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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО 
РЕПОЗИТАРИЯ ОТКРЫТОГО ДОСТУПА В УКРАИНСКОЙ 
АКАДЕМИИ ПЕЧАТИ
Анализируется современное состояние научно-образовательной библиотеки 
УАД в связи с появлением новых информационно-коммуникационных техноло-
гий. Подробнее рассмотрена проблема присутствия профессиональных науч-
ных изданий УАД и других украинских институций аналогичного профиля в 
открытом доступе по сравнению с зарубежными. Предложены рекомендации 
по техническому оснащению будущего институционального репозитария от-
крытого доступа УАД и этапы его внедрения.

THE PROSPECTS OF CREATING THE OPEN ACCESS INSTITUTIONAL 
REPOSITORY IN THE UKRAINIAN ACADEMY OF PRINTING
Taking into consideration the appearance of new information and communication 
technologies the present condition of the UAP scientifi c-educational library has been 
analyzed. The problem of availability of UAP professional scientifi c editions and other 
Ukrainian institutions of similar kind in the open access as compared with foreign ones 
has been considered. The recommendations as to the technical equipment of the UAP 
future open access repository and stages of its implementation have been suggested.
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ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОВІДНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ: 
ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ

Розглядається видавнича діяльність провідних університетів України, аналі-
зується видана ними література. Простежується випуск навчальних і методичних 
видань і видань для вищих навчальних закладів держави за роки незалежності. 

Видавнича діяльність, університетське книговидання, вищі навчальні за-
клади

Перші роки незалежності Української держави внесли значні корективи в 
структуру видавничого ринку. Однією з проблем освіти стало забезпечення ви-
щих навчальних закладів і шкіл якісними підручниками. Сформувався та актив-
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но розвивається ринок навчальної літератури. Почали створюватися видавниц-
тва і видавничі організації переважно приватної форми власності. Якщо раніше 
навчальну літературу випускали спеціалізовані видавництва, зокрема, «Вища 
школа», «Освіта», «Світ», «Либідь», то сьогодні кожне третє видавництво пра-
цює в жанрі навчальної книги [2]. Над випуском навчальних видань активно 
працюють і університетські видавництва. Вивчення їхньої книги й зумовлює ак-
туальність вибраної теми, що підтверджується також відсутністю спеціального 
дослідження, в якому містився б грунтовний аналіз університетських видань.

Університети України віддавна вважаються центром підготовки й ви-
дання різноманітної навчальної літератури. У сучасних умовах мережа ви-
щих навчальних закладів, що охоплює всю територію України, не лише готує 
кваліфіковані кадри для народного господарства, але й випускає різну за асор-
тиментом якісну навчальну книгу. Тому є доцільним дослідити тенденції роз-
витку книги, виданої університетами України.

Для досягнення поставленої мети передбачається вирішення наступних 
завдань:

визначення рейтингу провідних університетів України; 
аналіз видань, які виходять у світ;
оцінка внеску авторів нових підручників і посібників у розвиток науки;
простеження розвитку університетської книги.
Об’єктом нашого вивчення є книжкові видання провідних університетів 

України, а також опубліковані за роки незалежності України. Книговидавничий 
аналіз видань проведено за такими параметрами, як обсяг, тематична спрямо-
ваність і цільове призначення, кількість виданих книг, тираж і рівень забезпе-
чення окремих ланок освіти тощо.

Аналіз досліджуваної тематики засвідчив, що наукові праці, які сто-
суються історії та теорії видавничої справи й проблем книговидання, розгля-
даються як у статтях практиків, так і науковців О. В. Афоніна, Г. І. Глотової, 
М. І. Сенченка, К. Родик, М. С. Тимошика, Г. П. Грет; навчально-педагогічні 
видання є предметом розробок О. В. Антоник і Ж. М. Ковби.

