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АНОТАЦІЯ
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2019.
Важливість та потреба різнобічного дослідження історії виникнення
професійних спілок, формування й розвитку профспілкового руху в Україні
пов’язана з низкою чинників.
Передусім це стосується дотеперішнього стану недостатньої кількості
опрацьованих джерел, оскільки більшість з них створена чужими мовами і
опинилася в закордонних архівах, бібліотеках.
По-друге, тема профспілкового руху є багатоплановою й чимало з її аспектів
потребує значно глибшого і ґрунтовнішого вивчення. У вітчизняній історіографії
відсутні наукові праці, які б визначали місце й роль профспілок у формуванні чи
відродженні громадянського суспільства, особливостей їх взаємовідносин та ін.
По-третє, досліджувана тема дає значний аналітичний матеріал для
наукового опрацювання низки ключових проблем історії Східної Галичини
австрійського періоду, зокрема: системи освіти, законодавчої бази держави,
управління у краї, економічного і соціального розвитку, розвою українського
національного руху тощо.
По-четверте, в умовах розбудови демократичних інституцій незалежної
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профспілкового руху мають наукове, прикладне й практичне значення.
Актуальність роботи також визначається динамізмом розвитку сучасного
світу, переходом нашого суспільства від авторитаризму, тоталітаризму до
демократії та європейських економічних цінностей, у чому професійні спілки
відіграли велику роль.
Наукова новизна дослідження полягає в першій у вітчизняній історіографії
спробі комплексного висвітлення історії зародження та розвитку профспілкового
руху в Східній Галичині у 1817–1918 рр. на основі результатів дослідження й
узагальнення джерельних матеріалів.
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Вперше на теоретичному рівні у вітчизняній історичній науці системно та
концептуально досліджено сутність професійних організацій, а також їхню
соціальну роль, особливості функціонування й розвитку в умовах існування
поліетнічного суспільства, виокремлено характерні та особливі риси внутрішньої
діяльності, отримано нові науково обґрунтовані результати. На підставі аналізу
суспільного значення професійних спілок й профспілкового руху можна
стверджувати, що від часу появи першої профспілки вони стали невід’ємною
частиною суспільної структури та громадським фактором впливу на ринкові
відносини і в процесі розвитку суспільства удосконалювалися як громадські
інститути. Вони розвивались і змінювалися разом із поступовим розвитком
суспільства.
Перші професійні організації на українських землях з’явилися в середовищі
львівських друкарів у листопаді 1817 р. як незалежні колективні організації
самозахисту у формі робітничих товариств та кас взаємної допомоги. Тому
закономірно, що в основі їхньої діяльності стала робітнича солідарність, взаємна
підтримка й допомога. Практична діяльність зосереджувалася, насамперед, на
матеріальній підтримці та допомозі колег на випадок травматизму, втрати
працездатності, а у випадку смерті – покриття витрат на поховання, утримання
вдів, сиріт тощо.
Важливо, що творцями та активними діячами професійних організацій
Східної Галичини виступали робітники і службовці різних професій й
національностей. Упродовж першої половини ХІХ ст. відбувалася кристалізація
діяльності профспілок під дією різних заходів з боку адміністрацій, поліції,
владних структур, що сприяло дальшому згуртуванню робітництва.
У процесі еволюції профспілки рухалися від невеликих напівзакритих
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організацій, які поступово розширювали свою роль, місію та значення у
суспільстві. Вони переходили від захисту інтересів найманих працівників
безпосередньо на робочому місці (підвищення заробітної плати, покращення умов
праці, техніки безпеки, обмеження тривалості робочого дня і т.д.) до ширшого
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діапазону діяльності (участь в управлінні виробництвом, налагодження системи
професійної-технічної освіти, організації дозвілля, оздоровлення, лікування,
відпочинку тощо).
Революція 1848–1849 рр. в Австрійській монархії змінилась періодом реакції,
під час якої у Східній Галичині почало примусово утверджуватися домінантне
становище поляків у політичному, соціальному, економічному, культурному,
освітньому житті.
Соціальним феноменом, з погляду сьогодення, видається історія створення в
червні 1848 р. та діяльності професійного “Товариства приватних службовців”
(“Towarzystwo Urzędników prywatnych”) Галичини. Воно проіснувало менше року
та був здобутий вельми знаковий для профспілкового руху досвід. Організатори
поставили перед собою мету – згуртувати різнофахових найманих службових осіб
(польових, гайових, лісових, механіків, адвокатів, дистиляторів, економів і ін.) для
спільного вирішення проблем їх соціального захисту, що, зрештою, стане
характерною місією професійних спілок. Організація першою в територіальних
межах Австрійської імперії заснувала власний друкований орган – часопис під
назвою “Приватний службовець” (“Urzędnik prywatny”). Його перший номер
вийшов у Львові 17 серпня 1848 р. Як згодом підтвердило життя, роль
профспілкової преси у формуванні та поширенні профспілкового руху виявилася
надзвичайно важливою.
Вищим етапом у процесі становлення та розвитку профспілкового руху в
Східній Галичині є створення в 1856 р. у Львові Загальноміського професійного
стоваришування взаємної допомоги друкарів міста. Тепер професійна спілка
вийшла за межі друкарських підприємств, позбулася впливу адміністрації та
власників і на власний розсуд формувала перспективи й шляхи свого подальшого
розвитку. Важливо, що стоваришування надавало грошову допомогу не тільки
працівникам, але і їхнім родинам, що було затверджено у статуті. Крім цього,
професійне товариство забезпечувало матеріальною підтримкою колишніх своїх
членів – осіб старшого віку, інвалідів, вдів, дітей-сиріт; організовувало дозвілля
для своїх членів тощо.
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Поява державного патенту в 1859 р. полегшила процедуру створення
профспілок, розширила перспективи для їх формування та розвитку майже в усіх
галузях господарства. Тепер, в нових умовах, профспілки прагнули забезпечити
рівну із роботодавцями можливість задоволення соціально-культурних потреб
представників найманої праці, брати участь у формуванні робітничого та
соціального законодавства. Вони вимагали від державних органів враховувати
їхню колективну думку при формуванні державної соціально-економічної
політики, керуватися при її виробленні суспільними інтересами громадянської
злагоди і соціального партнерства.
Певною передумовою активізації подальшого розвитку профспілкового руху
в Східній Галичині стали політичні зміни, які відбулися в Австрії. Насамперед
йдеться про падіння кріпосного права, численні законодавчі акти, ухвалення
конституції дуалістичної держави – Австро-Угорщини 21 грудня 1867 р. Її
положення запроваджували законне право громадян на проведення зборів,
створення професійних робітничих об’єднань на виробництвах, свободу слова,
висловленні думок в усній чи письмовій у друкованих виданнях.
Головною подією у профспілковому русі 1870-х рр. стали організація і
проведення професійною спілкою “Товариство поступове” першого страйку у
Східній Галичині, який відбувся у Львові 24–30 січня 1870 р. Порівняно
незначний виступ поліграфістів започаткував потужну хвилю страйкової
боротьби професійних спілок друкарів, пекарів, стельмахів, колісників, шевців,
кравців, будівельників, залізничників і ін. Під впливом активізації діяльності
професійних організацій у квітні 1870 р. влада змушена була ухвалити закон про
коаліційне право, що забезпечувало можливість легальної організації та
проведення страйкових виступів. Закон забезпечував роботодавцям попереднє
отримання інформації про страйк, вимоги страйкарів і, таким чином, давав змогу
організовувати запобіжні заходи і тримати невдоволених під власним контролем.
Наприкінці ХІХ ст. серед професійних спілок Східної Галичини особливе
місце посіло відновлене у Львові в 1867 р. “Товариство взаємної допомоги
приватних службовців”. Лише упродовж першого року існування воно зуміло
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реанімувати та створити свої нові відділи й осередки у 71 повіті не тільки в
Галичині, але й на землях Буковини, Західної Волині, Холмщини й Підляшшя.
Загалом, засновники товариства мали вдало сформовану організаційну структуру,
дієву головну управу та наглядову раду, авторитетні повітові відділи, численних
активістів, що забезпечило ефективне функціонування організації. Злагоджена
діяльність давала відповідні результати.
Наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. роль та суспільна місія багатьох
професійних спілок вже не зводилася лише до того, аби бути посередниками між
робітниками і підприємцями на ринку праці. Втой час відбувається об’єднання
локальних професійних товариств, утворення загальногалузевих організацій.
Ініціатором ще в грудні 1893 р. на своєму конгресі виступила соціалдемократична робітнича партія Австрії, яка агітувала за створення класових
професійних спілок. Цю ідею підтримали галицькі соціал-демократи. Захоплення
новими ідеями та гаслами сприяло динамічному зростанню кількості членів
профспілок і навіть зміцненню професійного руху в Галичині. Кульмінацією
стала нова хвиля страйковий виступів та акцій протесту 1905–1907 рр.
Але поглиблення міжнаціональних суперечностей у галицькому суспільстві,
активізація національно-визвольних рухів спричинили деструктивні процеси у
профспілковому русі. В умовах загострення міжнаціональних протиріч у
суспільстві більшість секцій австрійської соціал-демократії виявилася розколотою
внаслідок посилення всередині національних тенденцій. Ще наприкінці століття
це призвело до створення національних (української, польської, єврейської)
профспілкових комісій, які вже від початку ХХ ст. активно пропагували
формувати національний профспілковий рух, внаслідок чого було створено багато
нових професійних об’єднань, відбулося їх національне перезавантаження.
Мимоволі професійні організації Східної Галичини стають носіями й суспільними
виразниками національних думок, ідей та настроїв найманих робітників, їхнім
колективним голосом, що нерідко мав величезну силу й вагу.
Напередодні Першої світової війни потужний підйом профспілкового руху в
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Галичині
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було

зумовлено

загостренням
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міжнаціональних протиріч й непорозумінь в краї, світовою економічною кризою,
рістом безробіття та ін.
Неймовірного важкого та спустошливого удару профспілковому руху
Східної Галичини завдала Перша світова війна. Вона відвернула від мирної праці
сотні тисяч спілчан і кинула їх у горнило воєнних дій. Війна і її трагічні наслідки,
велетенські

збитки,

завдані

житловому,

промисловому,

виробничо-

господарському та іншим секторам, розруха, безробіття сприяли загальному
збіднінню населення, поширенню злиднів, унеможливленню одноосібного
існування. Саме професійні спілки Східної Галичини, навіть, у надзвичайно
важких умовах, з метою запобігання голоду організовували громадські кухні та
вуличні харчевні, надавали своїм членам можливу підтримку і, фактично, були
єдиними організаціями, що стали на захист знедоленого галицького населення.
Ключові слова: профспілка, захист, робітники, Східна Галичина, товариство,
взаємодопомога.
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ANNOTATION
Berest I.R. Trade union movement in Eastern Galicia in 1817-1918. – Qualifying
scientific work is on rights for a manuscript.
Dissertation for obtaining the degree of Doctor of Historical Sciences in the
specialty 07.00.01 History of Ukraine. – Ukrainian Academy of Printing, 2019.
The importance and need for a comprehensive study of the history of the trade
unions emergence, the formation and development of a trade union movement in
Ukraine is due to a number of factors. First of all, it concerns the current state of
insufficient amount of worked sources, since most of them are created in foreign
languages and found in foreign archives, libraries. Secondly, the theme of the trade
union movement is versatile and multifaceted, and many of its aspects require a much
deeper and more thorough study. In the national historiography there are no scientific
works that would determine the place and role of trade unions in the formation or
revival of civil society, the peculiarities of their interrelations, etc. Thirdly, the subject
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under study provides significant analytical material for the scientific study of a number
of key issues of the history of Eastern Galicia of the Austrian period, in particular:
education systems, the legislative framework of the state, regional administration,
economic and social development, the development of the Ukrainian national
movement, etc. Fourthly, in conditions of development of democratic institutions of
independent Ukraine, analysis and accumulation of historical experience regarding the
development of the trade union movement are not only scientific but applied and
practical. The urgency of work is also determined by the dynamism of the development
of the modern world, the transition of our society from authoritarianism, totalitarianism
to democracy and European economic values, in which professional unions played an
important role.
The scientific novelty of the research is the first attempt for the national
historiography to attempt to comprehensively cover the origin and development of the
trade union movement of Eastern Galicia in 1817-1918 on the basis of the results of the
generalization of the revealed sources.
For the first time at the theoretical level in the national historical science
systematically and conceptually studied the essence of professional organizations, as
well as their social role, peculiarities of functioning and development in the conditions
of the existence of a polyethnic society, the distinctive features and specific features of
the internal activity are singled out, new scientifically grounded results are obtained.
Based on the analysis of the social significance of trade unions and the trade union
movement, it can be argued that from the time of the first trade union they became an
integral part of the social structure and the public factor of influence on market relations
and in the process of development of society, they were perfected as public institutions.
They developed and changed along with the gradual development of society.
Based on the analysis of the preconditions for the emergence and development of
trade unions and the trade union movement, it can be argued that from the time of its
occurrence, the trade unions became an integral part of the social structure and public
factor of influence on market relations and in the process of development of society
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were perfected as public institutions. They evolved and changed along with the gradual
development of society.
The first professional organizations in the Ukrainian lands appeared in the area of
the Lviv printing industry in November 1817 as independent collective self-defense
organizations in the form of workers' associations and Mutual Assistance Cases. In
1833, employees of the Lviv State (Austrian) Government Printing Office started the
mutual assistance cashier fund. The third working cashier was created in 1847 in Lviv
by printers of the Ossolinsky Polish cultural and educational institution (existed till
1850).
It is therefore logical that the basis of their activities was working solidarity,
mutual support and assistance. Practical activity focused, first of all, on the material
support and assistance of colleagues in the event of injury, disability, and in case of
death - covering the cost of burial, the maintenance of widows, orphans, etc.
It is important that the creators and active leaders of the professional
organizations of Eastern Galicia were workers and employees of various professions
and nationalities. During the first half of the ХІХ centurycrisisation of trade unions
activity took place under the influence of various measures by the administrations, the
police, and the authorities, which facilitated the further unification of the workers.
In general, in the process of evolution, trade unions moved from small semiclosed associations of corporate type to open, numerical, voluntary organizations, which
gradually expanded their role, mission and significance in society. In the process of
development, they moved from protecting the interests of hired workers directly at the
workplace (wage increases, improvement of working conditions, limitation of the
duration of the working day, etc.) to a wider range of activities (participation in
production management, the establishment of a system of vocational education, leisure,
health, treatment, rest, etc.).
The Revolution of 1848-1849 in the Austrian monarchy was replaced by a period
of reaction, during which, in Eastern Galicia, the dominant position of the Poles in
political, social, economic, cultural, and educational life began to be enforced in Eastern
Galicia.
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From the point of view of the present, the social phenomenon appears in the
history of creation in June 1848 and the activities of the professional “Society of Private
Servants” (“Towarzystwo Urzędników prywatnych”) of Galicia. It lasted less than a
year, and the experience of the trade union movement, was gained. The organizers have
set themselves the goal of rallying diverse hired servants (field, native, forest,
mechanics, lawyers, distillers, economics, etc.) to jointly address their social protection
problems, which will ultimately become a characteristic mission of trade unions. This
organization, the first within the territorial limits of the Austrian Empire, established its
own publishing agency, a magazine called "Private Official" ("Urzędnik prywatny").
His first issue was published in Lviv on August 17, 1848. As the life of life was
confirmed, the role of the trade union press in shaping and spreading the trade union
movement was extremely important.
The highest stage in the process of formation and development of the trade union
movement in Eastern Galicia is the creation in 1856 in Lviv of the All-Ukrainian
professional co-operation of the mutual assistance of the city printers. Now the trade
union has gone beyond the printing industry, got rid of the influence of the
administration and the owners and, at its own discretion, shaped the prospects and ways
of its further development. It is important that co-financing provided financial assistance
not only to employees but also to their families, which was approved in the charter. In
addition, the professional society provided material support to its former members older people, people with disabilities, widows, orphans; organized leisure for its
members, etc.
The appearance of a state patent in 1859 facilitated the establishment of trade
unions, expanded the prospects for their formation and development in almost all
sectors of the economy. Now, under the new conditions, trade unions have sought to
ensure, on an equal basis with employers, the opportunity to meet the socio-cultural
needs of employees of wage labor, to participate in the formation of labor and social
legislation. They demanded from the state bodies to take into account their collective
opinion in shaping the state social and economic policy, and guided by its development
of the public interest of civil unity and social partnership.
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The political changes that have taken place in Austria have become a prerequisite
for the intensification of the further development of the trade union movement in
Eastern Galicia. First of all, it refers to the fall of serfdom, numerous legislative acts, the
adoption of the constitution of a dualistic state - Austro-Hungary from December 21,
1867. Its provisions introduced the legal right of citizens to hold meetings, the creation
of professional labor unions in the industry, freedom of speech, the expression of
opinions in oral or written, in the press or other printed publications.
The main event in the trade union movement of the 1870's was the organization
and holding of a professional association "Graduate Society" of the first strike in
Eastern Galicia, which took place in Lviv on Jan. 24-30, 1870. The comparatively
insignificant performance of printers initiated a powerful wave of strike struggle of
professional unions of printers, bakeries, handkerchiefs, wheelchairs, shoemakers,
tailors, builders, railwaymen, and others. Under the influence of the revitalization of
professional organizations in April 1870, the authorities were forced to adopt a law on
coalition law, which provided for the possibility of legal organization and conduct of
strike speeches. The law provided employers with prior information about the strike, the
demands of the strikers and, thus, enabled them to organize preventive measures and
keep them discontented under their own control.
At the end of the ХІХ century among the trade unions of Eastern Galicia a special
place was restored in Lviv in 1867 by the Society of Mutual Assistance to Private
Servants. It was only during the first year of its existence that it managed to revive and
create its new divisions and centers in 71 districts, not only in Galicia, but also in the
lands of Bukovina, Western Volhynia, Kholmshchyna and Pidlyashcha. In general, the
founders of the company had a well-formed organizational structure, an active head
office and supervisory board, authoritative county divisions, and numerous activists,
which ensured the effective functioning of the organization. The concerted activity gave
the corresponding results.
The first active association of educators on the lands of Galicia was “Pedagogical
Society in Lviv”. It arose in 1868 thanks to the state policy of the Austrian state in the
field of education. Educators considered their tasks to be active work aimed at the
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effective evolution of the educational sector, assistance in carrying out school reform in
Galicia, provision of material and moral mutual assistance to the members of the
organization.
In 1884 the “Association of Teachers of Higher Schools” was created with the
central administration in Lviv. Its creation took place at a time when in Galician society
the dissatisfaction with the low level of school education and the status of the
organization of the system of secondary schools increased.
On August 8, 1905, the first general meeting of the members of the "Mutual Aid of
Galician and Bukovinian Teachers" took place in Lviv. The main purpose of their social
activities was to provide their members with free material and legal assistance in
accordance with the provisions of the charter. The administration devoted considerable
attention to the development of the scientific component to the establishment and
maintenance of close social relations and contacts with the actual members of scientific
and cultural-educational societies, teachers of educational institutions.
At the end of the ХІХ and early ХХ centuries the role and social mission of many
trade unions was no longer confined to being mediators between workers and employers
in the labor market. At the same time there is an association of local professional
societies, the formation of general-sector organizations. The initiator in December 1893
at his congress was the Social Democratic Workers' Party of Austria, which campaigned
for the creation of class professional unions. This idea was supported by the Galician
Social Democrats. The fascination with new ideas and slogans contributed to the
dynamic growth of the number of trade union members and even the strengthening of
the professional movement in Galicia. The culmination was a new wave of strike
speeches and protests from 1905-1907.
But the deepening of the inter-ethnic contradictions in Galician society, the
activation of national liberation movements, led to destructive processes in the trade
union movement. In the context of the aggravation of interethnic contradictions in
society, most sections of the Austrian Social Democrats were split as a result of the
strengthening within national tendencies. At the end of the century, this led to the
creation of national (Ukrainian, Polish, Jewish) trade union commissions that were
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already from the beginning of the twentieth century. actively promoted the formation of
a national trade union movement, as a result of which many professional associations
were created and their national re-loading took place. Incontinuous professional
organizations of Eastern Galicia become carriers and public expressions of national
thoughts, ideas and mood of hired workers, their collective voice, which often had
enormous strength and weight.
On the eve of the First World War, the powerful rise of the trade union movement
is on the decline, which has led to an intensification of interethnic contradictions and
misunderstandings, the global economic crisis, the growth of unemployment, etc.
An incredible heavy and devastating blow to the trade union movement in Eastern
Galicia was caused by the First World War. It turned away from peaceful work
hundreds of thousands of communists and threw them into the crucible of hostilities.
The war and its tragic consequences, huge losses to the residential, industrial, industrial,
and other sectors, devastation, unemployment contributed to the general depopulation of
the population, the spread of poverty, and the impossibility of single existence. It is the
professional associations of Eastern Galicia, even in extremely difficult conditions, to
organize public cuisine and street food for the purpose of preventing hunger, provide
their members with the possible support and, in fact, were the only organizations that
have been protecting the disenfranchised Galician population.
Keywords: trade union, defense, workers, East Galicia, society, mutual
assistance.
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ВСТУП
Актуальність теми. В сучасних умовах, коли визначаються шляхи
подальшого розвитку України на демократичних засадах, очевидним є зростання
наукового інтересу до національної історії, переосмислення багатьох історичних
фактів, зокрема щодо часу та умов виникнення перших професійних спілок в
Україні, їхнього функціонування як організацій, покликаних захищати соціальні,
економічні і інші інтереси працівників найманої праці, сучасного усвідомлення
особливостей становлення та розвитку профспілкового руху загалом .
Важливість

та

проблематичність

різнобічного

дослідження

історії

створення, формування й розвитку профспілкового руху в Україні пов’язана з
низкою чинників. Передусім це стосується дотеперішнього стану недостатньої
кількості опрацьованих джерел, оскільки більшість з них створена чужими
мовами і опинилася в закордонних архівах, бібліотеках. По-друге, тематика
профспілкового руху України є багатогранною та різноплановою й чимало з її
аспектів потребує значно глибшого і ґрунтовнішого вивчення, зваженого й
неупередженого трактування. У вітчизняній історіографії досі майже немає
наукових праць за період ХIХ – початку ХХ ст., які б визначали місце і роль
професійних організацій у процесі формування чи відродження громадянського
суспільства, особливостей взаємовідносин таких професійних об’єднань та ін.
По-третє, досліджувана тема дає значний аналітичний матеріал для наукового
опрацювання інших ключових проблем історії Східної Галичини австрійського
та австро-угорського періодів, зокрема: системи формування й розвитку
професійної освіти, законодавчих ініціатив держави та профспілкових об’єднань,
особливостей й результатів австрійського управління у краї, економічного,
соціального, культурного і господарсько-виробничого та іншого розвитку,
розвою українського національного руху тощо. По-четверте, в умовах розбудови
демократичних інституцій незалежної України аналіз та акумуляція історичного
досвіду стосовно еволюції профспілкового руху мають не тільки важливе
наукове, але й прикладне, практичне і не лише загальноукраїнське, але й
загальноєвропейське та світове значення.
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Актуальність роботи обумовлена необхідністю комплексного вивчення
передумов появи і діяльності профспілок на землях України у контексті процесів
національного відродження ХІХ – поч. ХХ ст. Дослідження історії виникнення й
діяльності перших професійних організацій у Східній Галичині в хронологічних
рамках 1817 – 1918 рр. якісно збагачують історію профспілкового руху України,
піднімають її на новий рівень.
Актуальність роботи визначається динамізмом розвитку сучасного світу,
невідворотним переходом нашого суспільства від авторитаризму до демократії і
європейських економічних цінностей, у чому профспілки відіграли велику роль.
Для розвитку України в роки незалежності характерними є процеси національного відродження, ренесансу такого поняття, як громадянське суспільство.
Громадські ініціативи, асоціації, рухи і різні об’єднання громадян демонструють
динамічну тенденцію до захисту і розширення соціальної сфери, в якій цінності
й інтереси громадянського суспільства все більш чітко виокремлюються, суттєво
впливаючи на політику держави, економічної, гуманітарної систем, змінюючи та
демократизуючи їх за прикладом сучасних профспілок.
Мета дослідження полягає у всебічному й об’єктивному дослідженні
зародження, становлення й розвитку профспілкового руху в Східній Галичині в
період 1817–1918 рр.
Реалізація мети пов’язана з вирішенням таких завдань:
− проаналізувати особливості соціально-економічного розвитку краю
напередодні появи перших профспілок;
− розкрити передумови й організаційні процеси зародження перших
професійних організацій, кас взаємодопомоги в Східній Галичині;
− дослідити діяльність та еволюцію профспілки друкарів Львова;
− охарактеризувати законодавчу базу формування профспілок та розвитку
профспілкового руху;
− дати оцінку діяльності професійної спілки взаємної допомоги приватних
службовців Галичини;
− охарактеризувати діяльність профспілки “Товариство поступове”;
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− дослідити створення та діяльність інших профспілок (будівельників,
металістів, залізничників, освітян, пекарів тощо) Східної Галичини;
− вивчити

діяльність

молодіжних

професійних

спілок

галицьких

ремісників і торгівців;
− з’ясувати місце і роль професійних спілок Східної Галичини в часи
політизації національних рухів та Першої світової війни.
− простежити взаємини українських, польських та єврейських профспілок
в досліджуваний період.
Об’єктом дослідження виступив профспілковий рух у Східній Галичині в
ХІХ – на початку ХХ ст.
Предметом дослідження є основні тенденції та особливості розвитку
профспілкового руху, причинно-наслідкові зв’язки та чинники розвитку, роль і
місце профспілок в соціально-економічному, культурно-освітньому, суспільнополітичному житті Східної Галичини.
Хронологічні рамки роботи охоплюють 1817–1918 рр. Нижня межа
дослідження пов’язана з появою першої професійної організації на галицьких
землях. Верхня межа – 1918 р., дата, коли завершилася Перша світова війна, що
призвело до нового поділу світу і нових віянь у профспілковому русі.
Географічні рамки дослідження включають історичну частину Східної
Галичини, що зараз включає Львівську, Івано-Франківську, більшу частину
Тернопільської областей і південний район, так званого, Закерзоння (Надсяння).
Методи наукового дослідження. Методологічною основою роботи є
принципи

історизму,

системності,

структурного

аналізу,

об’єктивності,

всебічності та наступності щодо розгляду обраної теми.
Для вирішення завдань, поставлених у дисертації, використано низку
спеціальних історичних та загальнонаукових методів, а саме:
– спеціально-історичні:

ретроспекції,

періодизації

(діахронний),

синхронічний, порівняльно-історичний, проблемно-хронологічний, а також
описовий та історико-генетичний, що використовувалися для аналізу й
характеристики окремих джерел та їх різних груп;
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– порівняння й типології, на основі яких були визначені спільні риси та
специфіка наявних моделей професійних спілок, характерні особливості їх
поліетнічного формування, а також взаємовідносини тогочасних профспілок;
– критичний аналіз, що дав можливість автору з‘ясувати сутність окремих
положень й висновків праць вітчизняних і зарубіжних авторів, точніше
зрозуміти їх зміст з урахуванням оцінок сучасників подій і наступників;
– системний аналіз, що забезпечив дослідження взаємодії профспілок і
громадянського суспільства як підсистем загальної соціальної системи;
– соціологічний і статистичний методи, які були застосовані під час
аналізу особливостей взаємовідносин професійних спілок із метою дотримання
принципу об‘єктивності;
– контент-аналіз, який забезпечив високий ступінь достовірності, точності,
системності й об’єктивності вивчення групи джерел профспілкової преси.
Крім

того,

були

задіяні

методологічні

підходи

структурного

функціоналізму й діалектики. Зокрема, структурний функціоналізм був
використаний для визначення основних характеристик діяльності професійних
організацій, робітничих кас взаємної допомоги, а також для з‘ясування їх місця й
ролі у галицькому суспільстві. Діалектичний підхід дав змогу дослідити процес
виникнення профспілок та становлення парадигм взаємовідносин суспільства і
профспілок, а також виявити такі властивості професійних об’єднань, яких не
мала жодна зі складових тогочасного суспільства.
Емпіричну базу нашого дослідження склали матеріали низки архівних та
бібліотечних установ України, Польщі, Австрії, зокрема: місячні, квартальні,
піврічні та річні звіти про результати роботи організацій, державні статистичні
відомості про діяльність профспілок, поліцейські конфіскати, законодавчі акти,
статути, мемуари, результати соціологічних досліджень, власні спостереження
автора за перебігом діяльності сучасних профспілкових об’єднань. Використання сукупності методів забезпечило можливість розв’язання поставленої мети,
сприяло висвітленню змісту і напрямів діяльності профспілок, їх місця, ролі у
суспільно-політичному житті Східної Галичини вказаного періоду.
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В

результаті

найчисельніших,

цього

ми

зосередили

найвпливовіших

свою

професійних

увагу

спілках

на
краю,

найбільших,
таких

як

профспілки поліграфістів, приватних службовців, освітян, ремісників та
торгівців і дали характеристику іншим утворенням подібного типу.
Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в тому, що в
роботі вперше:
- проаналізовано процес заснування та розвитку перших професійниї
товариств і кас взаємної допомоги;
- охарактеризовано особливость розвитку Товариства приватних службовців
Галичини,

профспілок

поліграфістів,

освітян,

ремісників,

торгівців,

залізничників, металістів, будівельників, кравців та ін.;
- відтворено цілісну картину зародження професійних спілок та еволюції
профспілкового руху у Східній Галичині в 1817–1918 рр.;
- комплексно досліджено внесок профорганізацій у суспільно-політичний та
соціально-економічний розвиток краю;
удосконалено:
- знання про суспільну місію діяльності професійних спілок;
- відомості

про

особливості

функціонування

профспілок

в

умовах

поліетнічного суспільства;
- дані щодо соціальної та національної приналежності членів профспілок;
отримали подальший розвиток:
- спростування твердження радянської історіографії про створення перших
профспілок на землях України внаслідок революційних подій 1905–1907 рр.;
- тези про провідну і спрямовуючу роль у профспілках партії більшовиків;
- проведення наукових досліджень історичного розвитку профспілкового
руху 1817–1918 рр.
Практичне значення отриманих результатів. Висновки, отримані під час
теоретичного дослідження, дають цілісне уявлення про досвід становлення,
функціонування та розвиток профспілок на теренах Галичини спільно із
процесами творення, організації й діяльності однієї із складових суспільства –
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організованих груп найманих працівників. Вони є важливими та об’єктивно
необхідними для подальшої розробки проблем дослідження профспілкового
руху в нашій національній історії, місця та ролі у ньому різних груп суспільства
та їхньої співпраці з профспілками.
Результати дослідження можуть бути використані в навчальному процесі у
вищих навчальних закладах, у викладанні курсів із історії України, для
запровадження низки спеціальних навчальних курсів, а також у роботі сучасних
профспілкових осередків з метою удосконалення своїх спілчанських заходів на
основі відродження наступності традицій.
Запропоновані

у

роботі

концепції

профспілкового

захисту,

участі

профспілок у соціальному житті суспільства, економічній демократії, а також
аналіз їхніх основних моделей мають практичне значення для діяльності
сучасних профспілкових організацій та їхніх органів, сприятимуть поглибленню
дослідження профспілкового руху в Україні у цілому.
Дисертаційна робота підготовлена в рамках виконання планової теми
“Суспільно-політичні, історико-культурологічні і документно-комунікаційні
процеси в Україні” кафедри інформаційної книжкової та бібліотечної справи
Української академії друкарства, номер державної реєстрації 0118U000442.
Апробація результатів дослідження. Основні положення і висновки
дисертації апробовані на наукових конференціях: Науково-практична інтернетконференція “Сучасні українознавчі пошуки: історичний, культурологічний та
мовознавчий аспекти” (м. Львів, 19–22 грудня 2012 р.); “Історико-культурні
пам’ятки Прикарпаття та Карпат – важливі об’єкти в розвитку туризму” (м. Львів,
21–22 березня

2013 р.);

“Збалансований

розвиток

туристичних

регіонів:

національний та світовий досвід” (м. Львів, 25–26 квітня 2013 р.); “Європейський
Союз–Польща–Україна:

суспільно-політичний,

соціально-економічний

та

управлінський аспекти співпраці” (м. Львів, 19–20 квітня 2013 р.); Міжнародна
науково-практична конференція: “Сучасні українознавчі пошуки: історичний,
культурологічний та мовознавчий аспекти” (м. Львів, 12–13 грудня 2013 р.);
“Україна в контексті Європейської історії” (м. Львів, 25–28 березня 2014 р.);
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Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу наукових
працівників і аспірантів Української академії друкарства (м. Львів, 16–20 лютого
2015 р.); Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу
наукових працівників і аспірантів Української академії друкарства (м. Львів,
10 грудня 2016 р.); Міжнародна наукова конференція “Приятель українців. 150
років від дня народження Р.Ф.Кайндля” (м. Чернівці, 23 вересня 2016 р.); “Історія
зародження і розвиток профспілкового руху в Україні. Міжн. наук.-практ. конфер.
з нагоди 200-річчя створення першої профспілкової організації на українських
землях” (м. Львів, 9 листопада 2017 р.); Ogólnopolska Konfercja “Polska gminna i
powiatowa – regiony naprzestrzeni dziejów”, Wydział Historyczny Uniwersytetu
Gdańskiego (м. Гданськ, 6–7 квітня 2018 р.).
Публікації. Результати дослідження знайшли своє відображення в 30
наукових публікаціях, з них – 24 у фахових виданнях (2 у зарубіжних
видавництвах, 22 у вітчизняних, з яких 11 внесено в міжнародні наукометричні
бази даних), одноосібній монографії.
Структура дисертації. Дослідження складається зі вступу, п’яти розділів,
чотирнадцяти

підрозділів,

висновків,

списку

використаних

джерел

(586

найменувань) та додатків (23 таблиці та 104 позиції).
Основний обсяг дисертаційної роботи становить 421 сторінку, загальний –
540 с.
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РОЗДІЛ 1.
ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛА ДОСЛІДЖЕННЯ
1. 1. Стан вивчення історії профспілок України
У сучасних умовах, коли визначаємо шляхи подальшого розвитку України на
демократичних засадах, очевидним є зростання наукового інтересу до власної
історії, переосмислення історичних фактів, ідеологічних перекручень, прихованих
подій та явищ. Не стало винятком дослідження виникнення та діяльності перших
професійних спілок в Україні, проблем їхнього становлення як організацій,
покликаних захищати економічні і соціальні інтереси працівників найманої праці,
дбати про їхні культурно-освітні, лікувально-оздоровчі та інші потреби.
Найбільшою проблемою вітчизняної історіографії вказаного періоду, з якою
ми зустрілися при вивченні історії профспілкового руху 1817–1918 рр. в Східній
Галичині – слабка дослідженість тематики. Досі немає жодної монографії, яка б
комплексно охарактеризувала причини появи та діяльність профспілок у ХІХ ст.
Нам довелося матеріал шукати за кордоном чи використовувати роботи, які лише
умовно можна назвати приналежними до нашої тематики.
Історіографію досліджуваної теми можна умовно поділити на три групи:
1) узагальнюючі праці з історії робітничого руху як такого, що найбільш
дотичний до нашої проблематики;
2) література, що висвітлює безпосередньо історію профспілкового руху
Східної Галичини 1817–1918 рр.;
3)

наукові

розвідки,

присвячені

окремим

аспектам

досліджуваної

проблематики – культурно-освітня діяльність, політична роль та ін.
Дослідження з історії робітництва ми поділили на публікації міжвоєнного та
воєнного періодів (1918–1945 рр.) та післявоєнну радянську й українську
діаспорну історіографію (1946–1990 рр.).
Початок науковому вивченню даної проблематики було покладено ще в кінці
ХІХ ст., коли у 1888 р. побачила світ праця Щ. Беднарського [501]. Автор
висвітлює розвиток львівських друкарень та літографій, починаючи з 1586 р.,
30

подає маловідому інформацію про друкарні в Перемишлі, Тернополі, Уневі,
Станиславові, Коломиї, Золочеві, Бережанах, Стрию, Городку, описує діяльність
“Товариства Поступового” у Львові, Першої профспілкової друкарні, товариства
“Вогнище”, Товариства взаємної допомоги, яке друкарі утворили на фірмі
Піллера, розкриває їхню фінансову звітність, наводить прізвища та імена дійсних
членів [501, c.107–109]. Також автор наголосив на важливому моменті відносно
першої профспілкової газети друкарів “Czcionka”, редактором якої він був.
Зокрема, зауважив, що в грудні 1871 р. було випущено пробний номер часопису, а
постійно газета виходила з 1872 р. [501, c.85].
Серед

інших

великою

статистичною

інформативністю

виділяється

монографія С. Баля, яка датована 1893 р. [498]. Вона присвячена діяльності
найбільш численної та найбагатшої професійної спілки Східної Галичини –
“Товариства взаємної допомоги приватних службовців”. Автор розділив свою
книгу на дві частини. В першому розділі С. Баль основну увагу відводить
характеристиці причин та передумов зародження товариства приватних урядовців
ще в 1847 р., описує історію створення організації у наступному році. Далі він
окремо виділяє період, коли товариство не існувало і відбувалися різні спроби
членів головної управи відновити його діяльність. Аж в 1867 р. приватні
службовці заснували нову установу – “Товариство взаємної допомоги приватних
службовців” [498, c.3–38].
Другий розділ присвячений безпосередній діяльності товариства, інформація
детально подана за роками і доведена до 1892 р. С. Баль розповідає про структуру
організації, доходи, витрати, контролюючі органи, надає відомості про голів
товариства, називає прізвища членів центрального відділу, наглядової ради,
найбільших фундаторів, імена почесних членів організації [498, c.121–131].
Поміж публікацій кінця ХІХ ст., присвячених діяльності профспілок
педагогічних професій, варто назвати роботу Віктора Бжезінського [507]. Автор
проаналізував діяльність львівського відділу Педагогічного товариства, виділив
потреби суспільства у його заснуванні, детально передав історію організації від
створення аж до 1894 р. Крім цього, автор помістив детальну інформацію про
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керівний склад товариства педагогів у Львов [507, c.1–14]. Також у роботі подано
статистичні дані діяльності товариства від 1869 до 1894 рр. стосовно щорічної
кількості членів, доходи, видатки, залишку коштів, надану допомогу членам
товариства, звіт про діяльність бібліотеки, засідань керівництва головної управи
та загальних зборів [507, c.24–27].
Не є новим те, що історія профспілкового руху радянської доби
висвітлювалась тенденційно, відповідно до канонів марксистсько-ленінської
методології, що повністю поглинула, а почасти й понівечила наше суспільство,
насильно викривляючи сприйняття довкілля. Саме тому виникнення перших
професійних спілок та зародження профспілкового руху прив’язувалося до
революційних подій 1905–1907 рр., де профспілки розглядалися як молодший
партнер більшовицької партії. Найбільше публікацій, що згадують професійні
спілки,

присвячено

робітничому

рухові,

що

зумовлювалося

принципом

партійності, який домінував у радянській історичній науці.
У 20-ті роки ХХ ст. дослідники робили перші спроби через панівну ідеологію
більшовиків узагальнити робітничий рух в Україні. До найбільш відомих авторів
належав А. Пажитнов [466], М. Балабанів [354] та ін. [436] Водночас радянські
історики Ф. Лось [455, 456], П. Лавров [451] та інші йшли шляхом поглибленого
вивчення різних форм та результатів боротьби робітників за свої економічні й
політичні права в окремі періоди історії. Своєрідним підсумком радянської науки
стало видання колективної монографії з історії профспілок УРСР [465].
Примітно, що радянська історіографія у післявоєнні роки певну увагу
зосередила на питаннях з історії політичної та економічної боротьби й соціальноекономічного становища західноукраїнських робітників і селян в австрійський
період. У 1950-х – 1960-х рр. праці на ці теми опублікували І. Довгаль [406],
В. Осечинський [464], П. Свeжинський [484], І. Компанієць [439] та ін. Деякі з
названих авторів однозначно оцінювали галицьких соціал-демократів та їх партію
як організацію опортуністичну, діяльність якої наносила шкоду робітничому
рухові та всім трудящим (І. Довгаль, В. Осечинський), інші ж висвітлювали
історію соціал-демократичного руху крізь призму подій, уникаючи його оцінок.
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Історики, зокрема, І. Богодист [390] намагалися показати суспільно-політичні
виступи у Галичині виключно в контексті впливу на регіон Росії і революційних
подій,

які

там

перебільшували

відбувалися,
російський

зокрема

вплив

на

революції

1905–1907

рр.

Вони

соціальну

активність

галицького

робітництва на мітинги чи страйки у Львові, інших галицьких містах, намагалися
наводити приклади про висловлювання галичанами відкритої солідарності з
російськими революційними силами. І. Компанієць більше

проілюстрував

фінансово-господарський стан у краї, і незважаючи на значний фактологічний
матеріал, під впливом ідеології розглядав Галичину як “колоніальну” частину
Австрійської імперії.
Проте, варто відокремити і інших науковців, які незважаючи на вплив
комуністичної ідеології, дослідили і подали цінний фактологічний матеріал з
проблематики робітничого руху. Цілий пласт інформації вмістив відомий історик
М. Кравець [444] у збірнику наукових праць “З історії західноукраїнських земель”
[445]. На основі архівних матеріалів автор вперше дослідив причини виникнення,
становище та розвиток східногалицького робітничого руху [446] наприкінці
ХІХ ст., охарактеризував робітничі виступи в краю на початку ХХ ст. Також
автор міркує, що профспілковий рух в ХІХ ст. мав низку недоліків. Самі
організаційні зв’язки галицьких і австрійських профспілок були ще слабкі. Адже
лише в жовтні 1895 р. львівська профспілка друкарів приєдналася до
загальноавстрійської профспілки друкарів, а рішення про об’єднання інших
профспілок було прийнято тільки в березні 1898 р. [445, c. 49]. Сам рух
розвивався дуже повільно. Ще М. Кравець дуже влучно резюмує, що в найбільш
впливових профспілках, таких як друкарів, існувала течія, яка заперечувала будьякий їх зв’язок з політикою. І це суперечило постановам ІІ з’їзду австрійської
соціал-демократії, в яких говорилося, що профспілки повинні готувати робітників
до політичної роботи в партії [445, c.49].
Аналіз суспільно-політичних процесів останньої третини XIX ст. міститься у
роботах, які присвячені висвітленню соціально-економічного становища як
Галичини в цілому, так і окремих верств – робітників та селянства. Цей
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історіографічний блок складають праці В. Макаєва [458], Є. Яцкевича [497] та ін.
Прагнучи до поглибленого вивчення історії робітництва України початку XX ст.,
історики намагалися узагальнити робітничий рух у межах окремих регіонів, а
також здійснити науковий аналіз процесу створення та діяльності робітничих
організацій, насамперед робітничих рад, профспілок тощо. Зокрема, боротьбі
пролетаріату Східної Галичини за свої економічні інтереси й права присвячена
монографія К. Каковського [435]. Робітничий рух на західноукраїнських землях
висвітлюється в окремих розділах узагальнювального видання, підготовленого з
нагоди 75-річчя революційних подій 1905–1907 pp. [476]; діяльності компартії
України [432] та ін. У працях, здебільшого, наведено відомості про різні форми
робітничого руху, найбільш масові виступи робітників, значна увага приділяється
мітингам, демонстраціям, зборам, страйкам тощо.
У першому томі двотомного наукового видання з історії робітництва України
зроблено спробу узагальнити його боротьбу за період від початку XX ст. і до
революції 1917 p. [431]. Своєрідним підсумком і водночас першою спробою
історіографічного аналізу літератури дорадянського та радянського періоду, до
певної міри, також присвяченій історії виникнення і розвитку профспілкового
руху в Україні, можна вважати дисертаційні дослідження Р. Береста [580],
Г. Добровольської [581], К. Кондратюка [583], А. Шаблія [586].
Серед здобутків діаспорної науки вирізняється насамперед праця Дж.П. Химки, якій притаманні значна й різноманітна джерельна база, нестандартність
підходів і суджень автора [520]. Глибокий аналіз української суспільнополітичної думки кінця ХІХ – початку ХХ ст. здійснив І. Лисяк-Рудницький [454].
В окремих аспектах проблематики нашого дослідження привертає увагу праця
Р. Шпорлюка [494] та ін.
Вагомий внесок у розробку проблем історії робітничого, профспілкового
руху в Україні зробив О. Реєнт. Він охарактеризував стан та розвиток профспілок
від часу їх відмови від доктрини “школи комунізму”, розкрив детальну
характеристику майже всіх головних аспектів їхньої діяльності та показав, що ці
аспекти є визначальними для політичної діяльності профспілок [478; 472]. У
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своєму дослідженні “Міжпартійна політична боротьба у профспілковому русі”,
він зазначає, що на переломі 1917–1918 рр. позиції національного уряду в
Галичині були нестабільними. Але незважаючи на це, галицькі соціал-демократи
виступили за відродження українських національних профспілок [477, c.14].
Від часу свого виникнення профспілковий рух на українських землях
залишався роздрібненим й розпорошеним. Нерідко діяльність професійних
організацій, як і інших громадських товариств та об’єднань, була обмеженою й
носила локальний характер. Проте вже на початковій стадії вони рішуче ставали
на захист трудящих, за що їх переслідували, а то й закривали. Тому заслуговує на
особливу увагу фундаментальне дослідження “Нариси історії профспілок
України” [463], в якому багатогранно висвітлюється історія професійних
організацій від часу їх заснування територіально підросійської та підавстрійської
України аж до сьогодення. Окреме місце відведено Східній Галичині, де вперше
на українських землях появилися перші професійні організації.
Цінні матеріали з історії профспілкового руху на переломі ХІХ – ХХ ст. у
контексті розвитку соціал-демократії Галичини та її взаємозв’язку з профспілками
містяться у дослідженнях О. Жерноклеєва [582; 421]. Так, у статті “Профспілки у
структурі та діяльності соціал-демократичних партій Галичини наприкінці ХІХ –
на початку ХХ ст.” [422] аналізується місце і роль робітничих профспілкових
об’єднань

в

організаційній

структурі

й

політичній

діяльності

соціал-

демократичних партій Галичини під владою Австро-Угорщини у 1890–1914 рр.
Автор зазначив, що для розвитку соціал-демократії в Галичині велике значення
мав саме профспілковий рух. А становлення робітничих професійних організацій
в краї, з точки зору виконуваних ними функцій, характеризувалося еволюцією
організаційних форм у напрямі від перших кас взаємодопомоги до культурноосвітніх товариств і вже потому до багатофункціональних фахових об’єднань
[422, c.101].
У іншій своїй роботі [420] О. Жерноклеєв пише, що на початку ХХ ст.
аграрний характер краю, відносна малочисленність і розпорошеність галицького
робітництва, висока мобільність й плинність його кадрів, багатонаціональний і
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поліконфесійний склад – усі ці та інші фактори зумовлювали слабкий рівень
розвитку національних, тобто українських профспілкових організацій регіону.
Кількість робітників, охоплених фаховими спілками, була не значною. Станом на
кінець 1909 р. у галицьких профспілках, що були філіями загальноавстрійських
об’єднань (єдиних, без різниці національності та віросповідання), налічувалося
15,5 тис. членів, а на кінець 1911 р. – майже 17 тис., що становило приблизно 14%
усіх промислових робітників краю [420, c. 382].
Важливу інформацію поміщено у праці І. Райківського та О. Жерноклеєва
“Лідери

західноукраїнської

соціал-демократії.

