський (у газеті «Боротьба») і
М.Ганкевич  на з’їзді української соціал-демократичної
партії  Австрії в березні 1914р,66 Внаслідок цього Донцов став
чужим  серед своїх і своїм серед чужих, що, можливо, і
зумовило  подальші, часом неймовірні зміни в його
політичній  біографії.

Націоналізм  як ідейна течія все ще залишався
ізольованим  від широкого громадського загалу по обидва боки
кордону.  Водночас націоналізм привносив до українського
руху  певну суму ідей, які сприяли з’ясуванню багатьох його
внутрішніх  проблем. Критикуючи лібералів, які тоді
очолювали  політично активне українське громадянство,
націоналісти  висловили чимало слушних зауважень, а їхні
пошуки  своїх шляхів національного визволення
урізноманітнювали  ідейно-політичну палітру українського руху.

Таким  чином, політично активна частина української
інтелігенції  представила досить широкий спектр думок та
ідей  щодо українського питання. Розмаїтість підходів до
найболючішої  проблеми свідчила, з одного боку, про
наявність  елітного шару інтелігенції в українській нації,
оскільки  тільки еліта спроможна продукувати подібні
концепції,  а з іншого — про недостатній рівень загального
розвитку  цієї еліти, яка не спромоглася виробити на цей час
єдину,  інтегруючу національну ідеологію, хоча такі спроби
й  робилися.

Гадаємо,  що в загальній панорамі ідей, котрі
стосувалися  національного питання, всі псревані належали
поступовій  інтелігенції. Її інтелектуальний потенціал був
достатнім,  щоб найбільш реально підійти до цієї проблеми.
Розробки  поступовців на цьому тлі базувалися*на
загальнолюдських  цінностях, з використанням елементів класового
підходу.  Майбуті з української нації розглядалося в
контексті  загальнолюдського поступу, без національної
апології.  Поступовці були прибічниками еволюційного методу
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вирішення  національного питання не тільки завдяки
власним  світоглядним засадам, а й тому, що досить реально
оцінювали  загальний стан розвитку нації та національної
самосвідомості  мас, їхньої національної психології.

Першочерговим  завданням поступовці висували
широку,  всеохоплюючу діяльність по створенню соціальних,
психологічних,  політичних і, зрештою, економічних
передумов  для еволюційного розвитку новітньої української нації.
На  цьому базувався і політичний шлях вирішення
національного  питання — автономізм і федералізм. Єдине, що
можна  закинути поступовцям — це відсутність стратегічної
перспективи  щодо національного питання в їхніх
програмах.  Обмежуючись автономізмом і федералізмом, вони не
ставили  руба питання про подальший хід розвитку нації, що
в  умовах загальної ходи колишніх «неісторичних» народів
до  створення власних держав фактично ставило українців
поза  цим процесом.

Зрозуміло,  що це було обумовлено
внутрішньополітичною  кон’юнктурою, але згодом, під час національної
революції  поступовці вже не мали часу на вироблення
програмових  засад для такої перспективної програми, а це
означало  політичне фіаско в умовах катастрофічного розвитку
подій.  Слабким місцем їхньої національної доктрини
залишалася  і розробка зовнішньополітичних аспектів
українського  питання. Погано прислужилося поступовій
інтелігенції  її прагнення до культивування поглядів свого лідера.
Фактично  М.С.Грушевський став єдиним на той час
загальновизнаним  авторитетом в галузі національного питання
всередині  поступового табору. Віддаючи належне
універсальності  та глибині його концепцій, не можна не
зауважити,  що відсутність поважного дискутивного доробку, на
який  була інтелектуально спроможна поступова
інтелігенція,  не сприяла подальшому виробленню життєздатної
національної  ідеології, що знов-таки виявилося в 1917—1920
роках.

Українська  соціалістична інтелігенція розробляла
національне  питання переважно в соціально-класовому
аспекті.  Пов’язуючи його розв’язання з інтересами певних
класів  і соціальних верств, вона зробила значний внесок у
концептуальний  розвиток цієї проблеми. Чимало було
зроблено  і для пробудження політичної національної
самосвідомості  мас. Проте, маючи спільну з українськими
лібералами  національно-політичну мсту, і обгрунтовуючи
її  набагато глибшими соціально-економічними
розробками,  соціалісти, піддавшись ідеологічному фанатизму,
поставилися  вороже до поступового руху, тим самим відмо-
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вившись  від єдності дій з ними. Це було величезною
історичною  помилкою, зумовленою як засадничими доктри-
нальними  особливостями їхнього світогляду, так і
загальною  незрілістю українського національно-визвольного
руху,  репрезентованого переважно інтелігенцією. Ідея
загального  національно-демократичного фронту належала
майбутньому.

Нечисленна  національно-радикальна, або
націоналістична  інтелігенція не створила достатньо виробленої
національно-визвольної  програми. Проте великою її заслугою
було  те, що вона, єдина на той час, висунула стратегічне
завдання  нації — створення національної держави. Це була
доктрина,  спрямована в майбутнє, однак її реалізацію
націоналістична  інтелігенція передбачала в сьогоденні, що
прирікало  її на утопізм і фактичну бездіяльність у
конкретно-історичних  умовах. Втім, висунення ідеї новітньої
української  державності було важливим внеском у процес
формування  національної ідеології.

Раціональним  слід вважати постановку націоналістами
українського  питання на міжнародний грунт, хоча шлях
реалізації  цієї ідеї обирався глибоко хибний. Одночасно в
націоналістичній  ідеології виявлялися досить відразливі
риси  — прагнення до національної виключності, ксенофобія,
національний  обскурантизм, низька політична культура.
Це  було зумовлено не засадничими рисами самої ідеології,
а  тими умовами національного пригнічення, за яких вона
визрівала,  і, гадаємо, особистими рисами вдачі лідерів
раннього  націоналізму. Націоналістична ідеологія
формувалася  в умовах ненормального, нсприроднього розвитку
української  нації. Тому цілком зрозуміло, що вона як
радикальна  ідеологія виявляла свої негативні риси також у
радикальних  формах.

Таким  чином, усі ідейні течії в українстві разом
розробили  досить широке коло питань щодо національної
проблеми.  За умов синтезу зазначеного доробку в єдине ціле могла
б  сформуватися цілком життєздатна і дійова національна
ідеологія.  Проте цього не сталося. З одного боку, певну роль
відігравали  властивості головного автора цієї ідеології —
інтелігенції,  з її груповим егоїзмом і схильністю до
абсолютизації  власних ідей. З іншого — проти цього були
загальні  умови та рівень розвитку в цілому української нації,
яка  робила лише перші кроки на шляху до свого модерного
розвитку.  У всякому випадку відсутність єдиної ідеології,
що  інтегрує інтереси всіх компонентів нації саме в галузі
національного  питання, стала однією з передумов поразки
майбутньої  національної революції. В котрий уже раз
історія  суворо обійшлася з українською інтелігенцією.
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ІНТЕЛІГЕНЦІЯ  І СОЦІАЛЬНЕ ВИЗВОЛЕННЯ:
ПОШУК  ШЛЯХІВ

На  початку XX сг. в житті та діяльності української
інтелігенції  настав час відповідальності і сподівань.

Трохи  більше як за десять років вона пережила три революції,
взявши  в них найактивнішу участь. Як показав час, вона
виявилася  неготовою до цих випробувань ні організаційно,
ні  політично, ні морально. Гадаємо, що під час першої
революції  1905—1907 років як надбання, так і слабкі риси
інтелігенції  проявилися досить повно. Як уже зазначалося,
однією  з хиб визвольного руху початку століття була
відсутність  широкої і достатньо змістовної національної
програми,  яка б відповідала інтересам усіх верств нації, тим
більше  що її соціальна диференціація ще не була настільки
глибокою,  щоб суспільні антагонізми переважили спільну
мету  — національне визволення.

Подібна  ж невиробленість спостерігалась і в галузі
соціально-політичних  та економічних питань, хоча не можна
сказати,  що вони залишалися поза увагою ідеологів
політично  активних кіл інтелігенції. Представники практично
всіх  політичних течій в українстві зверталися до соціально-
економічних  проблем життя нації під одним кутом зору —
як  їхнє вирішення сприятиме національному визволенню.
Тому  перед усіма ними стояла одна проблема: як
урівноважити  в своїх програмах соціальні, економічні
моменти  з суто національними проблемами, з чого починати,
врешті-решт  поставало найсакраментальніше питання —
що  робити? До деякої міри цим можна пояснити те, що у
вирішальні  моменти інтелігенція не мала усталеної
соціально-політичної  програми, що відповідала б інтересам мас.
Моичливо,  однією з більш глибоких причин такого
становища  була соціальна структура української нації, з її слабо
розвиненим  національним пролетаріатом, політично і
національно  інертним селянством, яке складало переважну
більшість  населення, дегенсрованою шляхтою і економічно
маловпливовою  національною буржуазією.

Шукаючи  шляхи соціального визволення нації,
інтелігенція  фактично не мала поважного адресата своїх
шукань.  Взагалі ж особливо складної дилеми перед нею не
стояло,  за всіх обставин вона мала спиратися на селянство,
сільський  пролетаріат і знов-таки пов’язану з селом
частину  міського, як правило, неіндустріального пролетаріату.
Вироблення  соціально-політичних програм з орієнтацією
на  ці верстви зумовлювало вибір інтелігенцією певного
кола  питань, передусім тих, які б могли знайти відгук у масах.
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Оскільки  ж ці верстви в політичному та й у національному
відношенні  перебували на нижчих щаблях новітньої
суспільної  свідомості, доводилося одночасно з роботою по
піднесенню  цього рівня обмежуватись інтересами цих верств,
інтересами,  які відставали від вимог часу.

Гадаємо,  що інтелігенція була спроможна і на більш
авангардні  вимоги і програми, ніж ті, що вона висувала,
оскільки  не викликає сумніву її обізнаність із досягненнями
європейської  суспільно-політичної думки. Проте її власний
досвід  свідчив про неможливість реалізації таких програм
за  реальних умов розвитку визвольного руху.

Нарешті,  ще одним фактором, що стримував
відповідний  вимогам часу розвиток суспільно-політичноїдумки
нації  була відсутність широкого інтелектуально-культурного
середовища,  в якому б ця думка могла розвиватися: не було
скільки-небудь  розвиненої преси, видавництв, культурно-
освітніх  інституцій тощо, словом, усього того, що мала,
наприклад,  пануюча нація. Утискам піддавалася навіть
українська  мова.

Все  це в зародку консервувало відповідний рівень
осмислення  проблем, які поставали перед
національно-визвольним  рухом, рівень його національно-політичних і
соціально-політичних  вимог. Одночасно поставала проблема
якості  політичних провідних верств нації. Як уже зазначалося,
прошарок  еліти в національній інтелігенції був
надзвичайно  тонким і не відповідав у цьому сенсі тим завданням, які
стояли  перед національно-визвольним рухом. Самі умови
формування  еліти знижували її якісний рівень. Отже, не
випадково,  що у своїх концепціях вона орієнтувалася або на
російські,  або на західноєвропейські зразки. Заслуговує на
увагу  той факт, що представники цієї еліти самі досить
реально  оцінювали власні сили і сили нації. М.С.Грушевсь-
кий,  наприклад, у 1911 р., вже маючи за плечима
неабиякий  досвід суспільно-політичної і науково-організаційної
роботи,  зауважував, що українцям, як малій нації, для того,
щоб  утримувати власну культуру на рівні світової,
необхідно  використовувати зусилля всієї нації, оскільки те, що
у  великих народів створюється власною силою стихійного
життя,  у малих вимагає спеціальної опіки і жертвгромадськості67.

