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Антону Крушельницькому належить значна частина статей публіцистичного змісту, які
стосуються різноманітних й різновекторних як за змістом, так і формою публікацій. Варто
наголосити на тому, що у 20–30-ті роки ХХ ст. він перебував не лише на націоналістичних
позиціях, але й виступав пропагандистом, агітатором й ідеологом радянізації у Галичині. У статті
проаналізовано політичні орієнтації А. Крушельницького – громадсько-політичного діяча,
письменника, публіциста, літературознавця, журналіста, перекладача, педагога, редактора та
видавця. Зокрема, йдеться про його працю “Два націоналізми”, надруковану в 1930 р. у журналі
“Нові шляхи” і радянофільську тематику цього часопису (1929–1932 рр.), редаговану ним.
А. Крушельницький в силу ідеологічних обставин перебував під “впливом” здобутків радянізації
в УСРР, використовуючи радянську модель критики, суб’єктивно й заідеологізовано оцінював
роль західноукраїнського націоналізму в тогочасних умовах щодо його безперспективності й
відсутності можливостей для суспільно-політичного поступу.

Ключові слова: Антін Крушельницький, ідеологія, націоналізм, радянофільство, Галичина,
радянська Україна, “Нові шляхи”.

Досліджувана нами проблема є надзвичайно актуальною і необхідною для
сучасного розуміння й осмислення складних соціальних потрясінь і національно-
культурницьких процесів, що відбувалися у 1920–1930-х роках і в Галичині, і в
радянській Україні. Серед визначних діячів національно-культурницького руху в
Галичині 1920–1930-х років чільне місце посідає Антін Крушельницький –
громадсько-політичний діяч, письменник, публіцист, літературознавець,
журналіст, перекладач, педагог, редактор і видавець.

Через певні обставини його, передусім, публіцистична спадщина не є
достатньо вивченою на сьогодні, що й зумовлює актуальність цієї публікації.
А. Крушельницькому належить значна кількість статей публіцистичного змісту.
Наукова новизна розвідки полягає у тому, що авторами статті, чи не вперше в
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українській історіографії, досліджено інтерпретацію А. Крушельницьким
націоналізму як явища у Галичині, а також його вплив на становлення націонал-
демократії у краї, формування радянофільських поглядів цієї непересічної
особистості.

Зрозуміло, що обмежений обсяг цієї статті не вичерпує усіх аспектів
досліджуваної проблематики. Однак її автори вважали за необхідне зосередити
увагу саме на зазначеній тематиці, проаналізувати не лише націоналізм як явище
і феномен українського національно-культурницького життя, але і радянофільство,
його розуміння і потрактування окремими представниками українського
інтелектуального середовища.

Окрему увагу дослідники звертають на висвітлення педагогічних поглядів
А. Крушельницького1, аналізують його літературну і публіцистичну спадщину2.
Серед публікацій, присвячених А. Крушельницькому, певне місце посідають його
взаємини з “Просвітою”3, співпраця з виданням товариства “Життя і знання”4,
значенням молодіжних, жіночих організацій і Греко-Католицької Церкви у
діяльності “Рідної школи”5, аналіз останнього періоду житті та діяльності
Ю. Романчука6 тощо.

Найдотичнішою до задекларованої теми є стаття І. Козія “Проблема нації у
філософії А. Крушельницького”7. Окремі згадки про культурно-просвітницьку
діяльність А. Крушельницького подаються у монографічних працях, присвячених
діяльності “Просвіти”8. Окрім того, історіографія праць із досліджуваної
проблематики, в основному, представлена публікаціями про українські часописи

1 Наталія Чаграк, “Громадсько-просвітницька діяльність А. Крушельницького на Буковині
(1912–1916),” Науковий вісник Чернівецького університету 127 (2001): 181–184.

2 Антін Крушельницький – письменник, публіцист, педагог: матеріали до бібліографії та
епістолярної спадщини, уклад. О. В. Канчалаба (Львів, 2002).

3 Мар’яна Зуляк, “Антін Крушельницький і “Просвіта”,” Проблеми та перспективи наук в
умовах глобалізації: VIII Всеукраїнська наукової конференції (Тернопіль, 15 листопада 2012 р.)
(Тернопіль, 2012), 145–148.

4 Мар’яна. Зуляк, “Співпраця Антона Крушельницького з “Життям і Знанням”,” Наукові
записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.
Серія: Історія 2 (2012): 160–165.

5 Мар’яна Зуляк, “Роль молодіжних, жіночих організацій і Греко-католицької церкви у діяльності
“Рідної школи”,” Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Тернопіль і
Тернопілля в історії та культурі України і світу (від найдавніших часів до сьогодення)”
(Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012), ч. 2, 195–199.

6 Мар’яна Зуляк, “Антін Крушельницький “Про “останню волю покійного Ю. Романчука”,”
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Тернопіль і Тернопілля в історії та
культурі України і світу (від найдавніших часів до сьогодення)” (Тернопіль: Вид-во ТНПУ
ім. В. Гнатюка, 2012), ч. 2, 10–13.

7 І. В. Козій, Проблема нації у філософії А. Крушельницького, доступно 1 вересня 2014 року,
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/intelekt/2008_6/31.pdf.

8 Іван Зуляк, Діяльність “Просвіти” у Західній Україні в міжвоєнний період (1919–1939)
(Тернопіль: Воля, 2005).
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Львова упродовж 1848–1939 рр9. Деяку інформацію можна почерпнути з
публікації М. Ільницького10 і енциклопедичних даних про часопис “Нові шляхи”
названого автора в “Енциклопедії історії України”11. Окремі питання, пов’язані
із заснуванням часопису “Нові шляхи” у Львові, досліджувала М. Зуляк12.

Джерельну базу наукової статті складаєть матеріали фонду 361
“Крушельницький Антін (1878–1937)”, письменник, журналіст, літературний
критик, педагог, громадсько-політичний діяч, редактор, журналів “Нові шляхи”
і “Критика” у Львові”13, фонд 311 “Редакція журналу “Нові шляхи”, м. Львів”14

Центрального державного історичного архіву України, м. Львів.
Переходячи до безпосереднього аналізу досліджуваної проблеми, варто

наголосити на тому,  що власне назва статті “Два націоналізми”
А. Крушельницького є доволі претензійною. Вважаємо, що у середовищі однієї
нації складно вести мову про “декілька націоналізмів”. Скоріш за все йдеться
про універсальне й самобутнє поняття “націоналізму” і його розуміння, характерне
для певної нації, зокрема, української, і його ті чи інші потрактування, те чи інше
розуміння певними її представниками, політичними партіями і рухами.