Політичні

біографії”

[419],

наукових статтях “Боротьба національних секцій австрійської соціал-демократії
початку ХХ ст. за вплив на профспілки Галичини і Буковини” [416], “Виникнення
і становлення єврейської соціал-демократичної партії Галичини і Буковини (1899–
1907 рр.)” [417], а також інші [418], де висвітлюється широкий спектр питань
щодо місця і ролі робітничих профспілкових об’єднань в організаційній структурі
й політичній діяльності соціал-демократичних партій Галичини під владою
Австро-Угорщини у 1890–1914 рр., національні питання профспілок, їх участь у
політичному житті краю.
Запровадження 21 грудня 1867 р. в Австрії Конституційного закону, а також
поширення народницьких та соціалістичних ідей, на думку автора, відкрило
новий етап у становленні та розвитку профспілкового руху в Галичині, який
набуває більш виразної й чіткої політичної (насамперед, соціалістичної)
орієнтації.
Серед робіт зарубіжної історіографії, важливі матеріали знайдено у праці
А. Бобера. Книга складається з трьох розділів. В першому історик описує про
історію виникнення друкарства у Львові, доводячи події до 1772 р., дає
характеристику
присвячений

друкарській

львівським

справі

у

професійним

Східній

Галичині.

товариствам

Другий

друкарів,

розділ

таким

як

“Товариство взаємної допомоги”, “Товариство Поступове львівських друкарів”,
“Товариство “Поступ” та “Вогнище”. А. Бобер зауважив, що подібна каса
взаємодопомоги як і при друкарні Піллера, практично миттєво виникла при
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друкарні Шнайдера [505, c. 25]. І це доводить готовність львівських друкарів
приймати спільні рішення та розвивати спільну ідею. Третій розділ розповідає про
товариства, гуртки, секції, які були створені за протекцією товариства друкарів
“Вогнище”. Це і християнське товариство друкарів “Свобода”, і гурток
відпочинку львівських друкарів, і хор львівських друкарів. Загалом книга
присвячена історії львівських друкарень, львівських друкарських товариств та
різноманітних клубів, секцій, гуртків, пов’язаних з друкарством [505].
Цінною працею зазначеного автора є інше монографічне дослідження, також
видане польською мовою – “Ćwierćwiеcze Stowarzyszenia Drukarskiego personalu
pomocniczego we Lwowie”. Книга присвячена діяльності товариства друкарського
допоміжного персоналу у Львові, проте є тут і згадки про заснування та роботу
Товариства “Вогнище”, “Товариства взаємної опіки”, страйки друкарів Львова за
поліпшення умов праці, підвищення зарплати тощо [504, c.1–64].
Історію друкарства в Східній Галичині вивчала також польська дослідниця
Анна Майковська-Алєксєвіч [526]. Вона подає історію виникнення друкарства в
Галичині, головну увагу зосереджує на книжках і технології їх друку у ХІХ ст.
Відносно нашої тематики, то авторка зазначає, що 30 листопада 1856 р. на
загальних зборах львівських друкарів було прийнято рішення утворити
Товариство взаємної допомоги, а першого січня 1857 року відбулось об’єднання
існуючих кас в єдине товариство. Таким чином, наголосивши на важливості цієї
події для всього краю [526, c.120].
Особливої уваги заслуговує праця Г. Тадеусевич [553], яка проаналізувала
польську періодику друкарських товариств ХІХ ст. Інформація про видання
Східної Галичини нам дала змогу окреслити коло джерел товариств друкарської
справи. Серед газет і журналів,

які в той час виходили у Львові, зазначено:

“Czcionka”, “Naprzód”, “Praca”, “Ognisko”, “Przewodnik dla Spraw DrukarskoLitograficznych” та перемишльський “Przegląd Drukarski” [553, c. 26].
Вивчення історії робітничого та профспілкового руху на землях Галичини
проводила польська дослідниця В.Найдус [530; 534; 535], яка намагалася показати
його в контексті історії Польщі [532], а також характеризувала робітничий рух в
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Галичині 1890–1900 рр. як динамічний [535], окреслила місце робітництва у
суспільно-політичному житті регіону напередодні революції 1905–1907 рр. [531;
533], дала оцінку розвитку страйкового руху на початку ХХ ст. [534].
Дослідник Ю. Бушко [508; 509] в низці cвоїх монографій детально простежив
шлях формування й розвиток польського соціалістичного руху в Галичині. Автор
більше наголошував на ролі соціалістичного руху в Західній Галичині, впливу
його ідей на робітництво та соціально-економічний розвиток краю, наголошуючи
на об’єднавчій силі соціалістичної партії.
Наприкінці 70-х і особливо у 80-х рр. ХХ ст. помічено піднесення наукового
інтересу до різних аспектів робітничого та суспільно-політичного руху. Робота
Г. П’ясецького [539] розкриває боротьбу навколо “єврейського питання” в
галицькому робітничому русі, проте в основному на матеріалах польських архівів
і періодики, що стосуються більше Західної Галичини.
Оригінальністю відзначається стаття польської дослідниці М. Пшеньосло
[543] щодо діяльності Педагогічного товариства. Авторка проаналізувала
діяльність організації і наголосила, що від часу заснування у 1868 р. Педагогічне
товариство у Львові було професійно-науковою інституцією галицьких учителів.
Організація сприяла розвитку освіти (особливо елементарної), організовувало
харчування вчителів, їх самоосвіту і професійний ріст. Багатонаціональний
характер організації був визначальним, резюмувала дослідниця [543, c. 59].
В середовищі освітян, крім “Педагогічного товариства”, в коло інтересів
нашого дослідження потрапило “Товариство вчителів вищих шкіл”, яке також
мало усі ознаки професійної спілки. Воно гуртувало галицьких педагогів,
забезпечувало при потребі надання їм матеріальної допомоги. Варто виокремити
наукову статтю польської дослідниці Я. Ходаковської [512], яка зазначила, що
професійний рух учителів середніх і вищих шкіл Галичини виник у результаті
залучення педагогів до проведення робіт над реформою навчання й виховання в
школах. Діяльність товариства найбільше проявлялася в громадських позиціях
галицьких вчителів, готових перейняти на себе обов’язок в організації середніх
шкіл у краї [512, c.141–172].
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Не можна оминути діяльність організацій, які відстоювали професійні
інтереси українських вчителів. Відзначимо роботу “Руського педагогічного
товариства”. Варто виокремити дослідження П. Хмельовського [584]. У другому
розділі автор аналізує процес становлення та еволюцію ідеології товариства,
вплив на його діяльність інших організацій, а також виокремлює головні завдання
розвитку та діяльності товариства після його заснування [584, c. 9].
Заслуговує на увагу монографія “Товариство взаїмна поміч українського
вчительства 1905–1930” [489], яка присвячена діяльності товариства “Взаїмна
поміч галицьких і буковинських учителів та учительок” від заснування до 1930 р.
В роботі детально описано зародження організації, причини, які спонукали
львівську інтелігенцію до її створення, відзначено керівників й реальних членів,
вказано права та обов’язки членів товариства, зазначено видатки, доходи,
проаналізовано тогочасну галицьку пресу щодо питання вчительства, показано
здобутки організації.
Відносно діяльності ремісничих профспілок, серед інших наукових праць,
відзначимо книгу П.Івахува [552]. Автор характеризує діяльність товариства від
моменту заснування до кінця міжвоєнного періоду. Важливими моментом у
роботі, є те, що зароджувалося це Товариство як реміснича організація, проте під
впливом соціальних, економічних та інших чинників з часом перетворилася у
професійну спілку шляхом внесення відповідних доповнень до статуту [552, c.12].
Ще однією роботою, що аналізує діяльність ремісничих профспілок, є книга
польського історика Ю. Бялині-Холодецького [503], яка присвячена 50-літтю
існування товариства “Скала” у Львові. Ця організація також починала свою
діяльність як культурно-освітнє ремісниче католицьке товариство, де соціальноекономічний захист власних членів не входив в мету діяльності. Проте під
впливом часу та умов розвитку суспільства ситуація змінилася. Ю. БялиняХолодецький у своїй книзі аналізує діяльність спілки, дає оцінку кураторам і
членам, розповідає про роботу керівництва [503, c.145–153].
У польській післявоєнній історіографії, починаючи з 1960-х pp., помітну
увагу приділяли розробці теоретичних основ соціальної політики, розкриттю
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питань взаємозв’язку економічної і соціальної політики держави: матеріальному
стану робітників та профспілковому рухові. Однією з таких робіт є праця
Л. Кіщинського [521], у якій автор в хронологічному порядку стисло описує події
з історії профспілкового руху, не оминаючи при цьому Східної Галичини.
Ключові аспекти діяльності професійних спілок на основі документів,
матеріалів та наукових досліджень висвітлюються у науковій статті керівника
навчального центру департаменту з питань розвитку профспілкового руху апарату
Федерації Профспілок України Л. Ровчака “З історії розвитку та становлення
профспілок у громадянському суспільстві” [480]. Автор акцентує увагу на
специфіці висвітлення профспілкового руху у радянській історіографії – через
призму взаємин профспілок з компартійно-радянською владою, та у контексті
переосмислення, насамперед профспілками, власної історії.
У ХІХ ст., на думку автора, основними формами боротьби робітничих
профспілкових організацій за підвищення зарплати та поліпшення умов праці
були збори, мітинги, страйки, однак, стихійні виступи працівників різних галузей
проти надмірної експлуатації та свавілля підприємців, як правило, закінчувалися
придушенням [480, c.102–103].
Варто виокремити статтю Г. Боднар “Зародження та розвиток профспілкових
осередків у Галичині у ХІХ – на початку ХХ ст.” [391], де наголошено на
культурно-освітньому аспекті розвитку профспілкового руху, зазначаючи, що
окрім

товариств

взаємодопомоги

створювалися

також

культурно-освітні

організації. Вони організовували навчальні курси, читання лекцій, бібліотеки і
читальні, передплачували періодичні видання, займалися дозвіллям членів
товариств, мали фонди матеріальної допомоги [391, c. 78]. Як приклад автор
називає утворення у 1856 р. у Львові товариства католицької ремісничої молоді
“Скала”, яке в результаті проведеної організаційної роботи під впливом певних
чинників, внесених змін у статут в 1874 р. отримало яскраво виражений
профспілковий характер.
Ще один окремий аспект досліджуваної нами тематики показано у праці
дослідниці О. Палюх “Освітня діяльність професійних спілок друкарів Львова у
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70-х роках ХІХ століття” [467], де проаналізовано форми підвищення освітнього й
професійного рівня працівників поліграфічної галузі, відзначено вплив фахових
товариств на друкарську спільноту 70-х рр. ХІХ ст. Зростання загального
професійного рівня фахівців відбувалося завдяки пропаганді та дієвій реалізації
освітніх ідей фахових громадських товариств, що проявилося у підвищенні якості
друкованої продукції. О. Палюх резюмувала, що в 70-х роках ХІХ ст., зважаючи
на кардинальні технічні й технологічні зміни в поліграфічній галузі, змінюються
вимоги до освіти працівників друкарень. За відсутності спеціалізованих
навчальних закладів з друкарської справи в Галичині, важливу роль у поширенні
освіти серед працюючих відігравали професійні спілки друкарів. Освіта
працівників розглядалась в контексті фахової підготовки, акцентувалось на
особливому її значенні для працівників як засобі свободи та добробуту. Особливу
увагу зосереджували на необхідності освіти для розвитку друкарської справи. З
цією метою навіть було організовано власну бібліотеку [467, c.212–213].
У статті М. Головка “Проблеми сучасного профспілкового руху в Україні”
[399] називається нагальна потреба визначити зміст і конструктивні фактори
історичного досвіду профспілок, які упродовж другої половини XIX та XX століть
зробили вклад у формування умов праці, виховання, побуту, відпочинку.
Щодо історіографії профспілкового руху на українських землях, то крім
монографії, виданої авторським колективом під керівництвом Ю. Бабка [465]
згадаємо працю А. Русначенка [482]. Водночас відзначено зацікавленість
дослідників новими, специфічними аспектами теорії та історії профспілкового
руху, а саме: щодо проблеми співіснування у професійних спілках представників
національних меншин, особливостей окремих регіонів, соціального партнерства,
молодіжного, в т.ч. студентського руху, соціальної адаптації і підготовки кадрів,
охорони природного довкілля та активізації профспілок, підвищення їх ролі в
цьому процесі. Звертаючись до періодизації історії профспілкового руху, автор
визначає 4 етапи його розвитку:
І етап – профспілковий рух на українських землях за часів Австро-Угорщини,
Росії, Польщі, Чехо-Словаччини, Угорщини, Румунії (1817–1917 pp.).
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ІІ етап – профспілки доби Української Народної Республіки та національновизвольних змагань (1917–1919 pp.).
ІІІ етап – радянські профспілки в Україні (1919–1990 pp.) – від І Всеукраїнського з’їзду профспілок до створення Федерації профспілок України.
IV етап – профспілки в умовах незалежності України (з 1990 р. – досі).
У статті Г. Гончарова [402] досліджуються ключові питання зародження
преси профспілок на землях сучасної України, проблематику висвітлення в
друкованих органах профспілок політичних, економічних та соціальних питань.
Аналізуючи історичну парадигму вивчення профспілкового руху України
наприкінці XIX – початку ХХ ст., автор зазначає, що українські дослідники
(Ю. Бабко, М. Геккер, Є. Скляренко, І. Зозуля, А. Суровий, Д. Шлосберг і ін.)
намагалися виділити передумови виникнення профспілок та профспілкового руху,
виокремити завдання, що стояли перед першими спілками [402].
У

багатьох

фундаментальних

наукових

публікаціях

Б. Андрусишина,

Р. Береста, П. Бондарука, А. Грищенка, К. Двірної, Є. Єременка, В. Мельника,
О. Мовчана, О. Реєнта, А. Русначенка, М. Зими і інших вітчизняних дослідників
розкривається історія становлення профспілок у різних регіонах України.
Новітні аспекти участі в українському

національно-політичному русі у

Східній Галичині показані в працях сучасних українських науковців Ю. Лаврова,
М. Литвина, І. Патера і ін.; релігії – І. Пилипіва, Р. Бойка, П. Шкрабюка. Рух
студентства досліджували В. Благий, І. Гурак, В. Качмар, Р. Ковалюк і ін. Суттєво
поглибити аналіз історіографії дають змогу новітні студії, присвячені розвитку
суспільних процесів у Галичині в кінці ХІХ – початку ХХ ст. (праці
Л. Зашкільняка, О. Аркуші, М. Мудрого, В. Расевича, О. Сухого, І. Чорновола та
ін.),

польсько-українським

стосункам

(О. Красівського,

Ю. Михальського,

В. Комара та ін.), етнополітичним процесам у Центрально-Східній Європі
(Ю. Макара, О. Сича, С. Трояна, В. Фісанова та ін.).
Важливі аспекти участі професійних робітничих об’єднань у національнополітичному русі в Галичині у ХІХ – ХХ ст. висвітлено в праці М. Кугутяка [449]
та збірнику документів і матеріалів національно-визвольного руху [101]. Серед
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праць сучасної української історіографії за новітніми аспектами наукових
досліджень,

ґрунтовністю

джерельної

бази,

виділяється

монографія

Б. Андрусишина [353]. Автор започаткував вивчення історії становлення в
Україні системи соціального партнерства між підприємцями та робітниками.
Дослідженням, яке стосується історії профспілок, є робота львівської
дослідниці О. Пасіцької [468], де на основі архівних матеріалів й різних
періодичних видань ХІХ – 30 рр. ХХ ст. висвітлено діяльність товариства
українських ремісників, промисловців і торговців “Зоря”, яке існувало у Львові
упродовж 1884–1939 рр. Показано його особливу роль житті ремісничої молоді,
культурно-освітньому, політичному розвитку краю та реалізації національної ідеї.
Варто відзначити вагоми й внесок у вивчення профспілкового руху на
професора Львівського університету ім. І. Франка К. Кондратюка, який став
одним з перших дослідників історії профспілок повоєнної України і Галичини,
зокрема. Його наукові праці є концептуально зваженими, обґрунтованими,
важливими й цінними науковими дослідженнями. Видані ще в минулому столітті
вони зберігають свою актуальність і важливість [440; 441].
Серед праць на дану тематику з інших галузей наук слід назвати праці
В. Цвиха. Зокрема, у роботі “Профспілки у громадянському суспільстві: теорія,
методологія,

практика”

[490]

досліджено

місце

і

роль

профспілок

у

громадянському суспільстві як одного із ключових його інститутів на прикладі
профспілок Заходу та України, проаналізовано роботи зарубіжних та вітчизняних
авторів з проблем профспілкового руху, розглянуто його еволюцію, історичні,
соціальні, економічні умови виникнення, засади функціонування, основні
напрями та особливості захисної функції. У дисертації “Профспілки і громадське
суспільство:

особливості

парадигми

відносин”

[585]

показано

значення

профспілок як самоорганізованої структури, особливої групи інтересів тиску у
процесах виникнення, становлення та модернізації громадянського суспільства.
Таким чином, аналізуючи історичну парадигму вивчення профспілкового
руху у Східній Галичині в XIX – початку ХХ ст., слід зазначити, що українські
дослідники у своїх наукових працях визначили передумови виникнення
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профспілкового руху та виокремили основні завдання, що стояли перед першими
професійними об’єднаннями. У фундаментальних наукових дослідженнях і
публікаціях розкривається історія становлення профспілкового руху в Україні.
Наукові доробки є базовими і визначають перспективи подальшого аналізу
досліджуваної проблеми в історичному процесі. Наявна історіографія, загалом,
дозволяє проаналізувати те історичне тло, яке супроводжувало діяльність
профспілкових об’єднань в західному регіоні нашої держави у згаданий
історичний період. Серед істориків, що займалися данною тематикою варто
відзначити О. Жерноклеєва, Р. Береста, О. Реєнта, М. Кравця, К. Кондратюка,
В. Макаєва, О. Палюх та ін.
Проте, в цілому, історія профспілкового руху Східної Галичини ХІХ –
першої чверті ХХ ст. на даний час залишається ще слабо дослідженою. Перші
профспілки виступили як самоорганізовані групи у проблемі соціального захисту.
Детальне дослідження відкриє нові й маловідомі сторінки історії нашого
недалекого минулого.
1.2. Джерельна база
Джерельною базою нашого наукового дослідження став комплекс архівних
документів і матеріалів, які відображають історичні передумови й безпосередні
процеси щодо зародження, становлення та розвитку профспілкового руху в
Східній Галичині. Важливе місце посіли джерела, які створені засновниками,
відомими діячами, безпосередніми учасниками процесу утворення та діяльності
профспілкових організацій – програмні документи профспілок, звіти про роботу,
статути, протоколи зборів, скарги, прохання, петиції, листування, різні
інформаційно-аналітичні матеріали, офіційні звернення страйкових комітетів,
лідерів профспілкових організацій, спогади учасників подій тощо.
Широке коло джерел з теми дослідження містять фонди Центрального
державного історичного архіву України у Львові (далі – ЦДІАЛ України).
Насамперед, слід відзначити матеріали фонду 146. (Галицьке намісництво,
м. Львів (1772–1921 рр.), опису 25. (Департамент ХІІІ (1864–1921 рр.). У
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компетенцію Департаменту ХІІІ входило управління всіма товариствами на
території Галичини (надання санкцій щодо заснування товариств, збір інформації
стосовно їх стану та діяльності, отримання звітності тощо).
Будь-яка організація мала право існувати лише після дозволу влади. Його
могли видати лише тоді, коли програмні документи товариства не суперечили
чинному державному законодавству та протокольному рішенню загальних зборів.
Діяльність та існування професійних товариств регламентували статути, які для
державних силових структур також виступали засобом контролю [414, c.85].
Опис 25 охоплює 18 тисяч 246 справ, у яких вміщено статути багатьох
товариств, справи про затвердження чи відхилення статутних документів, списки
товариств, які існували на території Галичини та староств, списки членів
товариств, матеріали квартальної, піврічної й річної звітності тощо. У процесі
написання дисертації опрацьовано справи про затвердження та зміни внесені до
статутів товариств взаємної допомоги студентів сільськогосподарської академії в
Дублянах [6], реєстрацію товариств “Оgnіsko” [7], “Syła” [8], (“Cила”), “Ognivo”
[9], “Napszód” [10], “Товариство робітників фірмових пекарень” [11], “Товариство
учнів друкарської справи” [12], “Взаємна допомога вчителів” [13], списки
товариств на території Львова [14] та Галичини [17; 18], статути товариств за
1908-1909 [19; 20; 21; 22; 23; 24; 25] та 1910–1916 рр. [26].
Багато цінних матеріалів про існування профспілок у Східній Галичині
зосереджено в описі 58, що охоплює документи, розділені на 8 тематичних груп, з
яких перші три – матеріали товариств за період від 1860 до 1909 рр. Зокрема,
відомості про наявність товариств та їх діяльність відображено у справах 53–208;
матеріали про затвердження або зміну статутів робітничих товариств містяться у
справах 209–386; політичних – 387–444; національних – 445–453; вчителів, учнів
та студентів – 460–605; культурно-освітніх – 695–1256; товариств взаємодопомоги
службовців – 2514–2633 тощо [28; 54; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 41;
42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 40; 50; 51; 52; 53].
Новим явищем в історії Східної Галичини стали профспілки німецьких
колоністів, завдяки яким на галицьких землях запроваджено нові агрокультури,
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зміни в системі якісного агротехнічного обробітку ґрунту, посіву, вирощування та
збору врожаю рослин. Переважна більшість їх професійних спілок виникла на
початку ХХ ст. Свою діяльність вони будували на підставі однотипно
сформованих та заздалегідь надрукованих статутів, у які ручкою вносили назву
поселення та професійної спілки, рік реєстрації та інші дані. Серед справ 25 опису
146 фонду зазначеного архіву поміщено матеріали про заснування німецьких
сільськогосподарських профспілок в колонії Брухенталь [19], селах Бурчинці [20],
Ганунин [21], Кимир [27], Людвиківка [23], Мужиловичі [25], Романівка [24],
Мирів [15], Нове Село [16], в містечку Долина [22] та інших населених пунктах.
Потужну групу документів складають різні за походженням матеріали про
діяльність робітничих товариств взаємопідтримки, взаємодопомоги, кас хворих,
які виступали прообразом профорганізацій. Йдеться насамперед про товариства
робітників металообробної, нафто-газодобувної, деревообробної, керамічної,
ливарної, текстильної, харчової, пивоварної промисловості; об’єднання робітників
тютюнових фабрик, друкарень, друкарів, пошти; об’єднання ремісників –
столярів, мулярів, гончарів, кравців, пекарів, ковалів, перукарів тощо.
Особливе місце в системі досліджень належало “Братським касам”, які
наприкінці ХІХ ст. виступили як професійні об’єднання робітників нафтової,
газової, озокеритної, соляної промисловості Галичини. Так, у справі 1557, фонду
207 (Крайове нафтове товариство) зібрано документи про заснування товариства у
1879 р. та його діяльність до 1939 р, видання у 1882 р. друкованого органу –
часопису

“Gornik”

(“Гірник”),

створення

робітничих

взаємодопомогових

об’єднань, їх вимоги й пропозиції, скеровані до адміністрацій [55]. Багатогранну
діяльність “Братських кас” висвітлюють матеріали 861 фонду (Дрогобычское
окружное горное управление), де зібрано статистичні матеріали про кількість
“Братських кас”, відомості про сплату членських внесків, високий рівень
смертності, травматизму, грошову допомогу інвалідам, вдовам, інвалідам, дітямсиротам, а також про соціально-економічну, культурно-освітню діяльність
братських кас. Зокрема, у справах № 1 та №3 поміщено матеріали про створення
братських кас, статути організацій, вибори правління, листування відповідальних
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осіб головних управ братських кас [57; 58; 67]. Близькими за змістом є документи
справи №4 – протоколи виборів керівництва братських кас, відомості про
внесення змін й доповнень до статутів організацій, поточні проблеми [59].
В справі 19 зазначеного фонду зберігається оригінал членської книжки члена
братської каси “І групи французької комерційної компанії в Бориславі”, з
помітками про поточні внески різних видів, наприклад, на випадок смерті члена
“Братської каси” передбачали виплату грошової допомоги його родині [65].
Конкретні відомості про вік померлих членів професійної спілки, суми
виплачених коштів, виділених управою братської каси “Благословення Боже”
вдовам, дітям-сиротам, інвалідам поміщено у справі №28 [70].
Цінним аналітичним матеріалом слугували відомості про сплату членських
внесків у братські каси, зокрема про розмір внеску, який суттєво залежав від
заробітної платні платників, складу та реального становища їхніх сімей тощо [62].
Для детального вивчення структурно-організаційної складової кожної з братських
кас важливими стали архівні матеріали, де називалися конкретні прізвища голів
[66] братських кас, їх заступників, членів управлінського апарату, керівників
відділів та їхніх замісників. “Братські каси”, крім місії надання допомоги своїм
членам у випадках хвороби, травми, каліцтва, смерті, лиха чи нещасного випадку,
виконували багато інших місій, скерованих на культурно-освітній розвиток,
відпочинок, оздоровлення, лікування і т.д. Робітники братських кас галицького
Прикарпаття першими порушили питання про потребу створення при копальнях
медичних пунктів, амбулаторій, поліклінік, лікарень та їх утримання [55].
З метою примноження загальної грошової маси, яку згодом використовували
для різних соціальних потреб товариства управи кас намагалися вигідно вкладати
вільні кошти на депозитні рахунки в банки [71]. Окрему групу документів, які
доповнюють відомості про умови та особливості діяльності братських кас,
складають вимоги адміністрацій копалень, колективні та індивідуальні скарги,
судові позови, справи, рішення судових органів і ін. [60; 61; 67; 68; 69; 72; 73; 74].
Матеріали, що відображають діяльність об’єднань представників розумової
праці,

студентських

товариств,

передумови

формування

профспілкових
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товариств, які, здебільшого, створювалися за національними ознаками, містять
документи опису 7, зокрема: донесення Львівської дирекції поліції про загальні
збори товариств “Академічний гурток”, “Академічне братство” (1876–1893 рр.,
спр. 4101, 4217, 4477), “Академічна читальня” (1884 р., спр. 4233); звіт про
діяльність товариства братньої допомоги слухачам Львівського університету
(1871–1872 рр., спр. 4053); інформативні відомості львівської Дирекції поліції про
діяльність і соціалістичний характер українського студентського товариства
“Академічне братство” (1890 р., спр. 4452).
Чимала

кількість

важливих

документів

та

матеріалів

міститься

в

архівосховищах Державного архіву Львівської області (далі – ДАЛО), зокрема у
перших описах фондів: 301 “Товариство українських робітників “Сила” у Львові”,
295 “Товариство українських ремісників і промисловців “Зірка” у Львові”, 110
“Львівське гродське староство”. Так, у справі 806 фонду 110 натрапляємо на
інформацію щодо українських міщан, які у 1872 р. створили у Львові товариство
ремісників “Побратим” [80]. Його члени брали участь у створенні товариства
“Gwiazda” (“Зірка”). У справі 29 фонду 295 ДАЛО є документи про організаційну,
національно-культурну, освітню, економічну діяльність центру українських
ремісників, промисловців і торговців. Своєю метою “Зоря” декларувала:
“організувати українських ремісників, промисловців і торговців, усвідомлювати їх
всесторонньо в любові до нашої минувшини, охороняти перед відступництвом від
нації, у всіх потребах давати поради і матеріальну поміч” [82; 83; 86].
Товариство сприяло становленню і розвитку української
реалізовуючи

заклик

“свій

до

свого”,

підтримувало

промисловості,

діяльність

бюро

посередництва праці, відстоювало фахові й соціально-економічні інтереси
товариства, надавало допомогу при відкритті закладу праці, долучалося до
національного виховання української молоді. У справах 14, 63, 64 фонду 295
отримуємо відомості про те, що у своїй діяльності товариство не мало підтримки
держави, зазнавало періодичних ревізій з боку поліції. Влада створювала
перешкоди і щодо заснування філій. Поліція та жандармерія періодично вносили
різні приписи, заборони і навіть такі що стосувалися національного одягу [84].
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На початку ХХ ст. опікуном української робітничої верстви у Львові та в
Східній Галичині було робітниче товариство “Сила”, яке активно діяло у
національно-культурному, соціальному та економічному напрямах шляхом
створення профспілкових секцій. Саме про це товариство є документи у 301 фонді
ДАЛО. У справі 2 фонду 301 подано структуру керівництва, де зазначено, що
найвищим керівним органом товариства був виділ, який керував роботою
організації. Йому підпорядковувалась комісія й організаційний відділ [90; 91]. У
товаристві існували різні секції: столярів, металістів, будівельників, шевців,
музикантів. На чолі кожної секції стояла профспілкова комісія, яка спрямовувала
її діяльність. Вона складалася з голови, секретаря і двох представників головного
виділу. Завданням секції було заснування малих підприємств (кооперативів). Так,
секція будівельників відзначилась створенням окремого кооперативу [89].
У матеріалах справи 13 та 15 вище згаданого фонду зазначено, що
внутрішню документальну основу товариства складали “Статут” [85], “Правила
діяльності філіалів товариства”, “Правила порядку в приміщенні товариства”
[87]. Справи 1, 2, 6, 7 містять інформацію про діяльність “Сили” у культурноосвітньому й допомоговому напрямах, заходи щодо професійної роботи у
співпраці з іншими галицькими товариствами, зокрема “Зіркою”, “Волею”,
“Будучністю”,

з

якими

організовували

спільні

національно-патріотичні,

культурно-освітні та релігійні заходи [88]. Так, наприклад, разом із членами
товариства “Gwiazda” (“Зірка”) готували посвяту прапора, концерт на честь
пам’яті

Маркіяна

Шашкевича,

вшановували

роковини

І. Франка

на

Личаківському кладовищі [88, c.51, 59].
Загалом документи львівських архівів доволі багатогранно висвітлюють
організаційну структуру професійних спілок, їх діяльність відповідно до вимог
статутів,

правил,

розпоряджень,

вказівок,

нормативно-правових

актів.

Професійні спілки, організовуючи робітників, селян, службовців, інтелігентів,
відстоюючи їх інтереси, потреби, вимоги, свою діяльність вели у різних
напрямах. Члени організацій перебували у тісній співпраці з економічними,
культурно-освітніми

товариствами

й

установами

Галичини,

науковими,
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релігійними, громадськими і навіть політичними діячами, що розширювало
обсяги роботи професійних спілок та зміцнювало їх авторитет у суспільстві.
Дуже часто для повного виконання завдань профспілковим товариствам і
організаціям не вистачало зібраних коштів. Основними джерелами надходження
коштів були вступні та поточні внески, лекції, семінари, вистави, вечірки з
танцями, різноманітні курси, в окремих випадках – оренда власних приміщень.
Стосовно архівних установ, то матеріали ЦДІАУ у Львові та ДАЛО помітно
доповнюють документи державних архівів інших областей України. Зокрема,
Державний архів Івано-Франківської області (ф. 2 – Станіславське воєводське
управління, ф. 226 – Прокуратура Станіславського окружного суду, ф. 90 –
Коломийський окружний суд, ф. 227 – Прокуратура Коломийського окружного
суду) [77; 78]; Тернопільської області (ф. 231 – Тернопільське воєводське
управління) [92; 93; 94; 95] та ін.
Загалом в обласних архівах західного регіону України зберігаються різні за
походженням матеріали про історію профспілок. Найбільшу групу серед них
складають поточні документи центральних органів влади, органів місцевого
самоврядування, профспілкових управ, листування з різними відомствами.
Не тільки великою книгозбірнею, але й науковою базою рідкісних
публікацій, періодики та архівних документів є Львівська національна наукова
бібліотека ім. В.Стефаника. У її фондах виявлено понад 30 статутів професійних
товариств Східної Галичини. Відомо, що мета існування організації, викладена в
статуті, засвідчує основний напрям її діяльності. За джерельними матеріалами,
основною ознакою профспілок, що виділяла їх серед інших організацій, було
гуртування фахівців з метою організації соціально-економічного захисту.
Найважливіше місце у нашому дослідженні посіли спочатку проекти, а потім
статути: “Товариство взаємної допомоги львівських міських ремісників, 1861 р.”
[117], “Товариство приватних службовців, 1867 р. [115], “Педагогічне товариство,
1868 р. [114; 134], “Товариство взаємної допомоги рукодільників, 1869 р.” [109] та
“Товариство взаємодопомоги незалежних рукодільників” [113], “Товариство
братньої

допомоги

кандидатів

на

посади

вчителів”

[121],

“Товариствo
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ізраїльських братів, 1866 р.” [119], “Товариство взаємної допомоги шинкарів”
[108], “Товариство промислових робітників, 1884” [112], “Товариство взаємної
допомоги вчителів, 1888 р.” [120], “Товариство взаємної допомоги купців, 1895”
[118], “Товариство друкарів, відливачів букв та споріднених професій, 1895 р.”
[110], “Товариство майстрів приватних і залізничних, 1898 р.” [111], “Товариство
чинної допомоги службовців пошти, 1909 р.” [116].
Також заслуговують на увагу: “Statut Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń
Urzędników Prywatnych we Lwowie”, “Statut Towarzystwa drukarskiego “Ognisko”,
“Statut organizacyjny tycząsysięu stanowienia Radyszkolnej krajowej w Królestwie
Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem”, “Statut Towarzystwa
Nauczycieli Szkoł Wyższych we Lwowie”, “Статут товариства “Взаїмна поміч
галицьких і буковинських учителів і учительок”, “Statuta Stowarzyszenia
“Gwiazda” i “Stowarzyszenia wzajemnej pomocy rękodzielników we Lwowie”,
“Statuta Stowarzyszenia Rękodzielników pod nazwą “Gwiazda w Przemyślu”, “Statut
Stowarzyszenia

Katolickiej

Młodzieży

Rękodzielniczej

“Skała”,

“Statuta

Stowarzyszenie wzajemnej pomocy rękodzielników mieszczan lwowskich pod
wezwaniem błаgosłоwionego Jana z Dukli opikuna miasta Lwowa” та інші.
Значне місце у нашому дослідженні займають спогади, з поміж яких варто
відзначити одного з лідерів Української соціал-демократичної партії, творця
української профспілки залізничників, члена парламенту Західно-Української
Народної Республіки – Української Національної Ради (УНРади), державного
секретаря праці і суспільної опіки в уряді ЗУНР – Антіна Чернецького [137]. Він
був впливовим діячем робітничого, профспілкового і соціал-демократичного руху
в Галичині та на Буковині першої половини ХХ ст., взяв активну участь у
державотворчих процесах на західноукраїнських землях. Зокрема, він зазначив,
що за короткий період в залізничній професійній організації вдалося згуртувати
понад три тисячі українських залізничників [137, c.51].
Вагомою джерельною базою нашого наукового дослідження слугувала
профспілкова преса. В періодиці відображалися різні події, які відбувалися в
даний період існування організації, дискутувалися важливі питання соціально51

економічного характеру, наводилися історичні відомості про професійну спілку,
подавалася інформація про надання допомоги, підтримки, проведені заходи тощо.
Майже кожна профспілка мала свій друкований орган, а це понад 30 друкованих
видань. Зупинимося на окремих, найважливіших часописах. Історія профспілкової
преси в Галичині бере свій початок від 17 серпня 1848 року. Тоді на світ у Львові
з’явився перший номер часопису приватних службовців Галичини під назвою
“Urzędnik Prywatny” (“Приватний службовець”). Його редактором був Євстахій
Журавлевич. Сьогодні часопис є рідкісним виданням. В аріхівно-бібліотечних
закладах України його немає. Один примірник восьмого номера газети знайдено в
бібліотеці Ягелонського університету (Польща, Краків). Один примірник третього
номера

часопису

зберігається

у

фондах

Національної

бібліотеки

імені

Оссолінських у Вроцлаві (Польща, Zakład Narodowy im. Ossolińskich). В оригіналі
усі примірники видання 1848 р. (одинадцять номерів) виявлено у Відні в фондах
Австрійської національної бібліотеки (Österreichischen National bibliothek); вони
виставлені в інтернетресурсі, що дало змогу використати їх у роботі [409].
Профспілкова преса галицьких друкарів бере початок також зі Львова.
15 грудня 1871 р. вийшов пробний номер газети “Czcionka” (“Буква”). Її
редактором був Щ. Беднарський. Ініціативу створення періодичного професійного
часопису друкарів вперше було зафіксовано восени 1871 року в дискусії діячів
друкарської справи Львова Ю. Сенюка, Ю. Вісневського, О. Левая і ін. [501, c.85].
Перший номер газети з’явився на початку 1872 року. Заголовок “Czcionkі”, у
порівнянні з пілотним номером не змінився, змін зазнав тільки підзаголовок, який
в 1872 р. звучав: “Журнал, присвячений друкарським, справам”, а в наступних:
“Тижневик, присвячений друкарським справам”. У першому півріччі “Буква”
виходила один раз на два тижні, пізніше – щотижня (в кожну суботу). Кожен
примірник мав чотири сторінки двошпальтового друку. Всього в 1872–1876 роках
вийшло п’ять щорічників (207 номерів) загальною кількістю 832 сторінки.
Загалом, це велетенський пласт інформації, насиченої цифровими даними про
товариство друкарів, а також про різні події у профспілковому житті Галичини.
Часопис не мав ілюстрацій, не використовував графічних окрас. Вартість
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поквартальної підписки становила 30 цн. для передплатників зі Львова і 40 цн.
для заміських мешканців. Публікація оголошення коштувала 5 цн.
Склад комплексу видавничо-редакційного періодичного видання постійно
змінювався. Видавцем і відповідальним редактором пробного і двох наступних
номерів у 1872 р. був Щ. Беднарський; після нього – Леон Зубалевич виконував
функції відповідального редактора до кінця липня 1874 р. Після нього видавцем
газети став Я. Вартинський, а редактором – Ю. Сенюк. З квітня 1875 р. видавцями
були

Я. Біркенмаєр,

К. Гучковський,

Ю. Косткевич,

Я. Міттіг,

Ю. Сенюк,

Я. Ванчинський і Я. Вартинський. Останній рік (1876 р.) часопис видавав
Я. Біркенмаєр, а редагував Щ. Беднарський. Редактором на 1877 р. вибрали
Л. Зубалевича, який ці функції так і не обійняв, бо газета наприкінці грудня
1876 р. припинила вихід [553, c.30]. Упродовж часу існування часопису його
рубрикація не змінювалася. Газета друкувала історичні і фахові тексти,
присвячені суспільним і професійним питанням, мала кілька постійних рубрик
(“Кореспонденції”, “Хроніка друкарського світу”, “Звіти з діяльності товариств”,
“Професійні Вістi”, “Різноманітностi”, “Від Редакції”). Присутня була також
дрібна поточна інформація, поезія, некрологи і спогади про померлих колег.
Особливо важлива роль “Букви” в історії львівських друкарів полягає в її
новаторському стилі. Газету створили на зразок друкарського журналу
суспільного профілю. Публікувала вона не тільки найактуальніші та найновіші
матеріали, що стосувалися різних професійних питань, але вміщала інформацію
про профспілкове життя, складні умови праці та проживання львівських друкарів,
виражала передові погляди редакторів, пов’язаних з робітничим рухом в Галичині
та в світі, захищаючи інтереси й справи простих людей.
15 січня 1889 р. з’явився у Львові ще один профспілковий часопис друкарів –
“Przewodnik dla Spraw Drukarsko-Litograficznych” (“Провідник для друкарськолітографічних справ”). Заголовок періодичного видання з невідомих нам причин
двічі змінювали. Газета виходила два рази на місяць (1 і 15-гo числа), але ця
періодичність була нестабільною. Кожен номер мав незмінні вісім сторінок
одношпальтового друку. Проте окремі щорічники, через постійну пагінацію,
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налічували від 52 до 186 сторінок. Ціну підписки визначили в розмірі 80 цн. на
квартал для передплатників зі Львова і 90 цн. для передплатників з провінцій.
Видавцем “Провідника” був С. Голоб; функції відповідальних редакторів
виконували по черзі: Ю. Обірек (від 15.01.1889 р. до 15.11.1890 р.), С. Голоб (від
15.11.1890 р. до 15.08.1891 р.) і В. Гадзінський (від 15.08.1891 р. до 15.01.1893 р.),
які були пов’язані професійною діяльністю львівських друкарів.
На відміну від попереднього часопису майже всі номери “Провідника” були
прикрашені лінійними обрамленнями і орнаментами, поміщеними в кутах
фреймів. Заголовок видання пресований усередині надзаголовку, в якому поза
орнаментами надруковані портрети Яна Гутенберга і Алоїса Зенефельдера –
найдавніших новаторів в книгодрукуванні та літографії. Для орнаментації
чорними і барвистими кольорами використовували рослинні, архітектурні,
алегоричні, гербові і абстракційно-геометричні мотиви. Кліше до них складало
підприємство цинкографії Ейтельгубера і Вейнгартнера у Відні, що спричиняло
інколи запізнення виходу номерів. Застосовували також різні обрамлення
оголошень, декоративні заставки у вигляді птахів, комах, тварин, стилізованих
рослин, голівок маку або, так звану, імітацію чорнильних плям, ініціали в
готичному стилі, рококо і інше, прикрашені вплетеною рослинною гілкою,
букетами квітів, арабесками, сценами з фігур або природи. Графічний матеріал
походив з німецьких фірм і австрійських газет, що рекламувалися на шпальтах.
Текст деяких статей було збагачено відповідними до змісту ілюстраціями, які
доповнювали також оголошення підприємств друкарень. Останній номер
часопису вийшов 1 грудня 1892 р., де на першій шпальті було пояснено, з яких
причин газета більше виходити не зможе [230, c.1].
Стосовно викладу змісту, “Провідник” не відрізнявся принципово від раніше
друкованої “Букви”. Мав артикулову частину, в якій вміщалися історичні тексти,
фейлетони, гумор, сатира. До постійних рубрик відносилися: “Наші взаємини”,
“Кореспонденції”, “Рух в наших товариствах”, “Вісті технічні”, “Дрібниці” (або
“Різноманітності”), “Некрологи”, “Загадки”, “Зразки журналів”, касовий “Обіг в
наших товариствах”, “Кореспонденція Редакції”, “Оголошення і реклама”. Газету
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вважаємо першим ілюстрованим і багатим на елементи оздоби періодичним
виданням друкарів Львова, з яким у XIX ст. не могло зрівнятися жодне інше
фахове видання усієї Галичини [553, c.35].
Ще одним часописом друкарів, на який ми опиралися в нашому дослідженні,
є журнал товариства “Ognisko”, який вийшов у червні 1895 р. під однойменною
назвою з польськомовним додатком “Журнал для справ друкарських і
споріднених професій”. Упродовж першого року журнал виходив два рази, а від 5
липня 1896 р. три рази в місяць. Початково він мав двошпальтовий друк, а від 5
січня 1897 р. – тришпальтовий. Його номери мали по чотири сторінки друку. У
двох перших щорічниках застосовували декоративні оздоблення, а в наступних –
тільки вертикальні лінії та розмежувальні колони. Тричі у зазначеному часописі
змінювався крій заголовних шрифтів. Члени товариство друкарів “Вогнище”
отримували безкоштовно журнал, а інші читачі оплачували річну підписку в
розмірі 2 фл. для Львова або 2 фл. 40 цн. – для провінції. Вартість номера
складала 10 цн., а від лютого 1900 р. (у зв’язку зі зміною валюти) передплата
склала 4 крони, для провінцій – 4 крони 80 геллерів, ціна номера – 20 геллерів.
Видавцем періодичного видання від 5 липня 1896 р. до 5 жовтня 1898 р. був
Ю. Губерт, потім – Я. Вожняк. Обов’язки відповідального редактора спочатку
виконував Юзеф Гудец (до 5 жовтня 1897 р.), після нього протягом року –
Ю.Обірек, а від 15 жовтня 1898 р. – Я. Вожняк. Початково журнал видавався в
приватній друкарні С. Голоба, а з 15 липня 1898 р. – в друкарні К. Весняра.
У матеріалах журналу наголошувалося на справи друкарських місцевих і
міжнародних товариств, а також на професійні і суспільні питання, яким
“Вогнище” присвятило особливо багато уваги. Видання “Вогнище” виходило з
перервами до 1938 р. (періодично видавалось у Кракові), змінюючи видавців та
редакторів. Воно було друкованим журналом, що найдовше виходив у
профспілковому середовищі, але, безсумнівно, вважалося найбільш радикальним
[553, c.38].
У роботі використано матеріали часопису “Prywatny urzędnik” (“Приватний
службовець”) – друкований орган профспілки приватних службовців, що виходив
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в містечку Самбір на Львівщині у 1900–1901 рр., журнали та газети освітянських
профспілок: “Szkoła. Czasopismo poświęcone sprawom szkól niższych”, “Szkoła.
Pismo poświęcone sprawom szkól ludowych i średnich tudzieź seminaryów
nauczycielskich”, „Muzeum: Czasopismo poświecone sprawom wychowania i
szkolnictwa” та “Учительське Слово”.
Цінну інформацію почерпнуто з профспілкових часописів “Rękodzielnik”,
“Kolejarz”, “Nowy Kolejarz”, “Robotnik krawiecki”, “Górnik” і навіть громадських
газет, які не належали профспілкам, але містили в собі матеріали присвячені їм:
“Naprzód”, “Gazeta Narodowa”, “Gazeta wiejska”, “Prawda. Tygodnik Polityczny,
Społeczny i Literacki”, “Kuryer Lwowski”, “Gazeta Lwowska” та ін.
Місцем збереження багатьох рідкісних документів, публікацій, періодичних
видань, статутів з історії профспілок Східної Галичини стала Національна
бібліотека Польської академії наук імені Оссолінських у Вроцлаві. Формування
зазначеного наукового закладу відбулося у післявоєнний період при “допомозі”
уряду СРСР на базі львівського Оссолінеуму, з якого багато справ, які мають
безпосереднє відношення до Львова та Східної Галичини, перевезли до Польщі.
Тут нам вдалося опрацювати праці відомих польських істориків: Ю. Гривни [518],
А. Карбовiка [195], В. Соколовської [550; 551] та проаналізувати статистичні дані,
річні та квартальні звіти товариств [329; 330; 331; 332; 338; 339; 340; 346; 350].
Цінні за змістом і наповненням документи знайдено в фондах Архіву актів
нових у Варшаві (Archiwum Akt Nowych w Warszawie). Джерела інформують про
роль і значення профспілок робітників цукрового промислу в Городенці, Ходорові
та на інших підприємствах краю [122], непрості умови існування робітників,
відносини