Варто  зазначити, що політичний провід нації,
репрезентований  майже виключно інтелігенцією, перебував тоді в
стадії  формування. Водночас його рівень був уже достатнім
для  саморефлсксії, самооцінки, визначення свого місця в
системі  суспільно-політичних відносин. Цілком природно,
що  перший крок у цьому напрямі було зроблено в
середовищі  радикальних молодших поколінь інтелігенції. Для ук-
раїнофілів-культурників,  частина котрих поступово транс-
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формувалася  в ліберальну течію, усвідомлення себе як
провідної  верстви було самозрозумілим. Молодша
генерація  з її мішаниною національного радикалізму і
запозиченого  соціалізму потребувала такого самовизначення. Саме
тому  вже в першому документі неофітів українського
соціалізму  («Самостійна Україна») містилися концептуальні
оцінки  ролі та місця інтелігенції в національному
визволенні.

Микола  Міхновський запропонував ідею «трьох
інтелігенцій».  Перша інтелігенція (або перша генерація
національної  інтелігенції), яка зародилася в XVI—XVII ст.,
полонізувалася  і тим зрадила інтереси власного народу. Нову
інтелігенцію  український народ породив у XVII—XIX ст.,
але  ця генерація русифікувалася. На думку Міхновського,
сучасні  йому процеси свідчили про народження третьої
інтелігенції.  «... Український народ, — писав він, — здобув у
собі  досить сили, щоб навіть посеред найгірших обставин
політичних,  економічних та національних витворити собі
нову,  третю інтелігенцію. Еволюція українського
інтелігента  третьої формації ще не починалася, але
характеристична  його прикмета служіння свому власному народові
відбилася  в новому з повною силою. Отже, коли третя
інтелігенція  має органічні зв’язки з українською нацією, коли
вона  є заступником українського народу, єдино свідомою
частиною  української нації, то стерно національного
корабля  належить їй»68.

Інтелігенція  мусила стати на чолі нації в боротьбі за
здобуття  політичних і національних прав. Цей висновок,
досить  тривіальний для сучасного дослідника, був вельми
важливим  в умовах суспільно-політичного життя початку
століття,  коли мляве і аполітичне культурництво
переживало  глибоку кризу і ніяк не наважувалося на рішучий
крок  — очолити політичний рух нації. Слід зауважити й те,
що  це була взагалі одна з перших спроб не тільки
української,  а й російської громадськості оцінити роль
інтелігенції  в суспільно-політичному житті країни.

Напередодні  першої революції і більш активно після її
поразки  в українській суспільно-політичній думці
формувалася  ще одна концепція політичного проводу нації.
Виринула  ця концепція з нечисленних і абсолютно невпливових
кіл  української іромадськості, які за політичною
орієнтацією  можна охарактеризувати як консервативні.
Центральною  постаттю тут був В.К.Липинський — виходець з
української  спольщеної правобережної шляхти. Саме він
розгорнув  агітацію серед молодшого покоління цієї шляхти,
закликаючи  її повернутися до своїх історичних національних
коренів  і очолити національно-визвольний рух в Україні.
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На  думку Липинського, українське суспільство мало по-
внокласовий  характер, а тому його провід мав спиратися на
економічно  міцні класи з певною історичною традицією
пррвідництва.  Оскільки інтелігенція є декласованою
верствою,  що ніяк не пов’язана з матеріальним виробництвом,
вона  не може реально претендувати на роль проводу. Таку
місію  мусить взяти на себе шляхта. Зазначену концепцію
Липинський  побічно обгрунтував у своїх історичних
творах:  «Szlachta па Ukrainie» («Шляхта на Україні»), 1909 р.,
а  також у редагованому ним збірнику, більшість статей
якого  написав він сам «Z Dziejow Ukrainy» («З історії
України»,  1912 р.)69.

Ідеї  Липинського не зустріли широкої підтримки серед
шляхти.  Кількість його прибічників, «укоаїнців польсг сої
культури»,  складала близько ЗО чоловік70. У своїх
концепціях,  які в той час стали предметом скоріше академічного,
ніж  політичного інтересу, Липинський, апелюючи до
станової  еліти, фактично звертався до тієї ж інтелігенції, яку
не  визнавав політично провідною верствою. Справді,
правобережна  шляхта, як і шляхта взагалі, інтенсивно
декласувалася,  постачаючи кадри інтелігенції. Всупереч своєму
бажанню,  він обгрунтував ту ж ідею («інтелігенція як
провід  нації»), щоправда, використовуючи іншу систему
понять.

Після  поразки революції 1905—1907 років цілком
природно  почалися пошуки причин цієї поразки. Зазначені
пошуки  логічно приводили до оцінки якостей проводу. У
російській  суспільно-політичній думці розгорнулася
фронтальна  переоцінка цінностей. У поразці революції
інтелігенція  побачила власний крах, катастрофу цілого
світогляду.  Дискусії точилися головним чином навколо збірки
статей  «Вехи». Українська громадськість теж вела подібну
дискусію,  але остання не набула особливого розголосу і
стосувалася  головним чином взаємин усередині національно-
визвольного  руху. Головним тут було те, що
післяреволюційна  криза мала своїм результатом зміни в авангарді
цього  руху. Українська соціалістична інтелігенція відійшла
на  другий план. Рух очолили ліберали. На практиці це
означало  зміну вибору шляхів соціального та
національного  визволення з революційних на еволюційні. Радикалізм
став  непопулярним не тільки серед політичної еліти, але й
серед  трудящих мас.

Одне  залишалося незмінним: самооцінка себе як

політичного  проводу .ізції. І хоч така самооцінка відповідала
дійсності,  проте в ній не вистачало розуміння того, що
монополія  інтелігенції в цій царині значно послаблює рух.
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Українська  політична еліта не мала підтримки з боку
міцних  соціально-економічних груп, вона нібито «зависала у
повітрі».  її монополія в суспільно-політичному житті нації
базувалася  не тільки на цілком природному духовному
лідерстві,  а й на ненормальностях внутрішнього розвитку
самої  нації, на ії соціально-класовій недорозвиненості.

Крім  того, монополія інтелігенції в проводі
національно-визвольного  руху породжувала проблему його єдності. 1
не  буде перебільшенням сказати, що ця проблема багато в
чому  зумовлювалась внутрішніми властивостями
української  інтелігенції, властивостями морально-політичною і
соціально-психологічного  характеру. Перш за все, не було
єднос  і між різними політичними течіями, що їх
представляла  інтелігенція. Соціалісти ворогували з лібералами, які,
у  свою чергу, відсахалися від націоналістів і з академічною
зверхністю  ставилися до соціалістів.Не було єдності й
усередині  політичних таборів. Соціалісти змагалися один
перед  одним у марксистській ортодоксії і врешті-решт
розкололися,  не діставши консенсусу в національному
питанні.  Табір лібералів роздирали амбіції провідників, часто-гу-
го  навіть не політичні, а особисті. Націоналісти не
витримували  автократизму власних провідників. Внаслідок
цього  український рух (і без того слабкий) ще більше
послаблювався  і для сі >роннього спостерігача являв собою
своєрідний  зразок стихійного демократизму, що межував з
анархізмом.

Ось  яку загальну картину українського руху
змальовував  у листопаді 1906 р. М.С.Грушевський, який був одним
з  небагатьох, хто наважився сказати гірку правду
українському  громадянству: «Українці зосталися,,при давнім
гуртківстві,  розбиті на атоми і не числячися з вагою
моменту,  повели атомістичну роботу. Не казати вже, що лівіші,
особливо  соціал-демократичні та соціал-рсволюційні течії
поставили  свою партійність вище від спільних
національних  інтересів, відхрещуючися від всякої спільності з буржу-
азійними  кругами, —дарма що власними силами не могли
вибороти  признання для своїх національних постулатів
навіть  у своїх російських сопартійників, а своїм абсентеїзмом
ослаблювали  національні постулати, ставлені
українськими  поступовими групами іншої партійної марки. Що казати
про  них, коли й серед людей, які в програмі навіть
сходилися  вповні або дуже близько, зазначалося те ж гуртківство,
продиктоване  ріжними мотивами локальної або особистої
натури  — бажанням бути першим на хуторі, ніж другим в
Римі,  стихійним анархізмом слов’янської вдачі»71.

Результатом  цього М.С.Грушевський вважав брак
поваги  до українства з боку інших суспільно-політичних течій і
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цим  пояснював його непопулярність серед широкого загалу.
Стаття,  присвячена цій болючій проблемі закінчувалась
єдиним  закликом до українства: «Схаменіться!»72 Доба
реакції,  як відомо, тільки підсилила розбрат у національно-
визвольному  русі.

Складається  враження, що єдності і не могло бути. Між-
партійні  чвари, ініціатором яких стали соціалісти, можна
пояснити  їхньою ідеологічною нетерпимістю, якою до речі,
славилися  і ранні націоналісти, Цікаво, що український
варіант  марксизму за своєю нетерпимістю до інших
політичних  течій був подібний до російського більшовицького
варіанту.  Релігійне ставлення російських більшовиків до
ідеологічних  догм, про яке писав М.О.Бердяев і яке він
пов’язував  із соціально-психологічними рисами російської
інтелігенції,  багато в чому стосувалося і української73.

1  не слід це пов’язувати лише з впливом російської
культури  на українських інтелектуалів, який, безумовно, мав
місце.  Нова генерація української інтелігенції, що
перейнялася  ідеями марксизму, не мала досить високого рівня
політичної  культури, а тому піддавалася спокусі
абсолютизувати  певні постулати, звідки був прямий шлях до
агресивного  відстоювання останніх як єдино можливих. Можна
згадати  і таку рису інтелігенції, особливо властиву їй, коли
вона  перебуває не на вищому етапі свого розвитку, як
політичний  ідеалізм. Під цим розуміється схильність до
абсолютизації  якихось абстракцій, ставлення до суспільних ідей,
як  до чогось самодостатнього, що вже живе власним

життям.

Зазначене  призводило не тільки до підкорення такій ідеї
інтересів  власної групи, а й до прагнення підкорити цій ідеї
інші  течії, що знов-таки зумовлювало політичну
ворожнечу.  Сполучаючись зі «стихійним анархізмом слов’янської
вдачі»  та властивим українцям темпераментом, ця риса
давала  саме такий небажаний для українського руху
результат.  Більшою мірою це стосується соціалістичного і
націоналістичного  таборів, меншою — лідерів поступовців,
серед  яких головною негативною рисою слід be зжати
особистий  і груповий егоцентризм, який, на нашу думку, взагалі
властивий  елітній інтелігенції.

Приклад  української інтелігенції, яка мала спільну
національну  ідею, а розробляй чи свої програми в цілому
орієнтувалась  на од. і й ті ж соціальні верстви, зклишаючися
при  цьому розділеною на непримиренно ворогуючі групи, є
наочним  приклад м невідповідності жорсткого соціально-
економічного  детермінізму марксистського гатунку
реаліям  розвитку української нації в той час. Залишається
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відповісти  на одне питання: чи розрізнялися шляхи
соціального  визволення, що їх пропонували представники
різних  політичних течій серед української інтелігенції» чи
вони  також, як і в галузі національного питання, фактично
збігалися  в одному пункті?