Складно вести мову не лише про поширення “націоналізму” в радянській
Україні, але і його розуміння більшовиками у 1930-х роках. До речі, “Большая
Советская Энциклопедия” не містить терміну “націоналізм”, а лише
“націоналісти”, який трактує як “контрреволюційну монархічну партію російських
поміщиків і чиновників”15.

Розпочинаючи статтю “Два націоналізми”, А. Крушельницький намагається
довести, що за останній рік, тобто у 1929 р. (стаття видана у 1930 р.), частина
західноукраїнської національної політичної верхівки пропагує гасло “оборони
українського націоналізму, загроженого диктатурою московських окупантів” у
радянській Україні16. На думку А. Крушельницького, українська радянська преса
поширює серед широкого загалу ідеї захисту здобутків радянізації17, тому що
національні й націоналістичні кола західноукраїнського громадянства
консолідуються “...щоб не заскочила їх неприготованими інтервенція і щоб

9 Мирослав Романюк, Марія Галушко, Українські часописи Львова 1848–1939 рр.: Історико-
бібліографічне дослідження (Львів: Світ, 2003), т. 3, кн. 2.

10 Микола Ільницький, Статті про Львів. Літературний Львів першої половини ХХ ст. доступно
1 вересня 2014 року, http://map.lviv.ua/statti/ilnyckij.html.

11 Микола Ільницький, “Нові шляхи – журнал,” Енциклопедія історії України (Київ: Наукова
думка, 2010), т. 7.

12 Мар’яна Зуляк, “Нові шляхи” – львівський літературно-науковий, мистецький і громадський
місячник (1929–1932 рр.),” Гуманітарні дисципліни у навчально-виховному процесі вищих
навчальних закладів 3 (2013): 55–63.

13 Центральний державний історичний архів України, м. Львів (далі – ЦДІА України у Львові),
ф. 361, оп. 1.

14 ЦДІА України у Львові, ф. 311, оп. 1.
15 “Националисты,” Большая Советская Энциклопедия, доступно 1 вересня 2014 року, http://

bse.sci-lib.com/article080515.html.
16 ЦДІА України у Львові, ф. 361, оп. 1, спр. 20, арк. 94.
17 Там само, арк. 96.
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на випадок інтервенції бути суб’єктом не об’єктом в реставрації
українського буржуазного націоналізму на Великій Україні”18.

Окрім того, відбувається певна консолідація й громадської думки у радянській
Україні для її захисту від можливої інтервенції з боку націоналістично
налаштованих кіл Галичини. Гаслом радянської консолідації виступав лозунг не
боротьби з імовірною інтервенцією, а її захист від західноукраїнського
націоналізму, “... оборони соціяльних і національних здобутків українського
пролетаріяту й селянства в Радянській Україні”19. Однак, так звана “інтервенція”
усвідомлюється А. Крушельницьким не як військове вторгнення, а лише
виключно як ідейне й ідеологічне проникнення націоналізму в радянську Україну.

З’ясовуючи особливості націоналізму в Галичині і радянській Україні,
А. Крушельницький дотримувався думки, що, незважаючи, на національну
ідентичність, українці в питаннях розуміння націоналізму перебувають на різних
полюсах його ідеологічного сприйняття. Причини цих розбіжностей, на його
думку, варто шукати у розуміння націоналізму в західних землях і в радянській
Україні20. Передумовами формування націоналізму в Галичині була мовно-
літературна традиція, поступ культури, культ української історії, об’єднані
поняттям “національна”, які не конфліктували з націоналізмом21.

А. Крушельницький був переконаний у тому, що український націоналізм,
сформувався, пройшовши за останнє десятиліття процес становлення з
літературно-етнографічного і романтичного, перетворився на всіх українських
землях у “справжній” націоналізм. Основна відмінність націоналізму в радянській
Україні від націоналізму, поширеного у Галичині, полягала у тому, що націоналізм,
що побутував в УСРР, сприяв перетворенню українців у державну націю, у
Галичині – українці й надалі належали до недержавної нації, бажаючи “накинути
своє розуміння державности радянській Україні”22.

Доволі неоднозначну аргументацію наводить А. Крушельницький щодо
зацікавлення українського католицтва (греко-католицтва – І. З. та ін.)
етнографічно-культурницькими проявами, зокрема, “Іваном Гусом”, “Марією”
Т. Шевченка, сатирами І. Франка, зокрема “Страшним судом”. Письменник
уважав, що до початку Першої світової війни, український націоналізм
продовжував формуватися у боротьбі за залізничні квитки, окремі гімназії й
паралельні класи у польських гімназіях, посади в урядових структурах, української
інтелігенції з польською, “...за завойовування кожного містечка українським
адвокатом”23, щоб не було в одному містечку двох українців-адвокатів, дарма
що було 5–10 інших24.

18 ЦДІА України у Львові, ф. 361, оп. 1, спр. 20, арк. 96.
19 Там само, арк. 97.
20 Там само, арк. 97–98.
21 Там само, арк. 97.
22 Там само, арк. 98.
23 Там само, арк. 99.
24 Там само, арк. 100.
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Варто з’ясувати, що термін “націоналізм” з’являється в українській
публіцистиці приблизно у 80–90-ті рр. XIX ст. і використовувався не на
позначення конкретної політико-ідеологічної доктрини, а передбачав широке коло
суспільно-політичних уявлень та культурницьких вподобань українців, штучно
пов’язуючи з цим поняттям будь-які спроби національного поступу. Зокрема,
Б. Грінченко у “Листах з України Наддніпрянської” взагалі виокремлює з
середовища українських громадсько-політичних і національно-культурних діячів
“формальних націоналістів”, які “виявляють прихильність до всього вкраїнського:
до вкраїнської мови, до вкраїнської літератури, навіть до вкраїнської одежі, –
але й тільки...”, та “свідомих українських націоналів-народолюбців”, або, як
згодом стали їх називати, “національно свідомих“ українців25. Тому нічого дивного
в тому, що А. Крушельницький до поняття “націоналізм” зводить боротьбу за
залізничні квитки, окремі гімназії й паралельні класи у польських гімназіях, посади
в урядових структурах, української інтелігенції з польською немає. Адже,
аналізуючи термін “націоналізм”, виходимо з того, який зміст вкладали у це
поняття на той час.

Ситуація змінюється на межі XIX–XX ст., коли поділ українського
національного руху на окремі конкуруючі течії і боротьба між ними призводять
до ідеологізації й політизації поняття “націоналізм”. Спочатку українські соціал-
демократи в дусі ортодоксального марксизму почали ототожнювати
“український націоналізм” із “буржуазною інтелігенцією” та її намаганнями
очолити маси. Саме тоді вони запровадили поняття “український буржуазний
націоналізм” і “з відродженням неісторичних націй, з національною
самоорганізацією в них класів – національна буржуазія, яка називає себе
“інтелігенцією”, намагається стати на чолі народу, прикривається патріотичною
ідеологією, котрою зодушевлює “інтелігенція” народ на сліпу їй службу”26.