Усі вищі навчальні заклади України І–ІІ та ІІІ–ІV рівнів акредитації ділять-
ся на класичні, технологічні, технічні, педагогічні, аграрні, медичні, мистецькі, 
військові. Тому порівняння університетів і визначення рейтингів їхньої діяль-
ності має здійснюватися для кожної з наведених груп у межах кожного з рівнів 
акредитації. Рейтингову оцінку кожної з груп доцільно визначати або за якістю 
отриманих знань, практичних навичок, викладання, оснащеності лабораторій і 
бібліотек, рівнем комп’ютерного та іншого навчального забезпечення. Домінан-
тою рейтингу мають бути знання студентів, що нестимуть їх у суспільство [4].

Як видно, видавнича діяльність кожного університету України доволі 
індивідуальна і залежить від його традицій, керівництва, якості професорсько-
викладацького складу, матеріально-технічної бази, фінансового стану.

Розвиток університетського книговидання обумовлений багатьма факто-
рами, зокрема, змінами в економічній сфері, структурою на ринку навчально-
наукового книговидання та книжкової торгівлі, а передусім розвитком самої 
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системи вищої освіти загалом. Університетська книга — це продукт інтелекту-
альної діяльності, явище духовної культури. Її цінність визначається насампе-
ред її змістом та інформацією, що зберігається і передається читачеві. Мережа 
вищих навчальних закладів України досить потужна: сьогодні нараховується 
понад 1000 одиниць усіх рівнів акредитації та форм власності, у тому числі 
майже 170 університетів (разом з філіями до них). У 90-ті роки кількість універ-
ситетів зросла за рахунок приватних університетів. В Україні функціонує май-
же 60 університетів, які мають статус державних, 50 — статус національних і 
32 — міжнародних. Підвідомчі Міністерству освіти і науки України налічують: 
8 політехнічних, 8 транспортних, 12 будівельно-архітектурних, 9 гірничо-ме-
талургійних, 11 машино-, приладобудівних, 8 технологічних, 27 педагогічних, 
17 класичних та 8 економічних. Більшість університетів активно працює на рин-
ку освітніх і наукових послуг. За рейтингом наукової діяльності університетів 
перші місця займають Національний технічний університет України «КПІ», На-
ціональний гірничий університет, Донецький державний університет економіки 
і торгівлі, Національний аерокосмічний університет «ХАІ», Харківський націо-
нальний університет радіоелектроніки, Національний педагогічний універси-
тет ім. М. П. Драгоманова, Київський національний університет технологій і 
дизайну, Київський національний університет будівництва і архітектури, Хар-
ківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. Найбільше університетів 
знаходиться в Києві — понад 30; Харкові — 17; у Дніпропетровській області 
— 12. Вони різняться один від одного своєю організаційною побудовою, управ-
лінням та умовами функціонування, включаючи статус і умови роботи [4].

Охопити та проаналізувати видавничу діяльність кожного з них — одне 
з непростих завдань. Кожен університет має свою друкарню, де згідно з лі-
цензіями готують до видання різноманітну наукову, наукову-методичну та нав-
чальну літературу як для студентів, так і для школярів та викладачів.

Серед видань, випущених в Україні в 2009 році, найбільшу кількість за 
назвами становить політична і соціально-економічна література, відтак літера-
тура з освіти та культури, художня, технічна та природничо-наукова. Навчаль-
но-педагогічна книга тривалий час переважала як за назвами, так і за тиража-
ми. Література з освіти та культури за тиражами знаходиться на першому місці, 
а за назвами — на другому. 

Щоб проаналізувати видавничу діяльність університетів, доцільно за 
допомогою статистичних даних показати стан і динаміку випуску навчальних 
та методичних видань, опублікованих в Україні за роки незалежності [1] (див. 
таблицю і рисунок).

Література, що видається в університетах, є важливим компонентом на-
уки і відіграє важливу роль у прискоренні трансформації українського суспіль-
ства. Навчальних і методичних видань для вищих навчальних закладів у 2009 
році опубліковано 4318 друк. од., тиражем у цілому 1900,1 тис. пр., що складає 
19,2% загальної кількості назв, надрукованих в Україні, майже 4,0% загаль-
ного тиражу. Аналізуючи видавничу діяльність у межах регіонів, слід відзна-
чити, що найбільше видань для вищих навчальних закладів друкують у Києві 
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(1130 друк. од., загальним тиражем 839,6 тис. пр.), у Харківській (665 друк. 
од., загальним тиражем 228,4 тис. пр.), Львівській (273 друк. од., загальним 
тиражем 75,4 тис. пр.); Донецькій (273 друк. од., тиражем 75,4 тис. пр.); Черні-
вецькій (262 друк. од., загальним тиражем 41,1 тис. пр.) областях. 