Через  особливості політичної доктрини і головних
ідеологічних  засад свого руху першими звернулися до
соціально-економічних  питань українські соціалісти. Вже на
початку  1900-х років вони виробляють головні моменти своєї
програми.  Формування їі відбувалося під впливом двох
зовнішніх  факторів: західноєвропейського соціалістичного
руху  та російської соціал-демократії. Зазначимо, що остання
в  перші часи існування українського соціалістичного руху
мала  на нього більший вплив. Згодом, особливо з утворенням
УСДРП,  орієнтація зрушилася в бік західноєвропейських
впливів  і не останню роль у цьому відіграв конфлікт
УСДРП  з РСДРП з національного питання, який набув
такої  гостроти, що українські соціалісти навіть вимушені
були  демонстративно підкреслювати свою окрсмішність від
російських  колег, у тому числі з програмових питань.

У  перші роки свого існування ідеологія українського
соціалізму  характеризувалася, як відомо, значним
еклектизмом.  Згодом Ц.В.Антонович характеризував ідейне
обличчя  РУП як «мішанину ессрства і бернштейніанства»74.
До  1903 р. партія не мала власної програми. Її друкований
орган  «Гасло» був не стільки теоретичним, скільки
інформативним.  Лише на початку зазначеного року варіант
такої  програми запропонувала Київська вільна громада РУП.
Як  справедливо зазначив М.Равич-Черкаський, ця
програма  являла собою «копію офіційної програми РСДРП,
відрізняючись  від неї тільки пунктом про автономію України і
пунктом  по аграрному питанню». Можливо, це було
зумовлено  не стільки впливом РСДРП, скільки збігом
загальнодемократичних  завдань, що стояли перед всіма
народами  імперії. Не випадково, розбіжності стосувалися більш
принципових  для українських діячів національного і
аграрного  питань.

Політичні  вимоги програми Київської громади РУП
були  такі: автономія України, ліквідація царату і
встановлення  республікансько-демократичного ладу: введення
загального  і прямого голосування під час обрання органів влади, а
також  пропорційна система виборів; самоуправа народу в
громадах;  недоторканість особи і помешкання; свобода
слова,  друку, спілок; рівність національна і за ознаками статі,
знищення  станів; відділення церкви від держави і школи
від  церкви; зміна постійної армії озброєнням народу; лік-
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відація  смертної кари і незалежність ду; введення громад*
ського  шлюбу, безплатної медичної допомоги.». В галузі
робітничого  питання висувалися вимоги восьмигодинного
робочого  дня, свободи страйків, охорони праці тощо. Щодо
селянського  питання, київські рупівці орієнтувалися на
захист  інтересів дрібного селянства та сільського
пролетаріату,  вимагаючи ліквідації викупних платежів,
повернення  відрізків, конфіскації монастирських та удільних
земель,  скасування всіх повинностей і податків з селянства,
ліквідації  общини76.

Практично  у всіх своїх пунктах ця програма не
виходила  за межі загальнодемократичних вимог. Навіть у
найпринциповішому  аграрному питанні укладачі програми
не  пішли далі вимог ліквідації пережитків феодалізму. Це
пояснювалось,  зокрема, в самій програмі, різним рівнем
розвитку  окремих країн, що і зумовлювало наявність
специфічних  завдань соціалістичної партії в умовах
напівфеодальної  Росії. Фактично це була програма-мінімум.
Гадаємо,  що на програму-максимум партійні інтелектуали на
той  час були просто неспроможними.

З  невеликими змінами цей проект був покладений в
основу  відповідного документа, ухваленого Центральним
комітетом  РУП77. У грудні 1905 р. він був прийнятий як
оЦ  цінна програма партії, яка перейменувалася на УСДРП.
Одночасно  з виробленням політичної програми поставало
питання  і про активну тактику боротьби. Гасло «Рух усе,
ціль  — ніщо» потребувало конкретизації. Спочатку провід
партії  виявляв нахили до терору: давалися взнаки молодий
вік  її засновників та есерівські впливи. У програмі Київської
громади  висувалися вже інші методи боротьби: для
пролетаріату  — страйки, демонстрації та протести, для сільського
пролетаріату  і селянства — відмова від сплати податків і
виконання  повинностей, а де можливо — демонстрації.
Щодо  терору зазначалося, що на систематичний, широкий
терор  партія неспроможна, тому така тактика була визнана
невчасною.  Окремі терористичні акти мали
використовуватися  лише з метою політичної агітації78.

Цілком  відповідно до цих своїх засад РУП—УСДРП
негативно  поставилася до стихійних селянських виступів
під  час революції 1905—1907 рр., хоча подібні ж селянські
заворушення  1902 р. партія вітала і навіть сприяла їм. На
грудневому  1905 р. з’їзді РУП—УСДРП було ухвалено
резолюцію  не підтримувати селянські стихійні виступи
(розгром  поміщицьких маєтків, перерозподіл майна і землі
тощо).  Ставилося завдання «відтягти сільський пролетаріат
від  цих стихійних рухів і зорганізувати його до класової
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боротьби,  керувати цією боротьбою, ЗЛИТИ її з боротьбою
міського  пролетаріату, зробити її свідомою і вказати на
необхідну  кінцеву мету її: скинення ярма капіталу і
завоювання  соціалістичного ладу»79. Отже, йшлося не стільки про
самі  методи боротьби, скільки про необхідність надання їй
свідомого  і організованого характеру, вилучення з неї всіх
елементів  стихійності. Крім того, на думку діячів УСДРП,
захоплення  селянами маєтків було проявом
дрібнобуржуазних  інстинктів, реакційних настроїв, з якими потрібно
було  боротися.

До  революції 1905—1907 років вся діяльність
соціалістичної  інтелігенції мала переважно
агітаційно-пропагандистський  характер. Революція примусила партійну
інтелігенцію  взяти безпосередню участь у боротьбі з царатом і
водночас  сприяла внесенню певних корективів до
програмових  засад партії. По-перше, нарешті була прийнята
теоретична  частина програми УСДРП — для цього запозичили
теоретичну  частину Ерфуртської програми німецької
соціал-демократії,  автором якої був К.Каутський. Зрушилися і
погляди  щодо аграрного питання. II з’їзд партії ухвалив
резолюцію,  в якій ішлося про необхідність конфіскації всієї
землі  у великих власників та передачі її разом з казенною,
удільною,  церковною і монастирською у власність «великих
автономних  одиниць»80, Фактично йшлося про
націоналізацію  землі. Таке гасло не сприяло популярності УСДРП
серед  селянства. Втім, партія в цей час переорієнтувалася
вже  на національний пролетаріат і прагнула до захисту
саме  його інтересів.

З  огляду на тактику соціалістичної інтелігенції в
революції  заслуговує на увагу ЇЇ ставлення до інших
політичних  течій в українстві, передусім, до
ліберально-демократичного  напряму. І лібералів, і соціалістів об’єднували
спільні  загальнодемократичні і національні завдання. Тому
напередодні  революції 1905—1907 років українські соціал-
демократи  не відмовлялися від спільних дій з лібералами в
боротьбі  за повалення царату. Однак ліквідація
самодержавства  була кінцевим пунктом, після якого шляхи соціал-
демократів  і лібералів мали розійтися81.

Вже  під час революції II з’їзд РУП—УСДРП ухвалив
окрему  резолюц'ю про ставлення до буржуазних партій, У
ній  визнавалося необхідним «якнайенергійніше боротися з
ними,  розкриваючи їхні буржуазні інтереси з туманом фраз
про  загальнонаціональну солідарність»82. При цьому,
однак,  не відкидалася можливість «технічного»
співробітництва  з цими партіями. Отже поки що ставлення до
«буржуазних»  партій базувалося на суто класовому підході.
150



Згодом  акценти трохи змінилися. Ставлення до
поступового  руху трансформувалося в цілком негативне, іноді
навіть  агресивно-негативне. Традиційний класовий підхід
забарвився  національними мотивами. На думку
соціал-демократів,  посилилася соціально-класова диференціація
всередині  української нації, в чому вони вбачали передумови
для  зростання національно-класової свідомості
українського  пролетаріату, а з часом — до активізації його боротьби
проти  соціального гніту. Зростання в тих формах, я. і
пропонувалися  поступовим табором, означало нівелювання
класової  свідомості українських пролетарів.

Після  поразки загальноросійської революції необхідно
було  розпалити внутрішньонаціональну якщо не
революцію,  то боротьбу проти буржуазії. «Завдання нашої
партії,  — декларувала УСДРП, — бути ініціатором сеї
боротьби  й виразником у ній пролетарської сили та інтересів.
Одним  словом, нам тепер належить розвинути нашу
національну  пролетарську політику, про
котру  ми досі мало дбали, захоплені цілоросійськ. (так у
тексті.  —Лет.) справами визвольної боротьби, та
розпочати  рішучу борню проти укр. буржуазного руху. Через при¬
хильність  нашої інтелігенції до сього останнього у нас в
паотії  утворилася опортуністична течія і цій течії ЦК
об’явив  таку ж боротьбу, як і самому буржуазному
націоналізмові.  Отже, Ц.К. має боротись на два фронти»83.

Випереджаючи  події, соціал-демократи буквально
нав’язували  свій варіант класової боротьби там, де для неї ще
не  настав час. Причому, якщо раніше вони робили це, ви¬
ходячи  з чистих теоретичних марксистських положень, то

тепер  до цього додавався елемент партійних ревнощів,

усвідомлення  втрати свого впливу в масах. Відчайдушна ідейна
боротьба  проти «буржуазного націоналізму», з одного боку,
і  проти російської соціал-демократії, з іншого —
виснажувала  сили і так нечисленної соціалістичної української інте-
лігенц  ї. Внаслідок цього подальша еволюція їхніх програм
щодо  соціального визволення в міжреволюційний час
загальмувалася.  Втім, вибір було зроблено — УСДРП
залишалася  на той час єдиною в українстві партією, яка робила
ставку  на революційні методи вирішення
соціально-політичних  проблем і мала при цьому більш-менш чітку
програму  дії на обраному революційному шляху.

Менш  виразно, але досить серйозно питання
соціального  визволення піднімалися в програмах українських
лібералів.  Як відомо, на початку партійного оформлення
ліберально-демократичного  руху соціально-політичні питання
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майже  не зачіпалися в його програмах, що провокувало
серйозні  конфлікти серед лібералів, особливо МІЖ
молодшими  і старшими ПОКОЛІННЯМИ.

Лише  в березні 1905 р., коли створювалася програма
Української  демократичної партії, до неї були внесені
пункти,  які стосувалися соціально-економічних питань. Партія
вимагала  концентрації економічної політики в руках
автономного  крайового сейму, котрий у свою чергу мав
установити  восьмигодинний робочий день, державні пенсії та
прогресивний  податок на доходи. Йшлося ^акож про ліквідацію
права  спадщини, «щоб капітали та промислові орудя стали
власністю  тих, хто їх виробляє»*4. У галузі аграрного
питання  ліберальні демократи пропонували перехід всіх
казенних,  удільних, кабінетних і монастирських земель на
території  України у власність крайового сейму, викуп цією
ж  інституцією приватних земель, регулювання арендного
права*5.

Політичні  вимоги УДП були досить поміркованими:
автономія  України, ліквідація абсолютизму і встановлення
парламентського  ладу, участь народу в державному житті
шляхом  загального, безпосереднього, рівного і пропориі-
онального  виборчого права, запровадження принципів
свободи  особи, слова» віри, відділення церкви від держави.
Передбачалася  свобода зборів, спілок, організацій і играйків,
а  також знищення поділу суспільства на стани86.