й

соціальні

проблеми

в

середовищі

робітничих

колективів,

профспілкових товариств тощо. Документи свідчать, що успіхом у всьому може
бути тільки робітнича солідарність. Знайдені матеріали дають змогу порівняти
ступінь розвитку профспілкових організацій та профспілкового руху в Східній
Галичині і Королівстві Польському.
Ще однією поважною польською науковою установою, де нам вдалося
попрацювати, є бібліотека Яґеллонського університету в Кракові. Тут зберігається
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повне зібрання усіх видань часопису “Prywatny urzędnik” за 1900–1901 рр.,
загалом 59 номерів. Також звідси ми почерпнули статистичні дані та річні звіти
ремісничого товариство “Скала” [333; 334; 335] та низки інших організацій.
На завершення, підсумовуючи короткий огляд історіографії та джерельної
бази, можна констатувати, про необхідність нового, з погляду нашого сучасного
державотворення, всебічного вивчення історії профспілкового руху в Україні. Це
пов’язано з вузьким колом опрацьованих джерел, а виявлений матеріал розкриває
інші ключові проблеми історії Галичини австрійського періоду. Зокрема: системи
управління в краї, економічного і соціального розвитку, піднесення українського
національного руху тощо.
Досліджувана тематика в Україні залишається слабо вивченою, хоча має
потужну джерельну базу. Історія профспілок Східної Галичини повинна зайняти
гідне місце в історії України. Вона потребує глибокого та всебічного аналізу,
зваженої оцінки. Члени сучасних профорганізацій мають право знати правдиву
історію, якою б вона складною, викривленою, а часом і прихованою та
переплетеною різними подіями не була.
Крім того, спираючись на досвід минулого та відповідні дослідження, автор
даної роботи отримав змогу надати відповідні рекомендації для сучасного етапу
розвитку профспілок в Україні, зокрема, у контексті подолання ними затяжної
кризи

(пов’язана

з

недостатньо

активним

виконанням

вітчизняними

профспілковими об’єднаннями їх захисної функції, участю у системі соціального
партнерства тощо).
Серед сучасних дослідників, які безпосередньо займаються даною тематикою
та примножують історію профспілок, варто виокремити Р. Береста, О. Реєнта,
О. Жерноклеєва, О. Палюх, Р. Ровчака, М. Головка, Г. Гончарова, К. Кондратюка.
Значна джерельна база, зокрема архівні матеріали, матеріали тогочасної преси,
статути дають таку можливість – ґрунтовніше показати зародження професійних
товариств для захисту своїх членів, розвиток таких об’єднань шляхом згуртування
та здобуття досвіду надавати допомогу тим, хто цього потребує, шляхом
отримання навичок страйкової боротьби, і, нарешті, продемонструвати тяглу
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наступність розвитку профспілкового руху Східної Галичини у нашому
дослідженні далеко не простого періоду 1817–1918 рр.
Основні джерельні матеріали містяться у фондах Центрального державного
історичного архіву м. Львова, Державних архівів Львівської, Тернопільської,
Івано-Франківської областей, бібліотек Львова, Кракова, Вроцлава, Жешува,
Варшави, Відня.
Основну групу джерел складають матеріали, які виникли в процесі
утворення і діяльності кас взаємодопомоги, професійних організацій (програмні
документи профспілок, статути, офіційні звернення страйкових комітетів тощо).
Важливу групу джерельних матеріалів також представляють закони й інші
загальнодержавні та крайові нормативно-правові акти, які визначали правове поле
життєдіяльності суспільства, функціонування профспілок та їх суспільнополітичні й соціально-економічні пріоритети.
В окрему групу джерел можна виділити тогочасну пресу, насамперед
робітничу та профспілкову, видання якої суттєво активізується наприкінці 60-х –
на початку 70-х років ХІХ ст. (газети “Czcionka”, “Ognisko”, “Przełom”,
“Przewodnik dla spraw drukarsko-litograficznych i t.p.”, “Prywatny Urzędnik”,
“Kolejarz”, “Muzeum: Czasopismo poświecone sprawom wychowania i szkolnictwa”,
“Praca”, “Urzędnik prywatny”, “Gazeta Narodowa”, журнал “Учительське Слово”,
“Зaлізничник”, “Gazeta Lwowska”, “Robotnik krawiecki”, “Kurier Lwowski”).
Наше дослідження носить завершений характер. Проте, є перспективи
подальшого продовження досліджень тематики. Адже залишилися моменти, які
також варто вивчати. Серед важливих дослідницьких проблем, на нашу думку,
залишається українська, польська, німецька, єврейська профспілкова преса,
утворення та діяльність католицьких профспілок в Східній Галичині, роль партій
у формуванні світогляду членів професійних спілок, діяльність профспілкових
організацій в роки Першої світової війни і ін.
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РОЗДІЛ 2.
МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Сучасна історична наука України переживає далеко не простий період
очищення від стереотипів недавнього минулого, становлення правдивої, зваженої,
раціональної й об’єктивної оцінки національної історії, яка часто вступає у
протиріччя із досі побутуючими пострадянськими догмами і постулатами.
Для того, щоб краще зрозуміти сам термін “професійна спілка”, його
відмінність від запропонованого нам радянського стереотипу та усвідомити для
себе, що ж це за організація, ми вирішили з’ясувати як саме таке визначення
трактується за кордоном – у Англії, Франції та Німеччині, де профспілковий рух
вже наприкінці XIX – початку XX століття набув широкомасштабного розвитку.
За визначенням британського видання “Encyclopædia Britannica”, професійна
спілка – це об’єднання працівників певної галузі промисловості чи торгівлі,
створеної з метою забезпечення підвищення матеріального рівня працівників,
надання пільг, покращення умов праці або соціального та політичного статусу
шляхом колективних переговорів [410].
Французький сайт “Vie-publique” зазначає, що профспілка – це об’єднання
людей, метою якої є захист спільних професійних інтересів. Профспілки або
професійні асоціації об'єднують людей з однієї і тієї ж професії або аналогічних
чи суміжних професій, єдиною метою яких є вивчення і покращення матеріальних
і моральних інтересів, колективних та індивідуальних осіб, які підпадають під
статус членів профспілки [413].
Згідно рішення Федерального трудового суду Німеччини відомо, що
профспілки – це союзи демократичних організацій працівників, які повинні
поважати і просувати спільні інтереси робітників об'єднаними силами, незалежно
від політичних партій, уряду, з одного боку, і роботодавців, з другого [411].
Сучасний стереотип про місце та значення профспілок будується на
спотвореній базі того, що вони далеко не виконують місію, яка на них покладена.
Така ситуація пояснюється глибоким укоріненням в Україні, пристосованої до
нових умов, комуністичних ідей, ностальгією певної частини суспільства за
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колишнім “своїм щасливим” минулим, що, зрештою, породило доволі тривалий й
складний процес очищення від впливу радянської (радше панросійської) ідеології,
яка упродовж ХX століття визначала основні напрями суспільно-політичного
розвитку України, окреслювала ідеологічні рамки, і, звичайно, методику й
методологію виконання історичних досліджень, особливо, в українській науці.
У розумінні тематики нашого дослідження, профспілка – це добровільне
об’єднання робітників певного або суміжних напрямів діяльності в організацію,
яка за мету ставила матеріальну, моральну, правову допомогу власним членам, а
також вдовам і дітям-сиротам по них. У визначений нами період 1817–1918 рр,
було дуже багато різноманітних за статусом і значенням, товариств та організацій.
Деякі з них мали тільки виховну, інші культурно-освітню, ще інші – розвиваючу
функції, але вони не ставили за мету допомогу власним членам.
Класифікуючи різноманітні організації та товариства, ми звертали увагу на їх
програмний документ – статут. З нього ставало зрозумілим, до якого типу можна
віднести організацію.
Зрозуміло, що перші каси взаємодопомоги, чи перші взаємодопомогові
товариства, як і організації, що на перше місце ставили культурну, виховну чи
освітню функції, проте ставали на захист власних членів, назвати профспілками в
чистому вигляді не можна, радше організаціями, які виконували профспілкові
функції (див. табл. 22). Але це однозначно були протопрофспілки, які на відміну
від громадських товариств, намагалися захистити права та інтереси своїх членів.
Чому потрібно було йти у профспілку, нам яскраво ілюструють на початку
ХХ ст. сторінки часопису “Зелізничник” – офіційного друкованого органу
профспілки українських залізничників: “Бо велика честь перебувати разом з
товаришами по праці і вимагати того, що нам належить; щоб кожен чоловік,
жінка та дитина мала хороше забезпечення, достатньо їжі та одежу; через
оплачувані внески, отримується гарантія певного добробуту потребуючим; у
профспілці – більше життя і менше корисливості, більше права і менше злочину,
більше світла і менше темряви, більше щасливих подружь і менше п’яних
чоловіків і жінок ” [153, c.8].
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Також відповідно до обставин, відносно українських профспілкових
товариств у тексті ми вживаємо термін “руські” чи “русинські” організації. За
своїм складом вони були українськими, проте в силу подій та особливостей
регіону їх назва відображалася таким чином.
Від часу виникнення на землях Східної Галичини перших робітничих
взаємодопомогових фахових організацій до кінця Першої світової війни
профспілки пройшли складний шлях розвитку, у якому можна виділити чотири
етапи:
І – пошук, формування, каталізація та еволюція соціально-економічних й
культурно-освітніх ідей товариства (1817–1856 рр.);
ІІ – організаційно-правовий та культурно-освітній розвиток фахових спілок
(1857–1870 рр.);
ІІІ – активна участь професійних спілок у різних формах роботи й боротьби
за інтереси трудящих мас (1870–1914 рр.);
IV

–

воєнна

розруха,

припинення

діяльності

профспілок,

занепад

профспілкового руху (1914–1918 рр.).
Професійні спілки, які виникли на землях Східної Галичини, майже на сто
років раніше від більшовицької партії не мали права на життя і не тільки в
підручниках історії. Адже ідеологічній стратегії більшовизму першою мала бути
створена комуністична партія, а вже потім – все інше. Найкраще в цьому плані
більшовикам підходили українські землі, які перебували під багатолітньою
російською окупацією, а Східна Галичина опинилася поза увагою, ніби це не
Україна. Офіційно, хоча доволі сумнівно, перші робітничі професійні організації
на підросійських землях України появилися під час буржуазно-демократичної
революції 1905 р. [459]. Цікаво, що проросійська тенденція відмежованості від
України Східної Галичини продовжує побутувати навіть зараз в центральних
профспілкових органах. Для прикладу, наведемо відомості з інтернет-сайту про
профспілку освітян України. Ще й зараз трактують, що вона була створена в
умовах формування радянської влади. “Профспілка працівників освіти і науки
України веде свою історію з липня 1919 року, коли було організаційно оформлено
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Всеросійську спілку працівників освіти і соціалістичної культури, до складу якої
увійшли професійні об'єднання вчителів України” [412]. Але архівні документи й
результати наукових досліджень свідчать, що перша професійна спілка освітян
України почала діяти у Львові в 1868 р. Серед інших її членами були відомі
педагоги, культурно-освітні діячі й борці за волю й незалежність України,
зокрема, Юліан Романчук, Ісидор Шараневич та багато інших [375, c.329].
Всеукраїнські та Міжнародні наукові конференції [471; 473; 502], колективні
[463] й персональні наукові публікації результатів досліджень [383; 385] сприяли
поступовій розробці й застосуванню новітньої методики та методології виконання
наукових досліджень. Пошуково-дослідна робота багатьох вчених [353; 399; 423;
440; 479] створила добре підґрунтя, але не зняла з порядку денного, а ще більше
актуалізувала потребу наукового вивчення, підготовки й видання комплексного
багатотомного наукового дослідження з історії професійних спілок України.
Одним з цікавих регіонів стала Східна Галичина. Для реалізації завдань, які
були скеровані на висвітлення історії зародження, становлення та еволюції
профспілкового руху на землях Східної Галичини в хронологічних рамках 1817–
1918 рр., потребувало детального аналізу передумов, чинників впливу, специфіки
діяльності та особливостей політичної, економічної, соціальної, виробничої,
культурно-освітньої, етнокультурної ситуації регіону, що вимагало застосування
новітньої науково-обґрунтованої методології дослідження, використання низки
раціональних методів й методичних підходів [384]. Традиційно терміном
“методологія” називають філософське вчення про методи пізнання. У вузькому
розумінні – це сукупність принципів, прийомів та процедур дослідження, що
застосовують у тій чи іншій галузі знань, а у широкому – теорія методів пізнання,
сукупність теоретичних принципів, логічних прийомів і способів дослідження
явищ, що формують цілісну систему обґрунтованих пошуково-дослідних теорій,
підходів, методів, законів, категорій, які опосередковують загальні властивості і
зв’язки об’єктивного буття й наукового пізнання [389; 491, c.113].
Багато дослідників тлумачать методологію як теорію методів дослідження,
створення концепцій, систему знань про теорію науки або систему методів
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дослідження. Що стосується методики, то її розуміють як сукупність прийомів
дослідження, включаючи техніку і різноманітні операції з фактичним матеріалом.
Формування теоретико-методологічних засад роботи логічно випливає із
сукупності наукових принципів та методів пізнання, зумовлених тенденцією
наукових пошуків у сучасній історіографії з окресленої проблематики [369, с.101105]. Основні методологічні підходи у досягненні мети та реалізації поставлених
дослідницьких завдань ґрунтуються на кращих здобутках вітчизняної методології.
Слід зауважити, що розвиток історичної науки в незалежній Україні логічно
та об’єктивно ставить питання не тільки про шкідливе і у багатьох випадках
відверте антиукраїнське значення ключової радянської офіційної методологічної
доктрини

марксизму-ленінізму,

але

й

актуалізує

проблему

уникнення

сформованої на пострадянських засадах та популярної на початку 1990-х рр., так
званої, “національної” або “державницької” доктрин [426, c.10–15].
Методологічну

основу даної

дисертації склала сукупність

базових

принципів наукового дослідження, на які спирається сучасна вітчизняна та
зарубіжна історична наука. Зазначені принципи забезпечують об’єктивне і
всебічне висвітлення процесу нагромадження історичних знань у чітко
визначеному хронологічному відрізку часу. Комплексне застосування різних
підходів, принципів та методів сприяє здійснити реконструкцію організаційних і
функціональних засад діяльності професійних спілок та всього профспілкового
руху в Східній Галичині періоду ХІХ – початку ХХ століття.
У процесі виконання пошукових науково-дослідних робіт періодично
виникала необхідність відходу від довільного трактування подій і явищ до
узагальнень й зосередження уваги на головному, уникаючи при цьому будь-якої
упередженості.

Адже

саме

непослідовність

виконання

досліджень

й

упередженість у пошуковій роботі доволі часто виступають найбільшими вадами
сучасних дослідників [407; 493, c.115].
У даному дослідженні методологія виконує такі функції [447, c.17–18]:
− визначає способи здобуття наукових знань, які відображають динамічні
процеси та явища;
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− скеровує й передбачає особливий шлях наукового дослідження, завдяки
якому вдається досягнути мету роботи;
− забезпечує всебічність отримання інформації щодо процесу чи явища, що
вивчається;
− забезпечує уточнення, збагачення, систематизацію термінів і понять по
заданій проблематиці;
− створює систему наукової інформації, яка базується на об’єктивних
фактах і логіко-аналітичний інструмент наукового пізнання.
За допомогою означеної методології була опрацьована емпірична база
дослідження, яку склали документальні джерела архівних та бібліотечних установ
України, Польщі, Австрії, статистичні відомості, а також власні спостереження
автора за перебігом діяльності профспілкових об’єднань.
В основі методології даного дослідження знаходиться загальнонауковий
системний підхід, який передбачає реалізацію цілого комплексу важливих
принципів діалектичного пізнання суспільства. У відповідності до вимог
системного підходу було здійснено ґрунтовний аналіз передумов, ряду
особливостей становлення професійних організацій, діяльності їх керівних
структур та розвитку профспілкового руху Східної Галичини.
Крім того, у даній роботі були задіяні наукові принципи історизму,
об’єктивності,

плюралізму,

системності,

еволюції,

цілісності,

всебічності,

синкретизму тощо [460; 461]. Спираючись на діалектику наукового дослідження у
складному суспільному процесі розвитку профспілкового руху на землях Східної
Галичини, логічно й багатогранно проаналізовано різні суспільно-політичні події
й явища в їх системному розвитку. Історія формування та розвитку професійних
спілок подана у контексті різних суспільно-політичних подій. Насамперед, значну
увагу

відведено

вивченню

соціально-економічного

становища

населення

східногалицьких земель, стану промисловості та сільського господарства. Такі
підходи дозволили розкрити суперечливий характер розвитку робітничого й
профспілкового руху доби австрійського панування, визначити та проаналізувати
непрості внутрішні суперечності вказаного руху [475, c.8–14].
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Оскільки загалом методологічна основа – чи не найскладніша складова
сучасних наукових досліджень, у даній дисертації, враховуючи багатогранність
тематики, використано систему підходів та методів, які можна означити як
спеціально-історичні, філософсько-світоглядні, загальнонаукові й міждисциплінарні. Професійне застосування різних методів та їх комбінацій у процесі
дослідження,

обумовленого

постановкою

наукової

проблеми

й

вибором

відповідних підходів, у підсумку форматує методологічні засади праці [425, c.28].
Методологія вивчення історії створення та діяльності професійних спілок,
незважаючи на специфіку, повністю відповідає загальним вимогам методології
пізнання, зокрема виокремлення й теоретичного осмислення предмета й об’єкта
дослідження, застосування методів та логіки дослідницького пошуку, а також
питанням класифікації, структуруванню отриманих знань відповідно до сучасної
наукової і суспільно-політичної значущості.
Крім того, дослідження ряду проблемних питань, пов’язаних із причинами
та передумовами створення, проблемами становлення й еволюції профспілкового
руху на землях Східної Галичини, логічно потребувало поглибленого вивчення
різноманітних аспектів соціально-економічної, виробничо-технічної, суспільнополітичної, етнокультурної, релігійної, організаційної, національної структури
населення

досліджуваного

регіону.

У

хронологічних

рамках

вказаного

дослідження (1817–1918 рр.), рельєфно поєднуються фактологічні матеріали з
різними

пізнавально-організаційними

формами

створення

та

діяльності

професійних організацій.
Особливу увагу акцентовано на значенні впливу політики Австрійської
держави на профспілки, еволюції законодавчої бази, ставленні до професійних
організацій, органів державної влади, значенні діяльності у профспілковому
середовищі політичних

партій,

релігійних,

національних,

міжнародних

і

громадських організацій, які по-різному формували особливості функціонування
профспілкових товариств у Східній Галичині [360; 361; 362, с. 215–218].
Вивчення різних аспектів еволюційного становлення, діяльності, ролі
профспілкового руху зумовило здійснення дослідження на емпіричному та
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теоретичному рівнях. Емпіричний рівень полягає у безпосередньому дослідженні
різних типів історичних джерел задля накопичення інформації й первісної її
систематизації відповідно до предмета дослідження і поставлених завдань. Це
архівні матеріали (звіти, преса, статути і ін.). Теоретичний – передбачає роботу,
спрямовану на аналіз отриманої інформації, розкриття певних зв’язків,
закономірностей, притаманних предмету і об’єкту дослідження, формулювання й
обґрунтування оцінок, узагальнень, висновків. Це було доволі непросто, оскільки
майже кожна профспілка мала свій друкований орган, а це тисячі сторінок цінної
інформації. Переплетення політичного, соціального, економічного, культурного,
релігійного, освітнього, виробничого та інших аспектів зумовило вибірковий
підхід до визначення методів дослідження. Для характеристики політичних і
дезінтеграційних процесів у Австрії в 1817–1918 рр. та ролі в цих подіях
національних рухів необхідним було застосування низки комбінованих методів, а
їх відбір мав ґрунтуватися на певних критеріях [564, с.147]:
–

надійності (здатність методу дослідження дати об’єктивну історичну

інформацію і сформувати на основі неї неупереджені висновки);
–

економічності (досягнення результатів при мінімальних витратах часу);

–

ефективності (забезпечення отримання результату дослідження).

Визначаючи наукові принципи даного дослідження, слід зазначити, що їх
використання дозволило розглянути діяльність професійних робітничих спілок
Східної Галичини у розвитку, єдності й нерозривності їх складових частин.
Принцип історизму, як найбільш важливий та значущий в історичній науці,
передбачає, що кожен предмет історичного дослідження має розглядатися у
нерозривній динаміці та розвитку. Саме тому в процесі виконання дослідницьких
робіт ми керувалися даним принципом, відповідно до якого передбачено розгляд
явищ і процесів в їх зміні та русі.
Даний принцип [398, c.186] застосований на всіх етапах дослідження: в
процесі опрацювання джерел [373, c.64–69]; реконструкції загальної картини
подій [359, c.76–83; 376, c.150–154; 361, c.117–121]; теоретичного узагальнення
висновків [375, c.559–604].
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Еволюція

професійних

організацій

та

всього

профспілкового

руху

розглядається в тісному взаємозв’язку з різними культурними, політичними і
соціально-економічними процесами, що відбувалися в Австро-Угорській державі
та в Галичині, зокрема, що дозволило показати обумовленість їх діяльності
конкретно-історичним періодом [378, c.134–138]. У цьому контексті яскравим
прикладом

стала

діяльність

професійної

спілки

«Товариство

приватних

службовців Галичини», яка, незважаючи на перешкоди з боку роботодавців,
силових структур та органів влади, майже через 20 років після своєї ліквідації не
тільки зуміла відновила роботу, але й стала найбільшою та найбагатшою
профспілкою всієї Австро-Угорської імперії.
Одним з ключових принципів наукового дослідження став принцип
плюралізму. Його практичне застосування сприяло вивченню різних подій в їх
багатогранності та взаємному зв’язку, що є дуже важливим для дослідника. Адже
якщо пошуковець концентрує свою увагу тільки на одному боці того чи іншого
документа або окремій властивості історичної події, явища, випадку, то
неодмінно заходить у глухий кут. У результаті застосування зазначеного
принципу [496, c.327] ми змогли скласти систему закономірностей історичного
розвитку профспілкового руху в Східній Галичині. Принцип плюралізму дозволив
нам перенести вивчення багатьох дуже важливих, суто теоретичних питань, які
стосувалися проблем та причин створення професійних спілок, у таку площину,
де всі причини та передумови цього історичного процесу набувають чітко
окреслених ознак та меж [375, c.51–95].
Важливе місце відведено еволюційному принципу [393]. Його головна суть,
перш за все, полягала у встановленні діалектичного взаємозв’язку профспілкового
та робітничого руху на землях Східної Галичини, що характеризувалися ідейною
спрямованістю, політичними впливами, послідовністю, динамізмом, збереженням
досягнутих результатів.
Принцип об’єктивності передбачав інтерпретацію фактів у їх реальному
змісті. Він потребує розглядати кожне явище в його різноманітності, сукупності
як позитивних, так і негативних проявів. Відповідно до вказаного принципу, ми
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намагалися уникнути однобічного, упередженого підходу щодо висвітлення
запропонованих проблемних питань. Серед них вагоме місце займають саме
фінансові аспекти дослідженої теми. Зокрема, грошові зловживання часто
породжують корупцію, яка існувала і в часи Австрійської монархії. Незважаючи
на поширені у професійних товариствах Східної Галичини засади демократичного
управління, виборність посад, колегіальність у вирішенні питань, соціальну
спрямованість у діяльності окремих членів профспілок, траплялися факти
некомпетентності, безвідповідальності, що вело до втрати коштів, грубих
прорахунків та інших негативних явищ [375, c.192–193]. Виходячи із положень
принципу об’єктивності, ми прагнули розглядати події абстрагуючись від
ідеологічних стереотипів, які насаджувала радянська та зарубіжна, зокрема,
польська історіографія ХХ ст. Для всебічного висвітлення проблеми була
залучена велика кількість різнотипних історичних джерел. Серед них можна
виділити: законодавчі акти та різні державні нормативно-правові документи [370,
c.1419–1424], статути [375, c.707–743], квартальні, піврічні і річні звіти про
діяльність [375, c.744–766], поточні справи низових професійних організацій
(надходження й використання коштів, заяви, надання грошової допомоги та ін.)
[375, c.448–450], періодичні профспілкові видання [372, c.17–21], персональні
справи [375, c.412–414] та ін.
У цілому опора на принцип об’єктивності дозволила нам із максимальною
достовірністю виконати аналіз тих джерел, що характеризують основні напрямки
роботи професійних спілок Східної Галичини періоду її австрійської окупації.
Принцип

об’єктивності

безпосередньо

пов’язаний

із

ціннісним

(аксіологічним) підходом до сучасної оцінки явищ минулого, що, як зазначає
А. Лудченко, логічно закликає дослідника не судити, а зрозуміти та об’єктивно
оцінити історію [457, c.79]. У нашому випадку сутність ціннісного підходу
полягає у тому, що пояснення історичного явища – це тільки одна з можливих
інтерпретацій або тлумачень наукового факту і навіть певний погляд щодо
бачення дійсності. Саме від суб’єктивної діяльності дослідника прямо залежать
результати його праці.
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Дотримання принципу об’єктивності та неупередженість в оцінці історичних
реалій дали нам змогу всебічно й багатогранно оцінити діяльність профспілок,
виявивши позитивні і негативні наслідки їх існування. Все це дозволило
простежити закономірність у процесі формування та розвитку профспілкового
руху, виявити загальні особливості в їх діяльності на різних етапах розвитку та
дати обґрунтовану характеристику реальних умов, в яких формувався і розвивався
профспілковий рух у Східній Галичині [375, c.51–96].
Принцип цілісності виступив як єдність специфічного й універсального. В
даній роботі дотримання означеного принципу передбачало формування
комплексного уявлення про структуру та особливості наукового дослідження.
При цьому оцінка діяльності профспілкових організацій проводилася з
урахуванням ціннісних орієнтирів та мотивації населення Східної Галичини під
впливом реалій історико-культурного фону імперської Австрії [375, c.51–71].
У нашому дослідження також застосовано принцип системності [487, c.43],
який передбачає вивчення цілісності об’єкта і встановлення його багатогранних
зв’язків. Він забезпечує вивчення історичних процесів та їх складових як єдиного
цілого, певної системи. Розглядаючи утворену в Східній Галичині профспілкову
систему як єдине цілісне явище, ми намагалися провести розмежування її
зовнішньої й внутрішньої сторін, а також розкрити елементи структури, форми і
змісту, встановити зв’язки з навколишніми системами й процесами. Слід
наголосити, що у той час, коли деякі профспілки користувалися державною
підтримкою, інші – фінансувалися впливовими та багатими почесними членами,
значне число професійних об’єднань ледве зводили кінці з кінцями. Проте всі
вони були суб’єктами державної політики. Застосування принципу системності
зумовило розгляд функціонування професійних товариств та об’єднань Східної
Галичини як важливої складової частини тогочасної австрійської суспільнополітичної системи [375, c.173–181].
Зміст нашої роботи вимагав дотримання принципу всебічності, який
забезпечував повноту дослідження й розгляду проблеми з точки зору не окремо
взятого аспекту, а з урахуванням усіх сторін, що формують загальне бачення
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явища. У роботі ми не лише проаналізували механізми утворення профспілкових
товариств на українських землях Галичини, але й відмітили демократичні
тенденції, що дозволили галичанам на законних підставах створити свої
організації. Важливим чинником стала буржуазно-демократична революція
1848 р., яка сприяла падінню кріпосного права та прискорила демократизацію
усіх верств населення. Варто згадати Промисловий цісарський патент 1859 р.,
який регламентував умови створення профспілок, а також “Конституцію” 1867 р.,
яка законно закріплювала за громадянами право на створення незалежних
громадських об’єднань, товариств тощо [370, с.1419–1424].
Завдяки принципу комплексності вдалося уникнути суб’єктивізму під час
розгляду неоднозначних питань дослідження [461, c.6]. Спираючись на вимоги
цього принципу, ми комплексно дослідили суспільно-політичні процеси, які
відбувалися в тогочасному західноукраїнському суспільстві, що об’єднували в
собі одночасно й інтеграцію у державну систему Австрійської імперії, і бурхливі
процеси національного відродження Східної Галичини. Даний принцип дав
можливість вибрати підходи до розуміння процесів, враховуючи цілі, які перед
собою ставила інтелігенція Галичини [371, с.83-89].
Принцип

синкретизму

дав

змогу розглянути

проблему становлення

профспілкового руху крізь призму взаємозв’язків усіх чинників та характерних
рис, притаманних історичному явищу в цілому, коли трансформація однієї
обставини спричиняла ланцюг змін у всіх сферах діяльності суспільства [415,
c.12]. Вказане було виявлено на прикладі результативної діяльності профспілок
освітян Галичини [375, c.329–397]. Завдяки цілеспрямованій політиці уряду,
відповідного міністерства, міста, його громадян, керівництва професійних спілок,
вдавалося налагодити систему освіти у Східній Галичині – від початкової школи
до університету, зважаючи при цьому на багатонаціональний склад населення.
Слід згадати й принцип багатофакторності – сукупного вивчення
об’єктивних та суб’єктивних чинників історичного розвитку, що впливали на
зародження профспілкового руху в Східній Галичині. Так, фактори слабкості
політичної влади в Австрійській імперії у другій половині ХІХ століття та
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соціально-економічна криза зумовили наростання інтернаціональних тенденцій та
зародження національних рухів поневолених народів [375, c.244–245]. Зазначене,
у свою чергу, відкрило шлях для укріплення профспілок зсередини.
У роботі використано принцип соціального підходу та альтернативності, що
полягав у розгляді історико-економічних процесів з урахуванням соціальних
інтересів усіх прошарків населення й різних форм їх проявів у суспільстві.
Принцип зобов’язує співвідносити вузькогрупові інтереси із суспільними,
враховуючи суб’єктивний момент у практичній діяльності австрійського уряду
ХІХ – початку ХХ століття, політику партій, профспілкових товариств краю.
Принцип альтернативності визначає ступінь вірогідності тієї чи іншої події,
явища, процесу на основі аналізу реалій і можливостей. Визнання історичної
альтернативності у питаннях, що стосуються появи та еволюції профспілкового
руху, дозволяє по-новому оцінити особливості національного руху в Східній
Галичині та побачити невикористані можливості даного процесу.
Досить важливе місце отримав діалектичний принцип, що базуються на
універсальних законах розвитку природи, суспільства і мислення: загального
взаємозв’язку явищ; становлення; загального розвитку і руху; переходу від
абстрактного до конкретного; одиничного, особливого і загального; єдності
історичного і логічного; виділення в об’єкті дослідження головної, визначної
сторони [493, c.73]. Дотримання цього принципу дало змогу чітко виокремити
причини та передумови зародження професійного руху – тобто співставити
загальні явища, які сприяли цій події, врахувати події як державного так і
місцевого значення, логічно структурувати зазначені компоненти і подати
готовий на розгляд матеріал. Щодо даної теми це означає вивчення у розвитку
всієї сукупності умов, за яких протікав процес зародження й формування
профспілкового руху та вияв особливостей його спрямованості, інтенсивності і
результативності.
Отже, підсумовуючи характеристику принципів дослідження, відзначимо, що
тільки за умов дотримання і поєднання всіх принципів пізнання можна
забезпечити науковість й достовірність у висвітленні відомостей та матеріалів.
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Головним методологічним підходом у даному дослідженні є проблемний
підхід, оскільки метою нашої роботи виступає не висвітлення певних події, а
вирішення конкретних проблем. Головна з них – це виокремлення причин та
передумов розгортання профспілкового руху на території Східної Галичини,
простеження

процесу

заснування

й

розвитку

професійних

організацій,

характеристика різних типів профспілок та їх поступовий розвиток, оцінка ролі,
місця і значення профспілкової преси та дослідження механізму еволюційного
становища даного руху в умовах іноземного панування. Отож проблемний метод
відповідає заданій темі й висвітлює її ключові питання.
Проблематика дослідження також ґрунтується на цивілізаційному та
формаційному підходах до аналізу суспільних подій. Розробка таких підходів
викликана необхідністю використання особливостей кожного з них. Однак
дослідницький інструментарій та історичні знання постійно удосконалюються й
оновлюються в українській та зарубіжній науці, що простежується у зміщенні
пріоритетів дослідження з вивчення питань політичної, економічної історії на
опрацювання проблем нормативно-правового становища, впливу політичної
складової на можливість підвищення культурно-освітнього рівня населення з
наступним усвідомленням необхідності побудови політичної організації – власної
держави. При цьому цивілізаційний підхід враховує те загальне, що притаманне
профспілкам усіх країн, наприклад, їх функція соціального захисту найманих
працівників. Формаційний підхід у свою чергу – виокремлює особливості, які
зумовлені суспільним ладом

досліджуваної території [483,

c.11]. Адже

профспілковий рух в Східній Галичині утверджувався в умовах імперського
панування іншої країни, економічної та політичної суспільної кризи, переходу до
нових форм власності, боротьби за національні, політичні свободи.
Усі наукові принципи та підходи реалізовувалися в даній роботі за
допомогою загальнонаукових методів. До них слід віднести: індукцію і дедукцію;
аналіз

та

синтез;

класифікаційний

аналогію

метод;

і

методи

порівняння;
критичного

класифікацію;
аналізу;

порівняльно-

динамічний

метод;

герменевтичний метод; синхронний метод; персональний метод. Зазначені методи
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були важливими на етапі аналізу і класифікації джерельної бази, історіографії
[375, c.25–37], при дослідженні загального й особливого елементу в структурі
суспільно-політичних та соціально-економічних процесів Галичини ХІХ –
початку XX ст. [375, c.103–138]. У дослідженні використано літературу, видану
українською та іноземними мовами, яка появилася під впливом тих чи інших
подій. Пошук спільного у зібраній інформації відбувався завдяки групі зазначених
методів. Крім того, загальнонаукові методи використовувалися для аналізу ролі і
місця профспілок в українському суспільстві та їх впливу на політику Австрії
[398, c.34].
Індукція і дедукція виступали як взаємозв’язані між собою методи пізнання,
які обумовлювали один одного. Якщо індукція забезпечувала можливість
переходу від поодиноких фактів до загальних положень, то дедукція покликана
побудувати наукову теорію. Важливо зазначити, що індукція, як метод, заснована
на побудові формально-логічних конструкцій, що приводять до отримання
загального висновку на базі часткового, одиничного. Дедукція передбачає
зворотний рух, коли загальні висновки екстраполюються на конкретну історичну
ситуацію. Дедуктивний метод ми застосовували після накопичення фактів і
теоретичного осмислення емпіричного матеріалу з метою його систематизації й
виведення з нього всіх наслідків. Ефективність цього методу виявилася під час
аналізу різних напрямів національної політики Австрійської імперії та її
регіональних особливостей.
Метод аналогії передбачає встановлення подібності між нетотожними
об’єктами. Ця подібність повинна ґрунтуватися на якомога більшій кількості
відносин,

істотних

властивостях,

встановленні

більш

тісного

зв’язку

результативних і факторних ознак. Даний метод використовувався на етапі
визначення загальних ознак у формуванні профспілкових організацій. Певні
особливості розвитку спостерігалися зокрема у Львові, Тернополі, Станиславові
та інших містах.
В основу методу порівняння було закладене судження про подібність або
відмінність об’єктів, чітко продуману концепцію відбору та інтерпретації
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існуючого матеріалу [398, c.40]. Це давало змогу встановити кількісну та якісну
характеристику профспілкових товариств, здійснити їх класифікацію й скласти
оцінку діяльності. Завдяки застосуванню цього методу нам вдалося знайти спільні
та відмінні ознаки розвитку й діяльності кравців, шевців, ремісників, купців,
торгівців, поліграфістів, нафтовиків та інших професій [375, c.173–523].
У дослідженні був застосований класифікаційний метод. Його задіяння було
визначено, тим, що джерельною базою даної дисертації не стали вибрані
поодинокі факти чи рідкісні суспільні випадки, а цілісні системи творення
різнонаціональних та різнофахових професійних організацій на землях Східної
Галичини, сформовані в середовищах робітників, службовців, селян та
інтелігенції. Тому вже на першому етапі виконання пошукових робіт процес
дослідження вимагав застосування класифікаційного підходу, адже кожне
соціальне середовище мало певні особливості створення та діяльності спілок [375,
c.72–96]. У цілому використання у дослідженні методу класифікації сприяло
систематизації та класифікації історіографічної, джерельної бази за спільними
ознаками й притаманними їм властивостями.
Важливим

також

є

залучення

порівняльно-класифікаційного

методу.

Прискіпливу увагу відведено встановленню етнокультурної приналежності членів
перших профспілок. На базі джерельних матеріалів встановлено, що в одній
професійній спілці одночасно могли перебувати українці, поляки, німці, євреї,
вірмени, угорці та представники інших національностей [375, c.329–337].
Водночас проблема полягає у тому, що в жодному з досліджуваних документів не
вказана національність членів професійних спілок. Однак вказівка в облікових
списках на віросповідання дала змогу виділити серед спілчан греко-католиків,
православних, римо-католиків, протестантів, іудеїв, мусульман й представників
інших конфесій. Застосування методу сприяло також виокремленню у середовищі
православних

спілчан

осіб

українського,

російського

й

вірменського

православних обрядів. Релігійне розмаїття зафіксовано і серед протестантів. З
огляду на вказане, отримані дані стали основою для встановлення числа членів
спілок не тільки за релігійними, але й національними ознаками [367, c.148–153].
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Метод критичного аналізу полягав в оцінці історіографії, як української так і
іноземної [475, c.17]. При цьому виявлено, що найбільш суб’єктивний характер
має

радянська

історіографія

через

політичну

заангажованість,

особисті

вподобання авторів, прагнення штучно “підігнати” факти та явища під наявні
наукові й політичні концепції. Неточності, а в окремих випадках і фальсифікації
даних ми побачили в статистичних даних, подіях у населених пунктів, діяльності
осіб тощо.
Для встановлення динаміки профспілкового руху застосовувався динамічний
метод. Досліджувалися зміни у структурі та діяльності профспілкових товариств
і організацій на певних етапах (1817–1867,1868–1913, 1914–1918 рр.). У процесі
аналізу

досліджуваних

явищ

на

найважливіших

стадіях

їх

розвитку

використовувався статичний метод, тобто аналіз структури та функції певного
об’єкта на конкретному часовому зрізі [475, c.62]. Кожну профспілку ми
розглядали окремо у поєднанні з подіями, що відбувалися на цей момент. З огляду
на те, що історія – це, фактично, “полотно без шва”, де все знаходиться в певній
послідовності та залежності, автор використовував наративний підхід – розповідь.
Більш глибшому аналізу писемних джерел допоміг герменевтичний метод,
що сприяв тлумаченню думок, розумінню мотивів і почуттів, якими керувалися
автори при написанні та складанні документів, урахуванню зовнішніх і
внутрішніх факторів впливу [461; 564, c.207].
Синхронний метод ми використали у дослідженні для того, щоби показати
події та явища, що відбуваються паралельно, але в різних місцях. Завдяки йому
одночасно досліджено та вивчено діяльність професійних осередків у різних
місцях Австрійської імперії (Львові, Відні, Кракові, Станиславові, Празі та ін.),
визначено їхні спільні ознаки.
Персональний метод допоміг у висвітленні характеру та спрямованості
профспілкової діяльності, враховуючи біографічні дані активістів локальних
професійних товариств. Це пов’язане з тим, що професійні спілки та товариства
взаємодопомоги на українських землях з’явилися в складних суспільнополітичних умовах ще на початку XIX ст. і активно почали вирізнятися своєю
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діяльністю від інших організацій, а їх лідери в майбутньому стали активними
учасниками національно-визвольного руху.
Крім

того,

із

загальнонаукових

методів

ключовими

у дослідженні

гуманітарних дисциплін, насамперед історії, виступають взаємопов’язані між
собою логічний та історичний методи, що дозволили прослідкувати розвиток й
еволюцію профспілкового руху на західноукраїнських землях, що перебували у
складі Австрійської імперії. Нам вдалося встановити і показати процес еволюції
зародження й розвиток профспілок – від утворення товариств взаємодопомоги до
класично сформованих організацій.
Історичний метод потребував хронологічної фіксації політичних подій та
фактів, їх дослідження у часовому просторі і дав змогу прослідкувати генезис й
відтворити процес розвитку об’єкта дослідження, його історію з усіма її
особливостями [461, c.12]. Використання зазначеного вище методу сприяло
узагальненню історичного досвіду. Іноді метод виступав способом абстрактного
відтворення історичного процесу в його хронологічній послідовності та
конкретності. За його допомогою відображалися основні етапи функціонування
профспілкових товариств Східної Галичини.
Дані історичного методу дозволили врахувати вплив економічного та
політичного розвитку країни, радикалізацію настроїв населення, а також
визначення

територіальних

особливостей

діяльності

й

організаційного

становлення профспілкових осередків в Галичині. Завдяки застосуванню методу
можна якісно простежити розвиток профспілок упродовж ХІХ ст. з їх
особливостями і лояльністю серед членів та радикалізованими змінами, що
прийшли у першій чверті ХХ ст.
Логічний метод сприяв відтворенню реального історичного процесу в його
теоретичній формі та в системі понять. У комплексі обидва вказаних методи
дослідження дозволили розглянути об’єкт дослідження як цілісну систему із
відповідними взаємозв’язками між її елементами [461, c.18].
Засадничі,

світоглядні принципи дослідження проблеми потребували

використання спеціальних методів історичного аналізу [564, c.99], а саме:
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порівняльного; проблемно-хронологічного; типологічного; періодизаційного;
ретроспективного; генетичного; структурно-функціонального; системного і ін.
За допомогою порівняльного методу досліджено проблему, що вивчається
шляхом зіставлення історичних об’єктів у часі та просторі, пошуку подібних і
відмінних рис між ними. Використання даного методу полягало в тому, щоби
виявити характерні ознаки та основні риси діяльності профспілок Східної
Галичини у різних умовах, особливості здійснюваних ними функцій, форм,
методів роботи, і таким чином розглянути кожну окрему організацію з
характерними лише для неї ознаками. Слід наголосити на тому, що панування
одного політичного погляду та підходу ніколи не стимулювали розвитку науки,
яка, здебільшого, поступово переходила у догму. Даний аналіз сприяв
усвідомленню проблем цілісного, взаємопов’язаного й суперечливого світу,
орієнтував на пошук не лише відмінних, а й спільних рис.
Порівняльний метод дозволив проводити постійні порівняння з сучасністю з
тих чи інших проблем, перед вирішенням яких стояли професійні спілки.
Логічною підставою порівняльного методу стала аналогія (встановлення
подібності на основі співпадіння ознак об’єктів). Використання порівняльного
методу дає змогу з’ясувати роль політичних систем, їх елементів на основі
співставлення однорідних політичних явищ, зокрема, профспілок.
За допомогою проблемно-хронологічного методу виявлено предмет нашого
дослідження, розкрито аспекти еволюційного становлення профспілкового руху.
Також даний метод застосовувався при визначенні мети та завдань дослідження.
У зв’язку із цим діяльність профспілок розглядалася відповідно до виконуваних
ними функцій, поділялась на організаційну, виробничу, соціальну, культурноосвітню, лікувально-оздоровчу тощо. Ці основні напрямки роботи профспілок
досліджувалися в хронологічній послідовності.
Генетичний

метод

дозволив

розкрити

властивості,

функції,

зміни

професійної структури в її динаміці, що дало змогу найбільшою мірою
наблизитися до відтворення реальної історії об’єкта [483, c.10]. Практичне
застосування методу наблизило нас до відтворення історії явищ і процесів
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політичного життя Східної Галичини, відкрило динаміку еволюції профспілкових
організацій, адже кожному історичному етапу відповідали певні особливості
розвитку.
Вибірковий метод сприяв встановленню змін у суспільно-політичному житті
Австрійської (Австро-Угорської) імперії, що стимулювали бурхливий розвиток
національних рухів. Крім того, за допомогою методу вивчалися структурні основи
профспілок,

процеси

зародження

і

розвитку

професійних

об’єднань,

впровадження нормативних положень, що регулювали, з одного боку, діяльність
організацій, а з іншого – формували поле соціально-трудового партнерства.
На різних етапах дослідження профспілок використано періодизаційний
метод, обумовлений змінами в суспільстві, місцем і роллю профспілок у
відповідних перетвореннях. За допомогою методу обґрунтовано визначено
хронологічні межі нашого дослідження, які окреслено на основі кількісно-якісних
змін, що відбувалися в політичній та соціальній сферах і так впливали на
профспілковий рух.
Проблематика

дослідження

вимагала

використання

ретроспективного

методу [393, c.80], який дав змогу абстрагуватися від сьогодення й поступово
звернутися до історичного минулого, виділяючи при цьому найхарактерніші риси
й тенденції українського національного відродження, встановити закономірності
розвитку українських робітничих та профспілкових організацій.
Структурно-функціональний

метод,

запозичений

із

теорії

систем

і

системного аналізу, характеризується цілісним сприйняттям об’єкта дослідження
й комплексною оцінкою зв’язків у межах всієї політичної системи [491, c.217].
Його головна суть полягає у розділенні цілісного об’єкта на складові частини,
з’ясуванні їх особливостей, зв’язків між ними та визначенні ролі всіх складових у
функціонуванні об’єкта як одного цілого. Застосування методу було важливим
при аналізі заходів профспілкових структур різного рівня (центральних, місцевих,
низових), розкритті механізмів їх діяльності [487, c.12].
Використання типологічного методу стало можливим у зв’язку із наявністю
достатньої кількості фактологічного матеріалу, що дозволило упорядкувати та
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систематизувати факти шляхом виділення відповідних типологічних груп. Таким
чином, було виявлено та проаналізовано низку якісних та суттєвих ознак
досліджуваного об’єкта.
Зрештою,

слід

вказати

про

системний

метод,

який

є

одним

з

найпопулярніших методів серед дослідників. Це обумовлено поглибленням
історичних досліджень як з точки зору цілісного охоплення досліджуваної
реальності, так і потреби розкриття внутрішніх механізмів функціонування
суспільних систем [425, c.19]. Основою його застосування в контексті обраної
проблематики є цілісність у суспільно-історичному розвитку одиничного,
особливого та загального. Завдяки застосуванню методу нам вдалося відкрити
досі невідомі персоналії діячів профспілок й інтегрувати їх у загальну історію
краю. Зазначений метод передбачає вивчення функціонування та розвитку і
включає та синтезує ті основні складові компоненти, з яких складається
досліджувана реальність. До основних компонентів належать окремі неповторні
події (наприклад, система багатонаціонального складу профспілкових товариств),
історичні ситуації (напр., зародження робітничого та профспілкового руху на
землях Східної Галичини) і суспільні процеси (наприклад, вплив кризи в
Австрійській імперії на динаміку національних рухів). Перелічені події і явища не
тільки історично обумовлені, але й взаємозв’язані між собою функціонально.
Tому, завданням системного аналізу стало формування в роботі цілісної
комплексної картини минулого [475, c.34].
Крім того, у процесі дослідження було використано спеціальні історичні
методи джерелознавчого аналізу [457, c.80], а саме:
– комплексно-хронологічний;
– комплексно-тематичний;
– критичний.
Завдяки комплексно-хронологічному й комплексно-тематичному методам
ми систематизували розрізнені дані, одержані в результаті пошукових і
тематичних досліджень, що дозволило встановити конфігурацію джерельної бази,
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проаналізувати структуру профспілкового руху, розкрити процеси, явища, що
відбувалися в ідеологічній, організаційній, політичній та інших сферах.
Також отримав застосування критичний метод, особливо в оцінці змісту
першоджерел

та

історіографічного

комплексу,

про

історію

розвитку

профспілкового руху в Східній Галичині та пропагандистського характеру
більшості матеріалів радянського періоду, що були спрямовані на боротьбу проти
проявів національної ідентифікації українців.
Крім спеціально-історичних методів дослідження, у роботі досить широко
використано

міждисциплінарні

методи.