Випуск в Україні навчальних та методичних видань (у тому числі 
літератури для вищих навчальних закладів) за 1991–2009 роки

Рік ви-
дання

Всього видань 
в Україні

Навчальні та мето-
дичні видання, у т.ч.:

Для вищих навчаль-
них закладів

кількість 
книжок і 
брошур, 
друк. од.

Річний 
тираж, 
тис. пр.

кількість 
книжок і 
брошур, 
друк. од.

річний 
тираж, 
тис. пр.

кількість 
книжок і 
брошур, 
друк. од.

річний 
тираж, 
тис. пр.

1991 5855 136415,9 1567 31627,0 689 3115,4
1992 4410 128470,7 1223 28480,3 755 1918,6
1993 5002 87567,0 1282 12938,0 906 2620,0
1994 4752 52161,0 1401 16826,0 868 1980,0
1995 6109 68156,0 1262 33335,0 852 2175,0
1996 6074 51777,1 1365 23171,2 838 2335,4
1997 7004 55841,3 1731 25004,5 787 1691,7
1998 7065 44150,0 1895 22032,9 922 1616,6
1999 6282 21985,6 1726 9764,0 941 1340,1
2000 7749 43562,9 2407 26350,1 1296 2255,4
2001 10614 50324,5 2908 30121,8 1689 2197,9
2002 12444 47862,9 3449 26564,3 2126 2781,0
2003 13805 39462,9 3801 20896,4 2339 2972,3
2004 14790 52804,7 5186 31578,5 3301 3391,7
2005 15720 54059,8 5684 26542,8 3684 3521,8
2006 15867 54209,6 5611 24750,5 3780 3397,2
2007 17987 56111,7 6276 21647,3 3745 2309,3
2008 24040 58158,1 8873 24721,6 4724 3010,5
2009 22491 48514,4 7746 19189,6 4318 1900,1
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Динаміка випуску видань для вищих навчальних закладів в Україні 
за назвами та тиражами у 1991–2009 роках
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За рейтингом наукової діяльності університетів перше місце посідає 
Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича — тут видано 
266 друк. од. літератури, загальним тиражем 31,4 тис. пр. В університетському 
видавництві друкується наукова й навчально-методична література, «Науко-
вий вісник ЧНУ», міжнародний журнал «Проблеми філософії права», збірник 
наукових статей «Біблія і культура», газета «Університетський вісник», книж-
ково-брошурні видання, буклети, календарі, листівки. Сьогодні видавництво 
Чернівецького університету — це середнє за потужністю книжково-журнальне 
видавництво, що має в своєму складі літературно-редакційний, комп’ютерно-
видавничий і поліграфічний відділи й виконує майже весь спектр літературно-
редакційних, друкарських та поліграфічних робіт.

Друге місце серед національних університетів щодо видання займає На-
ціональний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (ви-
пустив 111 друк. од., загальним тиражем 23,5 тис. пр.) Редакційно-видавничий 
відділ редагує і коректує затверджені редакційно-видавничою радою видання 
— підручники, навчальні посібники, монографії, словники, конспекти лекцій, 
методичні вказівки та інші види навчально-методичної літератури; орієнтую-
чись на програму «Підручник», працює за річними планами, складеними по 
семестрах. Щорічний обсяг затверджених робіт становить 1,5 тисячі друкова-
них аркушів. В університеті видано 41 випуск «Вісник НТУ «ХПІ» за 23 тема-
тичними напрямками,затвердженими Президією ВАКу України, та 28 випус-
ків фахових наукових журналів і збірників наукових праць. Загальна кількість 
опублікованих у них статей науковців університету складає 1045 публікацій. З 
друку вийшло 26 монографій, 16 підручників і 97 навчальних посібників. В на-
укових виданнях надруковано 3104 публікації, у тому числі зі студентами 928.