Таким  чином, ліберально-демократична інтелігенція,
як  і фактично весь загальноімперський опозиційний табір,
не  виходила у своїх домаганнях за межі
загальнодемократичних  свобод. Деяка специфіка спостерігалася тільки в
пункті  про автономію України. Взагалі їхня програма навіть
у  такому загальному вигляді майже повністю збігалася з
відп  бідними місцями програм соціал-демократів. Єдине,
чого  в цій програмі не було, це визначення засобів боротьби
за  ліквідацію самодержавства, яке в програмі обережно
називалось  абсолютизмом.

У  1905 р. (осінь) від УДП відокремилась Українська
радикальна  партія. Здавалося, можна було б чекати
якихось  нових настанов у програмових положеннях
радикальних  лібералів. Однак їхня програма відрізнялася від
програми  УДП хіба що більшою конкретністю та виразністю
вимог,  які знов-таки зводилися до загальнодемократичних
свобод  у політичній області, а також до ліквідації
пережитків  феодалізму в економіці87. Першим кроком до цих
зрушень  мало стати встановлення конституційного ладу в
Росії  і автономії України. Втім, ставилося й більш
перспективне  завдання — здобуття повної політичної самостійності
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України.  «Партія певна, — зазначалося в програмі, — що
здійснити  всі її (України. — Авт,) соціальні ідеали можна
буде  тільки при повній політичній самостійності
українського  народу і необмеженому праві його рішати самому
у  всіх справах, які його торкаються. Вибороти таке
становище  для нашого народу буде нашою метою»88.

На  відміну від програми УДП, тут порушувалися
питання  шляхів боротьби за демократію, хоча робилось це дуже
обережно.  Як перша потреба висувалося завдання «освідо-
мити  маси і робочі, і так званих освічених класів, щоб вони
зрозуміли  становище і забажали боротися, щоб перемінити
його»,  і як друга — «організуватися для сеї боротьби»89.
Щодо  форм боротьби, то пропонувалася вичікувальна
тактика:  «які форми візьме ця боротьба — це залежатиме лід
того,  як поводитиметься з нами далі сьогочасний уряд»90.

Події  революції 1905—1907 років не тільки зумовили
об’єднання  УДП і УРП, а й поєднання їхніх програм, до
яких  було додано радикальної фразеології. Програма
об’єднаної  Української демократично-радикальної партії вже
містила  навіть соціалістичні гасла. «... Партія, — йшлося в
програмі,  —- бореться проти всякої експлуатації, від кого б
вона  не йшла — від людини, громади, краю чи держави, і
вважає,  що соціалістичний лад, до якого прямує
людськість,  найкраще забезпечить інтереси людей, через те
земля  зі всіма її багатствами, всі фабрики, заводи, робітні і всі
способи  й знаряддя до праці з часом повинні стати спільною
народною  власністю»91.

Зазначене  положення конкретизувалося в програмі
серією  пунктів, які знов-таки повторювали відповідні пункти
програм  УДП та УРП. Певна «соціалістичність» більш
чітко  проявлялася в аграрному питанні: майбутня держава
мала  заохочувати різні форми спільної обробки землі,
приватні  землі викуповувалися державою примусово і
передавалися  до крайового земельного фонду92. Програма в галузі
робітничого  питання (восьмигодинний робочий день,
система  посередницьких бюро для найму робітничої сили,
інститут  фабричних інспекторів тощо) повністю
запозичувалася  з відповідних розділів програми /РП без змін93.

У  плані загальнополітичних вимог програма УДРП не
змінилась  і залишилася відповідною до тих же розділів
програм  партій, з яких вона утворилася. Звертає йа себе увагу
той  факт, що з програми зникли будь-які згадки про форми
та  методи досягне іня демократичних свобод (укладалася
вона  в грудні 1905 р., після поразки грудневого повстання
та  царського маніфесту від 17 жовтня). Поразка повстаншг
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підтвердила  необхідність пошуку конституційних шляхів.
Маніфест  і відкриття Думи, що готувалося, подавали певні
надії  на реальність такого шляху.

Не  можна сказати, що питання тактики в боротьбі за
конституційний  лад не цікавили лібералів. Вони мусили
обговорювати  ці питання хоча б тому, що перебували під
постійним  вогнем критики з боку радикальніших елементів
українства,  котрі звинувачували їх в аполітичності,
угодовстві  тощо. Варто пригадати аргументи, які вони
висували  на захист своєї тактики. Ось як пояснював

М.С.Грушевський  схильність лібералів до культурництва: «...
Урядові  репресії українству, з одного боку, і не національний
(часто-густо  навіть антинаціональний, централістичний)
характер  революційних рухів — з другого, призводять іншу
частину  українського суспільства до принципового
виключення  з найближчої програми українства завдань
політичного  характеру і зведенню його до завдань чисто
культурна  ч — так званому культурництву»94. Писалося це в 1907 р.
про  1890-ті роки, однак цілком відповідало
післяреволюційній  ситуації. Злиденний рівень економічного становища
націй  Грушевський виводив з її низького культурного
рівня,  викликаного великодержавною політикою Росії щодо
малих  націй. Тс им чином він обгрунтовував необхідність
подальшого  розгортання того ж культурництва:
«Сьогоденний  злиденний економічний стан українського населення
Росії  є безпосереднім результатом загальної системи задур-
нювання,  в яку переходить на практиці політика
придушення  українського національного життя»95.

У  будь-якому випадку у виборі методів опозиційної
діяльності  та у своїй схильності до легальності ліберали були
винятково  послідовними і не піддавалися спокусі крайнього
революціонаризму.  Проте з поразкою революції та новим
розгортанням  репресій проти українства, загальною
моральною  кризою, що охопила опозиційний табір,
розпочався  перегляд лібералами власного політичного доробку.

Заслуговує  на увагу, з цієї точки зору, огляд,
запропонований  в 1908 р. С.О.Єфремовим на сторінках часопису
«Русское  богатство», в якому йшлося про суспільне життя в
Україні  з передреволюційних часів до наступу реакції.
Власне,  це була одна з перших політологічних спроб аналізу
стану  і завдань українського руху, пошуку його
перспектив.  Оцінюючи політичний тонус
ліберально-демократичного  руху, Єфрсмов зазначав, що УДРП, як і все
українство,  пережила досить значну еволюцію, яка не
закінчилась  і досі96. В умовах необхідності проведення нелегальної
роботи  партія фактично розпалася. Взагалі, на думку тала-
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новитого  літератора, на той час жодна з українських партій
не  була безпосереднім виразником інтересів головної
верстви  українського народу — селянства. Тому він пропонував
створення  нової партії — соціалістичної, котра
репрезентувала  б інтереси всіх трудящих, передусім, селянства.

Формулюючи  це завдання на основі досвіду першої
революції,  Єфремов закликав українство повернути до
безпосередніх  економічних інтересів народу, оскільки
нехтування  цими інтересами призвело свого часу до втрати впливу в
масах.  Практично це була прихована критика гіпертрофо-
ваного  пієтету частини поступовців перед
національно-культурною  роботою, яка за всіх своїх переваг не могла дати
такого  впливу в масах, як захист їхніх
соціально-економічних  інтересів.

Безумовно,  Єфремов висловлював настрої тієї частини
поступовства,  яка на той час «пішла в народ» через
кооперацію  та інші економічні інституції. Проте, як і раніше,
головна  увага поиділялася саме національно-культурній
роботі.  Цей дисбаланс турбував найбільш далекоглядних
лібералів,  серед яких був і Єфремов. Попереджуючи
соратників  про небезпечність такого стану речей, він дав
вражаючий  своєю точністю прогноз подальшого розвитку подій:
«В  іншому випадку у важку епоху перелому, коли валиться
старий  світогляд, та на його уламках створюються основи
нового  — український народ залишається без свого
найближчого  виразника і природнього керівника і буде
змушений  йти за чужими в національному відношенні людьми,
котрі  краще і повніше відгукаються на його суттєві інтереси
в  економічній області (...) З того часу, коли представництво
економічних  інтересів українського народу і керівництво їм
перейшло  б цілком у чужі руки, довелося б поставити хрест
на  українському народі як самоусвідомлюючій себе
нації»,  Не варто згадувати наскільки цей прогноз збігся з
реальністю  і чого це коштувало Україні під час визвольних
змагань  1917—1920 років.

Оцінюючи  зміст українського руху в цілому та його
політичну  спрямованість, Єфремов зазначав, що
головними  його рисами є, по-перше, демократизм, по-друге, —
автономізм.  Вирішальна більшість нац;” складається з
людей,  які забезпечують своє існування власною працею,
тому  нація Ця демократична. Звідси і збіг національних
інтересів  (автономізм) із соціальними вимогами
(демократизм).  Партійна структура політичного українства
відбивала  цей стан речей — соціал-демократі; мали більший
нахил  до демократизму, націоналісти абсолютизували
автономізм,  посередині, збалансовуючи ці течії, стояли
ліберальні  демократи98.
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Трохи  раніше (1906 р.) подібні думки щодо політичної
консолідації  нації та про збіг соціальних і національних
інтересів  висловлював М.С.Грушевський. Історичні умови
звели  національний склад українців майже виключно до
демосу.  Втрата державності в XVII ст. призвела і до втрати
вищих,  економічно могутніх класів. Велике
землеволодіння  в Україні було майже виключно чужонаціональним. «З
огляду  на це, — писав Грушевський, —ліквідація крупного
землеволодіння  і передача цих земель в руки місцевих
трудящих  мас (майже виключно українських за національним
складом)  для кожного свідомого українця є актом в
найвищій  мірі бажаним не тільки з точки зору економічної і
соціальної,  а й з точки зору національної». Отже, виникла
потреба  в об’єднанні всіх політичних сил, оскільки вони
мали  спільні завдання як у соціальній, так і в національній
сферах.

Таким  чином, на відміну від
революційно-соціалістичної  інтелігенції поступова шукала шляхи об’єднання
різних  політичних сил в українському русі на основі спільних
завдань  не тільки в національній, а й соціально-політичній
ооласті.  Як бачимо, в цей час почалося захоплення
поступовців  соціалістичними гаслами. Зазначена еволюція
тривала  до Лютнево7 революції, після якої майже всі українські
партії  внесли до своїх назв слово «соціалістична».
Зрозуміло,  цей нахил до соціалізму мав здебільшого есерівський
відтінок  з орієнтацією на «селянський соціалізм».

Щоправда,  якщо проводити аналогію з іншими
соціалістичними  течіями, поступовці сповідували еволюційний
шлях  до соціалістичних (як вони їх розуміли) перетворень.
Це  були своєрідні ремінісценції з західноєвропейського,
реформаторського,  не революційного соціалізму.

Таким  чином, якихось особливих, принципових
розбіжностей  між соціалістичною та
ліберально-демократичною  інтелігенцією щодо шляхів соціального визволення
українського  народу не було. Мало того, ліберали взагалі
вважали,  що шляхи соціального і національного визволення
збігаються.  У соціал-демократів у цьому відношенні
спостерігалася  певна плутанина. З одного боку, вони одночасно
висували  завдання здобуття і національної, і соціальної
свободи  і шукали шляхи узгодження цих завдань у своїх
програмах.  З іншого — заперечували ідею спільних дій з
лібералами  (за деякими винятками) і всіляко роз’єднували
український  рух, не бажаючи помічати в ньому спільності
інтересів  різних політичних течій.