Саме

міждисциплінарний

підхід

дозволив проаналізувати розвиток Галичини в певних суспільно-політичних й
соціально-економічних умовах, виявити політичні уподобання, настрої населення
та реальне місце серед них радикальної ідеології.
Вивченню особливостей зародження, еволюції та діяльності профспілкового
руху на території Східної Галичини сприяли джерелознавчі, соціокультурні,
статистичні, психологічні та соціологічні методи [461, c.69]. Підходи до цих
методів були застосовані при вивченні гендерного складу руху, визначенні
ключових вікових та соціальних категорій, зокрема виявленні переважаючого
роду занять серед прихильників та членів профспілкових товариств. Зокрема,
встановлено, що жінки були активними учасниками та меценатами не тільки
робітничого, але й профспілкового руху. Діяльність профспілкових організацій
розглядається у сукупності напрямів, аспектів, факторів та чинників.
Слід наголосити, що історія має соціологічний компонент, оскільки вивчає не
лише історичні події, але й різноманітні масові процеси, соціальну структуру
суспільства на різних стадіях його розвитку. Водночас уведений до наукового
обігу новий фактологічний матеріал допомагає висвітлити нові аспекти
історичного процесу і сприяє розкриттю його специфічних закономірностей.
Аналіз архівних документів склав сукупність операцій, які ми проводили для
отримання інформації.
Опрацювавши значну кількість джерел, зокрема преси, ми використали
метод контент-аналізу, тобто оцінки інформативного змісту документів за
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якісними чи кількісними показниками, що забезпечило вимірність текстової
інформації [400, c.157]. Застосування контент-аналізу при роботі з документами
дозволяє реалізувати збір первинних даних шляхом виявлення частотних та не
частотних характеристик змісту тексту [450, c.59].
Метод контент-аналізу забезпечив високий ступінь точності та об’єктивності
аналізу даної групи джерел. Він доводить, що, обравши певний алгоритм роботи з
джерелами, зокрема з пресою, для того аби проаналізувати певну обставину чи
подію, не обов’язково перегортати кожну сторінку і стикатися там з однотипним
матеріалом. Це значно полегшує роботу дослідника.
У зв’язку з потребою глибокого пізнання історичних процесів особливої ваги
набуло використання статистично-аналітичного методу. Визначення динаміки,
структури та результативності діяльності профспілок неможливе без кількісних
показників, статистичних даних, які є необхідною умовою для досягнення
об’єктивності при висвітленні даної проблеми. Ми використали тижневі,
квартальні, піврічні, річні фінансові та господарські звіти, статистичні дані,
стенограми зборів, зібрань, засідань, що дозволило показати, буквально, щоденну
роботу професійних товариств.
Установлення кореляції між змістом історичного джерела, результатами його
аналізу й соціокультурним контекстом профспілкового руху, історичних процесів
і явищ було здійснене за допомогою використання методу дискурсивного аналізу.
Як перспективні першоджерела для дискурсивної інтерпретації, використано
тексти періодичних видань означеного періоду.
Серед міждисциплінарних методів дослідження доцільно також виокремити
порівняльно-статистичний, порівняльно-соціологічний і порівняльно-типологічний методи.
На

підставі

практичного застосування

порівняльно-статистичного

й

порівняльно-соціологічного методів було встановлено відсоткове міжнаціональне
співвідношення у персональному складі членів поліетнічних профспілкових
об’єднаннях

[427,

c.48–53].

Доцільно

зауважити,

що

міжнаціональне

співвідношення членства у багатонаціональних профспілках ніколи не було
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стійким та стабільним. Важливим показником, отриманим на базі встановлених
національних ознак, став якісний склад членів профспілок. Так, понад 3/4
українців змушені були працювати на низькокваліфікованих, важких й
трудомістких роботах з низькою оплатою праці. Водночас встановлено, що
привілейоване становище на виробництвах займали поляки та німці, рідше євреї.
Під впливом культурно-етнічних, релігійних та інших чинників іноді між
представниками

поліетнічних

спілок

виникали

міжнаціональні

тертя

й

протиріччя. Саме це призвело до того, що у 1861 р. управа загальноміського
професійного об’єднання друкарів Львова прийняла рішення про недопущення
євреїв у загальні профспілки, що стало першим офіційним міжнаціональним
розмежуванням в галицьких профспілках [366, c.39].
Таким чином, до 1861 року єврейські робітники й службовці могли бути
членами будь-якої профспілки Східної Галичини, але членами єврейської
професійної організації допускалися особи, які сповідували іудаїзм, а також знали
ідиш, іврит чи гебрайську мову. Кожна низова профспілкова структура виділялася
певними особливостями формування й діяльності. Зокрема, на підприємствах, де
працювала значна маса однотипних фахівців, домінував фаховий організаційний
принцип із більш-менш стабільним національним складом. Загалом для
робітництва друкарських, паперових, літографічних, металообробних, харчових,
деревообробних, керамічних та інших підприємств характерною ознакою була
концентрація профспілчан у межах одного підприємства, а для професійних
спілок сільськогосподарських робітників чи приватних службовців Східної
Галичини була притаманна значна розпорошеність у межах того чи іншого
населеного пункту, повіту, воєводства тощо.
У той же час результати застосування порівняльно-соціологічного методу та
детальний аналіз причинно-наслідкових зв’язків засвідчили, що найвищий ступінь
профспілкового членства у Східній Галичині виявився у приватних службовців. У
1868 р. зазначена спілка налічувала 2 200 реальних членів, 496 – дорадчих та 359
благодійників [365, c.31]. Насамперед це було зумовлено значним числом осіб,
зайнятих в опіці над розвитком господарства у панських маєтках. Приватні
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службовці працювали на різних посадах у галузі права, землеробства, агрономії,
агрозахисту,

селекції,

економії,

лісівництва,

садівництва,

квітникарства,

бджільництва, мисливства, тваринництва, зоотехнії, ветеринарії, риболовства,
архітектури, механізації, дистиляції, осушування й забезпечення функціонування
гідротехнічних споруд тощо [356, c.70].
Застосування порівняльно-типологічного методу в процесі виконання
досліджень засвідчило, що більшість службовців були вільнонайманими і
високооплачуваними особами. Проте їхній статус залишався непевним. Власники
маєтків,

здебільшого,

постійно

шукали

молодих,

здорових,

енергійних,

відповідальних й талановитих фахівців, що ставало причиною багатьох
неоправданих звільнень. Авторитет і чисельність професійної організації
приватних службовців зростали за рахунок дієвості організації у контексті
соціально-економічного захисту своїх членів [356, c.71].
Дослідження історії створення профспілки приватних службовців ставить під
сумнів досі розповсюджену тезу, що організації, в тому числі професійні,
виникали у політично розвинутому середовищі робітництва, яке формували і
скеровували авторитетні політичні партії. Дослідники профспілок, зазвичай,
асоціювали їх появу з найбільш розвинутими населеними пунктами, де існувала
значна концентрація дешевої робочої сили. Однак приватні службовці створили
свою спілку на Тернопільщині у маловідомому на той час повіті [356, c.71].
Методи

психології

уможливили

дослідження

світоглядної

орієнтації

робітників та активістів того часу, вивчення мотивів поведінки, сприйняття
політики влади і внутрішні переконання, які сприяли зародженню національного
руху. Водночас для розуміння мотивацій вчинків та поступків використовувався
різний історико-психологічний інструментарій.
Таким чином, методологічною основою нашої роботи стала сучасна
методологічна парадигма в осмисленні історичних явищ і процесів. Обрані нами
методи дозволяють адекватно оцінити зміст і форму джерел, досягти поставленої
мети й вирішити основні завдання дослідження. Використання широкої
методологічної основи дослідження забезпечує належний науковий рівень роботи
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та достовірність отриманих результатів, їхнє об’єктивне і всебічне висвітлення.
Комплексний підхід до вивчення проблеми дозволив проаналізувати ключові
аспекти соціального, економічного, виробничого, побутового, культурного,
освітнього, релігійного та політичного становища населення Східної Галичини
періоду ХІХ – початку XX ст. Поєднання сучасних, апробованих науковою
практикою,

методологічних

принципів,

використання

загальнонаукових,

спеціальних і міждисциплінарних методів наукового пізнання у даній роботі дало
змогу виявити основні закономірності еволюційного становлення та характерні
особливості формування профспілкового руху на західноукраїнських землях
періоду їх австрійського підпорядкування.
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РОЗДІЛ 3.
ПЕРЕДУМОВИ ЗАРОДЖЕННЯ ТА ВИТОКИ
ПРОФСПІЛОК НА ЗЕМЛЯХ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ (1817–1867 рр.)
3.1. Особливості соціально-економічного розвитку краю та його вплив
на появу перших профспілок
На процес зародження й розвитку перших профспілок в Східній Галичині на
переломі XVIII–XIX ст. впливала низка чинників соціального, економічного,
виробничого, культурно-освітнього, суспільно-політичного та іншого характеру
[362, c.215–218]. Перший та другий поділи земель Речі Посполитої слід
трактувати як чергове розмежування українських земель між Австрією та Росією
[379, c.148–153]. Крах польсько-литовської держави в останній чверті XVIII ст.
для правителів багатьох європейських держав виявився доволі несподіваною
подією. Якщо більшість європейських монархів задумувалася над тим, як
врятувати Річ Посполиту від загибелі, звідки і яку допомогу й підтримку їй
надати, то царська влада діяла: 5 червня 1772 р. в Петербурзі відбулася таємна
зустріч представників Росії, Прусії та Австрії, яка завершилася змовою проти Речі
Посполитої [575]. Одна з таємних статей конвенції вимагала, щоб назва Польща
назавжди зникла [434, c.215]. З розпадом Речі Посполитої змовники, фактично,
розділили українські землі [562, с.602–610; 566].
Вагомий вплив на формування передумов консолідації населення отримали
економічні чинники. У XVIII ст. в основі економічного розвитку українських
земель лежало сільське господарство і торгівля. Обидві галузі були вразливими й
збитковими, особливо в періоди народних повстань й виступів. Промислове
виробництво мало ремісничий, цеховий та обмежений характер і, в основному,
працювало на попит й потреби внутрішнього ринку [395, c.15–16; 574].
Ідеї Великої французької революції – “Свобода, рівність, братерство”, які
використовували перші профорганізації, також були серед передумов їх появи. В
економічному понятті це означало зняття залежності від державної влади, вільну
конкуренцію індивідуальних інтересів, що розглядалося як природний стан речей.
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Відомо, що перші професійні спілки у Східній Галичині з’явилися в
промисловому секторі. Згодом вони поширилися на інші галузі господарства [386,
c.86–100]. Але в другій половині XVIII ст. у промисловому секторі Галичини, як
спадщина та пережиток доби середньовіччя, продовжували існувати корпорації,
торгові гільдії та цехи. Зазвичай цех займав одне приміщення, в якому працював
весь колектив. Кожен член цеху виконував чітко визначену та регламентовану
роботу. Найбільшого розвитку в середині XVIII ст. набули деревообробні ремесла.
Працівниками цеху бондарів були особи різного віку, різного соціального статусу
та статі. Невеличкі напівтемні приміщення мали примітивне пристосування до
умов виготовлення виробів. Тому цехи не могли бути високопродуктивними
підприємствами. Кожен цех мав свою спеціалізацію у виготовленні виробів. Цехи
мали власну символіку, знаки, герби і виступали як виробничі організації.
Важливе значення здобули цехи, які виступали об’єднаннями міських
ремісників. На відміну від торгових гільдій, у них продавали не продукт праці, а
свою робочу силу. Дослідження свідчать про зростання числа цехів в Галичині.
Лише у Львові в 1772 р. їх було аж 37 [385, c.112], де працювали ремісники понад
60 професій [100, c.4]. Писемні документи вказують на різне число осіб, зайнятих
працею в цеховому ремеслі. Так, станом на 1784 р. в цеху золотарів працювало 6
осіб; кравців – 46; різників – 25; кушнірів – 3; мулярів (майстрів і підмайстрів) –
8; теслярів – 8; гончарів – 7; різьбарів – 2; столярів – 20; шевців – 115; грабарів
(дубильників) – 4; ливарників – 3; мечників – 10; пекарів – 40; сідлярів – 8;
годинникарів – 5; ткачів – 42; канатників – 3; гребінників – 2; токарів – 12;
бондарів – 12; римарів – 3 і т.д. [97, c.100]. Якщо порівняти дані Львова станом на
1772 р. та за 1784 р., то можна зауважити, що ремісничі цехи не були постійними
структурами. Під впливом різних чинників одні цехи зникали, а інші –
появлялися. Число зайнятих осіб у цехах було різним. Найбільше зафіксовано
серед шевців (115 чол.). Значно менше налічувалося у цехах кравців (46), ткачів
(42), пекарів (40) і т.д. Ще менше працювало в цехах бляхарів, гребінників,
котлярів, мідників, миловарів, склярів та ін. Практичне значення цехів в
середньовічних містах було особливим. У Львові кожен цех мав свою оборонну
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вежу, яку забезпечував озброєнням та необхідною амуніцією [100, c.4–6]. На
найвищому щаблі в організаційній структурі того чи іншого цеху перебував
цехмістер, який у своїй діяльності опирався на майстрів. Майстри тримали у
підпорядкуванні підмайстрів та челядників, а підмайстри – учнів. Залежно від
виробничої специфіки, попиту на вироблену продукцію того чи іншого цеху,
число цехмістрів, майстрів, підмайстрів та учнів могло бути різним. Фактично
можна твердити, що робітники цехового ремесла (підмайстри, челядники, учні та
ін.) продавали власнику цеху свою робочу силу. Але цехові умови праці,
продиктовані інтересами цехмістрів, часто не відповідали вимогам нижчих
верств. Вирішальне значення у функціонуванні цеху мав рівень залежності учнів,
челядників, підмайстрів від волі цехмістра або майстра.
Занепад Речі Посполитої не тільки гальмував розвиток цехового виробництва,
а й усього господарсько-виробничого сектора держави. Архівні матеріали та
публікації збірників документів дають підстави твердити про далеко непрості
умови існування та діяльності ремісничих цехових організацій в Галичині, що
склалися у XVIIІ ст. Тоді, незважаючи на наявні привілеї [99, c.504–507],
поширення з боку влади набуло обкладання цехів, торгових гільдій новими
податками [100, c.311–324], позбавлення прав та ув’язнення підмайстрів [100,
c.325–327, 347–349], численні скарги [100, c.340–343, 371–378], судові свідчення
[100, c.351–353] і ін.
Краще улаштованими видаються мануфактури та цехові корпорації як
об’єднання виробників на основі власних професійних інтересів. Вони більш
організовано домагалися від влади для своїх закладів та членів, до прикладу,
поновлення або надання привілеїв. Водночас гільдії купців вимагали правових і
митних торговельних пільг, цехи ремісників – права монополії на виробництво і
збут ремісничих виробів [97, c.99–100]. Приналежність до корпорації надавала її
членам право навчатися ремеслу і займатися певним видом професійної діяльності,
гарантувала захист робочого місця від конкуренції та отримання прибутку.
Центральною фігурою у корпораціях виступав ремісник-господар (цехмістер), який
володів засобами виробництва (майстернею, знаряддями праці тощо). Часто він
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самостійно або через певних осіб продавав продукт свого виробництва на ринку
або шляхом мандрівної торгівлі населеними пунктами. Саме вимога прискореного
та вигідного збуту товарів викликала появу мандрівних торговців. Корпорації
самостійно регламентували майже усю виробничу діяльність своїх членів. В межах
організації монополізували зайнятість певними професіями, сприяли існуванню
братерської солідарності, визначали умови праці, рівень існування виробництва,
встановлювали ціни, замирювали споживачів і виробників, і навіть

керували

релігійними і військовими справами [565, c.455]. Виробничі інтереси корпорацій
не суперечили інтересам держави. Навпаки, деяким із них влада сама передавала
частину своїх функцій, які мали загальносуспільний характер, зокрема, захист
інтересів споживачів від монополії цехового виробника. Проте державна влада не
усувалася від контролю за корпораціями. Нерідко вона підтримувала одні
корпоративні об’єднання в конкурентній боротьбі проти інших [491, c.62].
Далекими від соціальної місії та завдань професійних спілок були не тільки
цехи, цехові корпорації [386, c.86], але й гільдії купців. Їх діяльність залежала від
кількості та якості вироблених товарів. Реальний занепад економіки, спричинений
кризовими

явищами,

дуже часто згортав

діяльність

купецьких

гільдій.

Поступаючи на роботу в цех підмайстри, челядники, учні потрапляли в особисту
залежність від майстра, втрачали свободу дій, але ставши членом цехової
“родини”, позбувалися соціальної прірви і злиднів. На їх становище майже не
впливала резервна армія робочої сили, оскільки на той час ще не було надлишку
відповідних фахівців [386, 86–87]. Деякі майстри отримували змогу найняти таку
кількість підмайстрів й челядників, що патріархальні стосунки між ними майже
зникали. Розвиток виробництва сприяв не тільки зростанню числа найманих осіб,
але й соціальній диференціації персоналу. З часом майстер переставав працювати
і перетворювався на консультанта, наглядача, адміністратора. В періоди підйому
цехового виробництва майстри виступали як повноправні господарі того чи
іншого ремесла. Фактично згладжувалася їх посередницька місія між власником
та підмайстрами. Натомість, підмайстри та учні опинялися в гіршому становищі,
отримували все меншу заробітну плату і все більше втрачали свою самостійність.
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Важливим й відповідальним питанням цехового виробництва була якість
вироблених товарів. Особу, яку звинуватили у виготовленні неякісних виробів,
могли жорстоко публічно покарати. Публічно карали учнів, підмайстрів та
челядників, значно рідше – майстрів. Позбавлені можливості у перспективі стати
майстрами, пригнічені своїм становищем і можливістю лише продавати свою
робочу силу, підмайстри періодично зверталися до своїх роботодавців,
скаржилися на умови праці, на низьку заробітну платню, тривалість робочого дня
тощо. Cаме тому владні структури всіляко перешкоджали утворенню і діяльності
цехових спілок підмайстрів, вважаючи їхні коаліції незаконними [490, c.63].
Отже, підґрунтя виникнення, формування мети й діяльності цехових спілок
підмайстрів та челядників має, на нашу думку, ознаки, що нагадують місію
професійних спілок, але ці ознаки ще не є визначальними. Природа, мета, функції
та засоби цехових спілок, обумовлені стихійними інтересами окремої залежної
соціальної групи, межами та середовищем цехового виробництва. Тому не
випадково вони несуть на собі характерні відбитки існування цехової організації.
Це дає підстави твердити, що професійні спілки не виросли із спілок підмайстрів.
У XVIII ст. на землях Речі Посполитої серед промислових підприємств щодо
технології виробництва виділялися друкарі. Продукт друкарського виробництва
залежав від результатів та якості праці багатьох осіб (відливачів букв, набирачів
шрифтів,

зизарів,

пилкарів,

прасарів,

машиністів

друкарських

верстатів,

редакторів, палітурників і т.д.), що не тільки помітно консолідувало робітництво,
але й активувало питання про його збереження для продовження нерозривності
виробничого процесу. Вже від початку XVIII ст. на землях Польщі існувало
значне число друкарень [499, c.3–677].Традиція механічного книгодрукування в
Центральну та Східну Європу прийшла із Заходу ще в XV ст. [394]. Її пов’язують
з німецьким винахідником І. Гутенбергом. Від часів друкарської діяльності Івана
Федоровича (Федорова) до часу першого поділу Польщі друкарство на
українських землях пройшло довготривалий і складний шлях якісного та
кількісного розвитку [486, c.32–34]. Так, станом на 1773 р. у Львові працювало 19
друкарень, а в 1873 р., як відзначала профспілкова газета “Czcionka”, їх вже було
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38 [165, с.1–2]. Львів був найбільшим центром книгодрукування на українських
землях [474, c.27–37].
Значну потребу у друкованій продукції в той час мали релігійні структури.
Про попит на релігійні книжки свідчить поява низки унікальних богослужебних
видань (Євангеліє, Псалтир, Часослов, Ірмологіон, Требник, монастирські,
храмові та світські родинні Пом’яники і ін.). Окремі з перелічених видань
використовували як навчальні книги в прицерковних та монастирських школах
[470, c.87–89].
Серед друкарень Львова XVIII ст. найбільшої уваги заслуговує друкарня
Успенського Ставропігійського братства [428, c.199–238]. Час її заснування
невідомий. Братство збудувало визначну пам’ятку архітектури у Львові –
Успенську

церкву,

значну

увагу

приділяло

розвиткові

українського

образотворчого мистецтва, організувало у Львові шпиталь, притулок для
бездомних та непрацездатних, надавало матеріальну допомогу своїм незаможним
членам [428, c.199–238; 429]. Друкарська робота мала особливості. Зазвичай, у
тісному, невеликому, напівтемному приміщенні перебувала велика кількість
працюючих осіб. Обмеження та утиски державної влади упродовж XVIІI ст.
згортали діяльність братства, а його вимушений перехід на унію (1709 р.)
позбавив друкарню та братчиків важливих ринків збуту духовної літератури у
православних країнах. З метою контролю за якістю продукції із числа членів
братства призначалися спостерігачі, які ретельно підбирали редакторів видань
[428, c.199–238]. Після ліквідації Львівського Святоуспенського братства восени
1788 р. в умовах реформаторської діяльності австрійської влади, його друкарня,
Успенська церква та школа при ній перейшли у підпорядкування до створеного у
Львові Ставропігійського інституту [573, c.815]. Лише Ставропігія у Львові мала
дозвіл на видання україномовним (кириличним) шрифтом. В XVIII ст. в місті
латиномовними шрифтами видавала продукцію друкарня єзуїтського колегіуму,
римо-католицького братства святої Трійці, францисканського монастиря, приватні
друкарні Густава-Вільгельма Віхмана, Павла-Йосифа Гольчевського, Івана
Филиповича, Яна Шліхтина та ін. [507, c.5–17].
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Окремим явищем у Галичині були єврейські друкарні. Найстаріша з них
заснована 1693 р. у Жовкві і станом на 1782 р. мала 9 друкарських верстатів.
Упродовж 1757–1770 рр. єврейська друкарня працювала у Турці, дві друкарні
було у Львові. Найчастіше єврейські друкарні виготовляли свою продукцію на
івриті, ідиші або гебрайській мові, що відмежовувала їх від інших етносів [499,
c.420–489].
Австрійська влада, яка прийшла на галицькі землі у вересні 1772 р.,
потребувала якісної продукції. Прикладом для друкарських підприємств Львова і,
зрештою, усієї Галичини стала робота друкарні А. Піллера, яку у короткі терміни
(осінь 1772 – початок літа 1773 рр.) при підтримці державної влади вдалося
заснувати та запустити у Львові [443, c.35]. Я.Запаско та Я.Ісаєвич твердять, що зі
100 книжок, виданих на українських землях упродовж 1789–1791 рр., 43 вийшло у
Львові, а решта – 57 були надруковані в Києві, Бердичеві, Почаєві, Катеринославі,
Луцьку та інших містах [424]. Це свідчить, що Львів у XVIII ст., незважаючи на
відставання у інших галузях, був потужним центром книгодрукування. Якість
друкованої продукції була доволі високою. Зрештою, це вимагало від друкарів
певних технічних вмінь, освітніх знань [424, c.213]. Не менш цікавим є також й те,
що з числа вище зазначених 43 книг, видрукуваних у місті Лева, 18 були
надруковані в приватній друкарні Антонія Піллера, а 9 – друкарнею Ставропігії
(видання виконували церковнослов’янською та українською книжною мовами)
[424, c.213].
Таким чином, у місті виділялося два центри книгодрукування. Тож говорити
про занепад друкарства на українських землях наприкінці XVIII ст. немає підстав.
Проблема полягала в тому, що значно активніше розвивалося друкарство
латинським шрифтом. В той же час помітно зменшувався загальний відсоток
друкованої продукції кириличного письма. Підсумовуючи реальний стан та
перспективи еволюції українського друкарства на землях Східної Галичини, в
середовищі чужоземного панування складного й суперечливого періоду XVIII ст.,
можна зазначити нерівноправне становище українських друкарів, архаїчність
їхнього друкарського обладнання та помітне зростання виробничої конкуренції
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між друкарськими підприємствами, що багато дослідників розглядає як
характерну ознаку для формування капіталістичного виробництва [429, c.233].
Позатим саме у Львові з’являються перші газети. Вони не випадково
друковані іноземними мовами. Адже українська мова була обмежена у друкарстві.
Для прикладу візьмемо першу газету “Kurjer Lwowski” (“Кур’єр львівський”), що
вийшла у Львові в 1749 р. польською мовою і лише одним випуском та
невеличким тиражем. Не кращою виявилася доля іншого львівського часопису
“Gazette de Leopol” (“Львівська газета”), який також видано у Львові в 1776 р.
французькою мовою у видавництві А. Піллера. За зовнішніми розмірами вона
нагадувала учнівський зошит, мала чотири сторінки. Її редагував і видавав
Шевальє Осуді. Французька мова видання вказувала на орієнтування газети на
читача з тогочасної суспільної еліти – аристократії, яку найбільше представляли
австрійські урядовці. Поруч з інформацією про політичні, економічні справи й
події на шпальтах часопису друкувалися оголошення про нові видання друкарні
Піллера. У 1783 р. друкарня А. Піллера видала польською мовою газету “Pismo
Uwiadamiające Galicyi” (“Галицьке інформаційне письмо”), у 1784 р. – “Lwowskie
Pismo Uwiadamiające” (“Львівське інформаційне письмо”), а у 1786 р. також на
польській

мові

“Lwowskie Tygodniowe Wiadomości”

(“Львівські

тижневі

відомості”) та на німецькій “Lemberger Wochentliche Anzeigen” (“Львівські
тижневі повідомлення”). Оскільки для останнього польськомовного часопису не
знайшлося достатньої кількості передплатників, то впродовж 1787–1796 рр.
видання виходило двічі на тиждень тільки німецькою мовою. Упродовж 1792–
1797 рр. в друкарні Піллера друкували польськомовну щоденну газету “Dziennik
patriotyczny polityków” (“Газета патріотичних політиків”) [437, c.42–69].
Узагальнюючи випуск періодики, наголосимо, що перші галицькі газети
наприкінці XVIIІ ст. ще не набули серед місцевого населення відповідної
популярності, однак вони закладали підвалини для майбутнього розвитку
друкованих засобів масової інформації.
У ритмі консолідації, об’єднавчих намагань маємо звернути увагу на ще одну
частину українського соціуму Східної Галичини, найбільш численну групу
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населення – селянство. Упродовж XVIII cт. селянство потрапляло у щораз більшу
залежність від земельної аристократії, опинившись в кріпацькому ярмі та
безправних соціальних умовах. У системі ведення господарства панувала
середньовічна технічна відсталість, важка ручна праця, довготривалий робочий
день. Господарсько-виробнича відособленість різних категорій селян, специфічна
сезонна праця, феодальна залежність та безправне становище суттєво впливали
суспільну ізоляцію селянства. Деякі пани, як зазначає І. Крип’якевич, мучили
селян з вишуканим садизмом. Опис таких дій залишив граф Стаженський з
Поділля “селяни жили в крайній нужді, голодували, хворіли і вмирали у великому
числі” [448, c.258; 568, с.586-587].
Серед селянства наприкінці ХІХ– початку ХХ ст. на галицьких землях в
середовищі німецьких колоністів під впливом низки чинників також виникають
професійні спілки. Під час характеристики соціального устрою Східної Галичини
ми вже порушували питання про заселення краю німецькими колоністами, яке
розпочалося з приходом австрійської влади на галицькі землі. У міських
населених пунктах німці, здебільшого, пристосовувалися до житлового фонду або
творили окрему колонію поселенців, а в сільській місцевості вони засновували
окремі або відмежовані поселення, які часто мали традиційну німецькомовну
топографічну назву. Для прикладу можна навести майже невідому досі в науці
німецьку

колонію

Ернсдорф

(зараз

вона

входить

в

склад

с. Лани

Перемишлянського р-ну Львівської обл.), яку заклало у 1794 р. 8 сімей німецьких
переселенців біля панського маєтку А. Чайковського, що знаходився поблизу
м. Бібрка [382, c.102–108; 495, с.69]. Ще й досі тут збереглося кілька
присадкуватих

німецьких

хат

з

характерними

широкими

піддашшями,

пропорційно виставленими однаковими за формою та розмірами вікнами,
масивними дверями, високими порогами, специфічним (не традиційним для
галичан) п’ятикамерним плануванням у розрахунку на проживання двох сімей.
В окремих хатах, завдяки тому, що в них давно ніхто не проживає, навіть
збереглися стародавні меблі. На деяких будівлях ще досі є прикріплені металеві
таблички з написом назви населеного пункту та реєстраційного номера будинку
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[382, c.102–108]. За реєстраційним номером на підставі архівних документів
ЦДІАЛ України вдалося встановити місяць, день та рік реєстрації забудови, ім’я
власника будівлі, склад його сім’ї, період виконання будівельних робіт та їх план,
віросповідання, розміри земельних ділянок, наявність тяглової і продуктивної
худоби, кількість та назву сільськогосподарської техніки і реманенту, умови та
періоди використання найманої праці й багато іншого, що дало чимало інформації
для дослідження проблеми зародження профспілок серед селян.
У відсталу й закріпачену Галичину наприкінці XVIII ст. німецькі колоністи
принесли не тільки свої національно-культурні традиції, але й певні інновації у
науково-технічному веденні сільського господарства, розвитку тваринництва,
птахівництва,

садівництва

та

інших

галузей

господарського

комплексу.

Переселенцям за рахунок держави майстри будували добротні цегляні будинки,
хліви для утримання худоби, криниці, льохи, пташники, комори й стодоли для
збереження сухих, сипучих та грубих кормів, а також оплачували придбання пари
коней, двох корів, двох свиней, воза та різного сільськогосподарського інвентаря
(плуг залізний, борона залізна, вила для сіна, вила для гною, лопата залізна,
лопата дерев’яна, граблі залізні, граблі дерев’яні). Крім цього, австрійська влада
звільняла колоністів на 10 років від оподаткування [397, c.80–124]. Для ведення
домашнього присадибного господарства держава одноразово безкоштовно
видавала переселенцям посівний та посадковий матеріал. Велику увагу вони
відводили

вирощуванню

плодоягідних

кущових

рослин,

садівництву,

виноградарству, бджільництву. Завдяки німецьким колоністам у Галичині
запровадили нові культури (конюшина, люцерна, ревінь, ріпак і ін.), відбулися
технічні зміни в системі обробітку ґрунту, посіву, вирощування та збору врожаю
рослин [408, c.57–67].
Велика увага приділялась питанням селекції в галузі розвитку рослинництва,
тваринництва, птахівництва, садівництва. Селекція дала змогу вивести нові, стійкі
до несприятливих кліматичних умов, високоврожайні сорти зернових, городніх,
технічних, бобових та інших культур. Добре відомими є німецькі коні-ваговози,
схрещені плоди кісточкових та безкісточкових фруктів, низка овочевих культур,
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які вдалося вивести завдяки селекції. У сільському господарстві Східної Галичини
почали активно користуватися простими механізмами (кінні сівалки, саджалки,
косарки, грабарки, молотарки, віялки, керати, дробарки), які не тільки
полегшували важку селянську працю, але й значно піднімали її ефективність, що
сприяло розвитку товарно-грошових відносин в сільському секторі. З іншого
боку, застосування механізмів вимагало від сільського виробника певних
технічних знань й умінь, стирало грань між працею селянина та робітника [485,
c.75–79].
Таким чином, передумови, у яких виникли професійні спілки, реально могли
сформуватися лише в нових, якісно відмінних від феодальних чи рабовласницьких
соціально-економічних стосунках. Досвід показує, що профспілки виникають і
розвиваються разом із індустріальним типом виробництва й капіталістичним
способом організації праці. Вони з’являються тільки у новий час, коли капіталізм
створює відповідне соціальне та економічне підґрунтя для зародження і росту
тривало діючих асоціацій найманих робітників. Це підґрунтя виступає у вигляді,
принаймні, трьох постійних чинників нового суспільного ладу: системи вільного
найму праці, товарного характеру робочої сили і існування постійної армії
найманих робітників.
Завдяки появі та діяльності профорганізацій усуваються головні недоліки, від
яких потерпають робітники як продавці робочої сили. Це, по-перше, продаж своєї
робочої сили на будь-яких умовах. Професійно організовані робітники мають
змогу самостійно визначати свої умови, негайно користуватись покращенням
становища на ринку, а за слабкого попиту на товар – утримуватись від його
продажу. По-друге, за допомогою профспілок усувається нездатність робітників
пристосовувати пропозицію пропонованого ними товару до попиту даного часу,
так само як і впливати на пропозиції його у майбутньому [490, c.63].
Здобутий досвід показав, що профспілки зароджуються і виростають на
ґрунті економічних конфліктів найманих робітників й підприємців-власників,
коли власники порушують права найманців. Для захисту своїх економічних та
виробничо-технічних інтересів робітники змушені створювати власні професійні
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організації – професійні спілки, домагаючись через них кращих умов і результатів
для найманої праці. На початках переважно, в інтересах робітництва, лежала
проблема забезпечення членів товариств роботою, а зацікавлення капіталіста
полягало в прийнятті їх на роботу, але на вигідних для себе умовах. Конкуренція
та пропозиція на ринку праці серед армії безробітних іноді суттєво впливала на
зарплату робітників. Проте навіть в загальному вимірі вона мала тенденцію до
зниження. Зрештою, робітник постійно прагнув отримати якомога вищу платню
за свою працю, а підприємець – її знижувати [438, c.17].
Завдяки профорганізаціям робітники отримали реальну змогу стримати
злидні шляхом колективного впливу на умови праці у власних інтересах,
домагаючись зменшення конкуренції при продажі своєї робочої сили, фактично
єдиного товару, який в них залишився. Це є головним завданням і характерною
ознакою профспілок в порівнянні із іншими громадськими товариствами, які
створювалися до того на професійній основі.
Об’єднання, що існували раніше, в тому числі й спілки підмайстрів, які
передували професійним об’єднанням, не проявили себе стійкими соціальними
структурами, а опіка соціальної взаємодопомоги на виробництві не набула
розвитку. Позиція підмайстрів була соціально нестійка в тому, що тільки вони
ставали майстрами, то виходили за межі ремісничої організації [490, c.64].
Новим елементом у діяльності перших профспілок Східної Галичини стало
те, що вони не тільки надавали своїм членам грошову чи матеріальну
взаємодопомогу й підтримку в захисті їхніх інтересів, а й виявляли солідарність у
проведенні страйків, протестів, захищаючи членів власних організацій і
відстоюючи свої власні інтереси [388, c.1–4].
Вагомою передумовою виникнення професійних організацій стала промислова
революція, яка дала поштовх для систематичного застосування у виробництві
машин, розвитку транспорту та промисловості. Поступове запровадження нових
машин, технічних засобів на виробництвах стимулювало підприємців до
необхідності розширення діяльності, полегшення умов праці, використання
кваліфікованої робочої сили та скорочення числа некваліфікованих осіб.
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Відставання промисловості, сільського господарства від рівня технічного
забезпечення, було чи не найважливішою причиною “запізнілого” створення
професійних організацій серед галицького селянства.
Підсумовуючи дослідження передумов виникнення професійних організацій,
зазначимо, що вони виникли у відповідних умовах, які здатні були сформувати
капіталістичний спосіб виробництва. У процесі виробничо-технологічного
удосконалення виробничих процесів, механізованого оснащення відбувалася
соціальна кристалізація виробника від його ремісничо-цехового статусу до
робітника капіталістичного підприємства. У той же час характерним показником
стало протиборство між робітниками і підприємцями. Реальні соціальноекономічні умови праці найманих робітників, низька заробітна плата, необмежена
тривалість

робочого дня,

постійна

інтенсифікація

виробничого

процесу,

відсутність належних умов та охорони праці, техніки безпеки були головними
причинами

побутування

виробничого

травматизму,

каліцтва,

злиднів

та

неоправданих смертей і в той же час поступовий розвиток капіталізму стали
важливими передумовами виникнення та діяльності перших професійних
організацій на землях Східної Галичини.
3.2. Заснування та розвиток товариств і кас взаємної допомоги
львівських друкарів
Наукове відкриття історичного факту про те, що перші професійні організації
на українських землях з’явилися ще у 1817 р. в середовищі львівських друкарів
[385, c.7], сприяло не тільки поступовій зміні суспільних уявлень про умови й
основні чинники, які впливали на виникнення перших професійних організацій,
але й про етнічну складову та окремішність українського народу, його складну
історію та багатовікову боротьбу, умови формування профспілок у різних
політичних системах і ін.
Перехід українських земель від Речі Посполитої до Австрії після першого
поділу Польщі, супроводжувався реалізацією низки важливих суспільних реформ,
які сприяли розвитку економіки, соціальної сфери, виробництв, сільського
97

господарства,

торгівлі

тощо.

