
УКРАЇНОЗНАВСТВО. 16/2012  ~ 39 ~ 
 

 

очень жаль, если все эти временные квартиранты со-
вершенно разрушат это здание" [17, Арк. 28зв.].  

Проте не лише необхідних на ремонт асигнувань не 
було виділено, але й виселення Дитячого будинку з 
клінічного корпусу, яке відбулося на початку 1923 р., 
зовсім не було "легким". Натомість, як стало відомо 
адміністрації Медінституту від університетських служ-
бовців, що мешкали на території "Клінічного містечка", 
виселення Дитбудинку стало справжнім розгромом 
приміщення: "выносились стекла, вывозились ванны и 
все остальное ценное имущество, находившееся в по-
мещении, причем все это делалось организованным 
порядком". Ці ганебні явища припинилися лише після 
звернень Медінституту до Губернського виконавчого 
комітету та Губернської прокуратури, яка розпочала 
слідство по цій справі: "Во всяком случае, вывозка 
ванн, радиаторов центрального отопления и т.п. пре-
кратилась" [18, Арк. 213-213зв.].  

Керівництву Медінституту було очевидним, що са-
мостійно забезпечити цілісність цих приміщень, які воно 
справедливо вважало інститутськими і за долю яких 
вболівало, йому не вдасться. А використовувати ці бу-
динки для навчальних потреб без приведення їх до 
ладу та за відсутності трамвайного сполучення з цим 
віддаленим місцем не було можливим [17, Арк. 142].  

Тож у лютому в 1923 р. було прийняте єдино доці-
льне рішення відмовитись від цих будівель на користь 
закладів радянського освітнього відомства (Наркомосу), 
у віданні якого перебував Медінститут. Тож останній 
повідомив Губернський військовий комітет про готов-
ність прийняти ці будинки назад у свою власність, од-
разу ж передавши їх у користування іншим установам: 
"В настоящее время Мединститут не может использо-
вать эти здания для учебных целей, в виду дальности 
расстояния и невозможности организовать лаборато-
рии, клиники и отделения в такой дали от остальных, а 
посему, Мединститут, принимая это здание, во имя 
сохранения их на будущее время, просит Губпрофобр 
принять от Мединститута означенные помещения для 
организации там либо студенческих общежитий, детс-
ких домов, профшкол, либо использовать эти здания по 
указанию Наркомпроса. 

К сему Мединститут добавляет, что б. Университетс-
кая земля и эти здания, оставаясь в введении Наркомп-

роса, о чем Мединститут неоднократно извещался Глав-
профобром, всегда могут быть утилизированы для цели 
Наркомпроса. Приемку необходимо произвести немед-
ленно, так как для охраны этих зданий, стоящих среди 
поля, от разгрома, потребуются большие средства, ко-
торыми Институт не располагает" [18, Арк. 213зв.].  

Цю передачу в середині лютого 1923 р. було закріп-
лено спеціальним актом, у якому йшлося, що адмініст-
рація Київського Медичного інституту офіційно переда-
вала Губнаросвіті (Губернській відділ народної освіти) два 
будинки "Клінічного містечка" "на тимчасове користу-
вання (5 років) з умовою, що університетська земля 
лишиться за медінститутом" [18, Арк. 200–200зв.]. 

Надалі цим будівлям так і не судилося стати лікува-
льно-навчальною базою Медичного інституту. Отже, 
історія створення Клінічного містечка Університету Св. 
Володимира залишається ще однією сторінкою історії 
його планів та сподівань, які, проте, не стали дійсністю, 
ще однією главою історії нереалізованих будівельних 
проектів Університету. 

Проте зусилля професорів Медичного факультету 
та їхніх колег не стали марними: збудовані завдяки їх-
нім зусиллям приміщення й донині використовуватися 
лікувальними закладами. Нині у цих будинках розміщу-
ється Національний інститут фтизіатрії і пульмонології 
ім. Ф.Г. Яновського.  
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЮРИДИЧНОЇ ЕЛІТИ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ 

В КІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 
 

У статті показано особливості підготовки правників у гімназійному і студентському середовищах. Охарактеризовано 
спільні риси юристів зазначеного періоду. Висвітлено їхню роль у створенні та діяльності правничих товариств, у видав-
ництві фахової періодики. Проаналізовано працю юристів у громадському та економічному секторах. 