Варто зауважити, що А. Крушельницький доволі консервативно підходив до
пояснення “націоналізму”, не використовуючи принцип поступовості, ідеологізації
й політизації, покладений у визначення, коли навіть ще у 1930 р. використовував
понятійний апарат, характерний для періоду 80–90-х років ХІХ ст.

Основне, на чому зосереджував увагу А. Крушельницький, було те, що
український націоналізм у міжвоєнний період багато втрачав, не використовуючи
прикладів патріотизму з козацької історії, а дотримувався традиції популяризації УСС
і УГА, визвольних змагань 1918–1920 рр., “... коли йдеться про культ згадуваних
подій, то мається на увазі “заплющування очей” на дійсний стан справ”27.

З іншого боку, втратою для західноукраїнського націоналізму на його думку,
було послаблення впливу українських чиновників, але зміцнення управлінського
апарату за рахунок вихідців із середовища греко-католицького духовенства “...

25 Борис Грінченко, Листи з України Наддніпрянської,  доступно 1 вересня 2014 року, http://
litopys.org.ua/drag/drag204.htm.

26 Л. Рибалка, “Про патріотизм,” Наш голос, 1910, ч. 1, 115.
27 ЦДІА України у Львові, ф. 361, оп. 1, спр. 20, арк. 102.
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із закроєм загону воюючого клерикалізму”28. У цьому випадку й далі у тексті
статті А. Крушельницького використовуються характерні для радянської ідеології
й марксистсько-ленінського способу мислення традиційні ідеологеми
пропагандистського інструментарію на кшталт “воюючий клерикалізм” та інші,
що доволі часто зустрічаються у названій публікації.

Зрозуміло, що вони не несуть об’єктивної інформації про ті чи інші події, а
виступають своєрідним “клеймом”, елементом накладення ідеології, наприклад,
на церковно-релігійне життя, для свідомого поширення неправдивої інформації
та її закріплення у масовій свідомості.

Варто зауважити, що у статті А. Крушельницького відсутній певний
системний підхід до аналізу досліджуваних явищ, позаяк, аналізуючи передмови
та умови розвитку націоналізму в Галичині, він вдається до певних відступів,
характерних для праць більшовицьких ідеологів. Йдеться про зосередження
уваги на економічно-господарських проблемах, міжнародному капіталі, його ролі
у визискуванні українського селянства тощо. Зокрема він наголошував на тому,
що сільськогосподарська продукція, що експортувалася, а це: збіжжя, цукровий
буряк, перебували у власності польських і єврейських поміщиків, а торгівля
імпортними товарами майже без винятку – у єврейського, польського, чеського
і німецького капіталу, тобто, в руках міжнародного капіталу29.

А. Крушельницький, порівнюючи становище Галичини в Австро-Угорщині та
Польщі, вважав, що суттєвих змін практично не відбулося. Єдине, на чому він
наголошував, це на послабленні культурницьких позицій українського націоналізму,
що як наслідок призвело до зменшенні кількості шкіл30. З іншого боку, економічна
сфера, як писав автор статті “Два націоналізми”, не мала зацікавлення для
українського романтичного націоналізму, оскільки він на неї не впливав.

Послаблення позицій кредитної кооперації, зокрема єдиного “Кооперативного
банку”, А. Крушельницький пов’язував з тим, що цією структурою керували
клерикали, використовуючи громадські й церковні землі, а це, на його думку, в
перспективі мало призвести до клерикалізації світської інтелігенції, підтримці
нею, пов’язаного з церквою селянства31.

Доволі складно погодитися з міркуваннями А. Крушельницького, які не мають
певного вмотивованого й обґрунтованого твердження. Зокрема, до Першої
світової війни так званий Кооперативний банк, насправді “Крайовий союз
кредитовий”, а з 1924 р. – “Центральний кооперативний банк” (Центробанк),
мав обігових коштів на суму 1,1 млн австрійських корон, а фінансові обороти
перевищували 100 млн корон. У 1939 р. до його структури входило 1732
кооперативи, 113 Українбанків, а обігові кошти складали 70436224 злотих32.

28 ЦДІА України у Львові, ф. 361, оп. 1, спр. 20, арк. 103.
29 Там само, арк. 100.
30 Там само, арк. 101.
31 Там само, арк. 104.
32 Центробанк (Краевой Союз Кредитовый), доступно 1 вересня 2014 року, http://nado.znate.ru.
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Якщо до Першої світової війни у Галичині переважали кредитні спілки, то у
міжвоєнний період три чверті від загальної кількості українських кооперативів
становили міські споживчі та сільські споживчо-заготівельні кооперативи33. З
другої половини 1920-х років поступово посилюють свою діяльність і кредитно-
кооперативні спілки, які реорганізовуються в Центробанк. “...кооперація на
західноукраїнських землях була реальним шляхом української громади до
цивілізованого способу життя й активної господарської діяльності. Вона
формувалася у потужний економічний чинник національного
самоусвідомлення у боротьбі за Українську Державу”34.

А. Крушельницький вважав, що споживча кооперація посідала роль
посередника для інтернаціонального капіталу, а “... варстат праці бідняцького і
середняцького селянства – далі остає в руках дотеперішніх власників-поміщиків
або переходить у руки колоністів”35. Корисні копалини західноукраїнських земель
експлуатував іноземний капітал. Наприклад, 40 % нафтового ринку
контролювала французька компанія, 35% – перебувало в руках англійського,
бельгійського, французького, німецького, австрійського капіталу, 25% – у руках
місцевого єврейського, польського, чеського, німецького і українського
капіталу36.

Єдиним позитивним явищем західноукраїнської економіки, що перебувала в
руках українців, А. Крушельницький наводить як приклад діяльність
“Маслосоюзу”, що за умови відповідних планових перетворень у хліборобських
господарствах, доборі худоби – перетвориться у важливий чинник матеріального
добробуту селян37.

Підсумовуючи господарсько-економічні питання, А. Крушельницький робить
висновок про те, що навіть у сприятливих умовах розвитку економіки в
національному житті, “... ми далі остаємо національними романтиками”.
Наш романтичний націоналізм не відчуває цього становища, бо як “...за
Австрії захоплювався вишиваними сорочками, так тепер вистарчить йому
мазепинки й тризуба...”38.

Негативно сприймає А. Крушельницький той факт, що в національному
літературному і науковому житті важливе місце посідає не критичність мислення
І. Франка, історико-соціологічні праці М. Грушевський, а Д. Донцов39. Не
залишилася поза увагою А. Крушельницького і діяльність “Просвіти”, “Рідної

33 О. І. Шаблій, С. П. Кузик, О. І. Вісьтак, Галицькі географи про українську кооперацію до
1939 року. доступно 1 вересня 2014 року, http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlca_Gum/
2011_10/40.pdf.