Одним

із

шляхів

ефективного

розвитку

господарсько-виробничого комплексу влада вбачала в переселенні з корінних
німецьких

земель

різнопрофільних

фахівців,

скерованих

на

розбудову

промислового, транспортного й сільськогосподарського секторів [397, c.80–124].
Найбільшою концентрацією цехів, позацехових майстерень та робочої сили
серед міст Східної Галичини виділявся Львів. Панівними у виробництвах
залишалися середньовічні традиції. Німецький друкар А. Піллер прибув до
Львова 14 вересня 1772 р. разом з австрійськими військами та представниками
нової влади, серед німецьких цивільних колоністів-переселенців як учасник
реалізації плану першого поділу Польщі. На той час йому виповнилося 39 років та
він вже мав значний досвід у друкарській справі. Відомо, що він народився у
австрійському місті Граці 1733 р., прожив усього 48 років і помер у 1781 р.;
похований в угорському місті Пешті [1, c.1]. Активний діяч профспілки друкарів
Львова Щ. Беднарський у своїй праці з історії львівського друкарства та перших
робітничих товариств зазначив, що А. Піллера державна австрійська влада
перевела з Відня до Львова для виконання відповідальних урядових завдань і
доручень у галузі друкарської справи [501, c.23].
У Львові на час приходу австрійської влади існувала низка приватних
друкарень, але майже усі вони працювали на застарілому обладнанні. Якість
друку не завжди відповідала вимогам замовників. Тому, очевидно, враховуючи це
верстати й обладнання для друкарні А. Піллер привіз із Відня. Згодом це
підтвердили особисті та державні замовлення від імені першого австрійського
губернатора Галичини графа Йогана Б. Антона Пергена. Висока якість друку та
число видань зазначеної друкарні показали, що воно відповідало доволі високим
стандартам тогочасної поліграфії.
Наприкінці 1772 р. А. Піллер з метою створення власного видавництва взяв у
Яна Капістрана Богдановича в довготермінову оренду двоповерховий будинок з
підвальними приміщеннями. Він розташовувався в середмісті Львова, на розі
перетину вулиць Домініканської, 11 (зараз – вул. Ставропігійська) та Бляхарської,
4 (вул. І. Федорова) [443, c.35]. На давніх мапах Львова це місце позначалося як
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український квартал міста. Неподалік вже милували око православна Успенська
церква, вежа Корнякта, Cтавропігія, Домініканський собор, Королівський арсенал.
Цей район містяни вважали елітним, оскільки розбудований був на добре
захищеній від ворожого нападу північно-східній частині міста, межі якої визначає
сучасна вулиця Підвальна. Тут знаходилися високі захисні мури, насипні вали,
глибокий рів. Його заселяли багаті крамарі, священнослужителі, майстри,
представники знаті. У цьому кварталі, у Ставропігії, в 70-х рр. XVI ст. заклав
свою друкарню першодрукар Іван Федорович. Тут побачили світ перші українські
друковані книги “Апостол” (1574 р.), “Буквар” (1576 р.) [462, c.78].
Щодо друкарні А. Піллера, то вже через рік роботи друкарських верстатів її
фундаменти, стіни й стеля почали руйнуватися, тому що не були розраховані на
дію вібраційних сил поліграфічної техніки. Це спричинило великі претензії
власника до А. Піллера та тривалу судову тяганину. У 1776 р. за 48 тисяч злотих
А. Піллер викупив орендований дім у Я. Богдановича [443, c.35]. Аварійний стан
будівлі став причиною пошуку нового виробничого приміщення і, зрештою,
потребою забудови нового будинку для друкарні. Наприкінці XVIII cт. дане
питання вдалося вирішити шляхом викупу земельної ділянки (№77) із забудовами
на Личаківському передмісті Львова.
Стосовно друкарської фірми А. Піллера, то вона проіснувала у Львові досить
довго. Організатором та першим власником друкарні в період з 1773 до 1781 рр.
був Антоній Піллер. Після його смерті з 1781 до 1790 рр. спадщина перейшла до
його дружини Юзефіни. З 1790 до 1793 рр. співвласниками фірми були сини
А. Піллера – Йозеф і Томаш. А з 1793 до 1826 рр. власником друкарні є Йозеф
Піллер [1, c.2]. І. Котлобулатова твердить, що Томаш помер у 1796 р. За даними
історика Бялині-Холодецького, Томаш Піллер відійшов від видавничих справ у
1793 р., а не у 1796 р. [1, c.2–3]. В 1798 р. Львів відвідав німецький мандрівник
Шультес. Свої враження про місто він занотовував у щоденнику, де зазначив що
“губерніальний друкар Піллер, друкуючи патенти, циркуляри, афіші, збагатився
настільки, що тепер посідає одну з найгарніших у Львові кам’яниць. Можна
назвати його галіційським Траттнером у повному розумінні цього слова” [443,
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c.37]. У повідомленні Шультеса йдеться про адміністративний будинок №3,
розташований у колишньому передмісті. Друкарня, виробничі й складські
приміщення були розміщені у закритому дворі, куди можна було потрапити через
аркоподібний прохід в центральній частині будинку. Парцеля, на якій він стоїть,
достатньо великих розмірів. На картах Дю Дефі (1766) і Йозефа-Даніеля Губера
(Huber) (1777) позначена як ділянка №77. По південному периметру вона
межувала з валом східної лінії оборони Львова кінця XVII ст. На плані забудова
мала великий внутрішній двір, навколо обнесений будинками менших розмірів
(флігелями). У 1794 р. цю ділянку викупили Йозеф, Кароль і Петер Піллери на
якій заклали основи майбутньої друкарні. Згодом ще купили частини двох
сусідніх парцель (№ 75 і № 76) й долучили до своєї (№ 77). На долученій парцелі
з північної сторони добудували одноповерхову будівлю, плануючи встановити у
партері друкарські верстати. Сюди з вул. Домініканської, 11 перевезли друкарське
обладнання. Власне в цій споруді у 1822 р. Й. Піллер відкрив перший в Галичині
літографічний цех, який згодом переріс в літографічну фірму, відому наприкінці
ХІХ ст. далеко за межами Галичини під назвою “Піллер-Нойман і спілка” (“PillerNeumann i Spółka”). Останнім власником парцелі був Йозеф Нойман. Його
входження у родину Піллерів відбулося на початку ХХ ст., адже в період 1911–
1914 та 1919–1927 рр. він займав посаду президента Львова.
Варто згадати факт, який вказує на соціалізацію світогляду Піллерів як
підприємців. Усім відомо, що на будь-якому виробництві доволі важко уникнути
травм і перша допомога потрібна якнайшвидше. 1 квітня 1819 р. на партері
чільної кам’яниці, що по вул.Личаківській, 3, почала діяти аптека “Під римським
імператором Титом”. Її власником був Т. Торосевич, фармацевт, бальнеолог,
випускник медичного факультету Віденського університету. Її послугами, маючи
пільги, користувалися працівники друкарні. Друкарня А. Піллера від часу
заснування мала у своєму розпорядженні різні шрифти (німецькі, польські,
французькі, єврейські та ін.), чим забезпечувала собі монополію у видавничій
справі серед друкарень міста і в тому числі у виданні шкільних підручників [443,
c.37]. Не випадково власника друкарні А. Піллера вже в перші роки роботи у
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Львові ще називали “губернським друкарем його імператорської і королівської
милості” [1, c.3].
На якість продукції, передовсім, суттєво впливала якість паперу, який Піллер
купляв в Моравії, а в селі Шкло Яворівського повіту він мав власну папірню.
Вірогідно, що це була колишня фірма В. Кмеллера, яка від кінця XVI ст. до
приходу австрійської влади у Галичину забезпечувала потреби львівського
магістрату. Відомою була папірня Піллера на Пелчинському ставі у Львові [443,
c.35–37].
Наприкінці XVIII ст. для друкарських підприємств Галичини характерною
була значна концентрація робочої сили, фізична інтенсивність, трудомісткість
робіт, довга тривалість праці. Робітники працювали в антисанітарних й шкідливих
умовах, що побутували у цехах внаслідок випаровування фарб, лаків, клею та
інших хімічних речовин, свинцевих ливарних флюсів тощо. До важких
повсякденних трудових реалій на підприємствах маємо додати виробничий
травматизм, високий рівень смертності серед працездатних осіб, низька оплата
праці за виконані роботи, використання на виробництвах дешевої дитячої та
жіночої робочої сили. Великою проблемою стало те, що робітники, які на
виробництві отримували травми, ставали інвалідами чи непрацездатними,
опинялися на узбіччі суспільства, без елементарних засобів існування та
соціальної підтримки.
Безправний стан робітників “узаконювала” відсутність фабрично-заводського
законодавства в Австрійській монархії, яке хоча б у загальних рисах
регламентувало правові відносини чи виробничі взаємини робітника та
працедавця. Тому закономірним видається те, що перша професійна робітнича
організація на українських землях, яка поставила за мету своєї діяльності
проблему організації та забезпечення соціального захисту робітництва, виникла
серед найбільш освічених робітників у поліграфічній галузі [377, c.291].
В архівних документах зберігся цікавий запис про історію створення у
львівській друкарні Піллера

першого професійного товариства та каси

взаємодопомоги при ньому. На той час власником видавництва був син
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А. Піллера – Йозеф Піллер. Восени 1817 р. найманим управителем друкарні
Піллерів працював німець Єжи Леонард Руль (Jerzy Leonard Ruhl). З нагоди своїх
іменин – 6 листопада 1817 р. – він запропонував документально узаконити
практикований тоді спосіб збору добровільних пожертв для потреб хворих,
скалічених та родин померлих колег і зробити його постійним. Цей факт є ще
одним аргументом стосовно тези про існування серед робітництва соціальної
солідарності. Є.Л. Руль першим пожертвував у фонд майбутнього товариства 10
гульденів у австрійській валюті [1, c.3, 5]. З цього приводу газета друкарів
“Czcionka” писала, що львівське товариство друкарів у 1817 р. “bylo ednem z
pierwszych w Galicji a nawet w calej monarchji” [165, c.98]. Польський історик
Б. Дробнер наголошував, що професійне об’єднання серед друкарів відбулося
раніше за всіх інших, а їх профспілки є найстаршими [515, c.22].
Важливо, що створення робітничого товариство друкарів та каси взаємної
допомоги при ньому у Львові не було у нікого запозичене. Їх створило
робітництво у процесі практичного пошуку, опинившись в складних соціальних
та економічних умовах праці та побуту. Новина про створення товариства та
робітничої каси взаємодопомоги в друкарні Піллера миттєво рознеслася Львовом.
Подібну касу 15 листопада 1817 р. заснували робітники друкарні Шнайдера у
Львові [505, c.25]. За словами її засновника, організатора і довголітнього
керівника Ф. П’янтковського, досі подібного випадку ні у Львові, ні в Галичині і,
навіть, на інших землях Австрії не було. У своїх спогадах А. Бобер зазначав, що
робітники друкарні Шнайдера миттєво відреагували і навіть висловили бажання
вступити до складу товариства на фірмі Піллера [505, c.25].
Згодом, аж у 1872 р., в газеті “Czcionka” за 1 січня 1872 р з нагоди 100літнього ювілею від часу заснування у Львові друкарні А. Піллера в передовій
статті “Погляд на справи товариств” невідомий автор дав високу оцінку
діяльності профспілок львівських друкарів і зауважив, що у Львові в 1817 р.
виникло не одне, а два робітничих товариства [240, c.1].
Досліджуючи це непросте явище початку ХІХ ст., ми жодного разу в
архівних джерелах не знайшли акценту на етнічну належність зачинателів чи
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учасників товариствa. Робітництво було єдиним. Його кристалізація відбувалася
винятково в руслі соціально-економічних інтересів ще упродовж тривалого часу.
Серед робітників друкарень дуже рано поширилася робітнича соціальна
солідарність. Її могла спричинити поява в Галичині німецькомовної (австрійської)
влади та певним мовним й етнокультурним бар’єром, який утворився між
власником-працедавцем та місцевими робітниками. Незважаючи на поступове
впровадження новітніх технічних засобів й машин, у друкарнях домінувала важка
ручна праця. Примітивна техніка вимагала від друкарів великих вмінь, знань і
технології використання важкої фізичної праці. До того ж друкарі вирізнялися
серед інших цехових майстрів, бо друкарський фах вимагав знання грамоти.
Розуміння підтримувати один одного, об’єднуватися приходило також під час
частих тоді пошестей, поширення інфекційних захворювань, усвідомлення
соціальної незахищеності тощо.
Як зазначав А. Бобер, традиція робітничої солідарності та взаємoпідтримки
серед галицького робітництва друкарень є чи не найдавнішою. Зрештою, вона
виникала та існувала на певних рівнях майже в усіх цехових, мануфактурних,
фабричних виробництвах. Ще задовго до офіційного заснування львівського
Товариства та першої Каси взаємодопомоги з власної ініціативи робітників на
багатьох підприємствах Галичини на випадок хвороби або смерті їх працівника,
організовувалась колективна грошова й матеріальна допомога та підтримка
родини шляхом збору добровільних пожертвувань [505, c.25].
Формування організації продовжилося 22 листопада 1817 р. зібранням
ініціаторів заснування товариства. В ньому взяло участь 25 робітників від обох
друкарень. Під головуванням Є.Л. Руля вдалося обговорити та закласти його
основи. Колективно встановили, що тижневий внесок кожного члена має складати
9 крейцерів австрійської валюти і в загальний фонд кожен вступник сплачує
одноразово 1 гульден.
З метою нагромадження коштів у касі упродовж цілого року вклади будуть
збирати, але грошову допомогу надавати не будуть. На зборах обрали управу
товариства (голову та заступника), касира й наглядача, як представника від
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колективу. Першим головою першої профспілкової організації на землях України
став найманий управитель друкарні Й. Піллера Є.Л. Руль.
На момент виникнення товариства взаємодопомоги в друкарні Піллера не
могло бути класичною професійною спілкою, проте, як наголошує дослідник
історії профспілок Р. Берест, удосконалення відбувалося в тривалому процесі
еволюції. Але факт, що професійна організація львівських друкарів, яка поставила
за мету повсякденної діяльності організацію та забезпечення соціальноекономічного захисту своїх членів, вперше з’явилася на українських землях ще на
початку ХІХ ст., залишається незаперечним [385, c.7], що дає підстави віднести
професійні спілки, які творилися на землях України, до числа найдавніших
професійних товариств Європи.
Вступ

у члени товариства

для працівників друкарні Піллера був

добровільним. Кожен вступник після написання заяви або усного її виголошення
при свідках та її схвалення керівництвом організації вносив у колективну
скарбницю спілки один гульден вступного (вписового) внеску, а далі щотижнево,
з метою поступового нагромадження соціального фонду, сплачував поточний
внесок, який складав всього 9 крейцерів [360, c.37-43]. Голова товариства відразу
ж розпочав роботу над статутом організації. 10 травня 1818 р. загальні збори
друкарів фірми Й. Піллера його обговорили й затвердили. Фактично вже від
початку грудня 1818 р. та упродовж першого півріччя наступного року
непрацездатний член товариства взаємної допомоги друкарської справи при фірмі
Піллера отримував тижневу грошову допомогу у розмірі 4 гульдени віденської
валюти, але в другому півріччі вона складала лише 2 гульдени в тиждень.
Зростання числа осіб з інших друкарень Львова, що бажали стати членами
товариства взаємної допомоги друкарів фірми Піллера, на нашу думку, стало
основною причиною внесення змін у правила вступу нових членів. Відповідно до
нових статутних положень збільшили розмір вступного внеску для кандидатів від
інших друкарень міста. Крім оплати вступного та поточного членського внеску, в
день свого народження вносили у касу товариства добровільну пожертву у розмірі
1 гульден 15 грошів.
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Особливого поширення серед членів спілки набула практика фінансового
покарання недисциплінованих осіб (запізнення або невихід на роботу, вживання
алкоголю, вуличне жебрацтво і ін.) на користь професійної організації [374, c.78].
Такі заходи дисциплінували й зорганізовували членів спілки. Фінансова
стабільність тривала до 9 червня 1824 р., коли в Австрії відбулася грошова
реформа. Вона привела до зміни віденської валюти на конвенційну. Тепер
грошову допомогу для хворих осіб встановили у розмірі 2 злотих [505, c.32].
У роботі друкарської фірми Й. Піллера спостерігається значна інтенсивність.
Обсяг та якість виконання друкарських замовлень свідчить, що вже у 20-х рр.
ХІХ ст. друкарня Піллерів стає потужним та популярним друкарським центром в
усій Галичині [499, c.28–496].
Свої

прибутки

Й. Піллер

вигідно

вкладав

у

подальший

розвиток

виробництва, яке не тільки зростало технічно, але й за кількістю зайнятих
робітників. За короткий період діяльності друкарської фірми Піллера у Львові
далеко поза межами виробничої конкуренції опинилися міські друкарні Пфаффа,
Нєбєльського, Яблоновського, Поремби, Віхмана, Ставропігійська, вірменська,
обидві єврейські (Менкеса та Вольфа) та ін. У економічному зростанні фірми
велике значення мала підтримка та сприяння державної влади у виконанні
замовлень [505, c.25–26]. У січні 1823 р. в друкарні Піллера вперше у Львові
стали використовувати для друкарської справи різні барвники [499, c.66].
25 серпня 1824 р. Є.Л. Руль помер. Новим управителем друкарні Й. Піллер
призначив Я. Метзлєра, який одночасно став головою товариства, а також взяв на
себе місію скарбника каси взаємодопомоги робітничої спілки [505, c.25]. Проте
він виявився хворобливим, недбалим та замкнутим керівником. Його майже не
цікавила соціальна діяльність товариства, щоденні турботи спілчан, зростання
організації, грошові надходження, видача допомоги тощо. Через кілька років
керівництва (6 травня 1829 р.) він також помер. Тоді каса взаємодопомоги
товариства виявилася порожньою.
Ревізійна комісія зафіксувала втрату цілого статку (понад 50 злотих
конвенційної монети), який спілчани упродовж кількох років збирали своїми
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внесками по кілька грошиків. Врятувало робітниче товариство те, що в касі
знайшли цінні папери, які ще придбав Є. Руль. Їх продали за 40 флоринів, які
склали відновлений фонд Товариствa взаємодопомоги друкарів [505, c.25].
Чи не найбільшою заслугою Я. Метзлєра було заснування фірмової книгарні
при видавництві. Встановити перше місце її локації не мало жодних труднощів.
На літографії К. Ауера, яка надрукована у 1846–1847 рр., показано фронтальну
сторону триповерхової будівлі Піллера з підвальними приміщеннями, що на
вулиці Личаківській, 3. З лівого боку від входу німецькою мовою нанесено
“F. Pillerische Buch” (“Ф. Піллера книга”), а з правого – “Statsdruсkerey” (“Міська
друкарня”). Іноді на літографічних відбитках натрапляємо на абревіатуру
власника друкарні, наприклад, “J.P” (Йозеф Піллер) або “P.P” (Петер Піллер).
Після смерті Йозефа Піллера, у 1826 р., його спадщину розділили між собою
два сини. Друкарня перейшла у власність старшого сина Петера, а молодший
Франц успадкував книгарню [443, c.37]. Вже восени 1826 р. терміном на шість
років Петер Піллер отримав від державної влади монопольне право на видання та
реалізацію шкільних підручників для шкільних навчальних закладів усієї
Галичини.
Австрійська влада контролювала роботу друкарні, щоб не допускати
надлишку виробництва, а також підтримувати якість продукції тощо. Особливу
увагу приділяли якості паперу, фарб, матеріалу для зшивання книг. Щоб
здешевити вартість книг і зробити їх доступними для усіх верств суспільства,
оправа книг мала бути скромною, але міцною. Важливою умовою губернаторства
був безкоштовний друк його дрібних замовлень, які пізніше, але вже за відповідну
оплату, реалізовували для потреб управління армії, поліції, жандармерії, органів
охорони здоров’я, закладів торгівлі, харчування, виробничих підрозділів, навчальних установ (свідоцтва, дипломи, регуляміни, патенти, каталоги і т.п.) [1, c.5].
Після смерті Я. Метзлєра, у 1829 р., новим адміністратором друкарні та
керівником товариство став Я. Сулковський Йому вдалося відновити роботу
товариства і каси взаємодопомоги. Вже 11 жовтня 1829 р. на зборах членів
товариство ухвалили рішення, щоб усім друкарям, відрядженим в справах
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товариства, виплачувати денну грошову допомогу в розмірі 1 злотого [374, c.80].
11 листопада 1829 р. на загальних зборах безпрецедентний акт робітничої
солідарності прийняли члени товариства. Спочатку обговорили стан робітничих
справ у галузі друкарства і висловилися на підтримку товаришів й надання їм
подорожньої допомоги у розмірі 1 злотого кожному фаховому друкареві, хто,
прибувши до Львова з інших земель Австрії, так і не знайшов роботу [505, c.26].
Стосовно поширення спілчанських об’єднань на кшталт товариств, то, як
твердить польський дослідник історії профспілкового руху Л.Кіщинський,
робітнича каса взаємодопомоги фірми Піллера стала прообразом для створення 28
квітня 1833 р. подібної каси взаємодопомоги в державній друкарні Львова [521,
c.17]. Тоді касу взаємодопомоги очолив управитель друкарні німець Й. Шмідт.
Організація проіснувала 23 роки. На час її закриття, що відбулося наприкінці
1856 р., в касі було 560 фл. 37 гр., які призначалися як грошова допомога членам
спілки [505, c.26].
Відомо також, що робітничі каси взаємодопомоги намагались організувати в
друкарні польського культурно-освітнього закладу ім. Оссолінських у Львові в
1834 р., але спроба була невдало. Дана друкарня почала працювати у 1832 р. Як
подає Щ. Беднарський, там було всього 5 набирачів шрифтів, 3 учні і один
машиніст друкарського верстата. Допоміжний персонал складали чотири
робітники. Один працював біля машиніста та по одному робітнику було
прикріплено до праці біля ручного преса, гільйотини, перфораційної машини
[501, c.27–28]. Причиною організаційної невдачі зі створення професійного
робітничого товариства в друкарні Оссолінських виявилася незначна загальна
кількість робітників, їхнє становище, соціальна й національна розпорошеність та
велика залежність від адміністрації.
Важливе місце у розвитку профспілкового руху займають події 1840 р. На
фірмі Піллера було підготовлено колективну відозву до поліграфістів Львова
урочисто відсвяткувати 400-літній ювілей винаходу (друкарський верстат)
першодрукаря Я. Гутенберга. Проведення заходу планувалося у Львові на 24
червня 1840 р. Крім робітників друкарень Львова, у святкуванні мали взяти участь
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їх власники, дослідники наукових установ Галичини, професори й викладачі
навчальних закладів, представники виробничих адміністрацій тощо. З цього
приводу управа товариства друкарів фірми Піллера для отримання дозволу
заздалегідь подала відповідного листа до губернаторства. Однак ні місцева влада,
ні поліція не відважилися дати своє погодження, передбачаючи масовість заходу.
Тому заяву відправили на розгляд у Міністерство внутрішніх справ до Відня.
Звідти аж 20 червня 1840 р. прийшла негативна відповідь міністра (“diesel ben
auch hier untersagt bleiben”) [505, c.26]. Непорозуміння між адміністрацією та
робітниками призвели до тимчасового закриття друкарні і лише у 1847 р. її роботу
вдалося відновити. З ініціативи Л. Скерла створили власну касу взаємодопомоги
[521, c.47]. За свідченням дослідниці Г. Боднар, організація проіснувала лише до
1850 р. [391, c.77–82].
В 1847 р. у Львові ще одна робітнича каса взаємодопомоги була створена при
друкарні Галицького Кредитового закладу [521, c.18]. Однак, в архівах писемних
відомостей про її діяльність ми не виявили. Значного розвитку в другій половині
40-х рр. ХІХ ст. здобула друкарня П. Піллера. В 1847 р. при друкарні відкрили
окремий цех для відливання шрифтів, знаків, логотипів, кліше, заголовних букв та
ін. Це сприяло зростанню кількості та розширенню тематики літографічних
замовлень фірми. Ще за життя, у 1848 р., П. Піллер передав майно, зокрема
друкарню своєму синові Корнелію, який володів поліграфічною фірмою до
1883 р.
Революційні події 1848 р. дали потужний поштовх на зародження
національних рухів. Тому закономірно, що в Галичині активно гуртувався
польський [430, с.153–160], а також український національний рух [430, с.160].
Профспілки, які були багатонаціональними, опинилися в складному становищі.
Твердити про польсько-українську конфронтацію [500, c.190], як це підкреслює
Ф. Стеблій, в середовищі профспілок на той час, нам видається, не слід.
Профспілкове робітництво підтримало ідею Руського Собору та Центральної Ради
Народової про скерування на слов’янський з’їзд у Прагу (2–12.06.1848 р.) спільної
делегації [578, c.1131]. Немає сумніву у тому, що політика впливала на стан
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Профспілкові лідери Львова, поборюючи вплив політизованих подій, намагалися
згладжувати міжнаціональні тертя і не допускати серед робітництва розколу.
Збройне повстання у Львові, що відбулося 1–2 листопада 1848 р., стало
кульмінацією революційних подій. Під впливом антидержавних виступів й
революційних подій австрійська влада поступово ліквідовувала пережитки
минулого та відкривала великі перспективи для дальшого капіталістичного
розвитку суспільства. Але як результат: з метою “присмирення” робітничих
верств 11 березня 1850 р. австрійська влада видала антидемократичний Закон про
запобігання зловживань на право зібрань і товариств, що загрожують свободі та
порядку [569, c.6–8]. Практична реалізація положень антиробітничого закону
проявилася у загостренні стосунків між робітниками фірми Піллера та її
власником. Конфлікт між сторонами набув затяжного характеру. В 1852 р. з
причини непорозумінь та протиріч щодо дальшої долі робітничого товариства
К. Піллер звільнив Я. Сулковського, який пропрацював на посаді управителя
друкарні понад 20 років свого життя. Одночасно він склав з себе обов’язки голови
Каси взаємодопомоги.
Відсутність керівника робітничої каси мала негативні наслідки. Припинилося
проведення різних заходів, збір коштів, надання грошової допомоги тощо. Каса
взаємодопомоги в друкарні Піллера не діяла від 9 травня 1852 р. до 31 грудня
1856 р. [505, c.3]. Багато робітників з фірми Піллера вимушено стали членами
робітничої каси взаємної допомоги, що існувала при державній друкарні Львова.
Тепер ідея Я. Сулковського базувалася на створенні загальноміської каси
взаємодопомоги друкарів Львова. На практиці таке товариство у 1850 р. створили
друкарі Кракова. Діяльність його каси не тільки передбачала виплату по хворобі,
але й забезпечення робітника та його родини медичною допомогою і
медикаментами, надання грошової підтримки безробітним друкарям [533, c.14].
Під впливом дії вище зазначеного Закону випав не простий період існування
товариства державної друкарні Львова. З одного боку, він був пов’язаний з
процесом зростанням числа членів товариства, які в профспілці шукали
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соціального та економічного захисту, а з іншого – в пошуку шляхів виходу з-під
впливу адміністрації на виробництвах. Через деструктивні дії власників друкарень
на короткий період припинили свою діяльність робітничі товариства та каси
взаємодопомоги у друкарнях К. Піллера, Й. Шнайдера та ім. Оссолінських.
Полегшення у справі відродження товариств взаємодопомоги наступило у 1852 р.,
коли влада видала Закон промисловий. Він регламентував шляхи промислового
розвитку Австрії, визначав умови створення робітничих професійних товариств
[163, c.3; 262, с.3-8].
Становище каси взаємодопомоги державної друкарні погіршилося в 1855 р.,
коли у Львові та його околицях вибухнула нова хвиля епідемії холери. Вона
спричинила непередбачені видатки з каси. Проте організаційна робота задля
функціонування кас взаємодопомоги друкарів міста наполегливо велася. У липні
1855 р., щоб запобігти закриттю каси державної друкарні Львова, її управа
збільшила тижневі внески членів товариства з 6 на 20 крейцерів [505, c.26]. Перші
загальні Установчі збори членів товариств друкарень Львова відбулися 30
листопада 1856 р. [521, c.20] в приміщенні зали міського Арсеналу. Було
запрошено усіх членів товариств Львова. Тоді обговорили новий проект статуту
загальноміської

професійної

організації.

Його

розробили

Л. Скерл

та

Ф. П’янтковський. Товариство отримало польськомовну назву “Stowarzyszenie
Wzajemnej Pomocy Drukarskiej”. Його постійним протектором (від лат. –
охоронець, захисник) збори обрали Е. Віняжа. Тоді він був не тільки власником
львівської друкарні та книгарні, але й авторитетним членом міської ради Львова,
заступником голови великої страхової компанії “Riunioneadriatica w Trieście”
(Італія). Головою загальноміського Товариства взаємодопомоги друкарів Львова
Загальні збори обрали В. Mаргаша, який працював управителем державної
друкарні міста, асистентом – Л. Скерла, заступником асистента – А. Тромпетеура,
а секретарем – Ф. П’янтковського. Членами виділу (управи) стали А. Петрашевич,
Л. Скерл,

Ф. Фердинандьєго,

В. Лайтнер,

А Косткевич,

В. Пруський,

М. Волошкевич, Ф.П’янтковський, А. Вишневський, С.Гучковський. На цьому
зібранні визначили офіційних представників від Товариств Львова. Так,
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О. Срочинський був представником від державної друкарні, С. Байле – від
друкарні К. Піллера, Т. Блонський – від друкарні Е. Віняжа, В. Годак – від
друкарні Оссолінських і К. Верхерлін – від друкарень Поремби і Ставропігії.
Уповноваженими для відвідування хворих товаришів обрали А. Петрашевича і
Л. Скерла [505, c.27]. Всі обрані особи, за винятком протектора Е. Віняжа і
обраних представників від друкарень, були зобов’язані виконувати свої функції
лише до початку липня 1857 р., коли мали відбутися наступні загальні збори
Товариства [505, c.26–27].
Практична робота загальноміського товариства друкарів Львова розпочалась
1 січня 1857 р. і охопила досить широкий спектр його діяльності: надання
допомоги не лише колишнім працівникам, а й їхнім родинам; забезпечення
матеріальною

допомогою

вдів,

дітей-сиріт,

інвалідів,

хворих;

створення

позичкового фонду. Інновацією стала організація дозвілля для членів товариства
(було створено культурно-освітній комітет) тощо [521, c.20]. Від перших днів
заснування товариство дбало про культурно-освітній та морально-етичний стан
своїх членів. Пияцтво, домашні чи вуличні дебоші, пропуски зборів без поважних
причин безкомпромісно карали грошовими стягненнями на користь каси
товариства [163, c.3–16].
Членами загальноміського робітничого товариства взаємної допомоги за
період від 1 січня до 30 червня 1857 р. стало 88 осіб. З них 83 особи заявило про
свій вступ ще 1 січня 1857 р. [505, c.20], 1 чоловік став членом спілки 5 січня, 2
робітники вступили у спілку 22 лютого і по одній особі у члени товариства було
прийнято 2 березня та 3 травня 1857 р. [505, c.27]. Варто зауважити, що в списку
членів немає жодної жінки, хоча у друкарнях їхню та дитячу працю активно
використовували власники фірм. У списку є прізвища та імена, характерні для
українців, поляків, євреїв, німців, словаків, мадярів і ін. Це не випадково, бо
Австрія була багатонаціональною державою. Але уточнимо, що з них 41 чоловік
працював у державній друкарні Львова, 13 чол. – в друкарні Е. Віняжа, 20 осіб – в
різних друкарнях міста (Ставропігії, К. Піллера, Оссолінських, М. Поремби,
Шнайдера і ін) і 9 чоловік одночасно працювало в державній друкарні та у
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видавництві Е. Віняжа [505, c.27]. Жодного разу не зустріли навіть найменшого
натяку на етнічну належність тієї чи іншої особи. Згодом у робочій та вихідній
документації організації з’явиться окрема графа – “віровизнання,” і там ми
побачимо греко-католиків, православних, римо-католиків, протестантів, іудеїв,
але зараз своє уявлення можемо формувати хіба що на підставі вище наведених
прізвищ та імен.
Професійно-фаховий склад загальноміського товариства взаємної допомоги
друкарів Львова станом на 30 червня 1857 р. був наступним: одна особа записана
як керівник ливарні шрифтів, чотири – відливачі шрифтів, один – наглядач,
чотири – друкарі, два – підмайстри, сорок дев’ять – складальники шрифтів, сім –
друкарі літографічних машин і двадцять – машиністи друкарських верстатів.
30 червня 1857 р. відбулося засідання управи загальноміського товариства.
Розробник cтатуту – Л. Скерл доповів присутнім, що ще 9 січня 1857 р. подали на
затвердження до управи губернаторства Статут організації, але він досі не
затверджений. Таким чином, черговий раз було обговорено проект нового статуту
та внесено нові доповнення. Одним з них було питання про необхідність
створення при касі товариства окремого фонду допомоги вдовам, сиротам та
інвалідам.
Перші загальні звітні збори загальноміського товариства “Stowarzyszenie
Wzajemnej Pomocy Drukarskiej” відбулися 5 липня 1857 р. в актовій залі будинку
культурно-освітнього товариства ім. Оссолінських у Львові. Відповідно до
порядку денного зборів, асистент Л. Скерл виголосив звіт про піврічну фінансову
діяльність організації. Він також зазначив, що останнім часом до управи спілки
звернулося за матеріальною допомогою 34 особи. Серед них було чимало вдів,
дітей-сиріт та інвалідів виробницва. Усі вони отримали допомогу.
На той час кількісний склад спілки зменшився. У списку товариства друкарів
Львова зафіксовано 81 померлу особу. У загальному фонді каси взаємодопомоги
було 1140 гульденів і 2 крейцери. Потім Л. Скерл познайомив присутніх з
основними положеннями, які внесені як доповнення до Статуту спілки та
обґрунтував потребу заснування окремого фонду вдів, сиріт і інвалідів [505, c.27].
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Учасники загальних зборів не вважали за доцільне вносити зміни в склад
управи загальноміського товариства. Лише замість В. Ляйтнерa членом управи
обрали С. Вуфку. Тоді затвердили уповноважених збирачів членських внесків від
професійних

організацій

друкарень

Львова,

а

саме:

А. Борецького,

В. Яремчишина, С. Байле, Ф. Шмідта і К. Верхерліна. Для відвідування хворих
колег обрали Я. Краса і А. Петрашевича. Секретарями товариства залишилися
Л. Скерл і Ф. П’янтковский. У другій половині 1857 р. при касі взаємодопомоги
львівських друкарів було створено два окремі фонди. Наприкінці поточного року,
крім особистого та родинного фондів, було створено фонд хворих, інвалідів і
сиріт (див. таблиця 2), який налічував 76 осіб та поховальний фонд – 33 особи. В
загальному фонді каси було 1 103 гд.14 кр. [505, c.27].
Дані таблиці 2 свідчать про загальну тенденцію зростання прибутків і числа
членів фонду хворих та інвалідів. Винятком є перша половина 1859 р., коли,
унаслідок вибуху австро-волоської війни, 5 осіб членів зазначеного фонду було
мобілізовано до війська. Схожа ситуація простежується в інших фондах
товариства. Однак число членів в них майже ніколи не було стабільним, що
пояснюється частими смертями, каліцтвом та ін. Тому про чисельність членів того
чи іншого фонду слід говорити за конкретний період. Наприклад, станом на
середину 1860 р. у фонді вдів і сиріт налічувлося 53 члени, які регулярно
сплачували внески, хворих та інвалідів – 79, особистому фонді львівських
типографів – 90, родинному – 81, поховальному – 38 осіб. На середину 1861 р. у
фонді вдів і сиріт було 52 члени, хворих та інвалідів – 91, особистому фонді
львівських типографів – 91, родинному – 86, поховальному – 39 осіб. Ймовірно,
що саме умови праці скеровували робітництво на пошук певного порятунку від
непередбачених обставин. У найважчому становищі перебував поховальний фонд,
який був найменш чисельним та мав чи не найбільші видатки. Так, 4 вересня
1857 р.

померла

дружина

члена

загальноміського

товариства

друкарів

О. Земніцького. На її поховання з каси спілки видали 25 гульденів. Проте, у
зв’язку з критичним становищем родини, профспілка взяла на себе оплату за
посмертну відправу священика, що додатково склало ще 60 гульденів. Звичайно,
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що одними внесками підтримати існування того чи іншого фонду було дуже
важко. Щоб врятувати існування фондів взаємної допомоги, їх керівники
періодично вдавалися до організації благочинних акцій та заходів, заробляння
коштів на дивідендах, практикували фінансове покарання за порушення етики,
моралі, вживання алкоголю тощо. Найчастіше за рішенням управи спілки
накладені штрафи скеровували у фонд вдів та сиріт [163, c.3].
Помітного поширення набуло надання у позичку своїм колегам під невисокі
проценти вільних коштів з каси товариства. Певні суми періодично вкладали у
цінні папери, закупівлю державних облігацій, що приносило певний прибуток
організації. Інфляція, яка знижувала купівельну спроможність грошової одиниці,
чи не найбільше впливала на підвищення вступних та поточних внесків.
Запроваджувалися різні додаткові оплати для нових членів товариства. Часто
відбувалася

організація

добровільних

пожертв.

Нерідко

меценатами-

жертводавцями ставали власники друкарень та інших міських підприємств Львова
й Галичини. Незважаючи на фінансову скруту, в жовтні 1860 р. на пропозицію
секретаря товариства Ф. П’янтковського для підтримки здоров’я та різних
непередбачених випадків травматизму на виробництві для безкоштовного
забезпечення членів товариства запросили на роботу лікаря-хірурга Таугла, якому
із загального фонду професійної організації виділили окреме приміщення,
закупили інструментарій та лікарства й виділили заробітну плату.
Діяльність загальноміського товариства взаємодопомоги друкарів Львова
дисциплінувала та згуртовувала робітництво, а у ставленні до державної влади, як
на загал, мала лояльний характер. Тому ні поліція, ні австрійська влада не мали
підстав ліквідувати організацію, але до її діяльності ставилася насторожено. За
контроль над профспілкою персонально перед губернаторством відповідав
надкомісар поліції Львова П. Гіршберг. Без погодження з ним та його особистої
участі

заборонялося

проведення

будь-яких

заходів

спілки.

Крім

цього,

губернаторство не спішило затверджувати Статут товариства взаємодопомоги,
який неодноразово на довго затримували, а потім повертали на доопрацювання.
Так, 4 серпня 1858 р. його подали на затвердження в управління губернаторства, а
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звідти повернули на доопрацювання аж 15 квітня 1859 р. Восени 1859 р. Статут
знову подали на розгляд і лише 2 жовтня 1860 р. його затвердили [505, c.29].
Робота управи загальноміського товариства мала прозорий характер.
Починаючи від січня 1857 р. і до кінця 1859 р., кожне півріччя періодично
відбувалися засідання управи, подавалися й затверджувалися колективом детальні
фінансові звіти, а також проводилися Загальні звітні збори, на яких відповідальні
особи організації звітувалися про виконану роботу. Періодично на зборах
товариства піднімалося, колективно обговорювалося й вирішувалося багато
важливих

соціально-економічних,

виробничо-технічних,

культурно-освітніх

питань, які охоплювали різні боки життя й праці спілчан. Місцем проведення
зборів на багато років поспіль стало приміщення друкарні та актової зали
польського культурно-освітнього товариства ім. Оссолінських у Львові. В закладі
існувала друкарня, музей та бібліотека. У фонді бібліотеки налічували 186 тис.
283 друкованих видань, понад 10 тис. рукописів, майже 2 тис. дипломів, 2 тис. 385
карт, 734 різножанрових музичних творів і т.д. Рідкісні колекції холодного та
вогнепального озброєння, захисні обладунки, нумізматика, особисті речі відомих
діячів, графіка й твори малярського мистецтва також знаходилися у фондах музею
[157, c.43]. Вже в середині ХІХ ст. Оссолінеум був добре відомим та визнаним
науковим центром Галичини [392, c.49–50].
У діяльності організації загальноміського товариства заслуговує на особливу
увагу виховна робота управи. Так, від часу утворення організації, особливе
значення відводили наведенню дисципліни. Навіть неявка без поважної причини
уповноваженого на збори чи інший захід професійної спілки каралися штрафом,
який скеровували на поповнення фонду вдів і сиріт. Іноді зустрічаються випадки
не тільки грошового покарання порушників, які, здебільшого, складали 1–2 зл, але
і відрахування з рядів організації [163, c.3]. Так, 29 січня 1860 р. М. Депутовича,
який у 1857 році був у числі засновників загальноміського товариства, за
повторне публічне вживання алкоголю та нанесену морально-етичну шкоду
установі, звільнили з числа спілчан, а відтак позбавили його можливості у
майбутньому отримати від каси товариства будь-яку допомогу [505, c.29].
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З метою зростання різностороннього значення та соціальної місії фондів при
загальноміському товаристві друкарів Львова наприкінці 50-х рр. ХІХ ст. було
створено окремий Комітет, члени якого слідкували й спільно з представниками
фондів займалися організацією та проведенням для членів товариства різних
громадських заходів та імпрез. Важливе значення в руслі формування й
розширення культурно-освітньої роботи отримала організація концертів, балів,
театралізованих вистав і, навіть, звичайних виступів керівництва професійної
спілки з нагоди тієї чи іншої події, ювілею тощо [163, c.3]. Соціальна місія
товариства мала важливе значення. Від часу його створення у Львові (1857 р.)
найбільше допомоги члени спілки отримали в першій половині 1861 р. Так, у звіті
на чергових Загальних зборах від 7 липня 1861 р., записано, що 91 член
організації мав допомогу у фонді вдів, сиріт та інвалідів, а 38 осіб скористалося
допомогою похоронного фонду. Прибуток за перше півріччя 1860 р. – 4.249 фл.
65 цн. Закупили державних процентних облігацій на 513 фл. Вільні кошти
складали 3.383 фл. 98 цн. Половину з них вирішили надати членам товариства у
вигляді позички під низькі відсотки, а решту залишити у профспілковій касі.
На звітних зборах наприкінці 1861 р. на посаду заступника голови спілки на
місце А. Тромпетура колектив друкарів обрав В. Годака. Асистентами затвердили
Л. Скерла і Ф. Фердинандьєго. Членами виділу спілки стали: В.Сеницький,
Ф. Фердинандьєго, Л. Скерл, Ф. П’янтковський, О. Скланський, Ю. Тодшиндлер,
Ф.Твардовській, Я. Нєдопад, А. Мотилевський, І. Гердович, Братро, Бучовецький,
Щуровський і А. Петрашевич [505, c.29].
На початок 60-х рр. ХІХ ст. у фонді загальноміського товариства друкарів
Львова нагромадилися значні кошти. Їхнє збереження у звичайному приміщенні
було небезпечним. Почастішали випадки розкрадання грошей відповідальними
працівниками. На засіданні управи товариства 19 серпня 1861 р. розглянули
персональну справу касира позичкового фонду А. Вишневського, який незаконно
присвоїв собі 12 фл. 64 цн. і, незважаючи на зауваження та вимогу членів
ревізійної комісії, коштів у касу товариство не повернув. Враховуючи можливість
подальшого викрадання коштів, управа товариствa друкарів Львова звернулася до
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магістрату міста за допомогою. На засіданні управи, 14 липня 1861 року, голова
товариства сповістив, що у відповідь на прохання управи товариства, львівський
магістрат прийняв касу взаємодопомоги до себе на збереження [505, c.30].
Перші міжнаціональні тертя в середовищі членів професійних спілок
документально простежуються лише від початку 60-х рр. ХІХ ст. Варто
зауважити, що революційні події 1848 р. у Львові і, зрештою, в Галичині, а також
поява українського та польського політичних рухів на галицьких землях майже не
вплинули на національне розмежування робітництва у профспілці поліграфістів.
Але наприкінці 1861 року, коли управа товариства ухвалила далеко не просте
рішення, що іудеї і навіть християни-протестанти, які також працюють в
іудейських друкарнях, від перебування у загальноміському товаристві друкарів
мають бути відлучені, ситуація в робітничому середовищі помітно змінилася.
Важливу ухвалу було прийнято на засіданні виділу 28 серпня 1864 р.
Вирішено, що безробітний член товариства, який сплачує внески, і протягом двох
місяців захворів, має право на лікування за рахунок товариства тільки в загальній
лікарні, а на випадок смерті згідно п. 43 Статуту вдова може також розраховувати
на матеріальну допомогу. На відкритому зібранні 16 липня 1865 р., яке знову
проходило в залі друкарні ім. Оссолінських, ухвалено, щоб усі особи, які
вступають до лав товариства, сплачували, так звану, шлюбну “таксу” у фонд вдів і
сиріт, що була встановлена у розмірі 10 фл, а вдовам померлих членів товариства
упродовж року виплачувати щомісяця по 5 фл. грошової допомоги.
Непересічна подія трапилась 6 травня 1866 р. на засіданні головної управи
товариства. Голова В. Маргаш оголосив, що внаслідок аморальної поведінки,
неповагу до свого здоров’я, через постійне нічне вештання по шинках і гру в
карти не для забави, але для заробітку, що для інваліда є недопустимим явищем,
отримувати матеріальну підтримку з товариства є непристойно. Тому було
ухвалено рішення припинити надання грошової допомоги інвалідові виробництва
Г. Мазуркевичу терміном на 1 місяць [505, c.31]. Також правління уклало угоду з
похоронним підприємцем Ю. Курковским і А. Стефаном у непередбаченій чи
нагальній справі організації та влаштування поховань померлих членів
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товариства, їх вдів, дітей тощо. Сума на поховання була узгоджена в розмірі
32 фл. за одну особу, хоча досі плата складала 35 злотих.
На зборах 15 липня 1866 р., які відбулися в залі друкарні ім. Оссолінських,
затвердили внесення доповнень до статуту товариства. Одним із них було те, що
можна приймати нових членів у товариство на загальних підставах, але осіб не
старших 40-річного віку. Від чоловіків, які є старшими за 40 років, було
встановлено вимогу внесення щотижневого членського внеску в подвійному
розмірі упродовж наступних 6 років. Інше доповнення передбачало, що для дітейсиріт,

унаслідок втрати годувальника – колишнього члена профспілки,

продовжувалася виплата грошової допомоги до виповнення 18 літнього віку.
На наступний термін головою професійної спілки друкарів Львова знову
обрали В. Маргаша, (див. табл.1), його заступником – В. Годака, секретарем –
Ф.П’янтковського, головою ревізійної комісії – Я. Краса. Членами виділу стали:
Е. Антоневич, Ф. Фердінандьєго, С. Гучковський, Я. Крас, А. Маньковський,
А. Мотилевський,
Я. Недопад,

А. Скерл,

М. Валашкевич,

Л. Скерл,

А. Тромпетеур,

О. Вежбенський,

Ф. Твардовський,

А. Вишневський,

С. Вуфка.

Асистентами голови товариства – Л. Скерл, Ф. Фердинандьєго і С. Вуфка.
Уповноваженими від спілки друкарів для відвідування хворих – О. Чехлінський і
В. Сеницький [505, c.31].
Під впливом діяльності товариства взаємної допомоги львівських друкарів
подібні профорганізації виникають у різних галузях господарства у Познані,
Кракові, Лодзі, Вроцлавi, Відні та інших містах. Цікаво, що тоді новостворена
профспілка віденських поліграфістів навіть звернулася до львівського товариства
друкарів про узгодження розцінок на виконані роботи та створення одного
спільного профспілкового об’єднання в межах усієї Австрії [163, c.4].
Посилаючись на положення конституції 1867 р., а також чинного закону держави
“Про союзи та спілки”, було вирішено вступити у склад Центральної Комісії
Професійних спілок Австро-Угорщини [385, c.16–17].
Отже, перше професійне товариство в Східній Галичині з’явилося у Львові
1817 року на приватній фірмі австрійського поліграфіста Й. Піллера під назвою
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“Товариство взаємної допомоги членів друкарської справи”. Воно виникло під
впливом дії низки соціальних, економічних та інших чинників і сформувалося
серед найбільш освіченого та організованого галицького робітництва, як
результат практичного пошуку у вирішенні проблем соціально-економічного
захисту на виробництві, колективної організації матеріальної підтримки у
скрутних та непередбачених випадках. Профспілки виникали як незалежні
колективні організації самозахисту у формі робітничих товариств та кас
взаємодопомоги. Тому закономірно, що в основі їхньої діяльності стала робітнича
солідарність, взаємна підтримка та допомога. Діяльність зосереджувалася,
насамперед, на матеріальній підтримці та допомозі колег на випадок травматизму,
втрати працездатності, а у випадку смерті – покриття витрат на поховання,
утримання вдів, сиріт тощо. Крім того, для друкарського виробництва
характерним

були

виробничий

травматизм,

високий

рівень

смертності

працездатних осіб, низька оплата за виконані роботи, використання на
виробництвах дешевої дитячої та жіночої робочої сили, антисанітарні й шкідливі
умови, що побутували на виробництвах, фізична інтенсивність праці, її
трудомісткість та довготривалість.
3.3. Виникнення

і

діяльність

“Товариства

приватних

службовців

Галичини”
Як соціальний феномен, з погляду сьогодення, видається історія створення та
діяльності “Товариства приватних службовців” (“Towarzystwo Urzędników
prywatnych”) Галичини, яке виникло у відсталій системі господарських відносин
сільського сектора економіки краю. Це явище, здавалось би, порушує соціальні
стереотипи про основні принципи закладення професійних організацій. Для
розуміння проблеми ми змушені трохи забігти наперед і зазначити, що звернення
до усіх приватних службовців Галичини від 26 червня 1848 р. (дод. В. 1–4) про
необхідність

створення

загального

товариства

взаємодопомоги

підписали

представники різних фахів: механік, адвокат, економ і дистилятор [299, c.1], а
саме Р. Руебенбауер, Й. Дуніцький, Я. Відавський та Й. Моравський [299, c.1].
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Ініціаторами створення професійного товариства службовців Галичини були
особи різних віросповідань, національностей, фахів, місць праці. Наведена газетна
публікація – поширений погляд вчених на проблему створення профспілкового
руху. Переважна більшість навіть сучасних вітчизняних та зарубіжних
дослідників, вважає що професійні організації мали б виникати серед однорідного
соціального середовища (наприклад, робітників ливарного цеху), яке видається
найбільш організованим й зацікавленим, бо гуртується навколо ідеї вигідного
вирішення власної, надзвичайно важливої соціально-економічної проблеми.
Аналіз документів засвідчує, що передумови для формування профспілок
складалися не лише в промислово-виробничому секторі, але й охоплювали інші
галузі

господарства.