The peculiarities of education of lawyers in upper secondary schools' and student environment are shown in the article. Common 
features of lawyers of the stated period are characterized. Their role in formation and activity of law societies and publishing of 
professtional periodicals is shown. Lawyers' work in public and commercial spheres is analyzed. 

 
На прикінці ХІХ – початку ХХ століття українські 

правники діяли у досить непростих політичних умовах, 
коли західноукраїнському суспільству, що перебувало у 
правовому полі конституційної Австро-Угорської імперії, 
доводилося прискореними темпами долати відставання 
від сусідніх народів у різних сферах суспільного життя. 
У цей час відбувалася стрімка модернізація українсько-
го національного руху, утвердження національної сві-
домості серед широких верств населення. У той час 
юристи першими почали розуміти, що запорукою успі-
шного розвитку народу є весь комплекс його здобутків в 
економічній, культурній і політичні сферах. Тому метою 
статті є показати, яким чином формувався той невели-

кий, але дієвий прошарок української юридичної еліти 
Східної Галичини, з якого згодом вийшли найвизначніші 
діячі, що визначали українськість краю. 

Завдання статті: проаналізувати особливості фор-
мування правників у студентському середовищі; висвіт-
лити їхню роль у створенні і діяльності правничих това-
риств і організацій; простежити працю у громадському 
та економічному секторах. 

Джерельну базу статті склали матеріали: Централь-
ного державного історичного архіву України у місті 
Львові; Центрального державного архіву вищих органів 
влади та управління України (Київ); спогади М. Грушев-
ського, правників А. Чайковського, К. Левицького, 
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Є. Олесницького; дослідження В. Благого, О. Середи, 
І. Андрухіва, Р. Ковалюка, Н. Мисака, І. Гловацького, 
В. Пашука тощо; тогочасної преси і періодики. 

Спільними рисами правників зазначеного періоду 
було походження з родин греко-католицьких священи-
ків, навчання в гімназіях більших провінційних галиць-
ких міст, де було чимало українців та організовані фор-
ми національного життя, здобуття вищої освіти у Львів-
ському університеті на юридичному факультеті й залу-
чення в цей час до середовища львівських народовців. 
Дитинство та рання юність цього покоління діячів наці-
онального руху припадали на 60–70-ті роки ХІХ століт-
тя, що проходили в Австро-Угорщині під знаком консти-
туційних перетворень. Лібералізація громадської сфери 
життя, проголошення свободи слова, зборів, товариств, 
преси тощо спричинили в українському суспільстві 
сплеск інтересу до політичних подій, дали поштовх чис-
ленним дискусіям.  

Навчаючись у гімназіях таких міст, як Станіслав (те-
пер Івано-Франківськ), Тернопіль, Бережани, Тисмени-
ця та ін., майбутні правники вступали до українських, 
здебільшого таємних, організацій. Такі товариства по-
чали діяти ще від 1860-их років, коли в гімназійних міс-
тах Галичини з'являлися народовські гуртки молоді. 
Появі таких громад передувало, як правило, піднесення 
патріотичних почуттів серед старшокласників гімназій, 
зростання інтересу до власної національної ідентичнос-
ті, маніфестація своєї непольськості. Народовські гро-
мади 1860–1870-х років відіграли велику роль у форму-
ванні українського національного руху в Галичині, вихо-
вавши нове покоління національних діячів [1, с. 378-
392]. Саме у гімназіях і народовських товариствах май-
бутні юристи отримали основи національного вихован-
ня та організаційні навички.  