34 Там само.
35 ЦДІА України у Львові, ф. 361, оп. 1, спр. 20, арк. 104–105.
36 Там само, арк. 105.
37 Там само, арк. 106.
38 Там само, арк. 107.
39 Там само, арк. 108.
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школи”, у яких як він писав, “замість принципів праці, добору кваліфікованих
кадрів, принципи прихильності “до фамілії”, партійності, вислуговування,
принцип лакейської служби панівній ідеології верхівки, яка різними
способами захопила провід у централях і тепер допускається злочинних
оргій на масах трудового люду...  Якщо й молочарство почне
захоплюватися ідеями політичних партій, а не трудового громадянства,
то піде слідами усіх інших організацій, захоплених дурійкою фашистського
націоналізму”40.

А. Крушельницький намагається довести, що західноукраїнський націоналізм
є наслідуванням західноєвропейського націоналізму, однак тим і відрізняється
від нього, що останній має державницький характер, оскільки влада перебуває
в руках панівного класу – представників капіталу тих держав41.

Далі А. Крушельницький, аналізуючи особливості західноєвропейського
націоналізму, наголошує на тому, що націоналізм Західної і Центральної Європи
відрізняється. Зокрема, націоналізм Англії, Франції, Італії (до війни і Німеччини),
це імперіалістичний соціалізм, опертий на поневоленні й експлуатації колоній.
Наприклад, весь капітал, інвестований в Індію становить 800 тис. фунтів
стерлінгів, щорічний прибуток, отриманий з нього складає 167 млн фунтів. З того
лише п’яту частину інвестується в Індію, решту споживає метрополія42. Кінцевий
висновок А. Крушельницького ґрунтується на тому, що колонії є основою
панування капіталістичного класу, а їх прибутки дають змогу утримуватися при
владі панівній верхівці43.

Єдине, на що звернув увагу А. Крушельницький, це “наслідуваність”
західноукраїнським націоналізмом західноєвропейського, а їх відмінність полягала
у наявності колоній, як основи панування капіталізму, тобто колоніальному
складнику. Не зовсім можна погодитися з міркуваннями А. Крушельницького,
позаяк будь-яке явище, наприклад, націоналізм має як спільні, так і відмінні риси,
притаманні тим чи іншим країнам. Тим більше, що націоналізм як явище варто
розглядати і з позиції ідеологічної, а не лише економічної. Вважаємо, що при
аналізі колоніальної системи А. Крушельницьким використано соціалістичну
модель її аналізу й критики, без врахування того, що колоніалізм супроводжується
економічною експлуатацією, руйнуванням культури корінного населення,
нівелюванням етнокультурних і релігійних особливостей, нав’язуванням офіційних
стандартів, поширення імперських міфів й стереотипів мислення.

Крім західноєвропейських країн, автор виділяє центральноєвропейські
держави, а саме, Польщу, Чехословаччину, Румунію та інші, які прагнуть
“запозичити” імперські принципи західноєвропейського націоналізму, однак вони
не мають колоній для експлуатації і, відповідно, не можуть отримувати

40 ЦДІА України у Львові, ф. 361, оп. 1, спр. 20, арк. 108–109.
41 Там само, арк. 111.
42 Там само, арк. 111–112.
43 Там само, арк. 113.
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надприбутків. Тим не менше, вони мають внутрішні колонії, заселені іншими
національностями. Наприклад, Чехословаччина володіє Прикарпатською
Україною, Румунія – Буковиною, Бессарабією тощо44.  На думку
А. Крушельницького, за рахунок внутрішніх колонії метрополія отримувала
податки, природні корисні копалини, колонізувала землі. Звичайно, що ресурси
внутрішніх колоній не можна порівняти з заморськими колоніями
західноєвропейських держав щодо розмірів економічного визиску45.

Аналізуючи “наслідуваність” західноукраїнським націоналізмом
західноєвропейського, А. Крушельницький вважав, що останній не лише не мав
інтернаціональних можливостей, але й не творив державної нації і як бездержавна
нація, українці Західної України були предметом колоніальної експлуатації панівної
нації46. А. Крушельницький негативно ставився до так званої наслідуваності,
наголошуючи на тому, що “бездушне й бездумне наслідування буржуазних
замашків, при повній недостачі в нас буржуазії й при цілковитій
відсутності ґрунту для її зунормування”47.

На його думку, частина галицького селянства у загальноєвропейському вимірі
перебувала на рівні нижче середняцького. Для характеристики сільського
господарства в Галичині він подавав дані за 1890 р., згідно з якими, було 7,8 млн га
або 13,640 млн морґів землі, з них більше 5,295 млн належало 4,493 млн власникам,
селянам належало 7 млн морґів землі, з того 756,5 тис. селянських господарств або
були зовсім безземельні або мали 2 морґи землі (46,6% господарств), 338,331
господарств мали 2–4 морґи землі (20,83 % господарств), 339,925 господарств мали
4–10 морґів землі (20,93% господарств), 178,879 господарств мали 10 – 40 морґів
землі (11,2% господарств), 10,102 господарства мали 40–100 морґів (0,62%).
Безземельного і бідняцького сільського пролетаріату було 46,6%, малоземельного
41,76%, середняцького 11,2%, вище середняцького 0,62%48.

Завершуючи роздуми щодо західноукраїнського націоналізму,
А. Крушельницький зазначав, що він, тобто, західноукраїнський націоналізм, не
має можливостей себе проявити як самостійне явище, позаяк не був панівним
чинником суспільного розвитку, і не мав ресурсів для поступу і можливостей
західноєвропейського націоналізму49. Радянська модель критики націоналізму,
використовувана А. Крушельницьким була заідеологізованою і суб’єктивною.
Дійсно, на час написання статті, у 1930 р. її видано, український націоналізм не
мав значного поширення. Однак, як свідчить історичний досвід, націоналізм,
поширений у Західній Україні, зумів себе не лише проявити, але й створити добре
структуровану мережу, стати панівною ідеологією і протистояти викликам часу.

