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Ігор Чорновол

Образ америки у виданнях “ПрОсвіти”

Студія акцентує на американофільських настроях галицьких народовців, як і 
київських українських діячів. Упродовж 1882–1906 рр. львівська “Просвіта” опуб
лікувала вісім брошур з історії США, дві з них було перевидано. Проамериканські 
настрої притаманні й багатьом іншим гуртам лібералів Європи – на противагу 
періо дові 1919–1939. Тоді “Просвіта” не видала жодної такої брошури.
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У бібліографії видань “Просвіти” привертають увагу десять видань про Спо-
лучені Штати Америки, опублікованих наприкінці XIX – на початку ХХ ст., а вод-
ночас факт відсутності хоча б одного окремого видання з історії Австрії1. 

Вже перший календар товариства “Просвіта” розпочинався з тексту Ісидора 
Шараневича “Значення Америки для світової культури”, який закінчувався такими 
словами: “Єсли то єст воля Провидіння, то Америка покликана статися в будучнос-
ти в світі торгівельнім і культурно-історичнім тим, чим є серце в чоловічім орга-
нізмі, відки животна кров виходить і куди вона, окруживши всі состави тіла, назад 
повертає”2. У 1882–1883 рр. Товариство “Просвіта” видало три брошури Олексан-
дра Барвінського, в яких він пропагував англо-американські зразки раціонально-
інтенсивного господарювання, самоврядування, урбанізації та культурної модер-
нізації, навіть порівнював сучасних йому українських діячів Івана Борисикевича, 
Івана Наумовича, Степана Качалу та ін. з Авраамом Лінкольном, Бенджаменом 
Франкліном тощо3. Дві брошури – про відкриття Америки та життя мореплавця 
Якова Кука – написав отець Кирило Селецький, проповідник і організатор жіно-
чого чернечого чину служебниць4. 1890 р. львівська “Просвіта” видала текст кия-
нина Василя Грінченка про вбитого 1881 р. президента США Джеймса Ґарфільда5, 
а 1905 р. – текст Марії Грінченко про війну за незалежність США6. Хронологічно 
останню брошуру – текст у формі розмови просвітителя з селянами у читальні – 
1906 р. написав Іван Петришин7.

Отже, чим пояснюються симпатії українських діячів останніх трьох десяти-
літь XIX – початку ХХ ст. до Сполучених Штатів Америки?

У період позитивізму інтеліґенція відкидала все, що існувало поза емпіричним 
досвідом. Вважалося, що саме здоровий глузд і науково-технічний прогрес приведе 
людство до процвітання. Відтак засноване на засадах раціонально-протестантської 
етики технологічне суспільство фермерів США – до того ж найдинамічніше у світі 
– видавалося суспільним ідеалом не лише галицьким, а й усім європейським лібера-
лам8. Ба, навіть москвофіл І. Наумович пропагував американський досвід у такому 
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руслі на сторінках редагованої ним “Науки”9. А от подружжя Грінченків передовсім 
приваблювало практичне застосування  в США доктрин лібералізму та націоналіз-
му10, К. Селецького натомість – піонерський дух першовідкривання й авантюриз-
му11. Зауважимо, такі настрої поділяв також його сучасник москвофіл Осип Мон-
чаловський, який навіть описав свої власні пригоди в басейні Амазонки та США, 
хоча невідомо, чи він там бував взагалі12. І навіть Іван Франко прославив авантю-
ризм піонерів у поемі “Конкістадори” (1904)13.

Однак про джерела натхнення редакції календаря ”Просвіта” та І. Шараневича 
ми не знаємо. Зауважимо, що, крім статті “Значення Америки для світової культури”, 
професор австрійської історії Львівського університету за все своє життя не напи-
сав жодного рядка ані з історії Австрії, ані світової історії14. Все ж можна здогаду-
ватися, що, по-перше, це наслідок симпатій галичан до нещодавньої перемоги селян 
американської Півночі над плантаторами Півдня, по-друге, дворічних гострих дис-
кусій у польській пресі Львова щодо статті Людвіка Повідая “Поляки та індіанці”15.

Нарешті, відповідаючи на поставлене запитання, варто також врахувати мігра-
ційні процеси. Еміграція українців до Америки розпочалася на початку XVII ст., 
коли до Джеймстауна у Вірджинії прибув доктор медицини Лаврентій Богун. Спис-
ки вояків армії Джорджа Вашингтона включають також типові українські імена та 
прізвища: Jakiv, Nemyrych, James Sadowsky, Grabovsky, Samijlo та ін.16 Процес на-
був ознак масовості наприкінці XIX ст., коли з Галичини до США, Канади й Брази-
лії мігрували тисячі осіб. Проблема була настільки серйозною, що 1877 р. намісник 
Галичини граф Альфред Потоцький підписав таємний циркуляр про протидію мі-
грації17. Тож завдяки зв’язкам емігрантів з їхньою батьківщиною американські но-
вини стали звичними на шпальтах української преси, розпочинаючи з 1890-х років18. 

Водночас варто зауважити, що всупереч урядовим рекомендаціям, видання 
“Просвіти” заохочували міграцію. Відзначимо також видання українських опонен-
тів міграції до Америки, інспірованих, однак, не “Просвітою”, а польським “Комі-
тетом видавництва книжечок народних”19.

Підсумовуючи, зауважимо, що громадянська війна в США 1861–1865 рр. при-
вернула увагу не лише галицьких лібералів, а й усієї Європи. Відтак у другій по-
ловині XIX ст. галичани були добре поінформовані про американські справи, чому 
посприяло й зростання еміграції.  До того ж просвітителі пропагували також аме-
риканські технологічні інновації, які особливо приваблювали селян. Відтак аме-
риканофільські видання Товариства “Просвіта”, а також статті на шпальтах пре-
си, особливо останніх трьох десятиліть XIX ст., дають підстави стверджувати, що 
в той час принаймні пов’язана з “Просвітою” частина галицьких політиків вважа-
ла за суспільний ідеал саме Сполучені Штати Америки. Для порівняння: у міжво-
єнний час “Просвіта” не видала жодного окремого видання про Америку. Очевид-
но, крах УНР і ЗУНР спричинив часткове розчарування в цінностях лібералізму, а 
водночас галичани втратили інтерес і до суспільства США.

Ihor Chornovol. The image of America in the publications of “Prosvita”
This study focuses on the proAmerican feelings of the Ukrainian liberal activists 

in Galicia and Kyiv as well. Total number of the proAmerican brochures published in 
Lviv by “Prosvita” in 1882–1906 was eight ones, two of them were reedited. Contrary 
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to the period 1919–1939, generally many other liberal circles in all Europe had the same 
friendly feelings towards the USA. “Prosvita” published none proAmerican text in the 
Polish times.

Key words: Ukrainian national movement, XIX century, “Prosvita”, frontier, USA 
history.
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