80-і роки ХІХ ст. стали часом активного вступу мо-
лоді на правничий факультет Львівського університету. 
Право стало альтернативою богослів'ю і навіть філо-
софії. Зростаючій популярності фаху юриста серед то-
гочасної української молоді сприяли не тільки розраху-
нок на успішну професійну реалізацію й забезпечення 
матеріальної незалежності, а й наявність на правничо-
му факультеті кафедр з українською мовою викладан-
ня. Ще цісарським декретом від 23 березня 1862 р. тут 
були відкриті дві кафедри з українською мовою викла-
дання – цивільного права і карного права та процедури 
[2, с. 213-214]. З 1872 р. на кафедрі цивільного права 
почав викладати доктор права Олександр Огоновський, 
якого вважають основоположником львівської школи 
права в українській юридичній науці (з 1877 р. обіймав 
посаду професора). Українською мовою він читав лек-
ційні курси "Австрійське родинне право", "Австрійське 
загальне приватне право", "Облігаційне право", "Авст-
рійське спадкове право", а також керував "приватно-
правним" семінаром. На кафедрі австрійського карного 
права і процедури з українською мовою викладання з 
1868 р. працював Іван Добрянський. У 1870 р. він габі-
літувався як приват-доцент і одночасно відкрив адво-
катську канцелярію у Львові. І. Добрянський читав лек-
ції не лише з теорії карного права і процедури, а й з 
історії цих дисциплін [3, 212–213]. Названі викладачі-
українці та їхні молодші колеги становили центри тя-
жіння для української молоді, яка дедалі охочіше запи-
сувалася на правничий факультет. Серед цих осіб, як 
згодом відзначив їхній учень і успішний адвокат 
К. Левицький, було немало й тих, які "зачинали розуміти 
своє завдання супроти рідного народу" [4, с. 6]. 

У цей час на правничому факультеті Львівського 
університету навчалися такі відомі згодом діячі україн-
ського національного руху в Галичині, як Євген Олес-

ницький, Кость Левицький, Андронік Могильницький, 
Степан Федак, Андрій Чайковський, Володимир Навро-
цький та інші [5, с. 146-147]. Період навчання у Львівсь-
кому університеті став для молодих правників часом не 
тільки фахового становлення, а й активного залучення 
до громадської праці в національних об'єднаннях, на-
самперед – студентських товариствах, діяльність яких 
носила в той час виразно національний характер.  

На кінець 1870-х років найвпливовішими організацій-
ними центрами українського студентства були засновані в 
1871 р. товариства "Академічний кружок" і "Дружній лих-
вар". "Академічний кружок" здебільшого перебував у руках 
русофілів, "Дружній лихвар" – народовців [6, с. 35-36]. У 
грудні 1881 р. обидва товариства організували спільну 
депутацію українських студентів, що мала на меті домага-
тися від освітньої влади заснування у Львівському універ-
ситеті кафедри української історії.  

Оскільки дискусії між цими товариствами розгортали-
ся з перемінним успіхом, юристи, за ініціативи К. Ле-
вицького, створили "Кружок правників". Перші кроки зі 
створення нового студентського товариства здійснювали 
Кость Левицький та Андрій Чайковський. Насамперед 
вони спробували організувати правничу бібліотеку. Ця 
подія була сприйнята неоднозначно. Професор-
українець Олександр Огоновський підтримав цей почин, 
натомість польські професори сприйняли таку ініціативу 
по-різному. Деякі з них, такі як Леонард П'єнтак, схвали-
ли цей намір і подарували для бібліотеки свої видання. 
Інші, як Лєон Білінський, зустріли українських студентів 
насторожено й намагалися переконати їх не створювати 
окремого товариства, а працювати в рамках польської 
"Бібліотеки слухачів права", щоб не створювати конкуре-
нції і не брати участі в антипольських заходах. 

Першими кроками ініціаторів "Кружка правників" 
стали публічні виступи з рефератами на фахові теми. 
На засідання приходило чимало студентів і професури, 
після презентації розпочиналися дискусії. З часом при-
єдналися й опоненти. За спогадами К. Левицького: "Та-
кий рух не міг лишитися без наслідків. Наші відчити 
мали повну салю слухачів, а з того вийшло, що й това-
риші з партії Коцовського заінтересувалися нашим кру-
жком, хоча спочатку не інтересувалися нашою роботою 
і говорили про неї з насмішками" [7, с. 168]. До "Кружка 
правників" міг належати кожний український студент 
правничого факультету Львівського університету. Гур-
ток ставив своєю метою допомагати українським прав-
никам здобувати фахову освіту шляхом представлення 
рефератів, влаштовування наукових дискусій, форму-
вання бібліотеки і власної видавничої діяльності [8, 
с. 458]. Товариство налагодило контакт з професором 
Київського університету Богданом Кістяківським [7, 169].  

Беручи до уваги відсутність українських перекладів 
основних державних документів уряду Австро-Угорської 
монархії та імператорських наказів і розпоряджень, що 
стосувалися адміністративних питань, тогочасним пра-
вникам потрібно було добре знати іноземні мови і бути 
компетентними у питаннях міжнародного права й еко-
номіки, а це вимагало чималих зусиль для формування 
професіоналізму. 