44 ЦДІА України у Львові, ф. 361, оп. 1, спр. 20, арк. 113.
45 Там само, арк. 114.
46 Там само, арк. 115.
47 Там само, арк. 116.
48 Там само.
49 Там само, арк. 117.
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Проводячи порівняння Наддніпрянської України і Галичини,
А. Крушельницький дотримується думки про те, що можливості для
відродження національного життя були сприятливішими у Галичині, натомість
вважає, що Наддніпрянська Україна мала сильніші зв’язки з традицією козацької
держави, культурними й політичними чинниками минулого. Цікавим є його
висновок про роль української родової інтелігенції й українських поміщиків50.
Власне це й виступало важливим чинником поступу в сфері культури і
формування образу Галичини як “П’ємонту”, матеріальної підтримки часописів
“Правда”, “Зоря”, “Народ”, “Життя”, “Слово”, “Літературно-наукового вісника”,
заснування “Руської історичної бібліотеки”, фондування НТШ. Великоукраїнська
інтелігенція придбала від українського поміщицтва фонди на створення у Галичині
провідного осередку української культури, бо “смішними були б усі думки про
творення українського Піємонту в економічно сухоребрій Галичині...”51.

Незважаючи на значну економічну потугу, все ж таки Наддніпрянська Україна
не змогла на державному рівні створити умови для розвитку націоналізму через
відсутність сприятливих чинників у культурному, політичному й економічному житті
нації. Перелічуючи названі чинники, А. Крушельницький основну увагу приділяє
усе-таки економічним умовам, відсутність яких вбачав у тому, що “Україна була
колонією Росії, а відповідно остання – колонією європейського капіталу”52.

Характеризуючи політичне життя суспільства, А. Крушельницький вважав,
що воно охоплює усі його верстви. З одного боку, капіталістів та пов’язаної з
ними інтелігенції, з іншого – соціально знедолене селянство й робітництво. У
цьому контексті галицькій інтелігенції легше було “знайти спільну мову” з
селянством, що в більшості вийшла з його середовища, або з духовенства,
близького до селян53. Натомість, у Наддніпрянській Україні існувала традиція
щодо привілеїв між селянством і козацтвом, а в умовах перебування цих земель
у складі Росії, взаємини між селянином і поміщиком все більше загострювалися.
Власне, у ситуації, що склалася не йшлося про національно-державне об’єднання
найбільших і поневолених верств української нації. “Мусіло піти стремління до
переваги одних (викреслено з тексту рукопису “перших за УНР, других за
УСРР” – примітка Авторів) над другими, що й виявилося відносно буржуазної
й дрібнобуржуазної кляси в УНР відносно ж експлуатованої кляси в УСРР
(викреслено – примітка Авторів) “селянства й робітництва в УСРР)”54.

На думку А. Крушельницького, у Галичині в 1918–1919 рр., а у
Наддніпрянській Україні у 1917–1919 рр. склалися сприятливі умови для
відродження національних традицій державності – функціонування УНР, ЗУНР,
Гетьманату55.

50 ЦДІА України у Львові, ф. 361, оп. 1, спр. 20, арк. 118–119.
51 Там само, арк. 120.
52 Там само, арк. 122.
53 ЦДІА України у Львові, ф. 361, оп. 1, спр. 20, арк. 123.
54 Там само, арк. 124–125.
55 Там само, арк. 126.
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Автор із жалем згадує події десятилітньої давності, які справили значний
вплив як на Галичину, так і на Наддніпрянську Україну. Зокрема, йдеться про
акції галичан у листопаді 1918 р. у Львові, на відрізку між Серетом і Збручем
1919 р., коли Галицька армія опинилася у перехресному вогні між двома силами –
Польщею і більшовиками.

“Про цю справу можу спокійно і нещадно говорити, бо й мені судилося в тому
часі зложити жертву своєму романтичному націоналізмові, й оскільки впав на
мене обов’язок бути співучасником переговорів уряду Директорії з диктатором
Петрушевичем в справі переходу Галицької армії за Збруч, до Кам’янця, – я
виконав свій обов’язок згідно з нашими романтично-національними ідеями – без
користи для У.Н.Р. зі шкодою для З.У.Н.Р. (викреслено у тексті рукопису – примітка
Авторів) Галичини”56.
А. Крушельницький наголошує на тому, що кінець національній романтиці

поклала Червона армія і французькі генерали. Таким чином, Галичина опинилася
у межах Польщі, Наддніпрянська Україна – ввійшла до складу СРСР. Автор
вбачав особливість радянського устрою в домінуванні пролетаріату, а справжній
ренесанс – у залученні до нього широкого загалу селянства й робітництва,
відповідно й “культурні цінності стають власністю тих верств, які досі
витворювали надвартісні овочі праці, причинилися до творення української
культури – національною верхівкою”57.

Незважаючи на поступ української освіти і науки, найважливішим прикладом
національного відродження А. Крушельницький називає індустріалізацію
промисловості й сільського господарства України58. Порівнюючи її становище
у складі царської Росії, автор наводить приклад статті Михайла Волобуєва
“Проти економічної платформи націоналізму (До критики волобуєвщини) ”59.
Зауважуючи, що

“В розвитку промисловсти довоєнної України помічаємо колоніяльні риси. Із
зрозумілих причини найбільшого розвитку набирають галузі добувної
промисловости, насамперед вугільна, в розвитку цілої промисловости виявляється
ознаки монокультурности, штучної однобічности розвитку. ХХ століччя для
дореволюційної України – це не початок деколонізації, а навпаки посилення
колоніяльного визиску, ми характеризуємо українську дореволюційну економіку,
як колоніальну”60.
До речі, в іншій статті М. Волобуєв писав про те, що варто “переглянути, і

раз і назавжди відкинути спроби розривати єдиний український
народногосподарський комплекс за критерієм поділу праці в межах
колишньої Росії”61.

56 ЦДІА України у Львові, ф. 361, оп. 1, спр. 20, арк. 128.
57 Там само, арк. 130, 131.
58 Там само, рк. 132.
59 Михайло Волобуєв, “Проти економічної платформи націоналізму (До критики

волобуєвщини),” Більшовик України 5–6 (1930): 39.
60 ЦДІА України у Львові, ф. 361, оп. 1, спр. 20, арк. 133.
61 Михайло Волобуєв, “До проблеми української економіки,” Більшовик України 3 (1928): 62.
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Хоча редакція журналу “Більшовик України” у примітці зазначала, що стаття
дискусійного характеру, тим не менше, у другому номері журналу за 1928 р.
надруковано початок статті М. Волобуєва й подано першу частину статті-
відповіді Андрія Річицького “До проблеми ліквідації пережитків колоніальності
та націоналізму”. Проти М. Волобуєва виступив Євген Гірчак зі статтею
“Платформа українського націоналізму”, надрукованою у шостому номері
журналу “Більшовик України” за 1928 р.62

У тому ж номері журналу з’явилася стаття М. Скрипника “З приводу
економічної платформи націоналізму”. Він писав: “Як же нам ставитись до
волобуєвщини? А так, як поставились до шумськизму, до хвильовизму.
Вони ведуть до фашизму... ”.63 У публікації М. Скрипника, основою якої був
його виступ на кафедрі національного питання в Інституті марксизму
зазначалося, що