господарського

За

комплексу

питомою
краю

вагою
займало

найбільшу
сільське

частину

в

складі

господарство,

яке

характеризувалося технічною та технологічною відсталістю, проте державні
реформи й заходи австрійської влади сприяли його поступовій модернізації й
еволюції [401, с.179–184; 403, c.15-47].
На переломі XVIII–XIX століть більшість галицьких земель опинилися у
руках багатої шляхти – родин Потоцьких, Чайковських, Дідушицьких і т.д. Для
ведення своїх фільваркових господарств шляхта наймала кваліфікованих
управителів, економів, польових, гайових, механіків, правників, ветеринарів та ін.
Ця категорія службових осіб, як і робітники, також була майже незахищеною, бо,
до прикладу, невдало прогнозовані терміни виконання землеробських робіт чи
нерентабельне ведення господарства, втрата врожаю ставали причиною покарань,
звільнення з роботи. До того ж сільське господарство завжди перебувало в зоні
економічного ризику, особливо у випадках повеней, пізніх заморозків, надмірних
опадів, зимових суховіїв та інших непередбачених загрозливих явищ природи.
Знаємо також, що значна частина населення на галицьких землях була
задіяна різними роботами у лісовому господарстві, такими як розведення й
культивування лісових насаджень, догляд за ними, а також реалізація вирощеної
деревини. Ліс давав величезні прибутки його власникам. Найбільшими
власниками Карпатських лісів вважалася родина австрійських баронів Гределів –
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брати Герман, Бернхард і Альберт. Їхні лісові масиви, мисливські й водні угіддя
охоплювали території сучасної Румунії, Угорщини, Словаччини, Польщі. Лише в
околицях невеличкого містечка Сколе вони мали 36 тис. га лісу, а у Вигоді –
33 тис. га і т.д. [517]. Лісові угіддя Карпат та Прикарпаття були прекрасними
місцями для полювання на ведмедів, вовків, рисів, кабанів, оленів, лосів, косуль,
лисів, зайців, ондатр, норок, куниць та інших звірів і птахів. Їх організовували та
забезпечували єгері, гайові, польові, лісники та інші службові особи власників
маєтків. Багато службовців панських садиб працювало в системі водного
господарства, де розводили для задоволення вишуканих забаганок панського
двору цінні й рідкісні види риб (стерлядь, вірозуб, форель і ін.) [492, c.137–166].
Характеризуючи загальний стан розвитку сільського господарства, важливо
зауважити, що наприкінці XVIII–початку ХІХ ст. відбувається ріст великого
землеволодіння. Вільні землі з’являлися унаслідок реалізації, наприклад,
секуляризаційної реформи, конфіскації в закритих монастирів земельних ділянок.
Найчастіше конфіскати переводили в камеральне (державне) підпорядкування,
але значна їх частина потрапляла у приватний сектор. Організаторами
господарств на цих землях виступали приватні службовці, яких наймали власники
та керівники державних установ. Важливе значення для укрупнення землеволодінь мали реформи, які австрійська влада в Галичині реалізовувала наприкінці
XVIII – середині ХІХ ст. Як результат, звільнено селян від особистої залежності,
що прискорило формування ринку вільнонайманої робочої сили, руйнування
архаїчних феодальних відносин на селі, закладення паростків капіталістичного
розвитку аграрного, лісового, водного та інших видів господарства [433, c.191].
Особливе місце у процесі організації виробництва займали службовці як
кваліфікована робоча сила. Їхній появі сприяло заснування й діяльність нових
навчальних закладів, що позитивно впливало не тільки на появу й поширення
працездатної кваліфікованої робочої сили, а й на загальний розвиток суспільства.
Відомо, що з 1784 р. у Львові відновив свою роботу університет, а у 1817 р.
австрійська влада в місті відкрила Реальну школу, яка згодом переросла у
Львівську Політехніку. Саме тут упродовж тривалого часу, крім механічних та
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архітектурних професій, готували різнопрофільних фахівців для торгівлі,
лісового, аграрного, садового, водного та іншого виду господарства [396, c.6–34].
Для талановитої галицької молоді Австрійська держава відкрила змогу здобувати
освіту у Карловому університеті в Празі, Ягелонському університеті в Кракові,
Віденському, Римському, Тірольському університетах та багатьох інших
навчальних закладах далеко за межами імперії. В Галичину після поділу Польщі
стали прибувати німецькі переселенці, які у переважній більшості, поповнювали
верству приватних службовців. В основі, це були фахівці з різних галузей
господарства, які шукали можливість влаштувати свій побут, добре заробляти,
долучатися до організації та налагодження виробничої діяльності. Саме вони
найчастіше для австрійської влади, власників підприємств, угідь, лісів виступали
довіреними особами, керівниками виробництв. Конкретним прикладом може бути
управитель друкарні Й. Піллера, засновник першої профспілки на українських
землях – Є.Л. Руль, організатор Товариства приватних службовців Галичини –
Р. Руебенбауер та багато інших.
За даними галицького губернаторства упродовж першої половини 1848 р. в
Галичині налічували від 19 тисяч 156 до 25 тис. 625 осіб, які належали до числа
приватних службовців [555, c.42]. Як на загал, можна погодитися, що це велика
кількість працівників, але, цілком логічно не всі вони прагнули стати членами
товариства. У контексті проблеми варто наголосити, що хоча “Товариство
приватних службовців” Галичини (“Towarzystwo Urzędników prywatnych”) було
створено у червні 1848 р., засновники бачили в ньому взаємодопомогове
товариство, яке б гуртувало зацікавлених осіб на засадах спільного корегування їх
організованої теоретично-практичної діяльності. Особлива місія товариства
полягала в організації соціального захисту не тільки найманих службових
працівників, але й опіки над вдовами, дітьми-сиротами, хворими колегами,
інвалідами, у наданні матеріальної допомоги ветеранам праці й фінансової
підтримки у різних непередбачених випадках їхнього існування [555, c.6–12].
Перша спроба створити в Східній Галичині Товариство приватних
службовців на засадах взаємодопомоги зафіксована восени 1845 р. на
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Тернопільщині. Довірена особа від ініціативної групи приватних службовців –
Ф.Твардовський написав німецькою мовою проект організації, який виклав у
формі власних спостережень, зауважень та роздумів під назвою “Vortagder Bemer
kungen und Beweg grunde zu demauf zustellenden Privat vereinde der Privat beamten”
(“Доповідь про зауваження і мотиви складені для приватної спілки приватних
осіб”) [498, c.6–7]. Однак запропоновані роздуми над шляхами та перспективами
майбутньої

організації

службових

осіб

викликали

під

час

обговорення

ініціативної групи більше запитань, ніж можна було на них отримати відповідей.
Не вдалося окреслити організаційні принципи формування фонду товариства.
Чимало питань було до створення управи й основних засад її існування,
розпоряджання коштами, пенсійного забезпечення, механізму підтримки хворих й
немічних колег тощо. Приблизно через рік, продавець приватної крамниці з
Ланівців, що на Тернопільщині, Л. Роговский намагався створити спеціальний
Комітет, який мав організувати та забезпечувати пенсією приватних службовців.
Наповнення фонду мало відбуватися за рахунок обов’язкових грошових
надходжень від роботодавців, що складали відсоткове відрахування від розміру
заробітної плати службовця. Але в реалізації проекту на початку потрібна була
фінансова допомога держави [498, c.6–7]. Відповідно до “візи” очільника
Галичини від 19 грудня 1843 р. L.№76572 проект недостатньо повно відображав
зв’язок товариства з органами влади [555, c.41].
Згодом з’явилося ще кілька, але менш значних проектів, автори яких порізному бачили вирішення проблеми соціального захисту, покращання умов
життя та праці приватних службовців. Вирішальним чинником майже в усіх
випадках мала б виступати державна влада. Проте з боку держави не було жодної
допомоги та підтримки і тому зазначену ідею не реалізували [498, c.7].
Чергова спроба об’єднати приватних службовців галицьких земель, відбулася
на початку 1848 р. Ініціативна група підготувала та подала звернення губернатору
Галичини графу Францу Стадіону. У зверненні висловлювалося прохання надати
фахову юридичну допомогу у складанні проекту Статуту взаємодопомогового
товариства приватних службовців краю та сприяти організації його роботи [498,
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c.8]. Варто зазначити, що до категорії приватних службовців у першій половині
ХІХ ст. влада відносила усіх посадових осіб, які виконували керівні функції в
приватних господарствах. Оскільки приватні службовці часто змінювали своє
місце проживання, рухаючись просторами Австрійської імперії, то, в переважній
більшості, мимоволі опинялися у віддалених районах держави, не маючи при
цьому жодного захисту. Революційні потрясіння, які вибухнули в березні – квітні
1848 р. в Австрії і, в тому числі, у Східній Галичині, загострили та активізували
чимало важливих суспільних питань, які ще у недавніх умовах абсолютизму
вирішити було неможливо. Проголошені австрійським цісарем Фердінандом І
демократичні свободи та права народів імперії, а також поява нової Конституції
25 квітня 1848 р., відкривали перспективи і надії на демократичний розвиток
суспільства [576, c.644]. Безумовно, що найважливішою суспільною подією для
національних окраїн держави стала ліквідація панщини. Кріпосна залежність
селян була скасована окремим законом від 14 квітня 1848 р. [488, c.148–149; 577,
c.732]. Аналогічно і приватні службовці активно приступили до утворення своєї
громадської інституції. Тому не має нічого дивного, що значна кількісна маса
людей зі спільними інтересами, але різним фахом прагнула згуртування, шляхом
створення організації, яка б володіла місією соціального захисту. З одного боку,
організатори намагалися втілити в життя ідеї, які повинні були дати нові зрозумілі
правила суспільного співіснування, розтлумачити для пересічного обивателя їх
зміст, а з іншого боку – вирішити життєві проблеми, скерувавши їх у соціальноекономічну площину.
Певним поштовхом у створенні “Товариства приватних службовців” стало
те, що в результаті революційних подій 1848 р. погіршились умови праці та
скоротилася трудова зайнятість службових працівників. Окрім очевидного
емоційно-культурного піднесення у державі, що проходило під впливом ліквідації
панщини, відбулося закриття низки виробничих закладів, установ, господарських
підприємств. Значна кількість приватних службовців втратила свої посади, і
відтак чи не єдине джерело родинного доходу. Потреба пошуку роботи для
згаданої верстви населення та як наслідок збільшення лав безробітних осіб
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приватних службовців все більше привертало увагу влади. Скасування панщини
спричинило своєрідний конфлікт – з одного боку втрата роботи, а з іншого –
демократизація як один з показників покращення соціального статусу населення й
формування перспектив поліпшення умов життя народу [576, с.644; 577, с.732].
Революційні події 1848–1849 рр. каталізували галицьке суспільство, що
призвело до появи в Галичині чітко виражених національних рухів та суспільної
конфронтації між радикально настроєними поляками та українцями. Епіцентром
подій став Львів [576, c.644–648]. В той час з різних куточків периферії Галичини
владні державні структури щоденно отримували десятки пропозицій і прохань,
навіть скарг від приватних службовців, яких більше цікавило раціональне
вирішення економічних та соціальних проблем.
Найважливішу роль у справі створення товариства – об’єднання за
професійною ознакою відіграла колективна петиція приватних службовців, яку
подали в управління галицького губернаторства у Львові 9 травня 1848 р.
Державна влада змушена була реагувати, зваживши на наполегливі прохання.
Тепер були й законодавчі можливості, зокрема, у згуртуванні та об’єднані людей
за певними професіями та поглядами – § 22 Конституції від 25 квітня 1848 р., де
передбачалось можливість створення за інтересами і потребами громадян різних
виробничих асоціацій, організацій, товариств та інших об’єднань [498, c.6].
Засновники “Товариства приватних службовців” Галичини на сторінках
тогочасної преси акцентували, що засновують товариство “… взаємної братньої
допомоги з метою нашого порятунку колег із вбогого становища та подальшого
запобігання подібної сумної долі.” [299, c.1]. У часописі подали проект статуту,
який назвали “Закон Товариства приватних службовців”. Згідно з його
положеннями товариство прагнуло не тільки економічного полегшення умов
існування приватних службовців, але і їх навчання для формування “корисних для
країни громадян”. Видається закономірним, що укладення статуту товариства
приватних службовців відбувалося в дусі загальнонародного емоційного
піднесення, під впливом революційної ейфорії 1848–1849 рр., проголошення та
поширення в суспільстві демократичних ідей [356, c.73]. Тому не випадково
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основним гаслом створення та діяльності організації став вислів “Свобода,
рівність і братерство”. Статут має надзвичайно важливе значення для наукового
дослідження, адже дає первинне уявлення про саму організацію, її діяльність.
Запропонований для обнародування варіант складався з шести розділів з
відповідними параграфами і підрозділами. Перший з них, який мав 10 параграфів,
обґрунтовував мету діяльності спілки, склад та поділ. Організатори ставили перед
собою мету згуртування різнофахових службових осіб для спільного вирішення
проблем їх соціального захисту [293, c.1–3], що, зрештою, є характерною місією
профспілок. Другий розділ статуту присвячений організації та проведенню роботи
у секціях (§ 11–25), третій – в окружних комітетах (§ 26–31), четвертий – у
центральному комітеті (§ 32–36), п’ятий – стосується організації роботи
друкованого органу (§ 37–40) і останній, шостий – відведено формуванню та
використанню фондів [293, c.1–3]. Також передбачалися умови припинення
діяльності організації.
В основу формування керівних ланок та діяльності товариства заклали
демократичний принцип колегіальності у прийнятті рішень та виборності
керівного складу. Організаційно товариство формувалося за територіальноадміністративним принципом. Найбільшими територіальними одиницями були
округи, які поділялися на секції. Наприклад, однією з перших створили
Бережанську секцію Тернопільського округу. У кожному окрузі під контролем
керівників секції обирали окремий виконавчий комітет, а керівників комітетів
(округів), склад центрального комітету товариства могли вибирати поміж
рекомендованих від секцій кандидатів тільки у Львові, делеговані від секцій
представники. Під контролем та опікою центрального комітету товариства, а
також на його кошти мав періодично виходити польською мовою друкований
часопис під назвою “Приватний службовець” (“Urzędnik prywatny”). Його
дописувачами та інформаторами могли бути всі дійсні члени організації, а також
представники органів державної влади [357, c.73].
Фонди товариства приватних службовців Галичини складалися з коштів, які
можна було отримати від оподаткувань, накладених на членів організації
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Центральним комітетом, з добровільних пожертв меценатів, членських внесків,
доходів від реалізації друкованого органу Товариства. При потребі Центральний
комітет надавав відповідну (фінансову, матеріально-технічну, організаційну і ін.)
підтримку секціям через уповноважені структури.
Метою заснування “Товариства приватних службовців” стало згуртування
різних категорій приватних службових осіб в одне товариство для організації
матеріального і морального самозахисту, надання при потребі грошової допомоги
особам, які втратили працездатність чи опинилися в скрутній ситуації, а також
виділення матеріальної підтримки й допомоги ветеранам, хворим, вдовам, дітямсиротам, постраждалим від непередбаченого лиха особам тощо.
Додатком до статуту товариства слугувала спеціальна “Інструкція”. Її
розробили засновники спілки і опублікували на сторінках часопису “Газета
народова”. Вона призначалася для майбутніх членів організації і переслідувала
мету надання практичних порад для якісного налагодження різних видів та форм
роботи, виконання подальших організаційних і розбудовчих дій [192, c.3–4].
Серед планових заходів в інструкційних матеріалах запропонували 9 липня
1848 р. провести перші загальні зібрання приватних службовців в усіх повітових
містечках Галичини з метою формування низових підрозділів й визначення
персонального складу первинних організацій, утворення регіональних секцій і
обрання делегатів, які повинні 16 липня 1848 р. взяти участь у виборах
уповноважених осіб до керівного складу округу.
Для формування структурних ланок товариства 14 липня 1848 р. у Львові
створили головну управу – центральний комітет. Його першими членами стали
Р. Руебенбауер та Є. Зубалевич. Головою товариства обрали І. Вітославського,
секретарями – Ю. Дзірковського і Н. Модзаловського [196, c.1–4]. Відповідно до
положень “Інструкції”, повітові комітети повинні були до 23 липня 1848 р.
висунути своїх кандидатів та вибрати серед них 23 членів центрального комітету
“Товариства приватних службовців”. “Інструкція” закінчується закликом: “Всі
брати приватні службовці повинні перейнятися думкою і тим ґрунтовним
переконанням …” [192, c.3–4].
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Особливу увагу організатори спілки відводили роботодавцям, ветеранам та
заслуженим діячам з середовища приватних службовців з метою вияву пошани до
них. Їхні прізвища вносили у спеціальну категорію осіб організації [290, c.4].
Щодо загальної оцінки діяльності центрального комітету товариства, то
зазначимо, що він розташовувався та засідав у Львові. В територіальних межах
Галичини його члени виступили організаторами низки регіональних філій, що
мало важливе значення для віддалених районів. Повноваження головного
керівництва передбачали визначення термінів, публічного оголошення та
скликання поточних й непередбачених планом загальних зборів, контрольне
інспектування діяльності комітетів, філій, розгляд скарг, пропозицій тощо.
Керівники товариства мали обов’язки організації та проведення щорічного з’їзду,
а також щомісячних зборів філіальних відділів. Центральний комітет відповідав
за фінансову складову діяльності. Зокрема, всі закупівельні операції, і, в тому
числі, у філіях товариства, проходили процедуру погодження з комітетом.
Важливе значення в діяльності товариства приватних службовців відіграв
його друкований орган, який заснували на підставі окремого положення статуту
організації (§ 37) під назвою “Urzędnik prywatny” (“Приватний службовець”) [293,
c.1–3]. Перший номер газети вийшов у Львові 17 серпня 1848 р. (дод. В.5–8).
Дослідник профспілок Польщі Л. Кіщинський зазначив, що це друковане видання
стало першою профспілковою газетою в територіальних межах Австрійської
імперії [521, c.18]. Від 17 серпня до 26 жовтня 1848 р. вийшло 11 випусків
часопису (дод. В.9–17), який мав невеликий формат, що нагадував розмір
звичайного учнівського зошита, налічував чотири сторінки тексту і планувався як
щотижневий випуск. Нумерація сторінок започатковувалася від першого номера
видання. Тобто другий випуск часопису розпочинався з 5 сторінки, третій – з
дев’ятої і т.д. Друкували часопис приватних службовців у Львові в друкарні
Піллера.
Як свідчить аналіз опублікованих матеріалів часопису, на його сторінках
публікувалися актуальні матеріали про буденну діяльність управи товариства та
його філій. Роботу редакційної групи корегували Програмою діяльності
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“Товариства приватних службовців” Галичини, яку було опубліковано на першій
сторінці вже в першому випуску часопису “Приватний службовець” 17 серпня
1848 р. [243, c.1]. У програмі зазначено, що часопис є друкованим органом
“Товариства приватних службовців” і в діяльності переслідує ту ж саму мету, яка
відображена у статуті товариства.
Важливим документом стало звернення представників центрального комітету
“Товариства

приватних

службовців”

від

14

липня

1848 р.

до

всього

профспілкового загалу, де вони зазначають, що для успіху діяльності організації
повинна бути одна авторитетна і неподільна влада, як репрезентант волі, потреб й
почуттів членів спілки [196, c.1–3].
Вже з перших днів існування управа зіткнулася з певними труднощами.
Зокрема, до центрального комітету постійно упродовж кількох місяців надходила
інформація про те, що в різних районах Галичини при вступі у товариство новим
членам невідомі особи створюють штучні перешкоди й бар’єри, поширюється
неправдива інформація про організацію та її діяльність [290, c.11]. На сторінках
третього випуску часопису наведено повідомлення про шахрайські дії з боку
Л. Білоскурського, який, як пише автор замітки, мандрує населеними пунктами
Галичини з фальшивими документами члена товариства і активно проводить збір
коштів від населення для власного збагачення. Тому голова “Товариства
приватних службовців” Галичини І. Вітовський закликав всіх громадян краю бути
обачними, обережними і не піддаватися на жодні пропозиції та провокації
аферистів [290, c.12].
За короткий період “Товариство приватних службовців” Галичини набуло
великої популярності. Заслуга у цьому належала друкованому органу, як єдиному
інформативному джерелу організації. На сторінках газети викривали дії шахраїв,
подавали правдиву аналітичну та зважену інформацію від керівних органів про
бюрократичні перепони з боку влади, перспективні плани і реальні дії,
обґрунтовані звернення до спілчан тощо. Аналіз публікацій часопису свідчить, що
він активно пропагував велику культурно-освітню й виховну роботу серед
службовців Галичини, акцентуючи увагу на моральних цінностях [225, c.33–35].
129

Станом на жовтень 1848 р. товариство нараховувало 9 тис. 166 членів, а
статутний капітал становив 183 320 фл. Окрім цього, на балансі каси
взаємодопомоги товариства було 5 тисяч 509 цінних паперів (різні акції) на
загальну суму 110 тис. фл. Таким чином, сумарно в скарбниці професійної
організації приватних службовців Галичини було 293 тис. 320 фл. [289, c.41–42].
Вже на основі наведених цифрових даних можна стверджувати, що це була доволі
велика та багата організація. За нашими підрахунками, впродовж червня–жовтня
1848 р. в процентному відношенні вона об’єднала близько половини осіб від
загального числа приватних службовців краю і зуміла зібрати величезні кошти.
Серед філій товариства відзначалася злагоджена робота Бережанського,
Золочівського, Жовківського, Самбірського, Перемишльського, Львівського,
Станиславівського, Тернопільського, Чортківського і інших округів. Зокрема, в
Бережанському окрузі успішна діяльність приватних службовців відзначалася в
Баківцях, Бережанах, Бібрці, Рогатині, Ходорові; в Станиславівському – у Бучачі,
Галичі, Надвірній, Отинії, Станиславові, Маріамполі, Монастириськах і ін. [196,
c.22]. В недалекій перспективі центральний комітет товариства планував
розширити число осіб, які могли б скористатися матеріальною підтримкою каси
взаємодопомоги та збільшити розмір грошової підтримки. Закладалися нові
секції, зокрема, Стрийська секція Львівського округу. Проект її організаційного
закладення поміщено на сторінках одинадцятого випуску газети [244, c.41–42].
Акумуляція коштів у касі товариства відбувалася передусім за рахунок того,
що не всі члени організації на період її становлення могли розраховувати на
фінансову підтримку. Згідно з умовами статуту, допомогу отримували службовці,
які за станом здоров’я не могли працювати (інваліди, хворі), а також ті особи, які
досягли 60-річного віку, але не мали власного житла, чи родини, яка б могла їх
взяти на довічне утримання. Окремий пункт стосувався вдів приватних
службовців, які залишилися з неповнолітніми дітьми і, навіть, тих членів, котрі не
зі своєї вини втратили засоби до існування (наприклад, пожежа і ін.) [289, c.42].
На початку жовтня редакція газети “Приватний службовець” придбала нове
приміщення у Львові на вул. Галицькій, 20. Але сприятлива ситуація тривала не
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довго. Після короткого періоду демократичного відродження та розвитку в
суспільство знову прийшла реакція. Прихильники монархічного ладу створили
новий уряд, який очолив князь Шварценберг. В грудні 1848 р. цісар Фердінанд І
змушений був зректися влади на користь Франца Йосифа І, котрий 4 березня
1849 р. проголосив нову конституцію, 8 березня того ж року він розпустив
рейхстаг, а 31 грудня 1851 р. – скасував конституцію та оголосив про відновлення
абсолютизму, що існував в Австрії до кінця 50-хх ХІХ ст. [576, c.644–645].
Спочатку закрили друкований орган – часопис “Приватний службовець” (26
жовтня 1848 р. вийшов останній номер) [521, c.18], наклали арешт на рахунки та
закрили управу товариства. Тоді управа “Товариства приватних службовців”
зробила кілька спроб об’єднатися з Львівським господарським товариством, а
згодом і з Краківським сільськогосподарським товариством, де активно
відстоювали ідею створення пенсійного та взаємодопомогового фондів [498,
c.124]. Члени управи прагнули донести колегам, що із всіх сторін поступають
скарги на брак талановитих, працьовитих, вірних службовців і господарських
управителів. На них лежить відповідальність за добро господарське, тому
потрібно подумати, як піднести моральність, розвиток талантів, принципи
розуміння відповідального виконання покладених на них обов’язків [498, c.14].
Але для того, щоб цього досягти, потрібно б подумати про покращання буття і
реальне забезпечення долі помічників панів [498, c.14–15].
З метою організації справедливого матеріального забезпечення усіх категорій
службовців і господарської челяді за проектом С. Яблоновського створювався
пенсійний фонд та відкривалася змога вступу до нього. Окреме місце в системі
організації матеріальної допомоги товариства належало вдовам та дітям-сиротам.
Також передбачалося добровільно включати у ряди організації землевласників й
орендарів, які матимуть кураторів з числа приватних службовців. Але проект
викликав чимало непорозумінь та невдоволення з боку роботодавців. Зокрема,
якщо службові особи, які вступили у товариство не можуть сплачувати внески
самостійно, то землевласник чи орендар повинен був сплатити за них (як за своїх
підлеглих) 4 види внесків (500 фл., 150 фл., 100 фл. і 50 фл. річної зарплатні) та
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піврічний збір, що складав 8% їх заробітної плати. Пенсійна виплата була
поділена на 3 класи (категорії). Службовець мав право на випадок втрати
працездатності чи досягнення пенсійного віку на отримання пенсії першого класу
в розмірі 1/3 своєї останньої середньої заробітної плати після 20 років
перебування в товаристві, 2/3 – після 30 років, а після 40 років трудового стажу
нараховувалася пенсія третього класу. Для її нарахування слід було брати
середній підрахунок заробітних плат зі всіх ступенів служби. Службовець мав
довести, що був членом спілки не тільки певне число років, прописане статутом,
але й те, що поводився морально. Щоб унеможливити одночасне отримання двох
пенсій вимагали гарантувати, що упродовж останніх 10 років одночасно не
перебував в двох схожих товариствах [498, c.14–15]. Зрештою, даний проект
товариства, а разом з ним і фонд забезпечення старості не отримав підтримки у
роботодавців, бо в разі його впровадження це вимагало від них внесення коштів у
фонд товариства за неплатоспроможних підопічних [228, c.124].
На початку 1859 р. розгляд справи вирішення пенсійного забезпечення
службовців знову було відновлено за обопільною згодою між Краківським і
Львівським господарськими товариствами. Зокрема, від Краківського товариства
автором відозви до галицького намісництва у Львові виступив лісничий
Е. Длугош, а від львівського – з низкою цікавих пропозицій й ідей вийшов
Б. Августинович – добре відомий правник та меценат міста Львова [506]. Управа
Краківського господарського товариства, прийнявши відозву Е. Длугоша, звеліла
створити спеціальний комітет, який би до загальних звітних зборів в лютому
1859 р. розробив та подав на обговорення проект доповнення до статуту
організації. Проте новостворений комітет вирішив цю справу розглянути окремо і
з цією метою створив комісію для вивчення можливостей реалізації проекту в
складі Ф. Пачовського, Е. Стадницького і М. Яворницького [555, c.12]. Як на
загал, Краківська Комісія працювала над статутним проектом дуже мляво. Своє
рішення вона запропонувала лише в 1862 р. Окремі положення доповнень
заслуговують на увагу в плані демократизму. Наприклад, що службовці самі
творять товариство і можуть до нього належати з постійними річними
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пожертвуваннями. Проект, в більшості доповнень до статуту, був скопійований з
положень статуту “Шльонського товариства для підтримки господарських
чиновників у Вроцлаві” і з статуту “Товариства для підтримки господарчих
чиновників в Познані” [498, c.19]. Це дає підстави припустити, що вище зазначена
комісія майже нічого не зробила стосовно розробки власних положень.
У березні 1859 р. у Львові зі схожою пропозицією виступив Б. Августинович,
який, підтримуючи організацію пенсійного забезпечення та надання матеріальної
підтримки службовим особам, висловив величезні сподівання для приватних
службовців Галичини щодо великої соціальної місії організації в справі підтримки
хворих, немічних та перестарілих колег, надання допомоги різним категоріям
осіб, які мають пряме чи опосередковане відношення до діяльності організації.
Оскільки Краківська статутна комісія не зуміла реалізувати організаційних
планів, то подальшими кроками діяльності Б. Августиновича стала реалізація ідеї
із заснування у Львові нового товариства. За його задумом, воно за своїми
функціями та метою діяльності мало б відповідати закритому владою товариству
приватних службовців Галичини. Ідея Б. Августиновича отримала підтримку
членів Галицького Господарського товариства. Було вирішено створити комісію у
складі Ю. Якубовича і Я. Хвалибога, яким доручили підготувати основні
положення доповнень й уточнень для внесення до статуту оновленого товариства,
адже їхня організація свою діяльність скеровувала на пошуки та реалізацію
ефективного розвитку сільського господарства краю [498, c.17].
Бажання приватних службовців створити нове товариство, яке б опікувалося
покращанням умов праці та життя, матеріальною підтримкою членів товариства
та їх родин періодично наштовхувалося на різні проблеми. Однак своїми
численними проханнями і зверненням до управ товариств, спонукали останніх
прискорити реалізацію проекту. Якщо врахувати життєві обставини, в яких
відбувалися ці події, то можна стверджувати, що ситуація була для більшості
службовців зрозумілою. Адже матеріальне, а з ним моральне становище було
важке та складне. Важливо, що саме у Львові службовці не дали знову закрити
справу. Вони наполягали, щоб при господарському товаристві позитивно
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вирішити це питання або створити нову організацію.У червні 1861 р. у Львові
відбулися позачергові відкриті загальні збори приватних службовців Галичини.
Делегати підтримали ідею, висунуту центральним комітетом у справі утворення
товариства службовців серед різних категорій працюючих громадян і намагалися
прискорити розпочату раніше закладену працю у справу створення незалежного
товариства [498, c.19]. На загальних зборах Я. Хвалибог, Б. Августинович і
Ю. Якубович подали Галицькому господарському товариству кожен свій проект.
Обговорення проектів викликало хаос, непорозуміння та невдоволення. Учасники
зборів стали вимагати виборів нової компетентної комісії, яка б спільно внесла
раціональне зерно в справу побудови організації. Загалом, на нашу думку,
оскільки

подані

проекти

ґрунтувались

на

утворенні

товариства

серед

роботодавців (щось подібно до проекту С. Яблоновського), які б були основними
накопичувачами і розпорядниками фондів, мали б повноваження приймати або не
приймати нових членів, в них закладалася можливість диктату та сваволі з боку
власників стосовно приватних службовців (за принципом: як я хочу так і вчиню).
Загальні

збори

Галицького

господарського

товариства

доручили

центральному комітету створити окрему незалежну комісію. На черговому
засіданні ініціативної групи, яке відбулося 9 липня 1861 р., до складу нової комісії
було запрошено В. Боворовського, В. Дідушицького, І. Кричуновича, Т. Генцля,
Н. Сочняка, Ф. Зем’ялковського, М. Вольського i Г. Стрілецького. Від 4 до 8
грудня 1861 р. у Львові відбувалися засідання комісії, на яке запросили від
Тернопільщини І. Соколовського, а від Станиславівщини – Г. Стрілецького. Саме
вони активно захищали позицію службовців, які повинні мати вплив на утворення
товариства, а роботодавці мають другорядне значення.
Значна суперечка виникла під час обговорення статуту нової організації у
пункті визначення сум грошових внесків до пенсійного фонду, щодо систем та
принципів надання й розподілу матеріальної допомоги, а також умов заснування
та діяльності повітових відділів товариства. У зв’язку з неузгодженістю позиції
головної управи – обговорення знову було відкладено [498, c.19–20]. Тим часом
службовці Тернопільського округу з нетерпінням чекали швидкого і позитивного
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завершення у Львові справи. Саме вони, як виявилося пізніше, своїми заявами та
прокламаціями оголошували небажання приєднуватися до складу Галицького
господарського товариства. З приводу незрозумілого трактування такого
важливого питання вони вирішили діяти самостійно. На засіданнях статутної
комісії

у Львові

власну думку

виголосив

д-р

Ф. Зем’ялковський.

Він

запропонував, що у зв’язку з труднощами в організації нового товариства,
розпочати роботу у сприятливих місцях Галичини. Користуючись цією
інформацією, І. Соколовський висловився за припинення роботи комісії,
повернення додому і продовження наполегливої організаційної праці в цьому
напрямі. З службовців Тернопільського округу створили комітет для підготовки
нового проекту статуту товариства. У його склад увійшли: В. Гавролінський,
Г. Краснянський, Л. Левандовський, Ю. Кротохвіл, І. Соколовський.
На початок 1862 р. комітет розробив проект нового статуту, який подали у
губернаторство на затвердження. За основу взяли статут Познанського товариства
господарських чиновників і надіялися на швидкий успіх [498, c.20], але Галицьке
намісництво зволікало із його затвердженням. У лютому 1867 р. Г. Стрілецький
від імені вільного комітету приватних службовців зачитав на зібранні Галицького
господарського товариства звернення, що “Більшість членів комісії через
Комітет погодилась на принцип створення товариства приватних службовців,
тоді як меншість виступила за створення тільки товариства взаємної допомоги
приватних службовців” [498, c.27–30]. Згодом, після затвердження статуту
комітет вислав свого уповноваженого Е. Білоскорського до Львова з метою
укладання угоди про злиття організацій, запросивши львівське товариство до
об’єднання, яке 27 липня 1867 р. погодилося на ці умови (дод. Г. 33–35).
Загалом, на процес зародження й розвитку перших профспілок на землях
Східної Галичини на переломі XVIII–XIX ст. впливала низка чинників суспільнополітичного, соціального, економічного, виробничого, культурно-освітнього та
іншого характеру. Вагомий вплив на формування передумов консолідації
працівників отримали чинники економічного характеру. Відомо, що перші
професійні спілки у Східній Галичині з’явилися в промисловому секторі. Згодом
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вони поширилися на інші галузі господарства. Важливе значення здобули цехи, які
виступали об’єднаннями міських ремісників. Активно долучалися до об’єднання
громадян також торгові гільдії, корпорації та мануфактури. Відбулася соціальна
кристалізація виробника від його ремісничо-цехового статусу до робітника
капіталістичного підприємства. І вже тут спостерігаємо низьку заробітну плату,
необмежену тривалість робочого дня, постійну інтенсифікацію виробничого
процесу, відсутність належних умов та охорони праці. І це все спонукало
робітників об’єднуватися в організації, які собі ставили мету допомогти у
критичній ситуації постраждавшим чи нужденним. Першими проявили ініціативу
робітники поліграфічної сфери діяльності. Для друкарських підприємств
Галичини характерною була концентрація робочої сили, фізична інтенсивність,
довга тривалість праці, антисанітарні умови, випаровування фарб, лаків, клею та
інших хімічних речовин, свинцевих ливарних флюсів тощо. Безправний стан
робітників “узаконювала” також відсутність фабрично-заводського законодавства
в Австрійській монархії, яке хоча б у загальних рисах регламентувало правові
відносини чи виробничі взаємини робітника та працедавця. В результаті таких
обставин 6 листопада 1817 р. було запропоновано документально узаконити
практикований тоді спосіб збору добровільних пожертв для потреб хворих,
скалічених та родин померлих колег і зробити його постійним. Таким чином,
опинившись в складних соціальних та економічних умовах праці та побуту,
утворилося товариство та робітничі каси взаємодопомоги при друкарні Піллера.
На момент виникнення, це товариство взаємодопомоги не могло бути класичною
професійною спілкою. Удосконалення відбувалося в тривалому процесі еволюції.
З метою згуртування різних категорій приватних службовців в одне
товариство для організації матеріального і морального самозахисту, надання при
потребі грошової допомоги особам, які втратили працездатність чи опинилися в
скрутній ситуації у 1848 р., виникло “Товариство приватних службовців”
Галичини. Станом на жовтень 1848 р. воно нараховувало 9 тис. 166 членів, а
статутний капітал становив 293 тис. 320 фл. На жаль, товариство проіснувало
недовго і в кінці жовтня 1848 р. було розпущене.
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Розділ 4.
ЕВОЛЮЦІЯ ПРОФСПІЛКОВОГО РУХУ

НА СХІДНОГАЛИЦЬКИХ ЗЕМЛЯХ У 1867–1914 рр.
4.1.

Законодавча

база

формування

профспілок

та

розвитку

профспілкового руху
Виникнення професійних спілок Східної Галичини відбувалося в складних
суспільних умовах. Це насамперед реальне становище держави, її зовнішня та
внутрішня політична ситуація, наявність чи відсутність правових актів, які
регламентували б дії профспілок, крім того – революційні потрясіння. Буржуазнодемократична революція 1848–1849 рр. започаткувала австрійський конституціоналізм. З метою зниження суспільного напруження панівна верхівка проголосила
25 квітня 1848 р. парламентську конституцію для народів всієї імперії у формі
Конституційної Грамоти Австрійського цісарства [576, c.644–648]. Положення
документа, на перший погляд, відкривали великі можливості для забезпечення
громадян держави декларованими демократичними правами та свободами.
Проте вже 16 травня 1848 р. конституція втратила свою чинність і
австрійська влада, змушена була вдатися до пошуку й створення нових
демократичних актів. Згодом з’явилася нова конституція. 4 березня 1849 р. в
Австрії

було

встановлено

конституційний

лад

на

основі,

так

званої,

“ойктройованої” (“дарованої”) конституції, яку для народу розробив та подав уряд
(а не парламент!).
Ця

конституція

частково

обмежувала

владу

монарха,

розширювала

демократичні свободи, декларувала децентралізацію як систему управління
державою. Політика австрійських правителів, розуміння правового начала
державного управління позитивно позначилися на долі імперії. Як твердить
М. Лазарович,

проведення

реформ

мало вагоме значення

для

розвитку

суспільства. Особливої уваги заслуговує скасування кріпацтва, ліквідація
панщини,

скликання

парламенту,

проголошення

свободи

слова,

друку,

віросповідання та ін. [452, c.201–206].
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Проголошення свобод, реалізація національних прагнень та ідей в Східній
Галичині відбувалися під впливом революційних подій. З числа осіб передової
галицької інтелігенції формувалися, головно, українські та польські національні
групи, об’єднання, зрештою, організації (Головна Руська Рада, Руський собор,
Центральна Рада Народова, Собор руських вчених, Галицько-Руська матиця і ін.)
з власними гаслами, програмними документами, деклараціями, що в політичному
плані зумовило загострення далеко не простих міжнаціональних стосунків,
стимулювало політичне й національне тертя та протистояння між поляками і
українцями, які заселяли Східну Галичину. Певні ускладнення польськоукраїнських відносин стосувалися і діяльності русофілів [569, c.6–8]. Ставлення
до проявів москвофільства з боку органів державної влади і навіть місцевого
польського населення було далеко неоднозначним. Відомо, що в першій половині
ХІХ ст. радикальні антиросійські настрої акумулювалися й підсилювалися в
Королівстві Польському, яке перебувало під контролем та владою Росії, і,
відповідно, вони позначалися на ставленні поляків до галицьких русофілів.
Австрійські політики у цьому також бачили приховану ідеологічну небезпеку.
Вірогідно, що загроза російської експансії вплинула на те, що австрійська влада у
своїй політиці в Галичині надавала перевагу полякам, а не українцям, оскільки
якась їх частина опинилася в проросійському ідейному таборі [469, c.247].
Революція в Австрії не пройшла безболісно для панівних правлячих верств
суспільства. Владні структури різними шляхами намагалася повернути старі
порядки та недавні управлінські традиції, що викликало нові хвилі народних
революційних виступів, повстань і потрясінь. Наростання революційного
напруження, особливо в Угорщині, призвело до несподіваного втручання царської
Росії у внутрішні справи Австрії, яка тоді була володарем угорських земель.
Вторгнення відбувалося під гаслом надання військової допомоги австрійській
владі у придушенні повстання та силовому наведенні порядку тощо. У вересні
1849 р. російські війська придушили революційні виступи в Угорщині [434,
c.286]. У цій складній ситуації царська Росія тепер бачила Габсбурзьку Австрію
своєю черговою жертвою. Російські стратеги чекали від місцевих русофілів та їх
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симпатиків на галицьких землях ідейно-політичної підтримки. Чималі сподівання
покладалися на діяльність громадських культурно-освітніх товариств, гуртків,
релігійних осередків та інших закладів, їх таємно фінансувала й підтримувала
Російська держава. Але така політика російської влади викликала незадоволення,
відтак і застереження багатьох правителів країн Європи [579, c.485–487]. Загалом
можна зазначити, що у внутрішній політиці упродовж 1850–1860 рр. максимальні
зусилля австрійського уряду були скеровані на досягнення компромісу між
населенням і правлячими колами складових частин Австрійської держави.
Питання ускладнювалося тим, що Австрія була багатонаціональною державою з
різними етнічними традиціями та звичаями, які під впливом революційних подій і
національних ідей набули особливого значення. Свідченням державної опіки
стала ухвалена цісарським патентом від 29 червня 1850 р. “Крайова Конституція”
для Галичини, яка проголошувала рівність польського і руського (українського)
народів [373, c.66].
З одного боку, революційні потрясіння, з іншого, реформи поволі ламали
старі порядки й вікові суспільні устої, відкривали нові шляхи для наступу.
Створення

різнопрофільних

професійних

товариств

серед

галицького

робітництва, службовців та інтелігенції стало звичним явищем напередодні
періоду автономії Галичини. 26 листопада 1852 р. під назвою “Цђсарскій патентђ
зђ дня 26. Листопада 1852, дђятельный для цілого об’єму Державы изђятно
Войскового Пограничья, котрымђ розпоряджаютђ ся новіи опредђленія взглядомђ
стоваришеній (Законђ о стоваришеніяхђ) вийшов Закон “Про робітничі
товариства” [103, c.1109–1116].
Цей законодавчий акт з’явився із великим запізненням, бо, як зазначив
Я. Грицак, перше робітниче товариство в Галичині було створено у Львові ще у
1817 р. [404, c.1]. У цьому документі регламентовані основні норми й вимоги до
заснування та діяльності різних товариств на землях австрійської імперії. Кожне
товариство повинно мати свій статут, органи управління та місце реєстрації. У
статуті прописували мету, місце знаходження, структуру правління, принципи
існування, діяльності, умови звітності перед органами влади та ін.
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Першим загальним комплексним нормативним державним актом, що мав
стати регулятором роботи промислово-виробничої галузі на землях Австрії, був
Промисловий патент (закон), який цісар підписав 20 грудня 1859 року. Він
вийшов під німецькомовною назвою “KаiserlichesPatentvom 20 Desember 1859,
womiteine Gewerbeordnung für dengarzen Umfangdes Reicher, mit Ausnahmedes
venetianischen Venoaltungs gebietesundder Militаrgranze, erlassen, undvom 1 Mai
1860 angefangenin Wirksamreit gesetz wird” і, як свідчить завершальний напис,
вступив в дію 1 травня 1860 р. Перегляд й доповнення окремих статей
Промислового закону відбулися 15 лютого 1883 та 16 серпня 1907 рр. Низка
положень закону передбачала контроль за дотриманням умов охорони праці.
Власники підприємств, де використовувалися парові машини чи інші рухомі
механізми, повинні дбати про стоки зайвих вод; створювати нележні умови праці
для працівників, щоб унаслідок випарів ті не псували своє здоров’я. Звертали
увагу на роботу рухомих механізмів з метою безпечного використання тощо.
Органи промислової влади мали постійно контролювати виконання положень з
закону “аби само уладженє робітних просторів не грозило небезпекою для житя
і здоровля робітників, що мають в них працювати” [98, c.768]. У патенті 1859 р.
зазначено, що для відкриття виробничого підприємства засновники мають подати
органам влади відповідну документацію та пройти встановлену законом
процедуру. Питання забезпечення умов праці і техніки безпеки в патенті мали
загальне трактування. Лише в патенті 1907 р. вже були враховані технічні,
пожежні та санітарні норми праці робітників. Усі спірні питання, які виникали на
підприємстві, мали вирішуватися у судовому порядку [98, c.769].
Державний закон зобов’язував реєструвати товариства, затверджувати в
державних органах їхні статути [442, c.106], кожного року ці об’єднання повинні
були складати звіти про свою діяльність. Важливим щодо правової оцінки
створення професійних спілок став “Закон про загальні права громадян”. Згодом
його доповнила низка державних законодавчих актів. Зокрема, “Закон про захист
особистої свободи”, який австрійський парламент прийняв 27 жовтня 1862 р. В
законі зазначалося, що ув’язнення особи може відбутися лише відповідно до
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судового рішення. Громадянина не могли затримати без дозволу судової влади на
термін більше ніж 48 годин. Згідно із положеннями “Закону про захист
домашнього права”, обшук будинку силові структури могли провести лише за
судовим рішенням або письмовим дозволом судової влади упродовж 24 годин
після його отримання. “Закон про пресу” вступив у дію 17 грудня 1862 р. Він
надавав права громадянам видавати громадські, політичні, релігійні, виробничі,
сатиричні газети, журнали та інші видання. Завдяки дії закону члени профспілок
Східної Галичини за короткий період зуміли заснувати 35 друкованих видань.
Новий етап у розвитку робітничого законодавства в Австрійській імперії
пов’язаний з прийняттям Конституції 1867-го року. Як на загал, то багато
дослідників її вважають угодою, що відображала австро-угорський компроміс.
Австрійська імперія була реорганізована у союз двох держав – Австрії і
Угорщини з новою назвою – “Австро-Угорщина”. Обидві частини єдиної АвстроУгорської імперії – Австрія та Угорщина наділялися внутрішнім суверенітетом.
Фактично Австрія змушена була погодитися на поступки угорцям. Таким чином,
Угорщина здобула територіальну, політичну й адміністративну автономію.
Передусім було проведено територіальне розмежування по течії річки Лейти.
Відроджена Угорська держава
відповідальний

перед

членами

створила власний парламент,
парламенту,

власну

систему

свій уряд,
державної

адміністрації, суду, юстиції та інших інституцій [481, c.381]. У грудні 1867 р.
угода набула конституційного оформлення [96, c.241–245].
Конституція 1867 р. складалася з 69 статей. Структурно вона була
сформована з низки окремих конституційних законів, присвячених певним
галузям суспільної діяльності. Наприклад, Закон про загальні права громадян; про
імперське представництво; про здійснення урядової влади; про встановлення
імперського суду; про судову владу тощо. Дія кожного з цих документів
поширювалася в усіх регіонах на мешканців імперії.
Базовим серед низки конституційних законів був “Закон про загальні права
громадян”, ухвалений 21 грудня 1867 р. Його дія поширювалася також на інші
австрійські володіння і в тому числі на землі Східної Галичини. Фактично це була
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перша демократична конституція, яка запроваджувала низку реформ та змін у
суспільно-політичному житті держави. Окремі пункти конституції безпосередньо
стосувалися професійних спілок, формуючи правове підґрунтя становленню і
розвитку профспілкового руху [102,

Згідно з

c.374–375].