Зла  іронія історії полягає в тому, що третя — найелабша
політична  течія в українстві — націоналісти в галузі соці-
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ально-економічних  вимог ішла тим же шляхом» що й дві
інші.  У програмах націонал-радикалів знаходимо ті ж самі
міркування,  що були властиві лібералам та
соціал-демократам.  У програмі Української народної партії йшлося про
те,  що вона представляє інтереси українського міського і
сільського  пролетаріату. Засоби виробництва мусять
належати  робітникам-українцям, а земля — селянам. У
загальнополітичній  галузі йшлося про необхідність повалення
самодержавства  та запровадження загальнодемократичних
сгобод.  Суттєво те, що, як і соціал-радикали, націоналісти
не  обминали питання про засоби досягнення своєї мети,
вмверто  обстоювали необхідність насильницького,
революційного  шляху: «Повстання уявляється нам як довгий ряд
бійок  і баталій, з одного боку — з пануючими народами, а З
другого  боку, — з усякими капіталістами»100. При цьому
вони  активно критикували поступову інтелігенцію,
особливо  тактику останньої у визвольній боротьбі. Наприклад,
об’єктом  критики стала діяльність поступовців щодо
розвитку  кооперації. Аргумент був один — кооперацією
швидше  користуються не самі українці, а чужонаціональні
групи101.

У  цілому ж соціальні, вимоги націоналістів
характеризувалися  декларативністю і невиробленістю. У цьому плані
во  и, незважаючи на революційну термінологію, значно
поступалися  не тільки соціал-демократам, а й навіть
лібералам.  Крайній національний радикалізм відштовхував від
них  представників інших течій, хоча, як відомо,
націоналісти  шукали шляхи об’єднання з ними. Цим вони вигідно
відрізнялися  від соціал-демократів.

Отже,  весь комплекс ідей, концепцій соціального
визволення  народу, вироблених на той час інтелігенцією,
зводився  приблизно до однакових параметрів. Різними були
глибина  їхньої розробки, рівень узагальнень, шляхи
практичної  реалізації. Водночас єдиної, загальновизнаної
концепції  українській інтелігенції виробити так і не вдалося.
На  той час це було нездійсненним завданням через цілу
низку  причин, як об’єктивних, так і суб’єктивних.
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ПІСЛЯМОВА

Чверть  століття перед першою СВІТОВОЮ війною —
складний  і суперечливий етап в історії української
інтелігенції,  і водночас — можливо, найщасливіша пора в її

розвитку,  час багатьох сподівань, нових починань,
спрямованості  в майбутнє. Історичний відрізок часу, про який тут
йдеться,  це період швидкого накопичення маси соціально-
політичних  суперечностей у Російській імперії. Під час
світової  війни ця маса стала критичною і спричинила
революційний  вибух 1917 р. Інтелігенція як
соціально-професійна  верства і як духовний провід нації у найзаверше-
нішому  вигляді відображала в самій собі ці суперечності.
Відповідно  до цього формувався і її соціально-політичний
портрет.

З  точки зору внутрішнього розвитку, на рубежі XIX—
XX  ст. інтелігенція являла собою вже цілком сформовану
соціальну  та професійну верству, певна частина якої вже
відтворювалася  шляхом саморозвитку, хоча основна маса
формувалася  за рахунок інших соціальних верств і класів.
На  відміну від попередніх етапів розвитку інтелігенції,
коли  поповнення її рядів відбувалося переважно за рахунок
вихідців  із дворянства, шляхти, старшини, в цей період
здійснюється  зміна соціальних джерел її формування.
Склад  інтелігентні демократизується, нівелюються класові
та  станові ознаки в її середовищі.

Звичайно,  це не означало, що вона перетворилася в
якусь  соціально нейтральну верству. Всередині самої
інтелігенції  відбувалася досить інтенсивна соціальна
диференціація.  У своїх матеріальних інтересах і симпатіях різні її’
групи  тяжіли до різних соціальних верств. Навіть
національний  фактор не міг затушувати цього процесу. Водночас
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ця  внутрішня соціальна диференціація не набула в ті часи
настільки  глибокого характеру, щоб розвести великі групи
інтелігенції  по різні сторони оарикад. До того ж більшість
інтелігенції  за своїм соціальним становищем складала

своєрідний  «середній клас» суспільства, точніше, частину цієї
рухливої  верстви. Дана обставина багато в чому зумовила
тяжіння  значної частини інтелігенції до тих політичних
течій,  які відзначалися реформаторським, а не
революційним  характером.

У  соціально-політичній сфері місце інтелігенції

визначалося,  передусім, її нечисленністю. В умовах, коли
більшість  населення складало селянство, основна маса якого
була  неписьменною*, соціально малорухливою, суспільна
роль  інтелігенції була виключною, однак ЇЇ
малочисельність  зумовлювала її слабкість, незначний вплив на
глобальні  соціально-політичні процеси.

І  все ж на рубежі XIX—XX ст. політична вага
інтелігенції,  у тому числі національної, зростає. Це
визначалося  не тільки її особливим місцем у соціальній структурі
населення,  а й загальними об’єктивними закономірностями
розвитку  і іціональних рухів. За загальновизнаною у
західній  історіографії національних рухів Східної Європи
класифікацією,  кожний з таких рухів проходить три стадії.
П  зша — це «наукова», коли інтелігенція починає пошуки
контурів  національної свідомості (М.Грох, Р.Шпорлюк)1;
друга  —культурницька (Р.Шпорлюк) або період
патріотичного  відродження (М.Грох); третя —політична (М.Грох,
Р.Шпорлюк,  П.Магочий)2.

За  всіма ознаками український національний рух на
рубежі  XIX—XX ст. вступив саме в третю стадію свого
розвитку.  Це був об’єктивний процес, специфічною ознакою
котрого  було те, що і на даній фазі національного руху, як і
на  попередніх, головну і вирішальну роль відігравала
українська  інтелігенція. Це зумовлювалося її місцем у
соціальній  структурі нації, недорозвиненістю цієї структури.

На  зламі століть політичний портрет української
інтелігенції  збагатився новими фарбами та відтінками. На
зміну  аполітичному культурництву попередньої доби
прийшли  активні політичні спрямування. Радикальне крилокуль-
турників-українофілів  трансформувалося в
ліберально-демократичну  течію, народився український соціалізм. З
молодших  поколінь української інтелігенції на історичну
арену  вийшли і діячі раннього націоналізму.

Зазначені  течії прагнули об*сднуватися на базі
загальної  опозиційності царатові. Проте єдності на було. На
перешкоді  стали ідеологічний фанатизм одних, особисті

159



якості  інших, специфічні соціально-психологічні риси
інтелігенції  загалом. Маючи спільну мсту — національне
визволення,  кожне політичне угруповання інтелігенції
йшло  до неї своїм власним шляхом. Невміння
консолідуватися  було однією з ознак політичної незрілості української
інтелігенції,  а згодом стало її трагедією.

Погано  прислужилося інтелігенції й те, що вона
одноосібно  представляла собою і політичний провід
національного  руху, і водночас головний склад його учасників.
Оскільки  такий монополізм зумовлював слабкість руху, найда-
лекоглядніші  представники інтелігенції докладали чимало
зусиль»  щоб підвести під нього ширшу соціальну базу.

Взагалі  ж, здається, можна зробити висновок, який
стосується  не тільки української інтелігенції. У будь-якому
суспільстві  винятково висока роль інтелігенції в суспільно-
політичному  житті зумовлюється відсталістю цього
суспільства.  Месіанізм інтелігенції в Російській імперії
визначався,  крім усього іншого, відсталістю російського
суспільства,  відсутністю нормальних демократичних
інститутів,  низьким культурним рівнем більшості населення. Це ж
стосується  української інтелігенції.

Втім,  не можна не визнати, що два з половиною
десятиліття  перед світовою війною постали періодом значного
прогресу  в політичному розвитку української інтелігенції.
Значно  збагатився її ідейний доробок у галузі
національного  питання. Тривав пошук шляхів соціального визволення
українського  народу. Інтелігенція брала активну участь у
легальній  і нелегальній політичній діяльності, створила
політичні  партії, організувала українську пресу. Саме її
зусиллями  так зване «українське питання» стало предметом
уваги  не тільки внутрішньої, а й європейської політики. З
цим  ідейно-політичним доробком, з досвідом революції
1905—1907  років українська інтелігенція прийшла до
національної  революції 1917 р., щоб очолити її. Доля цієї
революції,  як і доля інтелігенції в ній, багато в чому
зумовлювалися  рівнем політичної зрілості діячів, котрі
формувались  як політики саме в передвоєнний період.

«Стартові  умови» формування соціально-політичного
обличчя  української інтелігенції на рубежі століть були не-
сприя  гливими. У країнська нація перебувала на самому
початку  свого новітнього соціально-економічного розвитку.
Україна  була лише однією з територій політично відсталої
Російської  імперії, національна культура і мова поставали
об’єктом  утисків і переслідувань. За таких умов годі було й
сподіватись  на те, що інтелігенція пригніченої нації
розвиватиметься  без деформацій і відразу ж сформується у висо-
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корозвинену  соціальну верству з відповідним рівнем
політичного  менталітету. Незважаючи на це, українська
інтелігенція  спромоглася на значні культурні й політичні
звершення,  котрі тим більше вражають, що вшш здійснювалися
на  фоні загальної відсталості нації. В ці часи українська
нація  пробудилася, вийшла з розряду «неісторичних».
Саме  в цьому полягає історична заслуга того покоління
інтелігенції.

Жмїв—Прага—Київ.  1991



БІБЛІОГРАФІЧНІ  ПОСИЛАННЯ

ВСТУП

1  Грушевский М.С. Освобождение России и украинский вопрос:
Статьи  и заметки. СПб., 1907; Його ж. З біжучої хвилі: Статті 1 замітки на
теми  дня. 1905—1906 рр. К., 1906; Ефремов С. Из общественной жизни
на  Украине // Русское богатство. 1908. № 7; Рибалка Л. Українська
інтелігенція  і робітнича справа // Наш голос. 1911. Ч. 9 —10.

2  Гермайзе О. Нариси з Історії революційного руху на Україні.
Революційна  українська партія. К., 1926. Т. ЦЯворськийМ.Ї. Україна в епоху
капіталізму.  Катеринослав, 1925. Вип. 3.

Дорошенко  Д. ” історії української політичної думки за часів світової
війни.  Прага, 1936; Дорошенко В. Революційна Українська Партія
(Р.У.П.)  1900—1905. Львів; Київ, 1921.

4  Чикаленко Є. Спогади. Львів, 1925—1926. Ч. 1—3; ЛотоцькийО.
Сторінки  минулого. Варшава, 1932. Ч. 1—3.

Донцов  Дмитро. Націоналізм. Лондон, 1966; Липинський
Вячеслав.  Листи до братів-хліборобів. Про ідею і організацію українського
монархізму.  Відень, 1926.

*  Феденко Панас. Український рух в XX столітті. Лондон, 1956.
7  Лисяк-Рудницький. Між історією і політикою. Сучасність, 1970;

Його  ж. Essays in Modem Ukrainian History. Edmonton, 1987.
8  Krawchenko Bohdan. Social Change and National Consciousness in

Twentieth  century Ukraine. London, 1985.
y  ЕрманЕ.К. Интеллигенция в первой русской революции. М., 1966;

Ушаков  А.В. Революционное движение демократической интеллигенции
в  России. М., 1976; Лейкина-Свирская В.Р. Русская интеллигенция в
1900—1917  гг. М., 1981; Борисенко В.Й. Боротьба демократичних сил за
народну  освіту на Україні в 60—90- х роках XIX ст. К., 1980;
Волошенко  А. К. І Іариси з історії суспільно-політичного руху на Україні в 70-о: — на
поч.  80-х років XIX ст. К., 1974 та ін.

ШипП.А.  Интеллигенция на Украине (XIX в.):
Историко-социологический  очерк. К., 1991.