Використовуючи сучасні форми і методи науково-технічної пропаганди, 
університет широко відображає здобутки, пов’язані з подальшим розвитком 
наукових шкіл, фундаменталізацією освіти, інтеграцією науки і освіти. Нако-
пичені нові наукові знання, висвітлені в навчальних виданнях, стають основою 
формування нових спеціальностей і спеціалізацій, впровадження в навчальний 
процес нових технологій та удосконалення змісту освіти, відкриття нових ка-
федр і факультетів, написання і видання підручників, навчальних посібників 
тощо. В університеті проводиться активна робота щодо просування на ринок 
своїх досягнень і передусім власних наукових досліджень, розробок і новітніх 
технологій. Тому участь у виставках, особливо в міжнародних, є обов’язковою 
в діяльності університету. 

Національний авіаційний університет, що випустив продукції 81 друк. од., 
загальним тиражем 22,3 тис. пр. згідно з Положенням про редакційно-видавничу 
діяльність проводить самостійну видавничу діяльність у встановленому поряд-
ку. Видання літератури здійснюється видавництвом університету відповідно до 
щорічного плану випуску. Вона призначена для забезпечення навчального про-
цесу, видається з окремих дисциплін для абітурієнтів і студентів денної, заочної, 
екстернатної та дистанційної форм навчання, слухачів інститутів доуніверси-
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тетської підготовки та післядипломного навчання. Включає такі види видань: 
підручники, навчальні програми і посібники, навчальні наочні і навчально-ме-
тодичні посібники, курси, тексти, конспекти лекцій, хрестоматії, практикуми, 
методичні рекомендації, довідкову та наукову літературу навчального характеру, 
словники, довідники, навчально-методичний комплекс дисципліни.

Працівники видавництва інформують студентів про видану в універ-
ситеті навчальну літературу, необхідну для оволодіння спеціальністю. Уні-
верситет спрямовує зусилля на пропаганду наукового доробку своїх учених, 
закріплення їхніх авторських прав, забезпечення студентів навчальною та нав-
чально-методичною літературою. Крім того, проводяться конкурси на підго-
товку кращих підручників, навчальних посібників і монографій. Видавництво 
подає кращі видання на конкурс Міністерства освіти і науки України. Автори 
підручників, навчальних посібників і монографій, що отримали найвищий рей-
тинг, отримують фінансове заохочення [3]. 

Харківський національний економічний університет видав у 2008 році 
98 друк. од. літератури, загальним тиражем 28,1 тис. пр. Кваліфіковану робо-
ту видавництва забезпечують майже 50 професійно підготовлених працівни-
ків. За тематичним планом річний випуск наукової та навчально-методичної 
літератури складає 500–550 назв, кількість видань щорічно збільшується. 
Видавництво випускає наукові видання, підготовлені вченими університету; 
навчальні посібники з грифом міністерства, конспекти лекцій та інші види нав-
чально-методичної літератури. Редакторський відділ видавництва займається 
редакційною підготовкою всіх видань.

У видавництві щоквартально виходить у світ фаховий науковий журнал 
«Економіка розвитку», зареєстрований у Паризькій агенції за номером ISSN 
1683-1942. Статті, що публікуються в журналі, реферуються, перекладаються 
на англійську мову. За результатами роботи наукових конференцій, що прово-
дяться в університеті, виходить фаховий збірник наукових робіт «Управління 
розвитком». Протягом року в ньому друкуються статті і тези доповідей студен-
тів університету. Так, у 2006 році вийшло три студентських збірники, де було 
опубліковано 550 статей, у 2007-му — п’ять збірників, які включають 750 ста-
тей. Видавництво університету оснащено сучасною поліграфічною технікою, 
тому має можливість високоякісно виконувати редакційно-видавничий процес 
проходження видань від редагування до випуску в світ [5].

Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова 
випустив 94 друк. од. продукції, загальним тиражем 10,5 тис. пр. Універси-
тет має власне видавництво, яке друкує навчальну та методичну літературу, 
монографії, тези доповідей наукових конференцій і з’їздів. Значна кількість їх 
присвячена спеціальним галузям наук. У 2008 році превалювали технічна (38 
друк. од., загальним тиражем 5,5 тис. пр.), політична і соціально-економічна 
(19 друк. од., загальним тиражем 3,1 тис. пр.), природничо-наукова (14 друк. 
од., загальним тиражем 2,1 тис. пр.), літературі та видання з філологічних наук 
(3 друк. од., загальним тиражем 03 тис. пр.). 
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Навіть стислий огляд навчальної і наукової літератури провідних універ-
ситетів України дозволяє зробити висновок, що проблеми університетської кни-
ги потребують подальшого вивчення і вирішення. Тільки кропітка праця в цьо-
му напрямку сприятиме в майбутньому значному підвищенню якості освіти. 

1. Друк України (2008): стат. зб./ уклад.: С. В. Буряк.— К.: Кн. палата України, 2009.— 116 с.
2. Женченко М. І. Видання правничої літератури в Україні: історичний, типолого-тематичний 
та редакційно-видавничий аспекти: дис. канд. наук з соц. комунікацій / Женченко М. І. — К., 
2008.— 16 с. 3. Издательская деятельность в современном вузе: Организационные основы и 
особенности редакционного процесса: учеб.-метод. пособие. — М.: Логос: МГУП, 2001.— 
183 с. 4. Методика визначення рейтингів університетів України. — К.: НТУУ «КПІ», 2006.— 
148 с. 5. Ніколаєнко С.М. Наукові дослідження в університетах — визначальний чинник 
зростання якості освіти/ С. М. Ніколаєнко. — К.: Прок-Бизнес, 2007. — 184 с.

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЕДУЩИХ УНИВЕРСИТЕТОВ 
УКРАИНЫ: ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМЫ
Рассматривается издательская деятельность ведущих университетов Укра-
ины, анализируется изданная ими литература. Прослеживается выпуск учеб-
ных и методических изданий для вузов за годы независимости.

PUBLISHING ACTIVITY OF LEADING UNIVERSITIES OF UKRAINE: 
RAISING THE PROBLEM

The article deals with publishing activity of leading universities of Ukraine. 
There are given the examples of the universities and conducted the analysis of the 
literature produced by them. The set of educational and methodical editions and 
also editions for higher educational establishments of Ukraine for the years of 
independence is analyzed.

Стаття надійшла 19.10.09

УДК 007:304:070

М. М. Кулинич
Українська академія друкарства

УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СТОРІНКАХ ЧАСОПИСУ 
«ВІСТНИК ДЛЯ РУСИНІВ АВСТРІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВИ» 

Проаналізовано питання українсько-польських відносин на сторінках часопису 
«Вістник для русинів Австрійської держави» в контексті європейської геополітики.

Часопис, українсько-польські відносини, речник підавстрійського русинс-
тва, європейська геополітика.

Часопис «Вістник для русинів Австрійської держави» (далі «Вістник») 
виходив у Відні як продовження львівського «Галичо-руського вістника» уп-
родовж 1850 — 1866 рр. Особливе місце на сторінках видання зайняли сто-
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сунки між двома слов’янськими народами — українцями і поляками, етнічні 
території яких у той час були розшматовані двома імперіями — Австрією і 
Росією, що ворогували між собою. Уже в лютому 1863 року автор допису з Від-
ня (можливо, член редакції «Вістника») стривожено звідомляв: «Гомін поль-
ського возстанія розлягався по всіх сторонах Європи...». Дописувач потерпав, 
щоб польська визвольна війна не призвела до масштабного зудару між Росією 
та іншими європейськими державами. Відповідно до інформації в пресі, вик-
лав підозру, що армія Прусії може вступити на територію підросійського т. зв. 
«Царства Польського» [1]. 