“Виникає питання: з якої речі ми – я, член Політбюро ЦК КП(б)У, т. Річицький,
кандидат ЦК КП(б)У, вся редакція “Більшовика України” – взяли і вмістили в нашому
теоретичному органі статтю Волобуєва, тим давши зброю нашим ворогам і
передовим зрадникам з КПЗУ? З якого побиту? Виявляючи хибні погляди, ми
озброюємо нашу партію. Містячи статтю Волобуєва в нашому журналі, ми
зрозуміло даємо зброю, за яку може вчепитися, як тепер “Діло”, так і група
Василькова, зрадників з КПЗУ. Але ця зброя нічого спільного не має з дійсним
науковим розумінням українського питання. Вона заснована на псевдонауковій
базі, не має наукового підходу, хибна й шкідлива політично. Розбиваючи її, ми
водночас даємо зброю нашій партії, нашим пролетарям, даємо розуміння того,
що е в нас, якими шляхами ми йдемо, правильне розуміння, і тим готуємо дійсну
пролетарську єдність. Ось у чому причина того, що в повній згоді з Політбюро
редакція “Більшовика України” і вмістила статтю Волобуєва, обеззброївши її
вміщенням поруч з нею статті т. Річицького”64.
Зрозуміло, що про негативне ставлення радянської влади не лише до позиції

М. Волобуєва, але й загалом до прихильників самостійного розвитку України
А. Крушельницький не знав, тому й використовував матеріали його статті у
своїй публікації. Він перебуваючи під впливом більшовицької ідеології, так і не
зміг відмовитися від неї. До речі, про переслідування в УСРР 1930-х роках
писала й газета “Діло”65, інформацію якої він не брав до уваги. Не усвідомлюючи
суті проблеми, А. Крушельницький продовжував вихваляти заслуги радянської
влади у звільненні української промисловості від іноземного капіталу, інтенсивної
перебудови, розвитку машинобудівної, металургійної та хімічної галузей

62 Юрій Шаповал, “Я помилявся, взявши на себе провину…”. До 90-річчя М. С. Волобуєва-
Артемова, доступно 1 вересня 2014 року, http://www.sbu.gov.ua/sbu/
doccatalog%5Cdocument?id=42903.

63 Микола Скрипник, “З приводу економічної платформи націоналізму,” Більшовик України 6
(1928): 50.

64 Там само, 47.
65 ”Ще в справі харківського процесу,” Діло, 9 квітня 1930, 3–4.
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промисловості, збільшенні сільськогосподарського реманенту, деколонізації
України66. Він виправдовує радянську систему, зазначаючи на тому, що

 “ще не всі ділянки промисловости заступлені так, як того вимагає інтерес
України, коли вона в СРСР має штати, як рівновартісна одиниця поруч своєї
колишньої метрополії,  теперішньої СРФСР. Але почини зроблено, а
“Дніпрельстан”, той комбінат-гігант промисловости допоможе вирівняти чимало
колишнього колоніяльного занедбання”67.
Позитивним явищем для А. Крушельницького була і колективізація, що

охопила у 1930 р. 31,6% усієї території України, а у деяких округах, як Одеській,
Херсонській, Миколаївській, Криворізькій, Сумській, Шевченківській була
проведена повністю68. Статистику, яку використовував А. Крушельницький, він
запозичував з офіційних радянських даних, тому вона є необ’єктивною і
заідеологізованою. У січні 1930 р. спеціальна комісія політбюро ЦК ВКП(б) під
керівництвом В. Молотова розробила план кампанії з розкуркулення,
затверджений таємною партійною постановою від 30 січня поточного року “Про
заходи у справі ліквідації куркульських господарств у районах суцільної
колективізації”69.

Згідно з цим документом, господарства, що підлягали ліквідації, поділялися
на три категорії. До першої – належали учасники й організатори антирадянських
виступів. Вони мали бути “ізольовані” у в’язницях і концтаборах. До другої
категорії потрапляли усі, хто чинив менш активний опір кампанії розкуркулення.
Їх разом із сім’ями виселяли у північні райони СРСР. До третьої категорії
належали усі, хто не опирався розкуркуленню. Їм надавалися зменшені земельні
ділянки за межами колгоспних масивів. Заздалегідь визначалася кількість
господарств першої категорії (52 тис.) та другої (112 тис.), які чинитимуть опір
майбутній кампанії70.

Після аналізу здобутків УСРР в індустріалізації, А. Крушельницький робить
висновок про те, що “Націоналізм – це синтеза стремлінь нації до оформлення
себе в державу”, а намагання одного або іншого класу – експлуататорів або
експлуатованих до захоплення влади та її реалізація – це стремління держави
до оформлення повнокровної нації71. На його думку, “Жовтнева революція і
наслідки формування радянської України, держави в об’єднанні з іншими
національним державами в СРСР, вирішили цю проблему, позаяк питання
“самостійности” й “федеративного зв’язку” України, Білорусі, РСФРР,
Кавказу вимагає окремого обговорення”72.

66 ЦДІА України у Львові, ф. 361, оп. 1, спр. 20, арк. 133.
67 Там само, арк. 134.
68 Там само, арк. 135.
69 Суцільна колективізація. “Розкуркулення” , доступно 1 вересня 2014 року,  http://

www.territoryterror.org.ua/uk/history/1919-1939/ussr/srsr4/.
70 Там само.
71 ЦДІА України у Львові, ф. 361, оп. 1, спр. 20, арк. 136.
72 Там само.
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А. Крушельницький аналізуючи соціальні експерименти періоду Української
революції зазначав, що лише Жовтнева революція поклала край

“усім хитанням уенерівщини, яка після упадку царської Росії намагалася об’єднати
інтереси капіталізму з інтересами пролетаріяту й витворити демократичну
республіку... ”, державу, в якій найбільше влади мали б визискувачі й визискувані –
справа соціально неможлива, що “... виказало всю кволість У. Н. Р.”73.
На його переконання, упродовж 1917–1919 рр. лише Гетьманат, коли б мав

підтримку капіталістичного світу, міг би себе проявити, оскільки дотримувався
буржуазної лінії, поневолення селянства й пролетаріату. “Все інше, що було
поставлене на компромат капіталу й праці, було кволе й мусіло загинути.
Ось де треба шукати упадку У.Н. Р. ”74. А. Крушельницький розмірковував,
що лише прихід радянської влади та її гасло “Уся влада пролетаріатові” зумовли
усуненням нетрудового, буржуазного й дрібнобуржуазного елементу, передачу
влади трудовим масам, усіх засобів державного апарату селянам і робітникам,
“отож варстату праці (землі й заводів), отож культурних цінностей
(школи, освітніх, позашкільних чинників – театр, кіно, преса, книжки,
викладацьких заль), визволення української економіки від її колоніяльного
характеру”75, а розбудова промисловості полягала у відмові від національного
поневолення, звірячого шовінізму, формування державного апарату з пролетаріату
та під його контролем76.