положеннями

законодавчого акту, було проголошено рівність усіх громадян Австро-Угорської
імперії перед законом (ст. 2), створення однакових можливостей обіймати
державні посади (ст. 3), свобода переміщення та вибору місця проживання (ст. 4),
недоторканність приватної власності (ст. 5–6), таємниця листування (ст. 10),
право подавати петиції і прохання у відповідні органи влади (ст. 11), свобода
слова й друку гарантувала кожному громадянину волю у висловленні думок в
усній та письмовій формі, у пресі тощо (ст. 13). Скасовувалася цензура,
проголошувалася свобода совісті і віросповідання, але за умови, що релігійні
погляди не завдаватимуть шкоди державним обов’язкам громадян. Зазначалося,
що усі австрійські піддані мають право свободи вибору професії та здобуття
фахової освіти. Заслуговує увагу ст. 12, яка надавала громадянам законне право на
проведення санкціонованих зборів, мітингів, демонстрацій, дозволяла засновувати
на виробництвах професійні об’єднання. Низка статей знімала “цензорне вето”,
яке існувало у видавничій та поліграфічній справі. Громадяни отримали право
відкритого вираження власних думок, використовуючи друковане слово.
“Законом

про

загальні

права

населення”

та

окремою

постановою

центрального уряду від 21 грудня 1867 р. (ст. 19) було визнано рівні права усіх
народів імперії, право кожного народу зберігати і плекати свою рідну мову,
національні звичаї, традиції й обряди, релігійні вірування. Засвідчувалося
визнання державою рівноправності всіх крайових (національних) мов у сільських,
міських, державних, приватних школах, державних установах, культурно-освітніх
закладах, а також у громадському житті [102, c.376].
Норми основного державного “Закону про загальні права громадян” 1867 р.
заклали фундаментальну правову та мотиваційну основу для подальшого
формування у Галичині українських громадсько-політичних інституцій, зокрема
таких, як національні україномовні видання та українські політичні партії, які
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були дотичними до профспілкових організацій. Вони сприяли піднесенню
національної й політичної свідомості українців Галичини. Згодом це стало
наслідком виникнення тези про Галичину як “Український П’ємонт”.
Як бачимо, характерним для австрійських законів 60-х років XIX ст. є
широке декларування демократичних прав. Це регламентували державні
законодавчі акти “Про об’єднання” і “Про збори” від 15 листопада 1867 p. Нові
закони значно спрощували й полегшували процедуру утворення, діяльності
різних громадських організацій та професійних товариств. За новим законом була
чітко прописана процедура заснування робітничого професійного товариства. За
новими вимогами на затвердження у намісництво, крім заяви ініціативної групи,
подавали аж 5 примірників статуту. У випадку неузгодження з намісництвом
питання про відкриття товариства ініціатори мали право упродовж наступних 60
днів апелювати до Міністерства внутрішніх справ.
Нове законодавство встановлювало порядок створення нових видань. Для
цього у крайовий уряд потрібно подати обґрунтовану мету заснування видання,
прізвище відповідального редактора та місце друку. Кожен видавець зобов’язаний
надсилати свою продукцію в органи державної безпеки краю не пізніше ніж за
24 години до її виходу у світ. Влада мала право конфіскувати статті або випуски
газет на основі ідейно-політичних, кримінальних та інших мотивів.
Окремий закон від 15 жовтня 1868 р. уточнював порядок роботи преси. З
одного боку, він розширював права видавців, а з іншого – посилював контроль за
ними. Важливе місце належало виборчому законодавству, зокрема його еволюції
від станово-куріальної і двоступеневої системи виборів – до загального виборчого
права (Закон від 26.01.1907 р.). Відповідно до закону, верхню палату австрійського парламенту не обирали, а її призначав імператор. Нижню – до 1873 р.
обирали у крайових сеймах. Запроваджена у 1873 р. куріальна система виборів
обмежила коло виборців їх привілейованим суспільним становищем. За цією
системою українське населення Галичини, яке становило 13 % населення Австрії,
посилало до парламенту в 1879 р. лише трьох своїх депутатів, тоді як поляки, які
становили 16 % населення держави, посилали 57 осіб [102, c.376–388].
143

Закон “Про коаліції та коаліційне право” від 7 квітня 1870 p. дозволяв
робітникам організовувати та проводити страйки, якщо їх належно підготовлено й
вмотивовано. Відкривався шлях до організації та проведення легальних страйків.
Закон дозволяв створювати спілки, в яких робітники з роботодавцями могли б
вирішувати професійні й економічні питання. У багатьох випадках законодавство
доповнювали гірничо-поліцейські приписи. Наприклад, документ для безпечного
буріння на нафтових промислах ( “Przepisy gorniczo-policyjne dla wiercen na
terenach olejuskalnego (ropy) w Galicji”), який вийшов 9 липня 1898 р. під № 87. За
його умовами кожного робітника перед початком бурових робіт інформували про
можливий вибух газу чи нафти, ознайомлювали з правилами безпеки [545, c.257].
До кінця століття в Галичині появилося значне число різнопрофільних
товариств (культурно-освітні, виховні, спортивні, музичні, художні, релігійні та
ін.), серед яких найбільше соціальне значення отримали профорганізації. Свою
роботу вони організували на основі статутів, які затверджували органи влади. Їх
діяльність перебувала під постійним контролем влади та силових структур.
Отже, професійні спілки стали новим суспільним явищем, яке було
покликане виступити на захист економічних інтересів трудящих мас в нових
політичних та соціально-економічних умовах розвитку держави. Поштовхом для
дієвого формування законодавчої бази, і в тому числі професійних спілок, стали
результати буржуазно-демократичної революції, реформи та законодавчі акти
уряду і правителів, у яких простежується поступова зміна вектора державної
політики в бік демократичного оновлення суспільства. Упродовж другої половини
ХІХ і аж до початку ХХ ст. влада не зуміла створити окремого профспілкового
законодавства, і воно змушено було формуватися та еволюціонувати в надрах
різних законодавчих нормативно-правових актів, які поступово розвивалися й
удосконалювалися під тиском реалій, проблем і вимог суспільного розвитку.
4.2. Товариства взаємної допомоги приватних службовців
Засноване у 1867 р. “Товариство взаємної допомоги приватних службовців”
стало правонаступником розпущеного австрійською владою у жовтні 1848 р.
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“Товариства приватних службовців” Галичини. Процес його відтворення виявився
далеко не простим. Організаційний комітет, наштовхуючись на різні перепони
влади, приступив до конкретної роботи із розбудови організації. Різними шляхами
і засобами у повітах представники комітету закликали створювати організаційні
осередки, висловлювати свої пропозиції, формувати на місцях повітові відділи
[529, c.26]. На початку 1867 р. Б. Августинович, В. Бавовровський, Я. Залуський,
Е. Білоскорський, Г. Стрілецький, М. Щепанський і С. Замойський розробили
статут нової організації, який затвердило Галицьке намісництво 13 червня 1867 р.
під порядковим номером L. 37141 [126, c.17–18].
Метою діяльності товариства була підтримка моральних і матеріальних
інтересів приватних службовців, а саме: 1. Надання чинним його членам, а також
після їх смерті вдовам постійної грошової допомоги, фінансова підтримка дітейсиріт до їхнього повноліття. 2. Виділення дійсним членам або їхнім вдовам чи
неповнолітнім дітям-сиротам періодичних одноразових допомог (наприклад, з
нагоди того чи іншого свята) або в окремих випадках надання таким сім’ям
безвідсоткових кредитів тощо [126, c.17–18].
Товариство поділялося на реальних, дорадчих і почесних членів. До числа
членів товариства могли належати благодійники, які підтримували організацію
добровільними пожертвами довільної суми. Реальним членом товариства міг
стати приватний службовець бездоганної репутації за місцем праці. Оплата
реальних членів полягала в одноразовому першому вписному внеску в розмірі
одного флорина, а також мінімальних поквартальних внесків в сумі 1 флорин. Для
боржників або осіб, які запізнилися зі сплатою за кожен квартал встановлювався
штраф в розмірі 6% боргу. Цікаво, що кількість квартальних внесків та сума
платежів була необмежена. Якщо у службовця була можливість сплачувати
більші суми, то він претендував на вищу допомогу у разі її потреби [126, c.4].
Фонди товариства поділялися на: основні, резервні та повітові.
Основні або центральні фонди постійної допомоги утворені з сум
одноразових внесків від благодійників, регулярних поточних внесків від дорадчих
членів, одноразових вписових внесків від реальних членів і, врешті, з коштів, які
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акумулювалися за перших 10 років існування товариства з половини, а в
наступних роках з 2/3 річних внесків реальних членів. Фонд був незалежним від
інших потреб. А це означало, що його доходи (за винятком непередбачених
статутом обставин) можуть бути використані тільки на забезпечення цілей
діяльності товариства. При фонді постійної допомоги був резервний фонд, у який
щорічно вносили 10% річного доходу основного фонду. Повітові фонди нагальної
допомоги, формувалися в перші десять років з половини внесків членів
товариства, а далі – з 1/3 річних вкладів реальних членів, які працювали в повіті,
де діяло товариство. З цього фонду допомогу або позику отримували члени
організації, їх вдови та сироти з повіту.
Органами товариства були: центральний та повітові відділи, наглядова рада.
1. Центральний відділ спілки знаходився у Львові. Він складався з 9 членів.
Їх вибирали терміном на 3 роки із запропонованих кандидатів від повітових
товариств. Поміж себе обрані члени управи вибирали голову і віце-голову. Голова
самостійно призначав заступників, скарбника, писаря, секретаря. Центральний
відділ управляв діяльністю товариства. Головна управа впливала на остаточне
вирішення питання про прийняття або неприйняття реальних членів, яких
подавали повітові відділи; виконувала управління фондом постійної грошової
допомоги і контролювала ведення з цією метою відповідної документації;
періодично виконувала перевірку і облік рахунків й звітів повітових відділів;
щорічно готувала й подавала звіти про свою діяльність Наглядовій раді і т.д.
2. Повітові відділи існували у повітах. Їх управа складалася з голови, двох
заступників, писаря і скарбника, вибраних на загальних зборах повіту терміном на
три роки. Повітові відділи мали повноваження у пошуку нових членів товариства,
отримання від меценатів та благодійників будь-яких вкладів, відправлення
відрахувань постійної допомоги до центральної скарбниці товариства, отримання
нагальної грошової допомоги чи позики і її адресного надання членам. Вони
виконували місію посередництва між головною управою товариства і її членами.
3. Наглядова рада складалася з делегатів, обраних членами товариства по
одній особі від 2-х повітів терміном на 3 роки. Відповідно до регламенту праці,
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члени наглядової ради щорічно збиралися в центральній управі товариства у
Львові в січні або – лютому. Метою зібрання була перевірка і затвердження
минулорічного фінансового балансу, аналіз кошторису витрат на наступний рік;
оцінка правильності розрахунку квоти на отримання грошової постійної
допомоги; розгляд скарг, заяв та звернень членів товариства; висунення на
загальних зборах організації пропозицій щодо внесення доповнень чи змін до
чинного статуту; участь у виборах членів центрального відділу; встановлення
розміру річної заробітної платні чиновникам адміністрації; обрання почесних
членів тощо [126, c.6–10].
Постійну грошову допомогу від товариства, тобто пенсію, міг отримати
кожен його реальний член після 10 років бездоганної, дієвої служби приватним
службовцем. Впродовж цього часу він мав бути у списку і входити до числа
платоспроможних членів товариства. Отримати грошову допомогу також була
змога у випадку, якщо член товариства представив довідку від лікаря про втрату
працездатності,

затверджену центральним

відділом

товариства,

свідоцтво

моральності від гмінної установи (з місця проживання), а також свою біографію,
список членів сім’ї та оцінку свого реального майнового стану. Клопотання про
надання постійної грошової допомоги до центральної управи надавав повітовий
відділ. Рівень постійної грошової винагороди члена товариства був таким:
- після десяти років перебування в складі товариства допомога складала 5/10
річної квоти від загальної річної суми сплачених внесків;- після 15 років – 6/10
квоти;- після 20 років – 7/10 квоти;- після 25 років – 8/10 квоти;- після 30 років
9/10 квоти;- після 35 років переставав діяти обов’язок оплати внесків і член
товариства отримував, в разі втрати працездатності повну квоту заплачених
внесків як річну грошову постійну допомогу [126, c.11].
У цьому обчисленні враховували тільки суму сплачених внесків після
кожного завершеного п’ятиліття. Вдова колишнього члена товариства, бездітна
дружина або жінка з однією дитиною отримувала тільки половину пенсії
чоловіка. Вдова з двома і більше дітьми – 2/3 тієї ж пенсії. Через повторне
заміжжя вдова втрачала право на пенсію, але її діти залишалися на грошовому
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забезпеченні товариства. Сироти, одне або двоє, отримували половину пенсії,
якщо їх є троє або більше, то 2/3 з пенсії батька як стипендію. Особи чоловічої
статі забезпечувалися до завершення 18-років, а жіночої – 16. Якщо претендент на
постійну грошову допомогу вів аморальний спосіб існування чи був покараний у
судовому порядку, то втрачав право на отримання пенсії або стипендії.
Відрахування реального члена з рядів товариства міг здійснювати лише
центральний відділ. Причиною було перевищення службового повноваження,
вчинення злочину чи іншої провини. Відраховували також з приводу алкоголізму,
недобросовісного ставлення до праці, недбалості, службової провини, яка завдала
матеріальної, моральної чи іншої шкоди. Втрата права членства у товаристві
також наступала, якщо упродовж року особа не сплатила внесків, окрім певних
винятків. Так, якщо приватний службовець, втративши свою посаду, залишається
без неї два роки і не аргументує цього факту, не сплачує внесків, то позбавляється
членства у товаристві. Але, коли упродовж наступних двох років він отримав
постійну посаду, то може повернути свої членські права, якщо заплатить
протерміновані внески та 6% накладеного штрафу. Внески, які були лише один
раз заплачені, не повертали відрахованим членам. Але тим службовцям, які через
втрату посади позбулися права членства в товаристві, могли повернути тільки
платежі, зароблені від часу втрати служби [126, c.15–16].
Право внесення змін до положень статуту приймалося більшістю, що
складала 2/3 голосів присутніх уповноважених членів загальних зборів. Звичайне
рішення товариства вважалося чинним, якщо за нього віддали 3/4 голосів від
загального числа присутніх делегатів [126, c.16–17]. У справі формування спілки
центральний

відділ

“Товариства

взаємодопомоги

приватних

службовців”

Галичини 1 жовтня 1867 р. вислав в усі повіти краю відозву до всіх приватних
службовців. Її метою було обґрунтування потреби оперативного створення
професійного товариства як захисника інтересів приватних службовців. Загалом
майбутнім керівникам повітових відділів необхідно було показати реальний стан
справ у повіті та викликати довіру в кожного майбутнього члена товариства.
Відозва

мала

наступний

зміст:

“Керуючись

статутом,

затвердженим
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Намісництвом для “Товариства взаємної допомоги приватних службовців” від 13
червня 1867 року № L 37141, повідомляємо, що перший центральний відділ цього
товариства, бажаючи створити його по всій країні, вирішив звернутися до
службовців з проханням, щоб кожен в міру своїх можливостей зайнявся
організацією товариства …”. Від імені центрального відділу “Товариства
взаємодопомоги приватних службовців” звернення підписали граф Я. Залуський,
М. Щепанський і Е. Білоскорський [203, c.2].
З проханням до місцевих органів влади посприяти організаційній діяльності
товариства у повітах центральний відділ також розіслав для кожної повітової
управи 25 примірників Статуту і стільки ж пояснень до нього.
Копітка й наполеглива робота центрального відділу “Товариства взаємодопомоги приватних службовців” увінчалася успіхом. Згідно зі звітом центрального
управління вже за перший рік існування (1868 р.) товариство нараховувало 2200
реальних членів з 4100 вкладами, 496 членів дорадчих членів з річною квотою
6400

флоринів

і

359

благодійників,

які

підтримали

звернення

управи

одноразовими пожертвами в квоті 52 333 фл. 43 цт. [498, c.45].
Благодійниками

стали:

власник

віконної

фабрики

Я. Федорович

(пожертвував 1 000 фл.), протектор “Товариства взаємної допомоги приватних
службовців” Тернопільського повіту, торговець і акціонер А.-Р. Завадський. Таку
ж суму вніс у пожертву граф К. Левицький. Посол Галицького сейму К. Конопка
та галицький громадсько-політичний діяч Е. Дульський пожертвували по 300 фл.
По 200 фл. внесли у пожертву граф Щ. Козібродський, Ю. Козібродський,
власник Підгаєць Є. Шуманський, В. Янковський, Г. Мохнацький, А. Федорович,
Ю. Маячинський, Т. Кілановський, графиня Г. Потоцька з Олешиць та Львівська
Каса ощадності. Директор провінційного театру П. Возняковський пожертвував
170 фл. і т.д. [302, c.3].
Підтримував товариство добровільними внесками граф С. Замойський, який
упродовж 1868 р. вніс періодичними пожертвами у фонд організації суму у
розмірі 1000 фл. На кінець 1868 р. фінансовий стан товариства складав 35 тис.
562 фл. 18 цт. З них – 31 тис. 526 фл. 67 цт. перебувало на рахунку в Іпотечному
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банку у Львові, а в у касі організації – 1 тис. 821 фл. 62 цт. [498, c.45–46]. Лише
упродовж першого року існування “Товариство приватних службовців” зуміло
створити свої відділи та осередки у 71 повіті Галичини, Буковини, Західної
Волині, Холмщини, Підляшшя та інших земель. За кошти та цінні папери
товариства відповідав центральний відділ. Найбільший відсоток цінних паперів
складали державні облігації, які зберігали в Іпотечному банку у Львові, що
звільняло управу від необхідності створення додаткової системи захисту,
закуплення вогнестійких сейфів, утримування касира тощо. Додатковий прибуток
товариство отримувало від дивідендів з коштів, що були на рахунку в банку.
Найбільші видатки йшли на утримання адміністрації та винаймання приміщень
для офісу й помешкань, заробітну платню секретаря, пошту і ін.
Серед важливих завдань центрального відділу була організація, підготовка та
проведення загальних та повітових звітних зборів. Адже різна фаховість
службовців, різний розмір їхніх внесків, часті переїзди членів товариства в
пошуках кращих умов праці і, на кінець, два фонди, у які необхідно було
скеровувати грошові надходження, вимагали скрупульозної роботи компетентних
кваліфікованих спеціалістів, яких, на-жаль, бракувало організації. Тому управа
центрального відділу товариства вже у перший рік роботи запросила до праці
начальника львівської міської рахункової палати М. Яроша.
Як свідчать звіти, майже вся поквартальна документація, що надходила з
повітів, була неточною. У зв’язку з численними огріхами, прорахунками й
наріканнями центральний відділ змушений був повторно виконувати підрахунки
фінансово-економічного стану організації. Позаяк чинний референт М. Ярош
несподівано важко захворів, управа прийняла рішення запросити до праці
А. Стронера, начальника львівської міської рахункової палати [498, c.47].
Великий практичний досвід, фахові знання й вміння А. Стронера дали змогу за
короткий період впорядкувати звітну документацію, скоординувати й скерувати
роботу повітових посадовців товариства.
Другий рік існування “Товариства взаємної допомоги приватних службовців”
минув порівняно без великих втрат та важливих подій. У звіті центрального
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відділу зазначено, що 1869 р. був сприятливим. Статок каси постійної грошової
допомоги підвищився до квоти 55 тис. 649 фл. 11 цт., число реальних членів
виросло до 2500 з 4597 внесками, список дорадчих членів складав 611 осіб, а
благодійників – 73. Але з’явилась заборгованість товариства, що становила
10 тис. 446 фл. 75 цт. Її, унаслідок безвідповідальних й некомпетентних дій,
створили відповідальні повітові реальні та дорадчі члени організації [302, c.52]. З
кожним

роком

разом

із

зростанням

статутного

капіталу

ситуація

із

заборгованістю ставала все більш критичною, зростаючи разом із ростом вартості
майна товариства. Проте центральна управа в такій ситуації виявилася
безпорадною, оскільки мала дотримуватися виконання засадничих положень
статуту. Відбулися й інші “тактичні” організаційно фінансові поліпшення. У
діяльності центрального відділу важливою подією стало отримання касиром
M. Щепанським від міністерства фінансів Австро-Угорщини “звільнення від
штемпеля” на всіх фінансових книгах, документах і квитанціях, виписаних на
грошову допомогу, крім квитанцій на виплату коштів з каси товариства.
Повітовим бухгалтерам запропонували застосування спрощеної системи звітності
за рахунок наданої управою товариства свободи щодо форми подання звітів
повітових відділів, інформації про реальний баланс кількості членів (прибулих –
вибулих) на той чи інший період тощо.
Реальним членам товариства видавали персональні членські книжечки, які
містили в собі інформацію про члена спілки: час його вступу в організацію,
сплачену суму вписового внеску, копію статуту, інструкцію й тлумачення його
положень, а також відповідні графи щодо поточної сплати членських внесків.
Проте, у зв’язку з потребою удосконалювати систему управління й контролю за
справами товариства, доволі часто порушувалися питання про необхідність
внесення доповнень й змін до чинного Статуту, розширення управлінського
штату тощо. Щодо пропозиції внесення змін й доповнень до статуту товариства,
то наглядова рада створила спеціальну комісію з 5 членів (Е. Білоскорський,
М. Матушевський, Й. Заячковський, Я. Шептицький і К. Відман). Комісія мала
детально вивчити дане питання і подати центральній управі свої міркування та
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візи для прийняття відповідного рішення. Варто зауважити, що ця справа
вивчалася й вирішувалась надзвичайно виважено, впродовж кількох років, щоб не
завдати шкоди товариству [498, c.54]. За дорученням наглядової ради було
проведено загальні збори, на які винесли питання про створення спеціальних
“розвідувальних відділів” у повітах, за зразком Шльонського товариства
підтримки господарських чиновників у Познані.
Було доручено центральній управі вимагати від повітових відділів надання
списків осіб, даних про них, інформацію про рух коштів тощо [202, c.2–3]. А
членам товариства, які досі не мали членських книжечок, було визначено
остаточний термін вирішення питання членства – до 1 січня 1871 р. Відтак
працівники управи мали виявити в повітових відділах квитанції про сплачені
внески і заповнити членські книжечки Із приводу того, що багато членів
товариства переїхали на Буковину чи інші землі, то наглядова рада доручила
центральному відділу провести відповідну роботу у повітах Буковини. Згодом в
центральний відділ товариства у Львові поступили заяви про формування філій
організації на буковинських землях. Центральний відділ товариства отримав від
наглядової ради доручення скласти й оприлюднити перспективний план річних
засідань управи, наглядової ради і також проведення інших заходів. Подібні
пропозиції було подано у повітові управи. Наприкінці 1869 р. наглядова рада
товариства за самовіддану та багатолітню працю, визнані заслуги номінувала
віце-голову М. Щепанського почесним членом “Товариства взаємодопомоги
приватних службовців”. Головою вибрали С. Замойського, а віце-головою –
Г. Стрілецького.
Наступний, 1870 рік виявився для товариства доволі важким. Пішли із життя
щедрі меценати: Я. Федорович, В. Сангушко та д-р Е. Білоскорський [498, c.55]. І,
як свідчать статистичні дані, у цьому році спостерігаємо значне зменшення
кількості членів товариства. На нашу думку, причини втрати кількісного складу
варто шукати в змінах, внесених до положень статуту. Нова редакція статутних
норм не враховувала соціальних реалій життя, а це могло викликати певні
застереження та знеохотити службовців до вступу у лави організації [127, c.8]. У
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1870 р. головна управа зіштовхнулася з новими негативними тенденціями.
Документи свідчать, що повітові відділи, будучи в безпосередньому зв’язку з
своїми членами, мали чітке завдання від центрального відділу привчати
службовців до відповідальності, розвивати у них соціальне мислення та логіку
думки, запрошувати нових осіб до членства в товаристві, пропагувати його
особливе соціально-економічне значення, займатися збором внесків й різних
платежів тощо. Однак внутрішні зв’язки управи з повітовими виконавчими
органами не отримували належного зворотного зв’язку та були дуже слабкими.
Основна причина лежала у відсутності накопичених теоретичних знань,
практичного досвіду, що призвело до поступового згасання початкового запалу. А
ще першопричина – ідея впровадження громадської неоплачуваної праці,
трактована як почесний та гідний обов’язок для керівників, яких обрали
колективи службовців – не виправдала себе. Треба було знайти як вплинути на
повітові управи, які, незважаючи на численні вимоги та попередження головної
управи, вчасно не надсилали звітів, рахунків і часто навіть не проявляли ознак
існування. Тому не випадково центральний осередок настійно апелював до
наглядової ради, що мала велику потребу у запровадженні в повітах
розвідувальних відділів.
Незважаючи на відсутність внесків від окремих повітів Галичини, втрати
майже не вплинули на майновий стан товариства. Сума наявного фонду грошової
постійної допомоги станом на 31 грудня 1870 р. становила 80 тис. 088 фл. 34 цн.,
а виплачені суми з повітових фондів негайної грошової допомоги склали 10 тис.
407 фл. 82 цн. [498, c.58]. Водночас спостерігаємо ініціативу членів товариства
щодо поліпшення його роботи. Періодично з повітів до центрального відділу
товариства поступали різні пропозиції щодо внесення змін до статуту. У багатьох
випадках вони були необґрунтованими, строкатими й суперечливими. Тому це
питання довго не вдавалося владнати.
Наглядова рада товариства за пропозицією статутної комісії ухвалила
принципи, на підставі яких центральний відділ міг вносити зміни до положень
статуту. Так було узгоджено, що членом товариства може бути будь-який
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приватний службовець, що висловить бажання вступити до організації. Це могли
бути чиновники державних інституцій, приватних підприємств, корпорацій, які,
на підтвердження інформації про себе, повинні надати імена двох реальних
поручителів або дружини кандидата, котра могла б підтвердити сказане. Реальний
член товариства мусів мати бездоганну репутацію і повинен був подати
гарантійну декларацію щодо виконання ним обов’язків, які прописані статутом.
Кожен член у ряди товариства приймався лише один раз, оскільки, як вказано в
обов’язках, прописаних статутом, не втрачає своїх прав навіть після звільнення з
приватної служби. У новій редакції статуту було прописано наступні принципи:
1) від 1 січня 1872 р. вступити у товариство не може особа старша 50 років;
2) кількість внесків за минулі роки множити не можна;
3) розширення товариства має відбуватися за рахунок внесків реальних членів і
тих, що формують загальний фонд, а решта капіталу стає, виключно, власністю
дотеперішніх реальних членів;
4) повітовий відділ повинен складатися з 7 членів без заступників. Центральний –
з голови, 2 віце-голів і 9 членів відділу без заступників;
5) розмір постійної грошової допомоги, надання якої розпочнеться для
непрацездатних членів після п’яти років, вираховується від кількості проплачених
внесків і років членства особи, що належала до товариства;
6) член, який протягом 35 років належав до товариства, отримує грошову
допомогу незалежно від того, чи може надалі працювати чи ні;
7) умова 3-літнього спільного життя з чоловіком-членом товариства (що помер чи
загинув) для отримання права вдови на грошову постійну допомогу знижується;
8) право на стипендію мають сироти по службовцях, якщо мати померла,
повторно вийшла заміж або не має права на отримання постійної грошової
допомоги. Розмір стипендії визначала наглядова рада. Важливо, що вона
підтримала пропозицію спілчан про заснування у Львові заставної каси, визнаючи
можливість збільшення фондів через позики на заставу за певний і вигідний
відсоток і уповноважила центральний відділ розробити положення статуту нової
каси [498, c.59].
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Головою на 1872 р. обрали С. Замойського, а віце-головами – Г. Стрілецького
і А. Стронера. Особливої уваги головна управа надавала випуску календарів. Слід
згадати, що виданий за ініціативою центрального відділу, календар 1875 р. містив
цікаву інформацію про значення діяльності товариства. Наприклад, що, “ всі ми
складаємося на те, щоб рятувати цих, які опиняться в нужді і потребі з
користування благ ” [278, c.34–35].
Наглядова рада, яка зібралася і працювала від 10 до 13 лютого 1872 р.,
ухвалила насамперед внесені статутні зміни й доповнення, позаяк державна
управа намісництва не затвердила статут товариства і повернула його на
доопрацювання. Оскільки ж незатверджений статут уже третій рік викликав у
товаристві зростання незадоволення, то наглядова рада підтримала пропозицію
делегата Я. Добрянського самостійно обговорити і ухвалити внесення змін без
надсилання документа до статутної комісії. Після тривалих дебатів було ухвалено
новий варіант статуту й подано його на затвердження. Однак Галицьке
намісництво і його не спішило затверджувати.
За наполяганням та пропозицією делегата з Сянока З. Слонецького наглядова
рада не ухвалила рішення про встановлення поточного внеску для делегатів у
розмірі 3 фл. і повернення з фонду центральної каси видатків, які були витрачені
на відрядження. В знак протесту заявник сказав: “Зваживши, що вклади для
делегатів були ухвалені на повітовому зібранні, що вибрало мене, власника майна,
для того, що жоден з реальних членів не мав можливості за свої кошти
починати подорож з Сянка до Львова і, на кінець, прагнучи залишити всіляку
свободу відділам з точки зору вибору делегата, наглядова рада візьме до відома
мою відмову з посади делегата” [546, c.64]. Наглядова рада не поступилася і
прийняла відмову, а товариство втратило сумлінного працівника, який часто був
йому корисним. Гідним спогадом залишилася пропозиція З. Слонецького з
розширенням товариства на інші категорії приватних чиновників. За неї тоді
проголосувало 25 делегатів з 28 дійсних. На його пропозицію референтом
статутних справ обрали члена центральної управи Ф. Романовича. Відмовився від
керівної посади і Г. Стрілецький, який просив, щоб його наглядова рада не
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вибирала віце-головою товариства, тому що брак часу не дозволяє йому
виконувати цю місію. Таким чином, наглядова рада, крім повторного обрання
головою організації графа С. Замойського, вибрала віце-головою А. Стронера. У
тому ж році товариство понесло важку втрату – помер І. Соколовський. Він був
одним з ініціаторів створення Тернопільського товариства приватних службовців.
Крім вислову належної шани пам’яті покійника, наглядова рада призначила вдові
І. Соколовського довічну пенсію [546, c.64].
Загалом, початок 70-х років ХІХ ст., за дослідженням документів наглядової
ради, не був сприятливим для діяльності товариства. Галицьке намісництво
черговий раз повернуло незатверджений статут. На цей раз непорозуміння
виникло щодо управління невеличкими повітовими відділами, які нараховують
менше 10 осіб. Статутну норму, що в такому випадку управління відділом
здійснюватиме делегат від центрального відділу, намісництво не погодило.
Центральний відділ товариства звернувся з протестом до міністерства внутрішніх
справ Австро-Угорщини. Проте й міністерство, оминаючи розгляд вищезгаданого
питання, відповіло, що вважає товариство установою забезпечення пенсій і
вимагало фінансово-бухгалтерського підтвердження, що воно може забезпечити
наявними коштами зобов’язання, прийняті щодо до членів організації [546, c.64].
Крім того, дотеперішнє розміщення вільних коштів товариства на депозит
видавалося не вигідним, то центральний відділ створив фінансову комісію з
метою вивчення справи. До складу комісії запросили: д-ра К. Малого, адвоката
Ф. Зиму, директора Каси ощадності д-ра В. Збишевського, директора Селянського
банку М. Бодинського, секретаря Торгової палати Ю. Паячковського, власника
майна і директора кредитного земельного товариства, д-ра Ф. Скалковського,
адвоката

А. Лавровського,

бухгалтера

Земельного

кредитного

товариства

А. Стронера [498, c.67]. Наглядова рада, однак, не прийняла у цій справі жодних
ухвал і звеліла звернути увагу тільки на звіти й зауваження вищезгаданої комісії
щодо помилок й упущень центрального відділу та врахувати недоліки, особливо,
обставини, що депонування в Іпотечному банку капіталів в паперах і в готівці на
поточному рахунку не вигідне для товариства, й звеліла управі провести
156

переговори з іншими фінансовими закладами. Тому остаточне ухвалення статуту
товариства відклали до наступного року. На підставі висновків делегованих
центральним відділом осіб у повіти було встановлено, що реальною причиною
“відмирання” деяких повітових осередків була елементарна бездіяльність осіб, які
займали керівні посади. Формального змісту набули повітові збори приватних
службовців. У такій ситуації центральний відділ прийняв рішення роздрукувати
та розіслати звітні матеріали управи в усі повітові організації.
У звіті центрального відділу товариства за 4 квартал 1872 року зазначалось,
що кількість членів становила 2006 чоловік з проплаченими внесками. Загальна
сума фонду взаємодопомоги складала 15 тис. 020 фл. Також у складі організації
перебувало 397 дорадчих і 26 почесних членів, які також періодично долучалися
до поповнення каси своїми внесками й благодійними пожертвами [342, c.1].
Після тривалих митарств, узгоджень, переконань 8 серпня 1873 р. товариство
отримало затверджений статут. Позаяк лише на шостому році існування воно
змогло повноцінно на правовій основі розпочати реалізацію декларованих
положень взаємодопомоги. Референт центрального відділу, звітуючись перед
наглядовою радою у справі з діяльності товариства, сказав: “нема в нас іншої
інституції, котра б в такому короткому часі привела до таких результатів,
зібрала стотисячний непорушний фонд, забезпечувала буття членів, також вдів і
сиріт по них у відносинах 75 % до внесених фінансів …” [498, c.37].
Новий статут, на який члени товариства так довго чекали, значно відрізнявся
від попереднього, прийнятого ще в 1867 р. Внесені зміни стосувалися роботи
керівних органів товариства, загальних зборів організації і повітових відділів,
принципів вибору наглядової ради і центрального відділу тощо. Зупинимося на
найважливіших, на наш погляд, положеннях. Передусім це доповнення, що
отримання постійної грошової допомоги (пенсії) стало відкритим та законним
правом члена, а не милістю чиновника. В новій редакції зняли вимоги першого
статуту: надання свідоцтва моральності від гмінної установи, встановлення
фінансового становища заявника, можливість перебування один рік без посади.
Важливого значення набуло уточнене рішення: не після десятьох, а вже після
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п’ятьох років членства в товаристві, непрацездатні могли вже отримати пенсію.
Крім службовців, зайнятих в аграрному секторі і лісівництві, до складу
товариства могли увійти приватні службовці інших категорій, як, наприклад,
службовці приватних підприємств, корпорацій, гмінних і повітових виробничих
представництв, зайнятих працею на цегельнях, копальнях, тартаках тощо.
Принципове значення отримало положення приймати членами спілки осіб не
старших за 50 років. Цим центральне правління сподівалося стабілізувати
плинність членства. Як свідчать джерельні матеріали, з приводу цих змін у
центральному відділі виникали, з одного боку, побоювання, що товариство
унаслідок розширення втратить свій первинний характер, свою соціальноекономічну вагу. З іншого боку, від результатів розширення виникала надія на
ідейне оздоровлення організації шляхом наповнення її новими членами. Серед
них було багато талановитих та самовідданих працівників, які посіли керівні
посади в управах.
Деякі параграфи статуту центральна управа на вимогу Міністерства
внутрішніх справ змушена була змінити. Зокрема, не прийняли постанову щодо
нарахування виплати постійної грошової допомоги, а до положень статуту додано
пункт, що наглядова рада мусить ухвалювати річний фонд і квоту на виплату
постійної грошової допомоги. Одночасно ухвалили розпорядження про масштаб
допомог, згідно з яким мала визначатися постійна грошова допомога і становити
не більше як 75% від загальної суми членських внесків [546, c.60].
Попри постійні пропозиції й розмови про необхідність внесення змін і
доповнень до статуту товариства непорушними залишалися питання про 75 %
нарахування пенсії приватним службовцям за умови 5-річного перебування їх у
товаристві. Слід наголосити, що центральний відділ у цьому питанні поводився
вельми обережно, враховуючи думку фахівців з проблем забезпечення життя,
котрі вважали, що розмір пенсій не є надто великим. Саме ж товариство не могло
повністю розрахувати розмір пенсій, адже для цього потрібно було детальне
зіставлення різних законодавчо-нормативних актів і статистичних даних. Тому
нічого дивного, що наглядова рада, опираючись нібито на пораду фахівців,
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вирішила не змінювати чинної на той час пенсійної шкали. З погляду сьогодення
та за результатами досліджень, ми дещо спантеличені тим чому ніхто з членів
управи товариства не звертав увагу на небезпеку зменшення кількості років (з 10
до 5) належності до товариства, як основної умови і права на отримання постійної
грошової допомоги. Кандидати з п’ятирічним стажем були незначними
наповнювачами каси і відтак спустошували її, зважаючи на мізерні внески.
Всупереч положенням статуту товариство збільшувало виплати, що впливало
на залучення нових членів. Саме тому до його лав вступало багато молодих осіб,
котрі дуже швидко набували право отримувати пенсію. І це в недалекому
майбутньому негативно відобразилось на його діяльності. Завершуючи статутні
коментарі, зазначимо, що 1873 р. з каси товариства 11 членам та вдовам
призначалась річна постійна грошова допомога в квоті 514 фл., а з фонду імені
А. Завадського 4 сиротам була виділена стипендія [278, c.34–35; 283, с.60].
Діяльність центрального відділу товариства у 1873 р. помітно активізувалась.
Прагнучи, щоб члени організації частіше ніж один раз в рік дізнавались про
реальний стан справ, центральний відділ, уповноважений наглядовою радою,
розпочав переговори з редакцією часопису “Сільська газета” (“Gazetą Wiejską”)
про періодичне розміщення друкованих матеріалів на шпальтах газети стосовно
результатів діяльності товариства. За результатами домовленостей, редактор
часопису І. Ступницький зобов’язався в кожному номері видання безкоштовно
віддати третю сторінку для інформування населення про справи товариства.
Редактор часопису “Землероб” (“Rolnik”) А. Яблоновський, прагнучи поширити
знання про землеробство в краї між членами товариства, суттєво знизив для них
вартість передплати газети. Відповідно до виявлених побажань наглядової ради,
центральний відділ перевів з Іпотечного банку депозит товариства до фондів
Земського Кредитного товариства і там відкрили рахунки для виплат членам
товариства. Земське кредитне товариство не брало коштів за зберігання грошей і
навіть з короткочасного розміщення готівки йшов невеликий прибуток у
відсотках, які попередній банк не хотів платити. Крім цього, на рахунках
товариства приватних службовців в Іпотетичному банку перебували державні
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облігації, акції та інші цінні папери, які періодично приносили певні дивіденди.
Щодо основних показників діяльності, то загальна кількість членів товариства в
1873 р. зросла на кілька десятків осіб [280, c.35]. Загальний статутний фонд також
отримав невелике зростання. Фонд постійної грошової допомоги складав 115 тис.
400 фл., а статутний фонд – 2 703 фл. 45 цт. [498, c.76].
Варто зауважити, що 1875 р. у діяльності товариства видавався вдалим. Тоді
на 136 осіб зросла кількість його членів. На 669 пунктів збільшилась кількість
декларованих внесків [330, c.2–20], що свідчило про все більшу довіру до
товариства. Службовці повірили у шляхетні соціальні наміри організації, зокрема
щодо реальної грошової постійної допомоги, тобто пенсії, яку воно надавало. У
той же час число непрацездатних членів, а також вдів і сиріт значно зросло.
Джерела свідчать, що повітові управи товариства, щоб збільшити свої, хоча б
тимчасові, доходи, а також, думаємо, для звітності перед центральним відділом
про зростання чисельності, приймало кандидатів незалежно від віку і стану
здоров’я, людей похилого віку і хворих, які дуже скоро поповнювали ряди
пенсіонерів товариства або, помираючи, залишали на опіку й грошове утримання
своїх вдів та дітей-сиріт. Тому центральний відділ змушений був переглянути
суми виплат. Так, перша грошова постійна допомога, яку товариство надавало
вже від п’яти років членства, мала б бути невеликою. Для цього враховувалася
сума сплачених внесків і тривалість перебування. Регламент зобов’язував
сплачувати не більше 75% від складеної суми внесків грошової квоти. Але й цього
виявилося недостатньо. Термін перебування в товаристві для отримання
пенсійного забезпечення для реальних членів збільшили від 5 до 8 років.
Центральний відділ змушений був у звіті за 1875 р. помістити наступне
доповнення, що “центральний відділ не перечить, що допомога, яку товариство
тепер, по вісьмох лише роках існування свого, членам своїм давати може, є ще
дуже мала…” [540, c.38].
Наглядова рада, яка засідала 5–6 березня 1876 р., крім розгляду низки
поточних справ, як наприклад, затвердження переведення надлишку коштів,
отриманих від внесків й добровільних пожертв у 1875 р. в загальній сумі
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19 тис. фл., до статутного фонду, ухвалила кілька змін до положень статуту
товариства. Одна з них була принциповою, а саме, про накладення обмежень на
грошові суми внесків, які членам досі можна було вільно вносити [278, c.35].
Зазначимо, що більші суми внесків, особливо в останні роки перебування в
товаристві, давали змогу кандидату отримувати вищі пенсійні нарахування і
відтак формувати додаткові витрати каси взаємодопомоги. Однак, незважаючи на
певне зменшення кількості членів, збільшення пенсіонерів, вдів і сиріт, які
отримували постійну грошову допомогу з фондів товариства, не вплинуло на
зниження середньої суми грошової допомоги. Серед документів центрального
відділу ми виявили прохання від делегатів Кам’янецької філії товариства, щоб не
зменшувати суми допомоги, а шукати кошти й наповнювати фонди [498, c.80–81].
На кінець 1876 р. склад управи центрального відділу був наступним: голова
товариства – граф С. Замойський, заступники голови – підкомірний центрального
намісництва В. Воланський і д-р права К. Микулинський. Членами відділу були
адвокат М. Цимирський, начальник статистичного бюро Т. Романович, інспектор
Ю. Дзюбінський, адвокат магістрату Д. Гебаревський, казначей І. Турчинський,
адвокат А. Ферановський, власник майна В. Висневський, директор Г. Стрілецький. Адміністративний відділ очолив Р. Макаревич, касиром став М.Ольшевський, канцеляристом – В. Голдасевич [302, c.60].
З метою піднесення популярності товариства, наглядова рада доручила
центральному відділу видання календаря на 1877 р., який серед визначника днів й
місяців року мав містити рекламні відомості про організацію та інформацію про її
велику соціальну місію серед приватних службовців [302, c.60].
Відповідно до положень оновленого статуту, під час виборів 1877 р. на
наступні 3 роки наглядова рада переобрала головою товариства графа
С. Замойського. Першим віце-головою обрали д-ра К. Микулинського, а другим
віце-головою – Г. Стрілецького [286, с.33].
Якщо зробити короткий підсумок перших десятьох років роботи товариства,
то видається, що це асоціація громадської діяльності, скерована на підтримку
низького рівня життя доволі численної, але нерідко економічно збіднілої верстви
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населення. Як на загал, то соціальні засади для розвитку товариства були
сприятливими. Моральним гаслом виступало загальне сповідування та визнання
благородних цілей і добродійної діяльності інституції. Приватні службовці
повірили у дієвість взаємної допомоги і активно долучалися до участі у
товаристві. Тому не випадково статок товариства за короткий період зріс на
20 тиc. фл., які були скеровані для статутного фонду. Загальна сума внесків
станом на початок 1877 р. становила понад 180 тис. фл. З них 7 тис. фл. виділяли
на відрядження, 5 тис. фл. – на іменну стипендію А.-Р. Завадського і інші
непередбачені витрати.
Засідання наглядової ради товариства відбулося 2 березня 1878 р. Тоді
заслухали звіт про стан справ й діяльність організації у 1877 р. Голова
С. Замойський з нагоди 10-літнього ювілею товариства сказав: “Панове! Десять
років тому декілька людей доброї волі, до яких я мав честь належати, висловили
й підтримали думку про заснування нашого “Товариства взаємної допомоги
приватних службовців”. Його створення спричинила реальна потреба, а ми
вбачали в ньому вигоду як для службовців так і для власників ….” [286, c.47].
Як зазначено у звіті, розвиток товариства був стабільним. Наглядова рада
значних зауважень не виявила. Тому відзначила якісну роботу центральної управи
й повітових відділів. Вдалося відшукати списки реальних членів та керівників
повітових відділів станом на кінець 1876 р. Повітову управу в Богородчанах
очолював адвокат Я. Саушек, в Бібрці – нотаріус Т. Вайдовський, в Борщові –
власник майна Я. Йоч, Бродах – касир Т. Канненберг, Бережанах – адвокат
М. Добрянський, Бучачі – начальник філії банку Ю. Мервінський, Чорткові –
касир

Я. Матковський,

Долині

–

службовець

М. Янковський,

Калуші

–

службовець А. Улевський, Дрогобичі – лісничий М. Тустановський, Городенці –
секретар повітової Ради О. Робацький, Гусятині – адвокат Ю. Вальц, Коломиї –
службовець Ф. Александрович, Яворові – адвокат К. Галущинський, Кам’янці
Струмиловій – адвокат М. Вольський, Підгайцях – ректор Я.Кіршка, Перемишлі –
лісничий П. Німчановський, Рогатині – службовець Т. Кауте, Станиславові – власник майна К.Цетвінський, Надвірній – службовець Бродович, Турці – службовець
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М. Чирнянський, Львові – казначей М. Ольшевський, Мостиськах – адвокат
А. Бодаковський, Перемишлянах – д-р медицини А. Валігурський, Раві-Руській –
службовець Я. Святкевич, Сокалі – лісничий В. Фабіанський, Рудках – касир
Т. Яворський, Самборі – службовець Е. Свірчинський, Стрию – службовець
В. Хмурович, Тернополі – службовець В. Ворошинський, Тлумачі – службовець
Р. Томжинський, Збаражі – службовець Ю. Соханик, Заліщиках – службовець
В. Кох, Теребовлі – касир Л. Гельденбург, Золочеві – службовець К. Якубовський,
Жовкві – дистилятор І. Зигмунтович, Жидачеві – бургомістр Я. Бедлевич [498,
c.60–61].
У 1877 р. помер один з ініціаторів створення товариства, його активний діяч,
почесний член, благодійник А.-Р. Завадський. На засіданні наглядової ради
2 березня 1878 р. на знак пошани, було відзначено його особливі заслуги в справі
розбудови товариства. Ще за життя він заснував стипендію для дітей-сиріт. На
цьому засіданні також високо оцінили працю для товариства А. Стронера, якого
одноголосно обрали почесним членом товариства. Починаючи з 1878 р.,
збільшується кількість нових членів товариства та суми поточних внесків. Це дає
змогу відновити призначення грошової постійної допомоги (пенсії), Одночасно
зростає число пенсіонерів, вдів і сиріт, а відтак і касові видатки товариства.
У витягах з протоколів загальних зборів повітових відділів Тернопільського
та Чортківського товариств взаємної допомоги приватних службовців читаємо
про значний фінансовий дохід. Голова Тернопільського повітового відділу
В. Ворошинський