Хід подій і жвава діяльність дипломатів активізували міркування не 
тільки в урядових офісах, а й у головах учених. Німецький професор Бідер-
ман з Інсбрука спочатку опублікував працю «Угорські русини», а згодом кілька 
статей під загальною назвою «О руській народності і її значенні для Австрії». 
Дописувач з галицького містечка Бережани подав до часопису досить велику 
статтю, в якій з’ясовував резонанс дослідів Бідермана в польському та русинсь-
кому середовищах у Галичині. Отже, народознавець і політолог Бідерман, за 
словами дописувача з Бережан, подав ґрунтовний історико-етносний нарис про 
русинів, росіян і поляків, перерахував «кривди русинів, понесені під прави-
тельством Польщі, і благодіяння для галицьких і угорських русинів, получені 
ними від австрійського правительства». Далі, обміркувавши кількість русинів, 
які населяють Австрію і Росію, дійшов висновку, що в разі «територіальних 
змін з причини польського повстання може ціла тая країна (заселена підавс-
трійськими і підросійськими русинами. — Авт.) сполучитися в одну державу, 
обнімаючи однорідний чотирнадцять мільйонів виносячий нарід» (підкресле-
но у «Вістнику». — Авт.) [2].

Щодо можливості саме такого розвитку подій, то навіть у лояльно-кон-
сервативному «Вістнику» занотовано зблиски міркувань лідерів державницько-
го мислення Австрії, Прусії і Франції. Однак для тогочасної більшості галиць-
ких русинів це була, якщо не зависока, то завбачно небажана тема міркувань.

Редакція «Вістника», як урядового політичного (!) часопису, що взяла 
на себе функцію речника підавстрійського русинства, повинна би була розгор-
нути обговорення писань д-ра Бідермана, але вона ухилилася від цієї «слизь-
кої» дороги, запроте таки повела розмову бодай словами свого дописувача з 
Бережан. Цей дописувач ухопився за статтю, яка була опублікована в польсь-
кій львівській газеті «Ґонєц» (число 114) з приводу політичної візії Бідермана. 
Виглядало так, що відбувається провінційна дискусія між провінційними газе-
тярами... Отже, бережанський автор зреферував статтю польського політолога: 
«Польський публіцист «допускає, що може утворитися держава Малоруська, 
але сумнівається, чи 2.860.000 австрійських русинів змогли б перетягнути до 
Австрії 11.100.000 підросійських русинів» [3]. Сумнів поляка був цілком упід-
ставнений з огляду хоч би на те, що галицькі русини, зокрема редакція «Віст-
ника», дистанційовувалися від підросійських українців. Держава русинів (по-
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сучасному Українська Соборна Держава) тоді навіть у мріях-снах не виднілася 
щирим руським патріотам, але австрофілам...

У польській художній літературі, публіцистиці, в історіографії ідея со-
борності всіх польських земель послідовно і твердо проголошувалася як одна з 
домінант національної свідомості. На такий потужний вияв ідеології соборності 
українство на той час ще не спромоглося, хоч, — не станем аж дуже прибідню-
ватися, — прадавня, ще з часів могутності золотоверхого Києва, ідея соборності 
земель Русі–України спалахувала часом досить яскраво, а в добу романтизму та 
ще й у галицькій фаланзі заманіфестувалася навіть спонукавчою силою.

Втім, для тодішнього русинського інтелектуально-політичного авангар-
ду винятково важливим був виклад позиції польського автора до української 
(русинської) справи взагалі. За словами бережанського вістниківця, ця позиція 
малася так: «... Поляки ніколи не заперечали русинам їх самостоятельності. 
«Маєм на тоє, — каже «Ґонєц»,— документи, відозви Народового Комітету 
Варшавського при вибуху повстання, а пізніше Уряди Народові зіставляють 
усім частям давньої Польщі совершенноє право самостоятельності... А знана 
«Золотая Грамота» шанує так далеко тую самостоятельність, що промовляє до 
Русі її народним язиком. Священству же, так унійному, як і неуніатському, запо-
ручає утриманнє на іздержки публічного скарбу. Умістила, на кінець, архангела 
Русі (Гариїла. — Автори) на народних хоругвах враз із орлом польським» [4].