Не менш важливим здобутком радянської влади А. Крушельницький уважав
зміни у соціальних відносинах, а саме: домінування селянства, робітництва і
трудової інтелігенції, усунення від влади нетрудової буржуазії. На його думку,
трудова інтелігенція з її дрібнобуржуазними звичками “...за дуже малими
винятками – С. В. У й інших саботажницьких чинників – стає в ряди
трудових мас і працює в ногу з пролетарською владою”77. До речі, про
події, пов’язані з процесом над СВУ, повідомляло й “Діло”78 на основі інформації,
поданої у “Пролетарській правді”, долучаючи коментарі як редакційної колегії,
так і дописувачів.

Особливості українського націоналізму А. Крушельницький вбачав у його
сформованості на соціальній перебудові нації й державної влади в УСРР, у
консолідації національної верхівки на західноукраїнських землях, у спробі
перевороту в радянській Україні й повернення буржуазно-фашистської влади79,

73 ЦДІА України у Львові, ф. 361, оп. 1, спр. 20, арк. 137.
74 Там само, арк. 138.
75 Там само, арк. 139.
76 Там само, арк. 140.
77 Там само, арк. 140–141.
78 “Процес “Спілки Визволення України”. Зізнання Холодного в освітленні “Пролєтарської

Правди”,” Діло, 10 квітня 1930, 3–4.
79 ЦДІА України у Львові, ф. 361, оп. 1, спр. 20, арк. 141.



402

І. Зуляк, М. Зуляк, А. Кліш
ISSN 2078-6107. Вісник Львівського університету. Серія історична. 2017. Спецвипуск. С. 388–406

оскільки “умисли провідної фашистської західноукраїнської національної верхівки
це не бажання галицької трудової інтелігенції, а розвиток подальших подій виявить
усі помилки буржуазної фашистської західноукраїнської верхівки”80.

А. Крушельницькому належить не лише важлива роль у виданні й редагуванні
часопису “Нові шляхи”. Варто наголосити на тому, що у кінці 20-х – на початку
30-х років ХХ ст. він перебував не лише на радянофільських позиціях, але й
виступав пропагандистом, агітатором й ідеологом радянізації у Галичині.

Видання виходило книгами, декілька з них формували том. Наприклад, книги
1/2 утворили том 1, книги 3/4 – том 2 і так далі. Його видавала видавнича
спілка “Нові шляхи”, заснована за ініціативи А. Крушельницького 15 січня 1929
р. у Львові81. Статут видавничої кооперативи “Нові шляхи” з обмеженою
відповідальністю у Львові, прийнятий 15 січня 1929 р. й включав 11 основних
розділів82. Мета діяльності кооперативи полягала у тому, щоб “підносити
заробіток членів веденням при ньому підприємств і підносити культурний
рівень членів”83. Основні завдання кооперативи пов’язувалися з виданням
журналів, часописів, книжок, художніх і мистецьких творів, заснуванні друкарень
і книгарень, організації читалень, клубів, бібліотек, курсів, виставок і екскурсій,
виділенні стипендій, проведенні конкурсів тощо84.

На початковому етапі часопис був доволі демократичним. Редакційна колегія
пропонувала читачам дати відповіді на 26 питань анкети-опитування85.
Особливістю видання було використання “академічного правопису”, прийнятого
НТШ, оскільки “Нові шляхи” видавалися у друкарні цієї інституції. Перехід на
новий правопис відбувався поступово86.

Журнал мав радянофільське спрямування і був своєрідним продовженням
громадського місячника “Шляхи” (1915–1918)87. Микола Ільницький зазначав,
що “декларуючи свою ідеологічну позицію, “Нові шляхи” не були зашореним
вузькопартійним часописом і зуміли на перших порах згуртувати навколо себе
широке коло демократично настроєної творчої інтелігенції. Тут можемо знайти
цікаві огляди розвитку української поезії в Галичині повоєнного періоду, рецензії
на нові книги”88.

У перші роки існування часопис перебував на загальнодемократичній
платформі, у ньому друкувалися письменники різної ідеологічної орієнтації:
Б. Лепкий, С. Черкасенко, О. Турянський, К. Гриневичева, Ю. Опільський,

80 ЦДІА України у Львові, ф. 361, оп. 1, спр. 20, арк. 142.
81 ЦДІА України у Львові, ф. 311, оп. 1, спр. 1. арк. 1–4.
82 Там само, арк. 1–4.
83 Там само, арк. 1.
84 Там само.
85 ЦДІА України у Львові, ф. 311, оп. 1, спр. 2, арк. 13–13 зв.
86 ЦДІА України у Львові, ф. 311, оп. 1, спр. 3, арк. 1.
87 Микола Ільницький, Статті про Львів. Літературний Львів першої половини ХХ ст.
88 Там само.
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Я. Кондра, В. Бобинський, С. Гординський, Ю. Косач і Ю. Опільський,
В. Гренджа-Донський, С. Масляк, С. Черкасенко, А. Коломиєць, О. Турянський,
Я. Кондра, В. Бобинський, А. Павлюк. Тут друкували історичні, літературознавчі
та мистецтвознавчі розвідки І. Свєнціцький, М. Рудницький, С. Гординський,
І. Крип’якевич, В. Щурат89.

Поступово часопис дедалі більше переходив на ортодоксальні прорадянські
позиції, звужувалося коло його авторів. У журналі були вміщені погромні статті
про українську еміграційну поезію як представників старшого (О. Олесь,
В. Самійленко, С. Черкасенко), так і молодшого поколінь (Є. Маланюк), було
піддано гострій критиці перші книги історичної епопеї Б. Лепкого про гетьмана
Івана Мазепу тощо. Через зміну редакційної політики  від часопису відійшла
переважна частина ще вчорашніх прихильників і авторів90.

Архівні матеріали підтверджують тезу про часопис як прорадянське видання.
Редакція “Нових шляхів” не лише цікавилася новинками, які відбувалися в УСРР,
але й намагалася їх використовувати у своїх публікаціях. Так, Ю. Кулинич,
підготував для редакції постанови й резолюції, прийняті на ІІІ з’їзді партії, а
саме: “Про партійне керівництво літературою”, “Про ставлення до
непролетарських організацій”, “Про значення войовничого матеріалізму”,
“Перевага та монополія”, більшовицькі постанови й резолюції тощо91.