Активна літературно-наукова діяльність членів двох 
студентських товариств "Дружнього Лихваря" і "Кружка 
правників" зумовила необхідність реорганізувати това-
риство "Дружній лихвар" і, зокрема, змінити його назву. 
Зрештою, на зборах 5 березня 1882 року було прийнято 
пропозицію К. Левицького перейменувати товариство в 
"Академічне братство". 30 червня 1882 р. відповідну 
зміну статуту затвердило Галицьке намісництво [6, 
с. 71]. К. Левицький разом з А. Чайковським і В. Коцов-
ським взяли на себе весь тягар організаційно-
підготовчої роботи з реорганізації товариства. Діяль-
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ність "Академічного братства" (1882–1896) була спря-
мована в літературно-наукове русло. Його метою про-
голошені матеріальна допомога та посередництво в 
науковому і громадському житті українського студенст-
ва. Головою товариства став В. Коцовський. На пропо-
зицію К. Левицького при товаристві була створена комі-
сія, яка мала підготувати до видання "Збірник народних 
пісень" українською мовою. Але через фінансові труд-
нощі цей задум не вдалося здійснити. 

Після закінчення університету на початку 1890-х рр. 
самостійну адвокатську практику у Східній Галичині 
розпочала ціла ґенерація українців-випускників Львівсь-
кого університету: Є. Олесницький (Стрий), Теофіль 
Кормош (Перемишль), Михайло Король (Жовква), Анд-
рій Кос (Калуш), Андронік Могильницький (Рогатин), 
Михайло Дорундяк (Борщів), Іван Мандичевський (Ста-
ніслав), Іван Струтинський (Лісько), Іван Лошків і Стані-
слав Никалюк (Тернопіль), Ярослав Кулачковський, 
Кость Левицький, Степан Федак, Микола Шухевич 
(Львів), Теофіль Окуневський (Городенка), Антін Горба-
чевський (Чортків), Андрій Чайковський (Бережани), 
Льонгин Озаркевич (Городок), Данило Стахура (Сам-
бір), Кирило Трильовський (Коломия), Северин Дани-
лович (Борщівці) [9, с. 12]. Як бачимо, більшість україн-
ських юристів для фахової самореалізації обирали схі-
дногалицьку провінцію. Більше того, згодом таке розга-
луження правників посприяло ефективному створенню 
ними сітки найвпливовішої у Східній Галичині Українсь-
кої національно-демократичної партії, а ще пізніше, – 
швидкому перебранню українцями влади під час листо-
падової національно-демократичної революції 1918 р. і 
встановленню ЗУНР. У сучасному розумінні це була 
ефективна політтехнологія, хоча і не запланована. 

Праця молодих правників була нерозривно пов'яза-
на з провідними національно-культурними інституціями 
Галичини українофільського спрямування, насамперед 
– товариством "Просвіта" й Науковим товариством імені 
Шевченка. Засноване в 1868 році у Львові товариство 
"Просвіта" стало осередком об'єднання нової українсь-
кої інтеліґенції, що вбачала своє першочергове завдан-
ня в піднесенні просвітнього рівня, самосвідомості й 
добробуту широких народних верств, вважаючи це не-
обхідною запорукою реалізації національних устрем-
лінь і введення українців до числа вільних європейсь-
ких націй [10, с. 4].  

Загалом юристи готували статути цих товариств, які 
неодноразово зазнавали змін; вели юридичний супро-
від всієї документації; представляли інтереси товариств 
у суді та в господарсько-економічних спорах.  

Правники активно цікавилися створенням культур-
них організацій краю, зокрема, опікувалися справою 
будівництва приміщення для українського Народного 
театру у Львові, яка в цей час привертала значну увагу 
української галицької суспільності. Заснування театру 
свідчило про розвиток українського мистецтва, культу-
ри і залучення у цей процес талановитої молоді та ін-
телігенції. Було створено єдиний Крайовий комітет, 
який займався справою будівництва театру. Правління 
Комітету очолили два найвідоміші адвокати Галичини: 
Кость Левицький – голова, заступник – Євген Олесни-
цький, які розробили статут фонду для збору коштів. 