Польські політичні мислителі провиджували неминучий розкрій імпе-
рій, зшитих у розмаїтих національних (хай тоді ще йно етнічних) формаціях. У 
розглядуваній статті, що її опублікував «Ґонец», цей погляд висловлено майже 
не завуальовано, і русинську громадськість спонукувано робити дієвий вибір 
не стільки тактичної, скільки стратегічної орієнтації: «Єсли Русь хоче доістно 
самостоятельного биту, то, певно, Польща не стане їй на перешкоді, но з ким 
тая Русь зістане в союзі — чи з тими, що їй братню подають руку, чи з інними, 
котрі хотять ю дарити ласками вспільно з відломками інних народів і держав, 
— тоє зіставляєм будучності» [4] . Це був натяк на Австрію, яку значно пізніше 
в науково-публіцистичних публікаціях названо «клаптиковою імперією».

Стаття в часописі «Ґонєц» була, з нашого ретроспективного погляду, про-
зорливо-далекоглядною й настільки спалаховою, що сліпила політичний зір ру-
синського активу. Так, численні повідомлення «Вістника» про розмах і потугу 
національно-визвольних змагань на Кавказі, в Індії, Греції, Італії, Алжирі, на-
віть в Ірландії, про проблему з’єднання німецької нації, про героїчну боротьбу 
балканських слов’ян за своє визволення,— усе це «Вістник» подавав, хоч в силу 
«урядового» статусу, в урядовій обгортці. Звичайно, ці факти осідали в свідо-
мості галичан, звичайно, повз очі і вуха русинів не промайнули й події актуаль-
ної національно-визвольної війни поляків проти російської займанщини.

Невдовзі в цьому ж таки «Вістнику» віденський дописувач проголосив 
таке: «Розгляньмося по всій Європі. Де лиш будь-який нарід своє політичноє 
відродженнє почувствовав або к тому відродженню йно лиш заміряє, так там 
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всі к тому спосібнії сили сосредоточаються, як до совокупного дійствовання, 
подають собі розличні сторонництва руки, аби лиш через внутренноє несо-
гласіе не пошкодити спільній своїй справі». Але вписувати своє підавстрійсь-
ко-русинське «Я» в цей так багатоколірний процес не наважувалися. Певно, з 
багатьох причин, у т. ч. таки об’єктивних. На згадану статтю в часописі «Ґо-
нец» спромоглися на таку відповідь: «Ми відповідаєм на тоє «Ґоньцеві» коро-
тенькими фактами: що поляки самостоятельність народу руського і єго язика 
заперечають, свідчить майже кождоє число польських часописей; поступован-
нє польських послів у Сеймі Краєвім, не хотячих допустити, щоби протоколи 
обрад також у руськім язиці читалися; свідчать бесіди (польських) політичних 
корефеїв, держані при виборах в р. 1861; свідчить, на кінець, то обстоятель-
ство, що тут, у Львові, тископечатні плакати руські, звіщаючі о смерті якого 
русина, поляки всегда болотом обкидають і неустанні клевети на русинів роз-
сівають. «...» А о руську самостоятельність най ся ніхто не журить. Нам добре 
при Австрії, і вона нас не опустить» [4]. Такими словами закінчив відповідь 
дописувач «Вістника», навіть не підозрюючи, що Австрія Габсбургів не вічна, 
що вона переміниться...

Стаття, датована 14-м й опублікована 15-го серпня 1863 р., напевно, нале-
жить членові редакції В. Зборівському / Ю. Вислобоцькому/, який систематично 
подавав політичні огляди. Вона дуже цікава тим, що в ній проаналізовано акту-
альну політичну ситуацію в Центральній Європі: «Тут,— писав автор,— стика-
ються многі народи, репрезентуючі віддільну історію, особенну культуру і стрем-
лящі к забезпеченню собі будущого впливу. Звідси возстав вопрос італіанський, 
німецький, данський, далі мадярський, польський, румунський — аж до гре-
ко-восточного і т. д.». Ці проблеми «бурили мир, тривожили умисл, а іногда й 
жорстоко розливали кров християнську...». Політичні міжнаціональні відносини 
— за словами оглядача, — ворожать велику бурю, котора не одно существуюче 
розорити, а много нового возродити може» [3]. Отже, автор прогнозував зміну 
політичної карти Європи, що властиво, і сталося після Першої світової війни.