СОЦІАЛЬНИЙ  ПОРТРЕТ

1  Голубенко Петро. Україна і Росія в світлі культурних взаємин.
Нью-Йорк;  Париж; Торонто. 1987.

2  Історія Української РСР: В 10 т. К., 1978. Т. 4. С. 13.
3  Лейкина-Свирская В. Интеллигенция в России во второй половине

XIX  в. М., 1971. С. 56.
162



4  Там же. С. 69.
5  Шип Н.А. Интеллигенция на Украине (XIX в.):

Историко-социологический  очерк. К., 1991. С. 17.
6  Krawchenko Bohdan. Op. cit. P. 35.
7  Котельников Д. История производства и разработки всеобщей

переписи  населения 28.1.1897 г. Спб., 1907. С. 86.
®  Там же. С. 87.
9  Підраховано за: Первая всеобщая перепись населения Российской

империи  1897 г.: В 89 т. Спб., 1897—1905. Т. 16. Киев. губ. С. 168—169;
Т.  С. Волын. губ. С. 156; Т. 32. Подол, губ. С. 166—167; Т. 13. Екатери-
нослав.  губ. С. 142; Т. 47. Харьков, губ. С. 180; Т. 48. Чернигов, губ.
С.  192; Т. 33. Полтав. губ. С. 178; Т. 17. Херсон, губ. С. 198; Т. 51. Тав-
рич.  ™б. С. 186.

w  Чиговська Л.Г. Діяльність більшовиків України серед інтелігенції в
січні—серпні  1905 р. // Укр. іст. журн. 1972. № 9. С. 103.

11  ЗемнинаГ.И. Университетский вопрос 1870—1880 гг. и устав
1884  г.: Автореф. дис.... канд. ист. наук. М., 1965. С. 8.

12  Підраховано за: Одесский университет за 75 лет (1865—1940).
Одесса,  1940. С. 51, 65, 124.

13  Степанович Е.П. Высшая специальная школа на Украине (конец
XIX  — начало XX в.). К., 1991. С. 58—59.

4  Соціалістична Україна: Стат. зб. К., 1936. С. 270.
15  Материалы к истории Киевского политехнического института

императора  Александра II. К., 1913. С. 22—23.
6  Центр, держ. арх. вищих органів держ. влади І держ. упр-ня

України  (Далі: ЦДАВО України). Ф.2717, on. 1, спр. 166, арк. 239.
7  Начальное народное образование в Полтавской губернии. Полтава,

1894  С. 37—39.
1а  Лейкина-Свирская В.Р. Русская интеллигенция в 1900—1917 гг.

М.,  1981. С. 65.
9  Илюшина Л.И. Борьба большевиков Украины за демократические

слои  города в период революции 1905—1907 гг.: Автореф. дис.... канд. ист.
наук.  Одесса, 1978. С. 12.

Див.  напр.: Соколов Н.М. Об идеях и идеалах русской
интеллигенции.  Спб., 1904; Потресов А.Н. Этюды о русской интеллигенции. М.,
1904;  Русская интеллигенция и крестьянство. М., 1904;
Иванов-Разумник  А. Об интеллигенции. Спб., 1910; Вехи: Сборник статей о русской
интеллигенции.  М., 1910; Интеллигенция в России: Сб. статей. Спб, 1910
та  ін.

1  Славинский М.А. Русская интеллигенция и национальный вопрос
//  Интеллигенция в России. С. 231—232.

2  Вехи: Сборник статей о русской интеллигенции. С. 68, 90—91,
115,1J1  та ін.

3  Ленін В.1. Завдання російських соціал-демократів // Повне зібр.
творів  Т. 2. С. 434.

24  Ленін В.1. Крок вперед, два кроки назад // Там же. Т. 8. С. 245.
5  Ленін В.1. В хвості у монархічної буржуазії, чи на чолі

революційного  пролетаріату і селянства? // Там же. Т. 11. С. 188.
0  Ленін В.1. Про деякі риси сучасного розпаду // Там же. Т. 17.

С.  134

Февр  Люсьен. Бои за историю. М., 1991. С. 112—113.
8  Ушаков А. В. Русская интеллигенция периода

буржуазно-демократических  революций // Интеллигенция и революция: XX век. М., 1985.
С.  53.

9  Изв. Киев, политехи, ин-та. 1913. Кн. 4. С. 415.
Q  Степанович Е.П. Вказ. праця. С. 57.

Рубакин  И.А. Россия в цифрах. Снб., 1912. С. 90.
163



32  Підраховано за: Первая всеобщая перепись населения Российской
империи  1897 года: В 89 т. Спб., 1897—1905. Т. 16. С. 168—169 (табл.
XX);  Т. 8. С. 156 (табл. XXI); Т. 32. С. 166—167 (табл. XXI); Т. 13. С. 142
(табл.  XXI); Т. 47. С. 180 (табл. XXI); Т. 48. С. 192 (табл. XXI); Т. 33.
С.  178 (табл. XXI); Т. 17. С. 198 (табл. XXI); Т. 51. С. 186 (табл. XXI).

3  Петройський Г. 1. З революційного минулого. К., 1958. С. 78—79.
34  Веселовский Б. История земства за 40 лет. Спб., 1911. Т. 4. С. 233.

Шип  Н.А. Вказ. праця. С. 80.
6  Складено за: Первая всеобщая перепись ... 1897 г. Т. 16. С. 168—

169;  Т. 8. С. 156; Т. 32. С. 166, 167; Т. 13. С. 142; Т. 47. С. 180; Т. 48.
С.  192-Т. 33. С. 178; Т. 17. С. 198; Т. 51. С. 186.

37  Складено за: Там же. Т. 16. С. 178, 179 182; Т. 8. С. 172, 173, 176,
180,  181, 184; Т. 32. С. 178—182, 183, 185; Т. 13. С. 152, 153, 156, 158,
159,162;Т.  47. С. 200, 201,202, 204; Т. 33. С. 192,194,196,198, 200,202;
Т.  48. С. 208, 211,212, 214, 216, 218; Т. 18. С. 212, 213, 214, 216, 218, 220,
222;  Та 51. С. 198, 199, 200, 201, 204, 205, 206, 207.

s  Єфремов Сергій. Історія українського письменства. Київ; Лейпціг,
1919.  Т. 2. С. 288.

39  Krawchenko Bohdan. Op. cit. P. 264.
0  СарбейВ.Г. Становлення і консолідація нації та піднесення

національного  руху на Україні в другій половині XIX’ ст. // Укр. іст.
журнал.  1991. N° 5. С. 5.

1  Лисяк-Рудницький 1. Інтелектуальні початки нової України // Між
історією  і політикою. С. 93.

42  РусойА. Несколько слов о территории и населении Украины //
Укр.  вестн. 1906. № 4. С. 223.

43  Линков Л. Юго-Западный край поданным перписи 1897 г. К., 1905.
С  46д4

Складено  за: Первая всеобщая перепись населения Российской
империи  1897 г. Т. 16. С. 178, 179, 182; Т. 8. С. 172, 173, 176, 180, 184;
Т.  32. С. 178, 179,181, 182, 183,186;Т. 13. С. 152,153,156,158, 159,162;
Т.  47. С. 200, 201, 202, 204; Т. 48. С. 208, 211, 212, 214, 216, 218; Т. 33.
С.  192, 194, 196, 198, 200, 202; Т. 17. С. 212,213,214,216,218,219, 220,
222;  Т 51. С. 198, 199, 200,201,204,205,206,207.

43  Ярошевич А. Малороссы по переписи 1897 г. К., 1905. С. 2.
46  Там же.
47  Krawchenko Bohdan. Op. cit. P. 37.

В  ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЯХ І ПОЗДНИМИ

1  Грушевский М.С. Украинский Пьемонт // Освобождение России и
украинский  вопрос: Статьи и заметки. Спб., 1907. С. 116—117.

2  Єфремов Сергій. Історія українського письменства. Київ; Лейпціг,
1919.  Т. 2. С. 236.

3  Грушевский М.С. Движение политической и общественной
украинской  мысли в XIX ст. // Там же. С. 51. о

4  Там же. С. 52.
5  Ефремов С. Из общественной жизни на Украине // Рус. Богатство.

1908.  №7. С. 35.

6  Лотоцький О. Сторінки минулого. Варшава, 1932. Ч. 1. С. 63.
7  Центр, держ. іст. арх. (Далі: ЦДІА) України в м. Києві. Ф. 274.

on.  1 спр. 536, арк. 24.
8  Там же. Арк. 24.
9  Там же.
10  Чикаленко Є. Спогади. 1861 —1907. Львів, 1925. Ч. 2. С. 104.
11  ЦДІА України в м. Києві. Ф. 274, on. 1, спр. 536, арк. 138.

164



12  Там же. Арк. 137.
13  Єфремов Сергій. Історія українського письменства. Т. 2. С. 282.

Чикаленко  Є.Х. Спогади. Львів, 1926. Ч. 3. С. 7—8.
5  Лопюцький О. Сторінки минулого. Варшава, 1933. Ч. 2. С. 292.
6  Об отмене стеснений малорусского печатного слова. Спб., 1906.

С.  1-96.
Чикаленко  Є. Спогади. Ч. 3. С. 56.

18  ЦДІА України в м. Києві. Ф. 274. on. 1, спр. 1015, арк. 5.
*9  Лопюцький О. Сторінки минулого. Ч. 3. С. 22.
0  Грушевський Мих. Українство і питання дня в Росії //3 біжучої

хвилі:  Статті І замітки на теми дня. К., 1906. С. 10.
23  Там же. С. 12—13.

Дорошенко  Володимир. Українство в Росії. НовІйші часи. Відень,
1916.  С. 65.

23  Там же.
4  Садовский В. Украинский вопрос в Третьей Думе // Укр. жизнь.

1912.  №5. С. 19.
25  Там же. С. 21.

2?  ЦДІА України в м. Києві. Ф. 275, on. 1, спр. 1109, арк. 2—6.
7  Грушевський Мих. Українство і питання дня в Росії. С. 14—15.

28  Чикаленко Є. Спогади. Ч. 2. С. 138—139.
29  Ефремов С. Из общественной жизни на Украине. С. 43.
30  ЦДІА України в м. Києві. Ф. 268, on. 1, спр. 106, арк. 44.
31  Там же. Ф. 320, on. 1, спр. 1382-в, арк. 19, 20, 21.
32  Єфремов Сергій. Історія українського письменства. Т. 2. С. 284.
3  Щеголев С.Н. Украинское движение как современный этап южно-

русского  сепаратизма. К., 1912. С. 273, 275.
4  ЦДІА України в м. Києві. Ф. 313, оп. 2, спр. 2466, арк. 24—26 зв.

35  Там же. Арк. 29.
3?  Там же. Ф. 301, on. 1, спр. 2988, арк. 11.
7  Лисенко О.В. «Просвіти» Наддніпрянської України у дожовтневий

період.  Препринт № 6 (18). К., 1990. С. 15.
38  Там же. С. 21.

Щеголев  С.Н. Вказ. праця. С. 276.
40  Дорошенко Володимир. Українство в Росії. С. 82.

ЦДІА  України в м. Києві. Ф. 442, оп. 861, спр. 959, ч. 1, арк. 15.
2  Ефремов С. Благородный осведомитель // Укр. жизнь. 1913. № 2.

С.  85—98.