Праця правників у рамках Наукового товариства 
імені Т. Шевченка (далі НТШ) носила здебільшого нау-
ково-дослідний характер. НТШ було засноване у Львові 
в грудні 1873 р. спершу як Літературне товариство імені 
Шевченка. Його метою проголошено "вспомагати розвій 
рускої (малоруської) словесности" [11, арк. 3]. Товарис-
тво поділялося на три секції: філологічну, історично-
філософську та математично-природничо-лікарську. 

Секції, своєю чергою, формували комісії. Правники 
спершу входили до історично-філософської секції НТШ, 
яка уконституювалася 11 травня 1893 р. Її керівником 
був обраний Анатоль Вахнянин, адвокат К. Левицький 
став заступником голови; обов'язки секретаря покладе-
но на В. Косовського. На цей момент НТШ налічувало 
137 членів, із них – 7 адвокатів [12, с. 171]. 

На засіданнях історично-філософської секції прав-
ники брали участь в обговоренні питань, які стосували-
ся рецензій наукових праць з права, виступали із допо-
відями про карне право в Галичині та історико-
правовий розвиток краю. Досвідчені правники редагу-
вали праці молодих юристів, зокрема, реферували 
статті С. Дністрянського, Л. Левицького та ін. 

Згодом історично-філософську секцію НТШ було 
поділено на 2 відділи – історичний, яким керував голова 
секції – Михайло Грушевський, і правничий під прово-
дом адвоката Костя Левицького. Під керівництвом 
останнього проходили засідання правничого відділу, а 
його члени готували свої розробки для публікацій у 
друкованому органі – "Записках НТШ". Усі рішення об-
говорювалися і приймалися на засіданні всієї секції. 
Така схема діяла до 8 лютого 1899 р., коли на засіданні 
секції, з пропозицією С. Дністрянського, було утворено 
постійну правничу комісію. У 1890-х рр. НТШ перейняло 
на себе видання "Правничої часописі" – "квартальника 
для теорії й практики права" [13, с. 192].  

У 1896 р. було обрано спеціальну статутну комісію 
НТШ в складі Костя Левицького, Івана Франка і Степана 
Федака, яка мала опікуватися укладенням нового ста-
туту. Після тривалих дискусій статут НТШ був рефор-
мований у 1898 р. 

На окрему увагу заслуговує видавнича діяльність 
східногалицьких правників. Так 1 квітня 1889 року з іні-
ціативи та зусиллями юристів К. Левицького, О. Ого-
новського, А. Горбачевського, Є. Олесницького і С. Фе-
дака почав виходити правовий журнал "Часопись прав-
нича". Протягом перших десяти років існування журна-
лу К. Левицький працював його незмінним редактором. 
Хоча відчувався брак дописувачів, були матеріальні та 
поліграфічні труднощі, все-таки журнал до 1892 р. ви-
ходив щомісяця і містив 16 сторінок, на яких правники 
публікували розвідки з історії права, переклади основ-
них законів Австро-Угорської монархії українською мо-
вою, а також вдосконалювали українську юридичну термі-
нологію. Публікації журналу було поділено на рубрики: 
"Практика судова, "Бібліографія", "Наукова хроніка", "Із 
судейської практики", згодом перейменовано на "Із су-
дової практики", "Замітки літературні". Остання рубрика 
своєю чергою поділялася на розділи: "Історія і філосо-
фія права", "Право економічне", "Право приватне", 
"Право карне і процес карний". В окремих статтях прав-
ники-практики пояснювали останні розробки законо-
проектів і поправки та коментарі до них Міністерства 
юстиції Австро-Угорської монархії.  

Протягом двох десятків років "Часопись правнича" 
фактично відігравала роль головного фахового органу 
українських юристів у Галичині й не тільки пропагувала 
правові знання рідною мовою, а й певною мірою відо-
бражала стан національно-культурного й політичного 
життя українства. Більше того, вона була першою вда-
лою спробою об'єднання усієї української правничої 
спільноти й стала платформою для правотворчих про-
цесів та фахового спілкування українських правників 
Галичини, Буковини, Наддніпрянщини та Угорщини.  