Деякі огляди газет та інші публікації, передруковані з радянських й іноземних
видань, редагував А. Крушельницький. Зокрема, у повідомленні про проведення
вечора української культури, організованого газетою “Комсомолець України” в
Харкові йшлося про те, що “сьогодні зібрався міський комсомольський актив,
квіти столичної організації – сказав Хвиля, – є факт безсумнівного зрушення в
бік приєднання робітничої молоді до української культури. Мало відвідувати
український театр та співати українські пісні. Треба, щоб комсомол став душею
великого національно-культурного процесу, що його зараз здійснює пролетаріят
України”92.

До речі, цитований текст А. Крушельницький викреслив повністю і усунув
термін “пролетарські” письменники93.

Окрім того, варто наголосити на тому, що редакція “Нових шляхів” інформала
читача про події в радянської України в культурній, економічній та технічній
сферах, про події в літературі, кінематографітощо94.

За підрахунками редакції, із місячником співпрацювали близько 200 осіб “з
усіх українських земель”, а також опубліковано праці майже 60 іноземних

89 Микола Ільницький, “Нові шляхи – журнал”.
90 Там само.
91 ЦДІА України у Львові, ф. 311, оп. 1, спр. 7, арк. 1, 2, 7, 10.
92 ЦДІА України у Львові, ф. 311, оп. 1, спр. 8, арк. 2.
93 Там само.
94 ЦДІА України у Львові, ф. 311, оп. 1, спр. 7, арк. 3, 6, 17, 21.
95 Микола Ільницький, “Нові шляхи – журнал”.
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авторів95. У деяких зверненнях передплатників до редакційної колегії були
прохання отримати усі номери часопису за весь рік. Висловлювалося бажання
С. Шведенка з Дніпропетровська мати можливість ознайомитися з “Історією
політичної думки галицьких українців” К. Левицького та “Історією визвольних
змагань галицьких українців”, оскільки, як писав автор “в Радянській Україні
цього дістати не можу”96.

Часописом “Нові шляхи” цікавилися не лише приватні особи, але й окремі
організації. Так, товариство “Сокіл” із Гайворонки у листі від 16 жовтня 1929 р.
просило надсилати його на вказану адресу97, правління Українського науково-
технічного товариства (м. Харків)98, бібліотека Київського інститут народної
освіти99 та інші.

Варто наголосити на тому, що “Нові шляхи” мали міжнародне визнання, про
що свідчать листи-прохання про передплату за кордон. Так, у приватному листі
з Відня, датованому 22 лютого 1929 р., висловлювалося прохання про передплату
видання; українське академічне товариство “Січ” у Відні також передплачувало
часопис100.

Про прорадянськість змісту “Нових шляхів” свідчить як тематика публікацій,
так і трактування редакційною колегією подій, що відбувалися в УСРР. Зокрема
про це йдеться у статті А. Аршавського “Внутрішня організація колгоспів”,
надрукованій у журналі “Огонек” № 16 від 10 червня 1930 р.101  Її автор, виходячи
з радянських постулатів, намагається колективні принципи,  які
використовувалися в колгоспах вважати “вселенською машиною”, що “пускає
в рух і регулює працю в колгоспах”102. А. Аршавський переконаний у тому, що
“зорганізувати працю в колгоспі, що об’єднює тисячі селян на території
декількох десятків тисяч гектарів – це велетенське завдання”103.

Розхвалюючи колгоспи, автор зазначав, що колгоспи це нове явище у світовій
історії, новий етап прогресу суспільного життя і комуністичної революції.
Завершуючи статтю, він писав, що “намічене партією завдання – максимально
збільшити засівну площу й підняти врожайність полей – цілковито відповідає
селянським стремлінням і побажанням. Тому-то й бачимо ми часто такий підйом
духа й ентузіазм на польових роботах, і в цьому запорука бурхливого зросту й
повного успіху колгоспного руху”104.

96 ЦДІА України у Львові, ф. 311, оп. 1, спр. 9, арк. 17.
97 Там само, арк. 20.
98 Там само, арк. 41.
99 Там само, арк. 43 зв.
100 ЦДІА України у Львові, ф. 311, оп. 1, спр. 10, арк. 1, 6.
101 ЦДІА України у Львові, ф. 361, оп. 1, спр. 25, арк. 1, 7.
102 Там само, арк. 1
103 Там само, арк. 1.
104 Там само, арк. 7.
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Звичайно, що в умовах міжвоєнної Польщі, практично усі видання
конфісковувалися нею. Зокрема, 30 січня 1930 р. А. Крушельницький отримав
повідомлення від львівського міського староства, в якому зазначалося, що,
виходячи з 73 артикулу розпорядження президента Польщі від 10 травня 1927 р.
про пресу, стаття під назвою “Біг в сутінках” (листопад 1930 р.) порушує вказане
положення105.  Головного редактора “Нових шляхів” звинувачували у
насильницькій зміні державного ладу Польщі. А. Крушельницький, як головний
редактор “Нових шляхів”, виступав проти такого трактування владою матеріалів,
друкованих на сторінках часопису106.

Остання відома книга, 8/9, вийшла у вересні 1932 р. Імовірно, надалі часопис
не виходив через несприятливу ситуацію, пов’язану з матеріальними
труднощами, про що й повідомляла редакція в останніх номерах. З 1933 р. журнал
перестав існувати у зв’язку з переїздом родини Крушельницьких до УСРР107.

Таким чином, А. Крушельницький в силу ідеологічних обставин перебував
під “впливом” здобутків радянізації в УСРР, використовуючи радянську модель
критики, суб’єктивно й заідеологізовано оцінював роль західноукраїнського
націоналізму в тогочасних умовах щодо його безперспективності й відсутності
можливостей для суспільно-політичного поступу.

105 ЦДІА України у Львові, ф.361,оп. 1, спр. 4, арк. 1.
106 Там само, арк. 6.
107 Микола Ільницький, “Нові шляхи – журнал”.
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Anton Krushelnytsky owns a considerable part of articles of journalistic content. It should be
emphasized that in the 20-30’s of the twentieth century. he was not only in nationalist positions, but
acted as propagandist, agitator and ideologist of Sovietization in Eastern Galicina.

The article analyzes the political orientations of Anton Krushelnytsky – public-political figure,
writer, publicist, literary critic, journalist, translator, educator, editor and publisher. In particular, it
refers to his work “Two nationalisms”, published in 1930 in the journal “New ways” and Sovietophile
subjects of this magazine (1929–1932 biennium), edited by him. A. Krushelnytsky was, under ideological
circumstances, under the “influence” of the achievements of Sovietization in the Ukrainian SSR, used
the Soviet model of critique, subjectively and ideologically assessed the role of Western Ukrainian
nationalism in the current conditions regarding its futility and lack of opportunities for socio-political
progress.

Key words: Anton Krushelnytsky, ideology, nationalism, radyanofilstvo, Galicina, Soviet Ukraine,
“New Ways”.