Невдовзі «Вістник» помістив допис свого кореспондента з Кракова, в 
якому порушив актуальну польську проблему в міжнародному аспекті. Отож, 
згідно з цією кореспонденцією, поляки ведуть з москалями запеклі бої, а Євро-
па, зокрема Англія і Франція, приглядаються до цієї битви, ніби співчуваючи 
полякам, але втручатися не квапляться. Західні великодержави заохочують Авс-
трію виступити першою. Австрія ж не бачить такої потреби, бо Німеччина / саме 
Прусія. — Авт. / не рада відновленню Польської держави, що обкроїло б її тепе-
рішні кордони. Свої дійсні мотиви європейські великодержави прикривають по-
рожніми витівками. На відміну від розрахунків керівництва держав громадська 
опінія в Європі пропонувала вирішити польське питання в такий спосіб: Росія 
мала б зняти облогу Варшави й погодитися, щоб столицю Польщі та інші її най-
головніші міста зайняли на півроку англійські і французькі війська. За цей час 
міжнародна комісія мала б вислухати голос польського народу і на його підставі 
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запропонувати проект нового управління держави. Однак, — писав «Вістник», 
— це тільки мрії, а в Польщі далі «потечуть нові струї крові і сліз» [4].

Повз увагу редакції «Вістника» не пройшло відзначення 50-річчя по-
разки Наполеона і в битві під Липськом, а властиво, те, що один французький 
часопис дійшов висновку, ніби ця поразка «була страшною карою для Напо-
леона за те, що не оголосив Польщу независимою». З цього ретроспективно-
го розмірковування публіцист перекинув міст на актуальну широкомасштаб-
ну тему. Він запевняв, що серединна Європа загрожена Російською імперією 
і домагався визнання законною і справедливою національно-визвольну війну 
поляків проти російської займайнщини, закликав підтримувати її. «Бо за поль-
ським вопросом стоїть другий, важніший — всемірний вопрос: чи прийшла 
пора Росію, котора Європу з двох сторін захватила, тепер навсегда безвредною 
учинити, чи оставити сю задачу будучим поколінням?» [5].

У «Вістнику» відблискував прозорливий аналіз прагнень і прямувань 
європейських держав, і він таки гніздився в менталітеті галицьких українців. 
Дописувач зі Львова в статті від 2-го листопада вважав, що повстання на під-
російській Польщі йде на спад, хоч польські часописи твердять про нестримний 
розмах боротьби. Повідомивши про збір і відхід чергового загону доброволь-
ців на поле битви, автор висловив таке спостереження: «Наш Львів представ-
ляє нам барометр, на которім всегда стан польської справи пізнати можна» [6]. 
Польська національно-визвольна війна проти російської займанщини багато 
чого вчила галичан, зокрема їхнього осередку у Львові. 

Таким чином, «Вістник» пильно слідкував за всіма публікаціями стосов-
но українського питання, що з’являлися в тодішній пресі в контексті європей-
ській геополітики.

У статті посилаємося лише на часопис «Вістник для русинів Австрійсь-
кої держави» за 1863 рік. 1. Ч. II. 9 (21) лют. — С. 141. 2.Ч. 42. 1 (13) черв. — 
С. 167–168. 3. Ч. 42. 1 (13) червця. — С. 167. 4.Ч. 42. 1 (13) черв. — С. 168. 
5. 24 (12) жовт. — С. 319. 6. Ч. 84. 7 листоп. (26 жовт.). — С. 335.

УКРАИНСКОГО-ПОЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА 
«ВЕСТНИК ДЛЯ РУСИНОВ АВСТРИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА» 
Проанализирован вопрос украинского-польских отношений на страницах жур-
нала «Вестник для русинов Австрийского государства» в контексте европей-
ской геополитики.

UKRAINIAN-POLISH RELATIONS ON THE PAGES OF THE MAGAZINE 
«HERALD OF STATE FOR RUSYNS OF AUSTRIA» 
The issues of Ukrainian-Polish relations on the pages of the magazine «Herald of 
the Austrian state for Rusyns in the context of еuropean geopolitiki.
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