У 1900 р. завдання часопису визначалися таким чи-
ном: "Ми повинні в науці права змагати до сеї ровені, 
якої від нас домагається становище в культурній Євро-
пі, поступати дорогою, яку нам вказують наші відносини 
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й наші суспільні потреби. Тому крім правничих питань із 
нашої минувшини не можемо позабутися про теперішні, 
– для нас важні питання того позитивного права, серед 
якого живемо, мусимо пізнати наше державно-правне 
відношення до тих держав, в яких маємо права горо-
жанства, мусимо плекати права нашої народности ..., 
далі мусимо пізнати наші правні звичаї, наші дійсні від-
носини суспільні" [14, с. 3]. 

З 1892 р. журнал "Часопись правнича" почав вихо-
дити 1 раз у квартал, вже як друкований орган історико-
філософської секції НТШ [15, с. 86] й доповнювався 
статтями економічного характеру, що передувало зміні 
назви журналу на "Часопись правнича і економічна". У 
третьому випуску "Часописі Правничої і економічної" за 
1900 р. з'явився підзаголовок "Розвідки правничі секції 
історично-філософської НТШ" [16, арк. 2]. Через зайня-
тість в УНДП у 1900 р. К. Левицький залишив посаду 
редактора журналу і ним став завідувач кафедри циві-
льного права Львівського університету, професор 
С. Дністрянський.  

З приводу видання "Часописі правничої і економіч-
ної" М. Грушевський відзначав, що цей журнал, як і його 
попередник, багато уваги приділяв діючому австрійсь-
кому праву, менше висвітлював теоретичні питання і 
частково соціологічні, а також багато уваги відводилось 
бібліографії. Додатком до журналу була "Юридична 
бібліотека", де публікувались об'ємніші курси з питань 
діючого права [17, с. 121]. "Часопись правнича і еконо-
мічна" стабільно виходила до 1908 р. Через фінансові 
труднощі журнал припинив своє існування.  

Важливу роль у формуванні новітньої української 
юридичної термінології відіграв виданий К. Левицьким у 
1893 р. "Німецько-український правничий словар", який 
став пам'яткою української юриспруденції. К. Левицький 
працював над цим виданням майже 10 років (згодом, у 
1920 р. словник був перевиданий у Відні). Розробка 
словника активізувалась у 1883 році, коли було створе-
но комітет, до складу якого увійшли перекладачі та пра-
вники, які займалися перекладами австрійських законів 
українською мовою [18, арк. 7]. Під керівництвом К. Ле-
вицького переклади австрійських законів здійснювали 
також члени львівського товариства "Кружок правників". 
Крім того, юристи видавали популярні брошури для 
народу, у яких пояснювали причини непорозумінь і тлу-
мачили основні моменти цивільного права Австро-
Угорської монархії.  

В економічній сфері у Східній Галичині в кінці ХІХ – 
на початку ХХ ст. відчувався брак малого кредиту для 
селян і ремісників. Це спонукало до виникнення кредитної 
кооперації. До цього процесу активно долучились юрис-
ти. Вони були співзасновниками, авторами статутів, 
членами правління та контрольних органів низки орга-
нізацій, таких як: "Народна Торговля" – першого об'єд-
нання української споживчої кооперації, заснованого в 
1883 р. у Львові [19, арк. 6]; товариства українських 
ремісників і промисловців "Зоря" (створеного в 1884 р. у 
Львові); "Товариства взаїмних забезпечень від вогню, 
крадіжки та взлому "Дністер"; банку "Дністер"; "Крайово-
го союзу кредитового" (першими директорами були ад-
вокати К. Левицький, К. Паньківський і Г. Врецьона); 
"Крайового союзу ревізійного"; ремісничо-промислової 
бурси в Львові та інших просвітньо-економічних установ 
у краї [20, с. 1]. Слід зауважити, що під головуванням 
К. Левицького від "Крайового союзу кредитового" знач-
ну матеріальну підтримку отримували такі українські 
громадські інституції і товариства, як: "Просвіта", "Укра-
їнське товариство педагогічне", "Рідна школа", "Сільсь-
кий господар", "Сокіл" та ін. Кошти виділялися на будів-
ництво церков, пам'ятника Т. Шевченку в Києві, на буді-
вництво українського Народного театру у Львові тощо. 