43  Украинский вопрос. Снб., 1914. С. 61—62.
44  Дорошенко Володимир. Українство в Росії. С. 87—89.
4  ЦДІА України в м. Києві. Ф. 301, on. I, спр. 2988, арк. 10.
4^  Щеголев С.Н. Вказ. праця. С. 281—282.
47  Рада. 1907. № 183.
6  Височанський П. Пачсрк розвитку української споживчої

кооперації  Сюрадянська доба). Катеринослав, 1925. Ч. 1. С. 67.
49  Там же. С. 65.
0  На Украине и вне ее // Укр. жизнь. 1913. № 9. С. 94—95.
ЦДІА  України в м. Києві. Ф. 320, on. 1, спр. 1382-в, арк. 1.

2  Там же. Ф. 274, on. I, спр. 2962, арк. 3 зв.
3  Дорошенко Володимир. Українство в Росії. С. 101 —102.
4  ЦДІА України в м. Києві.-Ф. 1439, on. 1, спр. 1277, арк. 3.
5  Украинская платформа // Укр. жизнь. 1912. № 4. С. 82—83.
? ФеденкоПанас.  Український рух у 20 столітті. Лондон, 1959. С. 68.
'  Яворський М.І. Україна в епоху капіталізму. Вип. 3. С. 232.
ЦДІА  України в м. Києві. Ф. 274, on. 1, спр. 536, арк. 74.

9  Центр, держ. арх. м. Праги (Далі: ЦДАМП). Фонд УМ, on. 1,
карт.  58, інв. ч. 801.

165



60  Дорошенко Володимир. Революційна Українська Партія (РУП)
(1900—1905  рр.): Нарис з Історії української соціал-демократичної партії.
Львів:  Київ. 1921. С. 7.

ЦЦАМП.  Ф. УМ, ог.І, карт. 58, інв. ч. 801.
62  Міхновський Микола. Самостійна Україна: Програма

Революційної  Української Партії з 1900 року. Лондон, 1967.
3  Лисяк-Руднизький І. Інтелектуальні початки нової України // Між

історією  І політикою. С. 97.
4  Записка А.А.Лопухина о развитии революционного движения в

России  И Былое. Париж. 1909. Кн. 9—10. С. 75—76.
ЦЦІА  України вы .Києві. Ф. 274, оп. 1,спр. 536, арк. 145.

™  Від редакції // Гасло. 1902. Ч. 1. С. 1.
67  Там же. С. 4—5.
68  Дунайський Антін. Революційна Українська Партія (РУП) на

Полтавщині  за архівними матеріалами 1901—1905 років // За сто літ. К., 1928.
Ки  2 С 299 304

шІ  паХ/Гасло. 1903. Ч. 1. с. 2.
70  Дорошенко Володимир. Революційна Українська Партія. С. 15.
71  Від партії // Гасло. 1903. Ч. 1. С. 1.
12  Короткий нарис партійної програми // Наш голос. 1911. № 68. С.

279.
73  Нарис програми Революційної Української Партії, пропонований

Київською  Вільною громадою // Гасло. 1903. Ч. 4. С. 38—40.
74  Від редакції // Гасло. 1903. Ч. 1. С. 4.
5  Доклад Центрального Комітету Революційної Української Партії

Міжнародному  Соціалістичному Конгресові в Амстердамі. Львів, 1904. С.
12—14.

6  Гермайзе О. Нариси з історії революційного руху на Україні. Т. 1.
Революційна  Українська партія (РУП). К. 1926. С. 227.

77  Там же. С. 225—239.
78  Рибалка Д Початки масової роботи серед київських робітників //

Наш  голос. 1911. № 6—8. С. 332—340.

9  Доклад Української Соціал-демократичної Робітничої Партії Росії
Міжнародному  Соціалістичному Конгресові в Штутгарт!. Львів, 1907. С. 1.

Цит.  за: Гермайзе О. Вказ. праця. С. 256.
81  Короткий нарис партійної програми // Наш голос. 1911. № 6—8.

С.  281.

82  Дорошенко Д. З Історії української політичної думки за часів
світової  ві їй. Прага, 1936. С. 40.

83  Там же. С. 21.
84  Скоропис О. Соціал-демократичний рух в Скаирськім і Ва-

сильківськім  повітах в 1906 р. // Наш голос. 1911. Ч. 11—12. С. 511.
5  Доклад Української Соціал-демократичної Робітничої Партії Росії

Міжнародному  Соціалістичному Конгресові в Штутгарт!. С. 13.
ЦЦІА  України в м.Києві. Ф. 442. оп. 856, спр. 202, арк. 75.

7  Там же. Арк. 78, зв.
88  Там же. Арк. 79.
9  Там же. Ф. 2*М, оп.1, спр. 1175, арк. 138, 146.
0  Там же. Арк. 316.
2  Феденко Панас. Вказ. праця. С. 56.
2  Короткий нарис партійної історії. С. 282.
ЦЦІА  України в м.Києві. Ф. 442, оп. 856, спр. 202, арк. 27.

4  Там же. Ф. 275, on. 1, спр. 1108, арк. 9.
Рибалка  Л. Про одну заяву // Наш голос. 1911. № 6—8. С. 356.

0  Доклад Української Соціал-демократичної Робітничої Партії Росії
Міжнародному  Соціалістичному Конгресові в Штутгарт!. С. 13.
166



7  Там же. С. 6—9.
о*  Короткий нарис партійної Історії, С. 287—288.
99  ЦЦІА України в м. Києві, Ф. 274, on. 1, спр. 1049, арк. 71.
100  Там же. Арк. 71зв.
іпІ  ^^снко Панас. Вказ. праця. С. 57.
■°2  ЦЦІА України в м. Києві. Ф. 274. on. 1, спр. 2082, арк. 9 зв.
J03  Дорошенко Д. Вказ. праця. С. 23.
104  ЦДІА України в м. Києві. Ф. 274, оп.1, спр. 2082, арк. 10.
105  Там же. Спр. 2051, арк. 43.

Там  же. Спр. 2082, арк. 10.
1  7 Там же. Спр. 2051, арк. 26.
108  Доклад Української Соцїал-демократичної Робітничої Партії Росії

Міжнародному  Соціалістичному конгресові в Копейгазі. Львів, 1910. С. 1.
109  Рибалка Л. До нашої національно-партійної психології // Наш

голос.  1910. Ч. 1.С. 43.
ЦЦІА  України в м. Києві. Ф. 442, оп. 856, спр. 202, арк. 29.

J1  * Дорошенко Д. Вказ. праця. С. 77.112  Гермайзе О. Вказ. праця. С. 89.
“3  Гасло. 1902. Ч. 2. С. 3—4.
*4  Гермайзе О. Вказ. праця. С. 263.
115  Німчук 1. Українська політична еміграція до світової війни //

Визволення.  1923. Ч. 1. С. 26.

116  Доклад Української Соціал-демократичної Робітничої Партії Росії
Міжнародному  Соціалістичному Конгресові в Копен газі. С. 7.

™Там  же. С. 13.
118  Феденко Панас. Вказ. праця. С. 61.
119  ЦДІА України в м. Києві. Ф. 274, оп. 4, спр. 463, арк. 71.
120  Німчук 1. Вказ. праця, с. 27.
121  Феденко Панас. Вказ. праця. С.97.
122  Лисяк-Рудницькийї. Націоналізм // Між історією і політикою. С. 234.
123  Лотоцький О. Сторінки минулого. Ч. 1. С. 211.
124  Profession de foi молодих українців // Правда. 1893. Т. 17. С. 202.
J23  Там же. С. 205.
J2°  Там же. С. 204.1  7 Борис Р. Микола Міхновський // Микола МІхновський. Б. м.,

1941.  С, 8.

1  ЦЦІА України в м. Києві. Ф.274, оп.1, спр. 536, арк. 17 зв., 21.
129  ЦЦАМП. Ф. УМ, карт. 58, інв. ч. 801.
1  0 Лотоцький О. Сторінки минулого. Ч. 1. С. 213.
131  Яворський Є. Микола Міхновський. Лицар української

державності  //Микола Міхновський. С. 38.

Шемет  С. Микола Міхновський (посмертна згадка) // Хлібороб.
Україна  1924—1925. Кн. 5. С. 13.

3  Міхновський Микола. Самостійна Україна. Лондон, 1959. С. 22.
134  Там же. С. 15—17.
135  Там же. С. 21.
13®  Там же. С. 29.
13  ЦЦІА України в м. Києві. Ф. 336, on. 1, спр. 3725, арк. 262 зв.
138  Цит за: ЛозинськийМ. Українська Народна Партія // Літ.-наук.

вісн.  1905. Т. 30. С. 147.

у  Українська народна партія і національне питання // Укр. сусп.-
політ.  думка в 20 столітті: Документи І матеріали. Сучасність, 1983. Т. 1.
С.  113.

0  Цит за: Лозинський М. Вказ. праця. С. 149.
*4*  Борис Р. Вказ. праця. С. 28—29.

ЦЦІА  України в м. Києві. Ф. 274, on. 1, спр. 2604, арк. 5.
167



143  Шемет С. Микола Махновський. С. 11.
144  Справа української інтелігенції в програмі Української Народної

Партії.  X заповідів УНП. Чернівці, 1905. Обкладинка.
143  Феденко Панас. Вказ. праця. С. 40.
14°  Чикаленко Є. Щоденник. Львів, 1931. С. 40.
14  ЦДІА України в м. Києві. Ф. 336, он. 1, спр. 3725, арк. 262.
145  Там же. Ф. 1680, on. 1, спр. 253, арк. Г, спр. 216, арк. 19.
149  СадовськийВ. Спроба нової національної програми //Дзвін. 1913.

№  12. С. 497.

150  ВЛ. Марксизм в костюмі імперіалізму // Дзвін. 1914. С. 260.

У  БОРОТЬБІ ІДЕЙ

“  Украинский вопрос. Спб., 1914. С. 71—72.
2  Там же. С. 72.
3  Грушевський М. З нашого культурного життя // Наша політика.

Львів.  1911. С. 96—97.

4  Грушевский М их. Единство или распадение России? Спб., 1907. С.
14.

3  Девицький Кость. Історія політичної думки галицьких українців.
1848—1914.  Львів, 1926. Ч. 1. С. 327—328.

6  Грушевский М.С. Национальный вопрос и автономия //
Освобождение  России и украинский вопрос: Статьи и заметки. Спб., 1907. С. 74.

ЦДІА  України в м. Києві. Ф. 275, on. 1, спр. 1109, арк. 3.
6  Грушевский М.С. Наши требования // Освобождение России... С.

87—88.
9  Там же. С. 89—90.
0  Українська суспільно-політична думка в 20 столітті: Документи і

матеріали.  Сучасність, 1983. Т. 1. С. 139—149.
1  Грушевский М.С. Наши требования. С. 87.
13  СтрувеП. Общерусская культура и украинский партикуляризм //

Рус.  мысль. 1912. № 1.
3  Саликовский Ал. Больной вопрос. Несколько мыслей об

украинской  идее и русской интеллигенции //Укр. жизнь. 1912. № 2. С. 22—31;
Корш  Ф, К спору об украинской культуре // Там же. С. 32—47; Петлюра
С.  Отрицательные черты полемики по украинскому вопросу // Там же.
1914.  № 11 — 12 та ін.

4  ГрушевскийМ.С. Национальный вопрос и автономия //
Освобождение  России ... С. 70.

13  Там же.

;®Там  же. С. 77.
J?  Там же. С. 72—73.
□  ГрушевскийМ.С. На другой день // Освобождение России... С. 10— 11.
9  Грушевський Мих. Українство і питання дня в Росії // 3 біжучої

хвилЕ0Статті  і замітки на теми дня. 1905—1906 рр. К., 1906. С. 14—15.
и  Грушевский М.С. О зрелости и незрелости // Освобождение Рос-

.  сии ... С. 84.