Ще однєю організацією, яка активно діяла напе-
редодні Першої світової війни – був "Крайовий союз 
ревізійний" (голова – адвокат К. Левицький). Вона 
об'єднувала 567 кооперативів, членами яких були 
180 тисяч осіб. Пайовий капітал цих товариств ста-
новив 6328 тис. крон; заощадження на рахунках – 
понад 28 млн крон; надані позики – понад 40 млн 
крон, торговельний оборот – понад 20 млн крон. Спі-
лка видавала кооперативний журнал "Економіст" і 
газети "Самопоміч" та численні брошури на економі-
чну тематику [21, с. 311]. Діяльність цих економічних 
товариств і організацій сприяло покращенню еконо-
мічного становища в першу чергу простого населен-
ня і просвіченню його в економічний сфері.  

Усі набуті знання і досвід під час професійної діяль-
ності, а також роботи у культурно-просвітніх інституціях 
краю, у наукових та економічних товариствах, правники 
активно використовували у своїй політичній діяльності, 
яку вони активно розпочали на початку ХХ ст. Найква-
ліфікованіші з них стали громадськими і політичними 
діячами, провідниками політичних партій, депутатами 
Австрійського Парламенту і Галицького Крайового 
Сейму, а згодом і керманичами Західно-Української 
Народної Республіки.  

Таким чином, формування української юридичної 
еліти Східної Галичини кінця ХІХ – початку ХХ століття, 
як основи нової української світської інтелігенції, розпо-
чалося з родинного, здебільшого священицького сере-
довища. Винісши з нього підстави національної само-
свідомості, правники відкинули перспективи духовної 
кар'єри як єдино можливої для українців і обирали світ-
ські професії. Формування цих діячів як майбутніх ліде-
рів українського національного руху в Галичині відбува-
лось у середовищі львівських народовців. Участь мо-
лодих юристів у студентських товариствах продемонст-
рувала чіткий вибір ними української національної ідеї.  

Важливою складовою частиною роботи правників по 
закінченні університету була громадська та економічна 
діяльність. Можна виділити декілька її напрямів. По-
перше, робота з новелізації статутів ключових науково-
культурно-просвітніх товариств на підставі яких товари-
ства розширювали і впорядковували сфери своєї дія-
льності. По-друге, видавнича та редакторська робота, 
пов'язана з юридичним фахом, головними здобутками 
якої було започаткування фахового органу українських 
правників Галичини під назвою "Часопись правнича" й 
забезпечення її наукового рівня шляхом співпраці з На-
уковим товариством імені Шевченка; видання німецько-
українського словника юридичних термінів, що сприяло 
усталенню новочасної української правничої терміноло-
гії, та написання ряду популярних брошур, де роз'ясню-
валися окремі питання законодавства, юридичної прак-
тики й політико-правового устрою держави. По-третє, 
усвідомлюючи зв'язок політичної, національно-
культурної та економічної сфери – заснування, участь у 
роботі і юридичний супровід ряду економічних това-
риств і організацій. Згодом робота юристів у громадсь-
кій та економічній сферах стала своєрідним трампліном 
для їхньої майбутньої політичної діяльності. 
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УКРАЇНСЬКЕ ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО В ДОБУ ТОТАЛІТАРИЗМУ 

 
Показано, що в умовах тоталітаризму завжди здійснювався жорсткий ідеологічний тиск на творчу особистість мит-

ця. В українському образотворчому мистецтві це оберталося на боротьбу з "формалізмом", з "національною обмеженістю 
в українській тематичній картині" та на боротьбу з "українським буржуазним націоналізмом". 

It is shown, that in the conditions of totalitarianism the hard ideological pressure on the creative personality of artist took place. In 
the Ukrainian fine art it took forms of struggle against "formalism", "national limitation of the Ukrainian topical picture" and "Ukrainian 
bourgeois Nationalism". 

 
Тоталітаризм – це тотальне підкорення економіки, 

культури, духовного життя суспільства державі, це "на-
ростання тенденцій унітаризації, космополітизації, "ін-
тернаціоналізації" та інших тенденцій у житті сучасного 
людського суспільства" [10, с. 591]. Оскільки держави з 
тоталітарним політичним режимом прагнуть контролю-
вати все, включаючи думки й емоції кожного громадя-
нина, то такі держави створюють особливий культурний 
феномен зі своєю специфічною ідеологією, естетикою, 
організацією та стилем. Виділяють основні ознаки тота-
літарних держав: 1) насильницьке встановлення одно-
партійної системи або єдиновладдя, шляхом знищення 
інших партій; 2) зрощення партійної та державної сис-
теми управління; 3) уніфікація всього суспільного життя; 
4) авторитарний спосіб мислення; 5) культ національно-
го вождя; 6) політичний терор [3, с. 45-46]. Найважливі-
шим етапом створення тоталітарної держави є знищен-
ня опозиції. Держави з тоталітарним політичним режи-
мом ХХ ст. – фашистська Німеччина, Італія періоду 
Муссоліні, Китай, СРСР та ін. – мають багато спільного 
між собою. Їх ріднять технології тоталітарного пануван-
ня, наповнені лише різним ідеологічним змістом. Однак 
розглядати культуру СРСР, зокрема мистецтво, лише в 
негативному ракурсі було б однобоким явищем. Особ-
ливості мистецтва тоталітарних режимів Європи ґрун-
товно досліджували: Світлана Бойм, Ігор Голомшток, 
Орест Голубець, Борис Гройс, Ханс Гюнтер, Володимир 
Паперний, Олексій Роготченко та ін. Вони зосереджу-
вали свою увагу на ідеологічних принципах тоталітари-
зму, на механізмах управління мистецтвом, на станов-
ленні офіційного державного художнього стилю, на 
творенні канонів у мистецтві та на особливостях соціа-
лістичного реалізму. 

Тоталітарне мистецтво формується в країнах, де її 
керівництво: 1) оголошує мистецтво зброєю своєї ідео-
логії та засобом боротьби за владу; 2) монополізує всі 
форми та засоби художнього життя країни; 3) створює 
всеохоплюючий апарат, який контролює мистецьке се-
редовище держави; 4) із багатьох напрямків, які існують 
на даний момент у мистецтві, вибирає один, що найбі-
льше відповідає його меті (зазвичай, консервативний) і 
оголошує цей напрямок офіційним, єдиним, обов'язко-
вим; 5) веде запеклу боротьбу зі стилями та напрямка-

ми у мистецтві, які не вкладаються в рамки офіційного 
стилю, оголошує їх реакційними й ворожими [1, с. 10].  

Українське образотворче мистецтво початку ХХ ст. 
розвивалось у контексті західноєвропейських новацій – 
імпресіонізму, постімпресіонізму, модерну. На той час 
значну частку в справу дослідження вітчизняної худож-
ньої спадщини внесли такі фахівці як М. Біляшівський, 
В. Горленко, В. Кричевський, Є. Кузьмін, О. Лазаревсь-
кий, Г. Лукомський, В. Модзалевський, А. Новицький, 
Г. Павлуцький, М. Петров, М. Сумцов, К. Широцький, 
В. та Д. Щербаківські. Вони зверталися до української 
народної культури, що було гарантом збереження наці-
ональної культури та її міцним автентичним підґрунтям. 
Вивчення українського мистецтва утворило цілий нау-
ковий напрямок, частиною якого стало образотворче 
мистецтво України. При цьому головним у дослідженні 
вважалось обґрунтування самостійності, окремішності й 
самодостатності української національної культури та 
введення її в світовий культурний контекст. А концепція 
подальшого розвитку українського образотворчого мис-
тецтва включала в себе відродження національних 
традицій і пошуки втілення рис національного світоба-
чення. Не дивлячись на культурні орієнтації Західної 
України (спрямовувались на мистецтво Кракова, Мюнхе-
на, Відня, тощо) та Російської України (орієнтувались на 
запити Петербурга, Москви), мета українських художни-
ків була спільною – удосконалення професійного рівня 
українського образотворчого мистецтва, вирішення про-
блеми співвідношення традиції та новаторства, підвище-
на увага до національної тематики творів з метою активі-
зації національної самоідентифікації українства, духовне 
єднання митців, розділених кордонами України, їхнє пра-
гнення творити самобутнє національне обличчя україн-
ського мистецтва. Такі талановиті художники й скульпто-
ри як О. Архипенко, М. Бойчук, Д. Бурлюк, О. Екстер, 
І. Кавалерідзе, С. Левицька, К. Малевич, О. Мурашко, 
О. Новаківський та ін. зробили не лише значний внесок 
у культурну скарбницю України, а й стали визнаними 
майстрами далеко за межами батьківщини. 

Упродовж 1917–1918 рр. в Україні було створено 
ряд нових художньо-освітніх і наукових закладів, музеїв, 
театрів, бібліотек. Серед них: Українська академія наук, 
Українська академія мистецтв, Київський архітектурний 
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