1  ГрушевськийМ. З нашого культурного життя // Наша політика. С. 97.
2  Войнилович С. Неіснуюче питання // Праця. 1905. Ч. 11. С. 4.
3  Войнилович С. Ще про неіснуюче питания // Там же. 1905. Ч. 12.

G.4-5.

Чацький.  3 приводу неіснуючого питання // Там же. 1905. Ч. 13—
14.С

Там  же.
6  Там же. С. 5.

168



27  Лоріи Микола- Про автономію України. К., 1908.
28  Рибалка Л. До нашої національно-партійної психології // Наш

голос.  1910. Ч. 1.С. 42.
29  Там же.

30  Рибалка Л. Про патріотизм // Наш голос. 1910. Ч. 2. С. 111.
31  Там же. С. 115.
32  Там же. С. 120—121.
33  Законанець Дм. Новий революційний фактор і соціал-демократія

//  Наш голос. 1910. Ч. 1. С. 13.
34  Юркевич Лев. Середні класи і національне відродження // Дзвін.

1913.  №2. С. 109.
33  Там же. С. 108.
36  Ленін В.І. Про право націй на самовизначення 11 Повне зібр. творів.

Т.  25. С. 263.

37  Юркевич Л- Російські марксисти і український робітничий рух //
Дзвін.  1913. № 7/8. С. 83—85.

38  Юркевич Л. Єзуїтська політика // Там же. 1914. № 5. С. 461.
39  Ленін B.L В редакцію журналу «Дзвін» //Повне зібр. творів. Т. 48.

с.  27А
40  Ленін В.1. Критичні замітки з національного питання // Там же. Т.24.

1  Там же. С. 32 (примітка).
42  Ленін В.І. Про право націй на самовизначення // Там же. Т. 25. С. 299;

Ленін  В.І. Критичні замітки з національного питання//Там же. Т. 24. С. 125.
3  Ленін В./. В.О. Карпінському // Там же. Т. 49. С. 293.

44  Ленін В.1. І.Ф. Арманд. 1 квіт. 1914 р. // Там же. Т. 48. С. 272.
45  Луначарский А.В. О национализме вообще и украинском

движении  в частности // Укр. жизнь. 1912. № 10. С. 9.
4^  Там же. С. 15.
4  ЦДІА України в м. Києві. Ф. 275, on. 1, спр. 2670, арк. 3.
48  Рибалка Л. Національні проблеми соціал-демократичного руху в

Росії//  Наш голос. 1911. Ч. 5. С. 260—265; 270—271.
9  Луначарский А.В. Вказ. праця. С. 10, 12.
0  Міхновський Микола. Самостійна Україна. С. 28, 27.
1  Справа української інтелігенції в програмі Української Народної

Партії.  Чернівці, 1905. С. 4.
52  Там же.
53  Там же. С. 109.

Донцов  Дм. Модерне москвофільство. К., 1913. С. 4.
55  Там же. С. 8—10.

Там  же. С. 8.

7  Донцов Дм. Сучасне політичне положення нації і наші завдання.
Львів.  1913. С. 20.

Там  же. С. 17.
9  Там же. С. 24.

60  Там же. С. 12—13.
“  Там же. С. 27—29.
2  СадовськийВ. Спроба нової національної програми //Дзвін. 1913.

№12  С. 497,499,501.
63  Там же. С. 563.
4  В.Л. Марксизм в костюмі імперіалізму // Там же. 1914. № 3. С.

250—252.

”  Там же. С. 254
°°  Там же. С. 260.
7  Грушевський М. З нашого культурного життя // Наша політика. С.

100,  102.

169



68  Міхновський Микола. Самостійна Україна. С. 25.
69  Szlachta па Ukrainie. Udziat jej w zyciu narodu ukrainskiego na tie jego

dziejow.  Kijow— Krakow, 1909; ZDziejowUkralny. Ksiega pamiatkowakuczci
Wlodzimierza  Antonowicza, Paulina Swleclckiego 1 Tadeusza Rylskiego. Pod
redakcya  Waclawa Lipinskiego. Kijow — Krakow, 1912.

70  Ivan L. Rudnytsky. Viacheslav Lypynsky: Statesman, Historian and
Political  Thinker// Essays in Modern Ukrainian History. Edmontotr, 1987. P.
438.

71  Грушевський M.C. Перша річниця російської конституції // З
біжучої  хвилі. С. 114—115.

2  Там же.
3  Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990, С.

100—101.
4  Антонович Д. Карл Маркс і українці //Дзвін. 1913. № 3. С. 189.
75  Равин-Черкасский М. История Коммунистической партии

(большевиков)  Украины. К., 1923. С. 28.
76  Нарис програми Революційної Української Партії, пропонований

Київською  Вільною громадою // Гасло. 1903. Ч. 4. С. 38—40.
77  Проект програми Революційної Української Партії, утворений

Центральним  комітетом // Укр. сусп.-політ, думка в 20 ст. Т. 1. С. 121 —
124

78
Нарис  програми Революційної Української Партії... С. 40.

9  Цит. за: Гермайзе О. Вказ. праця. С. 262.
80  Доклад Української Соціал-демократичної Робітничої Партії Росії

Міжнародному  Соціалістичному Конгресові в Штуггаргі. С. 11.
81  Там же. С. 12.
82  Доклад Української Соціал-демократичної Робітничої партії Росії

Міжнародному  Соціалістичному Конгресові в Копенгазі. С. 10.
s  Доклад Української Соціал-демократичної Робітничої партії Росії

Міжнародному  Соціалістичному Конгресові в Штутгарті. С. 12.
4  Програма Української Демократичної Партії // Укр. сусп.-політ,

думка  в 20 ст. Т. 1. С. 140.
*  Там же.

Й6  Там же. С. 139—140.
7  Платформа Української Радикальної Партії. Львів, 1905.

88  Там же. С. 5—6.
89  Там же. С. 5.
90  Там же.
91  Програма Української демократично-радикальної партії // Укр.

even.-політ,  думка в 20 ст. Т. 1. С. 147.
92  Там же. С. 150.
93  Там же. С. 151.
94  Грушевский М.С. Движение политической и общественной

украинской  мысли в XIX ст. // Освобождение России и украинский вопрос.
С.  51

5  Грушевский М.С. Па другой день // Там же. С. 33.
96  Ефремов С. Из общей венной жизни на Украине // Рус. богатство.

1908.  №7. С. 43.
97  Там же. С. 46.
98  Там же. С. 52, 55—56.
99  Грушевский М.С. Национальные моменты в аграрном вопросе //

Освобождение  России ... С. 142—143.
х  и Цит за: Феденко Панас. Вказ. праця. С. 35.

Справа  української інтелігенції в програмі Української Народної
Партії.  С. 103—105.
170



ПІСЛЯМОВА

1  Hroch Miroslav. Social Preconditions of the National Revival in Europe.
Cambridge,  1985.

2  Магочий Павло. Українське національне відродження. Нова
аналітична  структура // Укр. іст. журн. 1991. № 3. С. 97—107.



зміст

Вступ З

СОЦІАЛЬНИЙ  ПОРТРЕТ

Соціальна  природа Інтелігенції Ю

Професійно-фахова  та національно-
демографічна  структура Інтелігенції 27

В  ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЯХ
І  ПОЗА НИМИ

На  чолі ліберально-демократичного руху 45
Інтелігенція  І соціал-демократія 59
Націоналізм:  перші кроки 96

У  БОРОТЬБІ ІДЕЙ

Національне  питання: ідеї 1 люди 110
Інтелігенція  і соціальне визволення:
пошук  шляхів 142

Післямова IS8

Бібліографічні  посилання 4

172



Наукове  видання

Касьянов  Георгій Володимирович

УКРАЇНСЬКА  ІНТЕЛІГЕНЦІЯ
НА  РУБЕЖІ XIX—XX СТОЛІТЬ:
СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ  ПОРТРЕТ

Обкладинка  художника Є.Ї.Муштенка
Художній  редактор О.Г.Григір
Технічний  редактор Є.Г.Рубльов
Коректори  М.Г.Єхлакова, Л.Ф.Кучеренко, О.С,Фурман
Оператор  О.В.Клембіцька

Здано  на складання 4.01.93. Піди, до друку 3.11.93. Формат 84x108/32.
Папір  друк. № 2. Гари. Тип Тайме. Офсет друк. Ум. друк. арк. 9,24.
Ум.  фарбо-відб. 9,56. Обл.-вид. арк. 10,6. Вид. №3413. Зам. № Л

Видавництво  «Либідь» при Київському університеті, 252001 Київ, Хрещатик, 10

Київська  книжкова друкарня наукової книги. 252004 Київ, вуд. Терещенківська, 4



Касьянов  Г.В.
К  28 Українська  інтелігенція на рубежі XIX—XX

століть:  соціально-політичний портрет.— К.:
Либідь,  1993. — 176 с.

ISBN  5-325-00424-7.
Кінець  XIX — початок XX століття — складний і

багато  в чому суперечливий період в історії
української  інтелігенції. В ті часи вона була єдиним
рушієм  національно-визвольного руху, творцем
політичних  партій. Інтелігенція та українські
політичні  партії, проблеми єдності національного
руху,  боротьба інтелігенції за збереження та розвиток
національної:  ультури —ці та інші проблеми в центрі
уваги  автора.

Для  всіх, хто цікавиться історією України.

0503020903—113
К

324-93
БЭ-19-7-93 ББК  63.3(4УКР)5+

63.3(4УКР)6



У  видавництві «Либідь»

при  Київському університеті

в  1993—1994 рр. вийдуть у світ:

Потульннцький  В,А. Теорія української
політології.  Kvpc лекцій. — К.і Либідь, 1993 (IV). —
15  арк. — Мова укр. — ISBN 5-325-00152-3.

Пропонований  курс лекцій € однією з перших
спроб  систематизації 1 оформлення української
політології  як нової галузі знань. Висвітлюються теоре-
тико-методологічні  основи української політології як
науки,  аналізується багатий історіографічний
матеріал,  вводяться дефініції, відпрацьовується
термінологія.  Розглядаються також етапи і основні
напрями  розвитку української політології.
Аналізуються  громадсько-політичні ідеї! державотворчі
концепції  М.Костомарова, М.Драгоманова, М.Гру-
шезського,  В.Липинського, С.Томашівського, І.Ли-
сяка-Рудницького  та ін.

Велику  практичну цінність мають схеми
політологічного  аналізу.

Для  студентів вузів.



Історія  світової культури: Навч. посібник
/Керівник  авт. кол. Л.Т.Левчук. — К.: Либідь, 1994
<ІІ).  — ЗО арк. — Мова укр. — ISBN 5-323-00535-1.

Навчальний  посібник відбиває логіку курсу
«Історія  світової культури» І охоплює як загально-
історичні  питання, так і історичні етапи становлення
культури.  Значний фактичний матеріал дає змогу
опанувати  рух культуротворення від доісторичних
періодів  до складних суперечливих процесів
культури  XX ст.

Розглядаються  питання співвідношення природи
і  культури у прогресуючому розвитку людства, а
також  специфіки людини як продукту біологічної та
культурної  еволюції, міститься аналіз чи опис
видатних  пам’яток духовній* та матеріальної культури.

Для  студентів вузів.



Молодий  київський історик Георгій Касьянов
вже  досить добре відомий своїми дослідженнями
з  соціально-політичної історії України XX ст.

Уцій  книжці автор аналізує проблеми діяльності
Інтелігенції  в політичних партіях, національно-
просвітницькому  русі, зосе
реджує  увагу на її участі в роз
робці  ідеології національно
визвольного  руху.