повідомив

центральний

відділ

про

приріст

грошових

надходжень у порівнянні з попереднім роком на 243 фл. 20 кр. [302, c.3]. Голова
Чортківського повітового відділу товариства Е. Равський також відзначив, що
сума внесків порівняно з аналогічним періодом попереднього року зросла на
73 фл. 85 кр., що свідчило про ріст авторитету організації [264, c.3].
До важливих ухвал наглядової ради належать внесення певних, а часто й
принципових змін та доповнень до статуту товариства. Ці зміни, здебільшого,
були розроблені й запропоновані наглядовій раді статутною комісією під
керівництвом референта д-ра Т. Вайдовського. Наприклад, у § 4 внесено
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уточнення, що реальний член має обов’язок платити принаймні одну проплату
щороку до каси товариства. Одна проплата складала 4 фл., які у внесках,
щонайменше поквартальних, повинен сплачувати кожен член. Для члена, що
вступає до товариства, або підвищує свої внески, чи доплачує, вписовий внесок
відповідно до віку має бути: до 25 років, – 1 фл., від 26 до 30 рр. – 2 фл., від 30 до
46 років і вище – 6 фл. Крім того, кожен прийнятий до товариства реальний член,
незалежно від кількості своїх внесків, платив 1 фл. щороку на користь фонду
грошової негайної допомоги та фонду адміністрації повітового відділу.
Найбільша сума внеску, яку щорічно може сплачувати один член організації, не
перевищувала 25 фл. Особливу увагу привертає § 21, у якому зазначено, що
бездітним вдовам або таким, що мають дітей, але їм не дозволено одержувати
грошову допомогу, може надаватися одноразова виплата, коли вдова упродовж
шести місяців після смерті чоловіка подасть прохання про виплату допомоги
замість пенсійного забезпечення померлого. Така виплата буде вимірюватись в
розмірі трикратної річної грошової допомоги, яка б за відповідним положенням
належала вдові. Крім цього, § 24 статуту констатує, що щорічну квоту згідно з
розпорядженням фонду на грошову постійну допомогу ухвалює наглядова рада.
Сума допомоги має бути пропорційно поділена між непрацездатними і реальними
членами, а також між вдовами і сиротами. У підрахунку грошового забезпечення
слід брати до уваги термін перебування члена у товаристві, суму сплачених
внесків, а також враховувати коефіцієнт, встановлений для вдів та сиріт [264, c.3].
Товариство вшановувало й високо цінило заслуги своїх відданих працівників,
які отримували довічні персональні пенсії. Нерідко після смерті дружині чи дітям
надавалися іменні стипендії. Часто управа ухвалювала рішення про встановлення
покійнику пам’ятника за кошти з свого фонду [498, c.63]. Організація вшанувала
пам’ять

померлого

редактора

“Сільської

газети”

І. Ступницького,

який

підтримував діяльність товариства, надавав йому безкоштовно одну сторінку
свого періодичного видання для публікації матеріалів. Важливим у роботі спілки
був збір внесків, благодійних датків тощо. Так, у звіті головної управи за 4
квартал 1878 р. вказано суми від сплати членських внесків, які поступили у
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головну касу взаємодопомоги. Зокрема, Бібрка – 150 фл. 60 цт., Борщів – 37 фл.
72 цт., Броди – 117 фл. 53 цт., Бжеско – 42 фл. 81 цт., Бережани – 13 фл., Бжежув –
41 фл. 60 цт., Бучач – 49 фл., Чесанів – 34 фл. 18 цт., Домброва – 9 фл., Долина –
94 фл. 29 цт., Дрогобич – 29 фл. 7 цт., Горлиця – 140 фл., Городок – 43 фл.,
Городенка – 79 фл., Ярослав – 318 фл. 67 цт., Яворів – 75 фл., Кам’янка
Струмилова – 81 фл., Коломия – 8 фл., Кольбушова – 14 фл., Краків – 51 фл. 43
цт., Кросно – 22 фл., Львів – 565 фл. 58 цт., Ланцут – 221 фл., Мостиська – 110 фл.
28 цт., Ніско – 285 фл., Новий Торг – 15 фл., Підгайці – 99 фл. 5 цт., Перемишль –
18 фл., Перемишляни – 90 фл., Рава – 199 фл. 82 цт., Рогатин – 143 фл. 12 цт.,
Ропчиця – 84 фл., Рудки – 122 фл., Жешув – 55 фл. 9 цт., Сянок – 6 фл. 33 цт.,
Сокаль – 74 фл. 65 цт., Скалат – 252фл. 8 цт., Станиславів – 53 фл. 75 цт.., Стрий –
51фл. 11 цт., Тернопіль – 267 фл. 20 цт., Тарнів – 262 фл., Тарнобжег – 89 фл.,
Тлумач – 116 фл. 16 цт., Турка – 40 фл., Вадовіце – 194 фл., Величка – 289 фл.
50 цт., Заліщики – 197 фл. 25 цт., Золочів – 28 фл., Жовква – 17 фл. 20 цт.,
Жидачів – 23 фл.30 цт. [264, c.3].
Цікавою є інформація, яку вдалося почерпнути з матеріалів звіту стосовно
різних сум допомоги. Так, непрацездатному члену товариства з Теребовлянського
п-ту Я. Гуракові призначили щорічну постійну грошову допомогу від товариства
в розмірі 66 фл., а захворілому на психічний розлад 46-річному Б. Смолінському з
Рогатинського п-ту – 33 фл. [343, c.3]. Вдові М. Червінській з Сокальського п-ту,
чоловік якої склав 42 внески, призначили річну допомогу в розмірі 84 фл., а для
його двох неповнолітніх дітей – 42 фл. В. Ризевич, чоловік якої був членом
товариства упродовж останніх 10 років і проплатив 40 внесків, нарахували 80 фл.
і 40 фл. – дітям. Аналогічну суму видали вдові С. Малковській, чоловік якої також
здійснив 40 членських внесків [343, c.3].
Загалом, як свідчать статистичні дані, у 1878 р. в лавах товариства
перебувало 1 603 реальні члени з 3 940 проплаченими внесками і загальним
вкладом 15 тис.760 фл. [343, c.3]. Упродовж 1878 р. організацію поповнили 186
нових членів, що здійснили 364 внески. Але чимало осіб вийшло зі складу
товариства. Проте вже станом на 1 січня 1879 р. кількість реальних членів
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становила 1651 осіб з 4515 внесками на загальну суму 17 тис. 256 фл. Тобто в
середньому кожен член товариства упродовж року вніс 2,62 внески, або ж 10 фл.
48 кр. [271, c.2–4].
Доволі

несприятливим

для

“Товариства

взаємодопомоги

приватних

службовців” виявився 1879 рік. Прикрим фактом стало те, що редакція “Сільської
газети” відразу ж після смерті головного редактора І. Ступницького відмовила
головній управі товариства у наданні окремої сторінки для публікацій матеріалів,
мотивуючи таке рішення незначним числом передплатників видання з боку
приватних службовців. Але якщо врахувати, що часопис для потреб товариства
надавав безкоштовні послуги для розміщення публічних звернень, оголошень та
інших інформативних матеріалів, а власного друкованого органу товариство не
мало, то, безумовно, значення газети було доволі великим [263, c.3].
Вже на початку 1879 р. товариство понесло й інші непоправні втрати. Так, у
Кракові помер керівник місцевої управи та член наглядової ради товариства
Е. Недвецький, а також у Мостиськах, що поблизу Перемишля, померли керівник
повітового відділу С. Бєльський та його заступник А. Тустановський. З іншого
боку, певні непередбачені матеріальні втрати принесло загальне зниження
процентної ставки у фінансових інститутах, що відобразилося на значному
зменшенні доходів у фонди допомоги товариства [263, c.3].
Дещо кращим виявився матеріальний розвиток товариства, яке на закінчення
1879 р. отримало 18 тис. фл. прибутку від внесків, які наглядова рада повністю
перевела до статутного фонду. Деякі повітові відділи продовжували активно
працювати і не тільки приносити дохід центральному фонду товариства, але й
поповнювати власну касу, кошти з якої можна було використати для різних
потреб. Так, Жовківський повітовий відділ на кінець жовтня 1879 р. мав у своїй
касі 361 фл., а також нових реальних членів – О. Грозіка, С. Сколімовського,
М. Мочаровського, Ф. Щербу і Я. Кіларського [343, c.4].
Розвиток товариства передбачав прискіпливе ставлення до усіх сторін його
діяльності. Іноді траплялися випадки, що пенсіонер знову починав працювати або
вдова вдруге виходила заміж і при тому користувалася грошовою допомогою за
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колишнього чоловіка. З цього приводу центральний відділ наказав повітовим
управам на місцях завести окремі облікові книги і включити туди усіх своїх
наявних пенсіонерів та вдів, а відомості про них періодично уточнювати, звіряти
й постійно публічно їх зачитувати на загальних повітових зборах. Як доказ
великої довіри і одночасно визнання корисності інституції може служити факт,
що деякі повітові ради ухвалили забезпечити своїм чиновникам пенсію шляхом
колективної сплати внесків за них до фонду товариства. Такий приклад пізніше
часто повторювався.
Злагоджена діяльність організації давала відповідні результати. У 1880 р.
дохід Товариства сягнув ще вищої відмітки. Так, відділ грошової постійної
допомоги наприкінці року зібрав 261 тис. 208 фл.; фонд грошової допомоги на
відрядження становив 17 тис. 531 фл.; стипендіальний фонд нараховував 6 тис.фл.
Було прийнято рішення надавати грошову допомогу дітям-сиротам для здобуття
середньої та вищої освіти [301, c.45].
На початок 80-х рр. ХІХ ст. вдалося менш-більш пропорційно сформувати
управу товариства за рахунок квоти делегатів від повітових відділів. Керівництво
повітових відділів обирали реальні члени щорічно на загальних зборах. Фактично
повітові відділи виступали посередниками між центральною управою та
рядовими членами організації. Центральний відділ розташовувався у Львові на
пл. Хоронщизни, 4 (зараз – вул. П. Чайковського, будинку немає) [286, c.4].
Адмінуправа мала ще кілька приміщень на вулиці М. Коперника, 8 (зараз будинок
не існує) [281, c.71; 233, c.71].
Наглядову раду, як найвищу інституцію товариства, творили делегати,
вибрані з числа найбільш досвідчених, дисциплінованих та відповідальних членів
по одній особі від повіту. Делегати збиралися на засідання в приміщенні
адміністративної управи у Львові один раз на кілька днів в першому кварталі
року. Вони обговорювали й обирали кандидатури центрального відділу,
ухвалювали бюджет товариства та інші питання.
Згідно

з

даними,

загальна

сума

виплаченої

грошової

допомоги

непрацездатним членам, їх вдовам і сиротам у 1880 р. склала 12 тис. 327 фл. Її
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пропорційно розділили між 85 непрацездатними членами, 111 вдовами і 15
сиротами. Непрацездатні особи отримали грошову допомогу, яка склала 75 % від
суми їхніх внесків, вдови – 50 %, a діти-сироти – 25%. Але не всі діяли
результативно. Так, у Жидачівському повітовому відділі станом на 12 грудня
1880 р. нараховували всього 30 членів з 49 внесками на суму 196 фл. за рік [287,
c.3].Чергова втрата товариства припала на час роботи наглядової ради, що
відбувалася 5–6 березня 1881 р. [284, c.150–151] Сумну звістку про несподівану
смерть почесного члена і колишнього віце-голови “Товариства взаємодопомоги
приватних службовців” Ю. Паячковського доповнила інформація про випадки
смертей приватних службовців у різних повітах Галичини [263, c.89].
Незважаючи на негативні тенденції, деякі повітові відділи продовжували
розвиватись і вести активну діяльність. Зокрема, 7 лютого 1881 р. на загальних
зборах членів повітового товариства в Рудках затвердили новий склад місцевого
відділу та делегували двох осіб до складу наглядової ради. Головою повітового
відділу обрали В. Цемірського, його заступником – Ф. Сімінського, а членами
відділу – Ф. Хмілевського, П. Зброжка, Л. Гродського і С.Васильковського.
Делегатами до наглядової ради – Г. Янка і П.Зброжка [344, c.3].
Варшавський тижневик “Правда” (“Prawda”) №13 від 1 квітня 1893 р.
надзвичайно високо оцінив діяльність “Товариства взаємодопомоги приватних
службовців” Галичини. Варшава не входила в склад Австро-Угорської держави, а
перебувала в зоні окупації царської Росії, де існували жорстка цензура, утиски,
переслідування. Такі демократичні досягнення в Східній Галичині на тлі загального зубожіння, муштри видавалися неймовірними. Польський кореспондент,
фактично, інформував читача про велике значення і досягнення профспілок в
сусідній державі. Він зазначав, що в цілій країні (Австро-Угорщині) не знайдеться
жодної такої успішної асоціації, щоб за настільки короткий термін змогла досягти
такого фінансового успіху. Жодне громадське товариство не може похвалитися
загальним статутним капіталом в розмірі 1 млн. 68 тис. 941 фл., що забезпечувало
регулярні виплати непрацездатним членам, вдовам і дітям-сиротам, розділяючи
справедливо між ними суму, яка склала 509 тис. 930 фл. [315, c.150–151].
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Зовнішня та внутрішня політика держави мала важливе значення, адже вона
різними шляхами й методами здійснювала свій вплив на суспільство. На початку
80-х рр. ХІХ ст. в Галичині простежується процес загального зменшення великої
земельної власності, що відбувалося у зв’язку з поступовим занепадом й
ліквідацією фільваркових господарств. Створені ще в добу кріпацьких традицій
середньовіччя [355] вони, опинившись у новому капіталістичному устрої, не
відповідали ефективним потребам економічного розвитку [281]. Варто зауважити,
що в грошовому обігу Австро-Угорщини другої половини ХІХ ст. вживалися різні
грошові знаки, але найбільше флорини, гульдени ринські та гульдени австрійські.
Проте в 1892 р., унаслідок грошової реформи, влада запроваджує нову грошову
одиницю – злоту крону [563, c.102]. Як свідчать звіти, поряд з кроною у вжитку
залишалися старі гроші. Незважаючи на складні обставини, товариство приватних
службовців продовжувало розвиватися, залучаючи у свої ряди нових членів.
Станом на 31 березня 1894 р. було 2334 реальних членів з 10 тис. 269 внесками,
дорадчих членів – 46, почесних – 11 осіб. Тоді статок у відділі постійної грошової
допомоги готівкою становив 28 тис. 722 фл. 94 цт. Упродовж І кварталу з повітів
поступило 18 тис. 704 фл. 68 цт. Асигнування на виплату грошової постійної
допомоги та на адміністративні потреби управи товариства й одноразові
пожертвування склали 4 025 фл. 37 цн. Крім того, в 14 конкретних випадках
смертей колишніх членів товариства видали фіксовані похоронні виплати по
50 фл. Сімом непрацездатним членам організації призначили постійну грошову
допомогу в річній квоті 924 фл. 90 цн., 18 вдовам – грошову постійну допомогу в
річній квоті 1 318 фл., сиротам при матерях – тимчасову річну грошову допомогу
в розмірі 613 фл. 70 цн., а також двом круглим сиротам (без батька і матері)
надали тимчасову грошову допомогу в річній квоті 87 фл. 92 цн.[541, c.5].
Товариство серед своїх членів розгорнуло велику соціальну роботу, надаючи
фінансову підтримку й допомогу різним категоріям осіб, але кількість приватних
службовців в деяких товариствах, у порівнянні з попереднім десятиліттям, почала
помітно спадати. І як показують матеріали, якщо власник мав у своєму
розпорядженні не більше двох садиб, то, переважно, він сам та члени його родини
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виконували обов’язки економа, скарбового, писаря, польового, гайового чи інших
доглядачів (найманих службовців) господарства. Зменшувався дохід, а відтак не
було потреби у послугах службових осіб. Проте, у більшості господарств, де у
власності господаря залишилось понад 500 моргів орної землі, службовців
винаймали, адже без їхньої допомоги власник не здатен був самостійно вести
господарство, щоб отримувати від нього дохід.
У зв’язку з тим, що значна частина приватних службовців не з власної волі
втрачала роботу, виникали численні колізії, як бути зі звільненими особами. Крім
цього, доволі гостро стало питання, яким чином і звідки залучати нових членів.
Тому було прийнято рішення внести зміни до статуту, щоб службовці, які не
працюють, мали рівні права з працюючими. На засіданні наглядової ради, яке
відбулося 1–2 травня 1887 р., оголосили, що посол від Галичини С. Єйджейович
вніс таке питання на розгляд сейму, але сейм вкотре йому відмовив у розгляді,
мотивуючи таке рішення недосконалим державним законодавством [285, c.43].
Через цю відмову 20 червня 1887 р. в приміщенні актової зали готелю “Жорж” у
Львові відбулися відкриті збори членів товариства з участю представників
наглядової ради. На початку зборів голова С. Замойський повідомив, що для
участі у зборах прибуло 40 делегатів з повітів Галичини.
Основним питанням стало обговорення й внесення змін та доповнень до
чинного статуту організації. За пропозицією центрального відділу планувалося
створити новий підрозділ – страховий відділ членів-учасників товариства, а також
заснувати резервний фонд на випадок можливого зменшення доходів в
майбутньому [208, c.53].
Після тривалої дискусії та поіменного голосування учасники зборів прийняли
резолюцію про внесення змін до § 4 і 9 статуту товариства, які для
доопрацювання слід було подати на розгляд центральному відділу [279, c.1].
Згідно з матеріалами звіту товариства за 4 квартал 1887 р. дохід у відділі
постійної допомоги в готівці становив 2900 фл., а загальний статутний фонд за
квартал складав 352 400 фл. На різні види виплат для непрацездатних осіб, вдів і
дітей-сиріт витратили 19 400 фл. Крім цього, двом непрацездатним особам управа
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товариства призначила довічну допомогу в річній квоті 179 фл., вдовам – 578 фл.,
сиротам – 106 фл. [306, c.22].
У 1898 р. Міністерство внутрішніх справ Австро-Угорщини в межах певного
регіону держави організувало загальне дослідження соціально-економічного
статусу, освіти, рівня життя різних категорій службовців. Було опрацьовано понад
100 000 персональних карт членів товариств, які діяли в Галичині, Богемії та
Моравії. Загальна кількість репрезентантів становила близько 145 тис. осіб. Як
свідчать отримані результати, середньорічний дохід приватного службовця на той
час складав 891 фл. В середньому службовці на адміністративних і комерційних
посадах заробляли 2062 фл., службовці технічних спеціальностей – 1685 фл.,
бухгалтери й касири – 1017 фл., нижчі адміністративні службовці – 676 фл.,
службовці економічної сфери – 459 фл., службовці лісового господарства –
497 фл. Цікаво, що лише 57 % з них перебували у шлюбі, а тільки 43 % з них мали
дітей у віці до 20 років [345, c.3].
Оцінюючи економічну діяльність “Товариства взаємодопомоги приватних
службовців”, варто зазначити, що поточні доходи організації повністю покривали
видатки. Відбувалося щорічне зростання статутного фонду організації, що в
середньому складало від 16 до 20 тис. фл. Усі поточні ресурсні витрати, як бачимо
зі статутів, були побудовані на засадах певної соціальної стратегії – надання
взаємної допомоги. Це означає, що при потребі товариство могло гарантувати
виплати потерпілим, хворим, непрацездатним членам. На жаль, сьогодні ми поки
що не можемо з впевненістю сказати, яким чином “Товариство взаємної допомоги
приватних службовців” припинило своє існування. Останньою інформацією про
цю

громадську

організацію

стала

публікація

про

несподівану

смерть

довголітнього керманича товариства С. Замойського у 1899 р. Наступного року
значиться нова організація – “Товариство взаємних забезпечень приватних
службовців” (“Towarzystwo wzajemnych ubezpieczeń Urzędnikow prywatnych”). На
основі результатів пошукових робіт можна висловити припущення, що могла
відбутися реорганізація спілки. Свідченням цьому є перехід членів товариства з
однієї організаційної структури в іншу. Також на користь реорганізації свідчить й
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те, що в назві офіційного звіту за 1910 р. є згадка, що товариство вже існує 43 рік
(“Sprawozdanie Towarzystwa wzajemnych ubezpieczeń Urzędników prywatnych z
czynności za rok 1910 (t.j. rok czterdziesty trzeci istnienia”). Допускаємо, що
унаслідок внесених змін до статуту товариства, які були затверджені владою у
1900 р., було підкореговано назву організації.
1 липня 1900 р. у підкарпатському містечку Самбір, що на Львівщині,
польською мовою вийшов перший номер часопису “Приватний службовець”
(“Prywatny Urzędnik”), який було заплановано як щотижневе видання і
друкований періодичний орган “Товариства взаємних забезпечень приватних
службовців”. Вже в першому номері газети у зверненні до читача її засновники
наголошували, що часопис “Prywatny Urzędnik” є відновленим виданням і
фактичним продовженням заснованої у Львові управою спілки приватних
службовців ще 17 cерпня 1848 р. газети “Urzędnik Prywatny” [178, c.1]. Подібна
ідея правонаступності простежується й обґрунтовується у матеріалах другого та
наступних випусків відновленого видання. Автори статей та дописів пропонують
різні ідеї та варіанти дій, щоб як найповніше захистити інтереси приватних
службовців [158, c.9–10; 160, с.7]. Вплив періодичного видання товариства, що
дбало про соціальний захист службовців, став помітним відразу на найвищому
урядовому рівні. 21 травня 1901 р. на загальних зборах Палати послів було
прийнято рішення внести на розгляд парламенту проект статуту з метою
вироблення

положень

та забезпечення обов’язковою пенсією приватних

службовців всіх категорій. Завдяки активним діям львівського “Товариства
взаємних

забезпечень

приватних

службовців”

(“Towarzystwo

wzajemnych

ubezpieczeń Urzędnikow prywatnych”), віденської “Групи приватних службовців
загального Товариства службовців” (“Grupa urzędnikow prywatnych ogólnego
Towarzystwa urzędnikow”), а також празького “Товариства приватних службовців”
(“Towarzystwо prywatnych urzędnikow”) питання пенсійного забезпечення вдалося
розглянути на державному рівні [190, c.1–3]. Згодом у звітах та пресі початку ХХ
ст. ми знаходимо інформацію, що у Львові розпочала роботу установа, що
забезпечувала пенсією службових осіб держави. Вона перейняла такий обов’язок
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від Віденського товариства, а назва його – “Товариство взаємних забезпечень
приватних службовців” Галичини” [259, c.3–8]. Це також підтверджують сучасні
дослідники історії формування пенсійної системи, які твердять, що закон
зобов’язував усіх службовців до пенсійного і медичного страхування, за винятком
жителів села [405, с.330-336].
21 лютого 1904 р. у Станиславові в залі повітової ради відбувся загальний
з’їзд Станиславівського повітового відділу товариства на якому був присутнім
тодішній голова товариства, член центрального відділу С. Баль. Він коротко
розповів присутнім історію виникнення та розвитку організації приватних
службовців і звернувся до учасників зборів з пропозицією ухвалити спільну
петицію до Палати Послів у Відень, аби прискорити впровадження в життя статут
про державну пенсію для приватних службовців. Після обговорення та схвальних
відгуків, звернення прийняли одноголосно [220, c.8].
27 березня 1904 р. в Збаражі відбулися загальні збори Збаразького повітового
відділу під керівництвом голови Світковського. Cпілка підтримала петицію
Станиславівського повітового відділу, скеровану на впровадження обов’язкового
пенсійного страхування [295, c.9].
Відразу після того, як пенсійний статут отримав схвальну оцінку у Відні,
представники центрального відділу товариства підготували і надіслали відповідне
звернення на розгляд Німецького парламенту в Берлін для того, щоб і на
німецьких землях також реалізували положення пенсійної реформи для місцевих
приватних службовців, яких у 1903 р. налічувалося понад 150 тисяч чоловік [160,
c.7]. Запропонований проект складався з чотирьох частин. Перша з них – це
власне сам статут, друга – пояснення до статуту, третя – технічні звіти, четверта –
алгоритм підрахунку пенсійного забезпечення. Основний документ (статут)
товариства мав 23 розділи та 93 параграфи [128, c.1–55]. Відповідно до положень
статуту обов’язкове пенсійне забезпечення могли отримувати особи, які досягли
18 річного віку і перебували на приватній службі, здаючи щомісячні чи річні
внески в розмірі 600 крон, а також особи на державній службі, що не мали
жодного пенсійного забезпечення для себе і своїх родин. Тобто будь-який
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службовець, котрий сплачував річний внесок, мав право отримувати пенсію.
Виняток від отримання пенсійного забезпечення становлять особи, які досягли 50річного віку (чоловіки) і 40-річного віку (жінки), що займали посади службовців,
але відносились до персоналу прислуги. Пенсійне забезпечення не нараховували
особам, котрі отримували кошти з кас взаємної допомоги.
Особи, на яких розповсюджувалося обов’язкове забезпечення, були
згруповані відповідно до отримуваної зарплати у шість класів: I клас включав тих
службовців, котрі отримували річну заробітну платню в загальній сумі до 900 кр.;
II клас – від 900 до 1200 кр.; III клас – від 1200 до 1800 кр.; IV клас – від 1800 до
2400 кр.; V клас – від 2400 до 3000 кр.; VI клас – понад 3000 кр. [190, c.3–4]. До
суми зарплати також включалися витрати на оренду житла, непередбачені
додаткові загальні акти, різні види натуральних зборів тощо. При цьому за житло
без освітлення і опалення нараховували не більше 15% від суми зарплати, за
квартиру з опаленням та освітленням – 20 %, за помешкання, де ще надавали
харчування, – 33,3 % зарплати. Вартість оплати орендованого житла потрібно
було довести, натуральні збори обчислювалися відповідно до місцевих цін.
Відрахування від додаткової зарплати включалося до заробітку службовця, якщо
сума складала принаймні 1/3 частину постійних зборів або якщо їх мінімум був
забезпечений.
Забезпечення можна було надавати після 5-ти років членства, але якщо:
1) особа претендує на пенсію інваліда, тобто на випадок констатованої (юридично
оформленої) непрацездатності. Виділялися шість класів річного пенсійного
забезпечення кандидатів: 450 кр. (I клас), 600 кр. (II клас), 750 кр.(III клас), 900 кр.
(IV клас), 1050 кр. (V клас), 1200 кр. (VI клас). Відповідно до заробітної плані й
суми проплачених внесків пенсія мала бути такою, що визначалася відповідно до
вище наведеного класу, до якого пенсіонер належав упродовж останніх 5 років
праці. Причому виплачувалася вона лише тоді, якщо особа не заробляла більше,
ніж становить його призначена пенсія. Якщо ж кандидат заробляв більше від
загальної суми пенсії, тоді він втрачав право на її отримання [190, c.7];
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2) особа, яка претендує на пенсію за віком, може отримати 675 кр. (І клас), 900 кр.
(II клас), 1125 кр. (III клас), 1350 кр. (IV клас), 1575 кр. (V клас), 1800 кр. (VI клас)
щорічно. Вона визнається в повному розмірі після 40 років трудового стажу та із
досягненням 65 річного віку для чоловіків та 60 років – для жінок. Пенсія
виплачується незалежно від того, чи кандидат залишається далі працювати чи ні.
Якщо особа під час свого перебування в товаристві у різні роки належала до
різних класів, то пенсію на старість нараховують і виплачують за приналежністю
до останнього класу, який він займав [128, c.4]. Якщо кандидат дожив до віку 65
(жінка – 60) років, але внесків у повній мірі не сплатив (чоловіки за 40 років
праці, жінки – 35), то також може отримати пенсію на старість, але відповідно
перераховану. Зокрема, у випадку, якщо внески сплатили повністю за 40 (35)
років праці, а застрахований ще не досяг відповідного віку, тоді час, що
залишається, скорочується в чоловіків на чверть, а в жінок на половину;
3) особа, що претендує на звичайну грошову допомогу у зв’язку з скрутним
становищем сім’ї через відсутність посади або праці, може також просити
виплату на рівні пенсії інваліда. Але таку грошову допомогу призначали лише на
3 місяці, якщо втрата посади була не з ініціативи заявника. Соціальну допомогу
надали терміном не більше 12 місяців, але у випадку доведення браку ресурсів
для життя. Особи, які отримували таку допомогу наступну могли отримати не
раніше ніж через 5 років, з обов’язковими проплатами членських внесків.
Безперечно, що запровадження в державі пенсійної реформи ще раз довело
велике значення впливу товариств взаємодопомоги не тільки на якусь певну
галузь, але й на суспільство та уряд Австро-Угорської монархії в цілому. І
джерела свідчать, що саме львівське “Товариство взаємних забезпечень
приватних службовців” стало ініціатором такої важливої реформи.
Відносно діяльності, то члени товариства продовжували активно займатися
справами, працювати над удосконаленням статуту, щоб залучити нових членів. У
1901 р. на засіданні наглядової ради узгодили ухвалу, згідно з якою прийняли
рішення утворити при товаристві власний відділ для службовців нафтових
копалень з центром у Львові. Проте через низьку активність нафтовиків цей задум
175

не вдалося реалізувати. Щодо залучення до членства нових службовців загальні
збори повітового відділу товариства з м. Рава Руська 7 лютого 1904 р. прийняли
рішення звернутися до центрального відділу, аби внести корегування до окремих
параграфів статуту. Суть внесених змін полягала в тому, щоб дозволити
нехристиянам бути членами товариства. На думку авторів проекту, це мало б
збільшити число членів, а відповідно й дохід [295, c.6–7]. Аналогічну ухвалу
прийняли службовці Теребовлянського повітового відділу на загальних зборах 13
березня цього ж року. Учасники зборів підтримали пропозицію голови повітової
управи І. Созанського про необхідність залучення у товариство вірян різних
релігійних конфесій, яких в повіті є багато [183, c.8].
Найкраще про результати діяльності повітових товариств на початку ХХ ст.
свідчать статистичні дані їхніх річних звітів. Для прикладу наведемо відомості з
річного звіту Львівського повітового відділу за 1903 р. [338, c.1–48] Так, кількість
реальних членів товариства становила 178 осіб з 848 проплаченими внесками.
Чистий прибуток каси складав 12 203 кр. 65 гр., а видатки – 12 183 кр. 91 гр. Крім
цього, на балансі зазначеного відділу було 3 036 кр. 88 гр. в готівці та 1 058 кр. 61
гр. у цінних паперах. Тенденція еволюції організації була позитивною,
незважаючи, що на її утриманні було 40 пенсіонерів, 92 вдови та 7 неповнолітніх
дітей-сиріт [297, c.8]. Зрештою, активна діяльність членів центрального відділу
товариства, та часті звернення до органів влади та наполягання на потребі
внесення змін згодом увінчалися успіхом. Міністерство внутрішніх справ
спеціальним рескриптом від 13 жовтня 1908 р. за № L. 33.256 через управління
Галицького намісництва у Львові від 9 листопада 1908 р. за № L. XIII-150.313
затвердило нову редакцію статуту “Товариства взаємних забезпечень приватних
службовців” [135, c.1–56]. Якщо, навіть побіжно, проаналізувати цей документ, то
можна виявити певні відмінності у його нових положеннях від попередніх
варіантів статутів. Проте найголовнішим було те, що він повністю складений
згідно з проведеною на вищому державному законодавчому рівні пенсійною
реформою від 16 грудня 1906 р. [174, c.1389]. Серед відмінностей назвемо
внесення змін у категорії членів товариства. Так, замість “реальних” введено нову
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категорію – “звичайні” члени. Фактично залишено без змін положення про
дорадчих та почесних членів, але додано категорію “учасники” – особи, які
підтримували товариство, спроможні сплатити вписовий внесок у розмірі 2 кр. і
платити річний – 4 кр. Найвищими органами тепер виступали Загальні збори
товариства, що частково успадкували місію наглядової ради, а також центральний
та повітові відділи організації. Загальні збори мали право обирати серед
звичайних та дорадчих членів до центрального відділу по 4 особи від кожних 150
дійсних осіб [135]. Центральний відділ товариства знаходився у Львові на
вул. Клари Танської, 3 (зараз – вул. С. Руданського, 3) [341, c.77].
Для того, щоб виплачувати пенсійне забезпечення, потрібне надійне джерело
фінансування. Було створено пенсійну касу. В управі товариства прагматично
поставились

до

цього

питання,

щоб

мінімально

збільшити

фінансове

навантаження на членів – платників внесків і поза тим утримувати фонд для
виконання виплат. “Товариство взаємних забезпечень приватних службовців”
було надприбутковим, тому керівництво прийняло рішення, що для забезпечення
наповнення пенсійного фонду, крім обов’язкових платежів від зарплати,
відраховувати кошти з поточних проплат. У § 11 статуту вказано, що на
формування пенсійного забезпечення додатково можуть йти відрахування з фонду
допомоги членам товариства на відрядження, зокрема від 50 геллерів до 5 корон
щороку від кожного платежу [135, c.14]. Шкалу виплат, фактично, без змін взяли
безпосередньо з пенсійного статуту. Також діяла вимога для претендентів на
грошове забезпечення 5-річного перебування в товаристві. Окрім обов’язкових
пенсійних проплат, було введено ще й добровільні. Якщо член товариства,
перебуваючи у зрілому віці, бажав отримувати пенсію на рівні зі всіма, то в
такому випадку дозволялось внести повну суму внеску, якої не вистачало [135,
c.27]. Новим положенням в даному статуті стало доповнення про посаг. Згідно з
статтею § 62 статуту кожен звичайний член товариства міг забезпечити власних
дітей коштами в розмірі до 2 тисяч крон, які після певного часу можуть бути
виплачені його дітям, незалежно від того, робили вони проплати чи ні. Подібну
схему автори запропонували у виплаті вдовам. Кожен учасник товариства,
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завдяки зробленим додатковим внескам, міг заздалегідь, ще в часи свого життя
забезпечити дружині грошову виплату в розмірі до 1 500 крон [135, c.45–46].
Важливим нововведенням стало соціальне будівництво. Для дітей збіднілих
членів товариства у містах будували бурси (гуртожитки для убогих учнів та
студентів). Одну з них збудували у Львові на вул. Шимоновичів, 6 (зараз – вул.
Мельника, 6). Будинок досі існує, але значно змінений та перебудований.
Станом на кінець 1910 р. загальний дохід товариства за рік склав 2 млн.
208 тис. 515 крон 39 центів, а видатки становили 704 тис. 169 крон 74 цт., тобто
чистий дохід за вказаний період склав 1 млн. 504 тис. 345 кр. 65 цт. Загальна же
сума на рахунках товариства складала неймовірний прибуток – 5 млн. 591 тис.
791 кр. 02 цт. (дод. Д.7–18) [135, c.1]. Кількість членів, що належали до пенсійної
каси і сплачували обов’язкові платежі, становила 4 тис. 742 чол. з 77 тис. 649 крон
проплачених внесків. Крім того, добровільні пожертвування та внески сплачувало
1 тисяча 459 чоловік з 7 тис. 547 проплатами. Разом нараховували 6 тис. 201
звичайного члена з 85 тис. 196 внесками на загальну суму 8 млн. 519 тис. 600 K
[341, c.1]. Довічних почесних членів товариства станом на 1911 р. порівняно було
мало. Тому вважаємо за доцільне назвати їх поіменно, а саме: А. Блехшмідт, граф
К. Бадені, Р. Макаревич, д-р К. Микулинський, А. Стронер, М. Щепанський, граф
К. Шептицький, граф З. Тарновський, Б. Августинович. В списках почесних
членів товариства значилися: д-р М. Цимирський, В. Дідушицький, А.Ліппоман,
Ю. Пайончковський,

А. Потоцький,

Т. Романович,

Є. Сангушко,

А. Сапєга,

Г. Стрілецький, Я. Тарновський, Я. Залуський, С. Замойський, А. Потоцький,
А. Рогаль-Завадський, Є. Дунін-Борковський [341, c.76].
Від 1910 і до середини 1914 р. “Товариство взаємних забезпечень приватних
службовців” Галичини було найбільшою та найбагатшою організацією всієї
Австро-Угорської імперії (дод. Д.12–14). Воно викликало неабияке занепокоєння
в урядових колах. Адже тепер з її пропозиціями й вимогами змушені були
рахуватися представники державної влади. Про громадський респект товариства
свідчить що воно своєю соціальною місією захищало убогих та немічних
службовців, інвалідів, дружин та сімей померлих членів організації, надання
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дітям-сиротам грошової підтримки та матеріальної допомоги, а також сприяння у
їх навчанні, працевлаштуванні. Воно стало ініціатором та автором запровадження
на виробництвах медичного та соціального страхування, реалізації проекту
державної пенсійної реформи для різних, переважно, незаможних верств
населення. Разом з тим багата суспільна еліта вважала за високу честь стати його
почесним членом. Тому ми не випадково навели прізвища почесних членів,
найбагатших й найвпливовіших людей краю, які часто виступали благодійниками
та жертводавцями. Крім соціальної місії, товариство успішно розвивало свою
благодійну діяльність в галузі культурно-освітньої роботи. Багато дітей, особливо
дітей-сиріт

приватних

службовців,

отримували

стипендії

й

здобували

безкоштовну освіту не тільки у Львові, але й у багатьох інших провідних
навчальних закладах Європи. Про успішну діяльність цієї організації свідчить той
факт, що на замовлення “Товариства взаємних забезпечень приватних урядовців”
відбулось спорудження готелю “Краківський”, який на початку ХХ ст. вважали
найелегантнішим

у

Львові.

Сьогодні

це

чільна

частина

добудованого

п’ятиповерхового будинку, у якому розмістився Апеляційний суд Львівської
області, що має один вихід на пл. Соборну, а інший – на вул. Пекарську.
Розвиток “Товариства взаємних забезпечень приватних урядовців” зупинила
Перша світова війна, яка вибухнула 1 серпня 1914 р. Галицькі землі опинилися в
епіцентрі бойових дій ворожих сторін – Росії та Австро-Угорщини. Були знищені
інституції

суспільно-політичного,

економічного,

соціального

життя,

яке

потрапило в складні воєнні умови існування (розруха, руйнування, горе, каліцтва,
тисячі невинних смертей і ін.) [363, c.55–256].
Підсумовуючи діяльність “Товариства взаємних забезпечень приватних
урядовців” Галичини, варто наголосити, що воно відродилося на Тернопільщині,
де вперше ще в 40-х рр. ХІХ ст. серед приватних службових осіб появилася ідея
створити соціальну взаємодопомогову організацію. Її формування та розвиток
відбувався у непростих умовах. Мету та принципи її діяльності відображено в
положеннях статуту. Фонд допомоги формувався за рахунок сум вписових та
поточних внесків та відрахувань від заробітної плати службовців.Товариство
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утворилося як багатопрофільне професійне об’єднання в середовищі службових
осіб, які працювали у різних приватних господарствах, виробництвах, установах й
закладах. Нерідко від власників маєтків вони зазнавали кривди, несправедливих
утисків, багатолітніх поневірянь у пошуку роботи, а на випадок хвороби, каліцтва
чи в старечому віці традиційно опинялися на узбіччі суспільства. Напризволяще
залишалися вдови та діти-сироти померлих службовців.Завдяки раціонально
продуманій стратегії і тактиці, наполегливій праці товариство, як професійна
організація, зуміла не тільки організаційно сформуватися, але й досягти
неймовірних успіхів у своїй діяльності, популярності серед населення. Її
засновниками в одній організаційній структурі, в одній спілці вдалося поєднати
несумісне – бідні, середні і багаті верстви суспільства – шляхом запровадження
різних категорій: звичайних, дорадчих та почесних членів, чіткого визначення та
виконання обов’язків тощо.Товариство, як професійне об’єднання, стало
потужним захисником ветеранів праці, хворих, інвалідів, вдів, дітей-сиріт,
інвестором й ініціатором реалізації багатьох науково-технічних, культурноосвітніх, законодавчих та інших проектів. Важливе місце в діяльності товариства
займав відновлений випуск часопису “Приватний службовець”, який виступав як
друкований орган товариства, важливий суспільний інформатор усіх сторін його
життя та повсякденної діяльності.
4.3. Професійні спілки поліграфістів
Революційні події, соціальні потрясіння й виступи, які розпочалися в
середині ХІХ ст. на теренах Австрійської імперії, владі швидко вдалося
заспокоїти та подолати. А з 1867 р., шляхом поступового впровадження у життя
низки соціальних, економічних, політичних та інших демократичних перетворень,
вийти на новий рівень законодавчих ініціатив [521, c.22–23]. Реорганізаційні
перепитії львівського “Товариство взаємної допомоги членів друкарської справи”
розпочалися з пошуку приміщення. Справа в тому, що дирекція Оссолінеуму, в
якому орендувала спілка приміщення, заборонила управі друкарів перебувати в
межах її закладу. Тому гостро стало питання, де розмістити головну управу
180

товариства. Спроби робітників домовитися з власниками міських друкарень та
літографій не дали результатів. Аж 1 березня 1868 р. уповноважений від
загальноміського Товариства львівських друкарів А. Тромпетеур, посилаючись на
цісарський патент 1859 р. та законне конституційне право громадян держави від
21 грудня 1867 р. на створення та діяльність спілок, об’єднань й товариств,
домовився у міській управі Львова про надання приміщення для потреб спілки
друкарів. Тоді кілька кімнат першого та третього поверхів відбудованої після
пожежі ратуші були вільні і це дало підстави спілчанам претендувати на хоча б
одну. Позачергові збори управи товариства друкарів відбулись 8 березня 1868 р. в
актовій залі львівської ратуші. Управа спілки поінформувала, що за надане
міською радою приміщення необхідно буде сплачувати орендну плату. Із членів
управи спілки вибрали господарський комітет у який увійшли: А. Тромпетеур,
Ю. Щурковський, О. Мотилевський, Я. Сенюк і М. Валашкевич. Його завданням
стало узгодження суми орендної плати, підписання договору-оренди (підписано
15 травня 1868 р.), комунальні послуги, закупівля меблів, облаштування побуту
тощо. Передбачалася періодична звітність органу на загальних зборах про
потребу та витрати коштів [505, c.33].
На початку травня 1868 р. відбулася знакова в історії профспілок подія.
Революційні

демократичні

зрушення

активізували

молодь

у

львівських

друкарнях. 3 травня 1868 р. А. Маньковський заявив про створення у Львові
молодіжного

професійного

товариство

під

назвою

“Gwiazda”

(“Зірка”),

оприлюднив мету й головні завдання організації [521, c.22].
Цього ж місяця (19 травня 1868 р.) відбулося перше засідання управи
загальноміського Товариства друкарів в орендованому приміщенні львівської
ратуші. Заслухали звіт господарського комітету. Оренда за один місяць коштувала
86 фл. Залишалися непокриті витрати за закупівлю столів й стільців (100 фл.).
А. Тромпетеур запропонував створити бібліотеку товариства і закупити полиці
для книг. Для робітничої книгозбірні він зобов’язався подарувати всі свої книжки,
а також звернутися за допомогою й підтримкою у створенні робітничої читальні
до протектора Товариства Е. Віняжа. А. Скерл підтримав пропозицію і наголосив
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на можливій фінансовій підтримці спілки власниками підприємств міста і
запропонував, щоб на день відкриття бібліотеки, крім спілчанського загалу,
запросити благодійників, меценатів, представників влади, митців з надією, що
вони зроблять пожертви на розвиток організації, стануть її почесними членами.
Гарячу дискусію викликала пропозиція члена господарського комітету
Ю. Щурковського, який запропонував, щоб на урочисте відкриття запросити
ксьондза (римо-католицького священика) для урочистого освячення приміщення
товариства. Підтримали цю пропозицію А.Тромпетеур, Я.Вартинський і В.Годак.
Проти виступили С. Гучковський, А. Маньковський і Е. Антонєвич. Таким чином,
спільного рішення не вдалося знайти. Відповідальним за стан та збереження
приміщення загальноміського Товариства друкарів призначили Мотилевського,
якому, як компенсацію, виділяли місячну оплату 7 фл.
Показовим епізодом діяльності загальноміського Товариства взаємної
допомоги

Львова

стала

пропозиція

віденських

поліграфістів

товариства

“Buchdrucker-Verband” об’єднатися і створити єдину профспілку з керівним
центром у Відні. У відповідь на це А. Тромпетеур заявив, що таке питання можна
вирішувати лише на загальних зборах і висловив сумнів щодо доцільності
пропозиції. Надзвичайно критично висловився член управи А. Маньковський,
який заявив, що не хотів би об’єднуватися ні з німцями, ні з росіянами.
19 липня 1868 р. в малій залі львівської ратуші відбулись загальні збори.
Головою Товариства обрали Ф. П’янтковського, який на той час мав значний
досвід керівної та організаційної роботи. 28 травня 1869 р. від управи Віденського
поступового товариства поліграфістів львівському товаристві друкарів надійшов
лист. Австрійські колеги пропонували засновувати на підприємствах Львова
робітничі поступові професійні товариства, а також налагоджувати між ними тісні
зв’язки. Такі кроки були важливими для спільного встановлення розміру оплати
за виконання робіт (т.зв. цінників) та колективного клопотання про поліпшення
матеріального становища тощо. Крім цього, 27–29 червня 1869 р. у Відні мали
відбутися збори представників профспілок від усіх провінцій Австро-Угорщини, і
в листі організатори запрошували одного делегата від друкарів Львова. З цього
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приводу управа товариства ухвалила рішення про створення комісії, яка б вивчила
перспективи і наслідки створення робітничих поступових професійних товариств.
До складу комісії обрали Я. Гошовського А. Тодшиндлєра, А. Вишневського,
Саміцького, Л. Скерла [505, c.35]. У справі делегування представника спілки до
Відня члени управи вирішили утриматися, але доручили Я. Гошовському і
А. Вишневському розробити статут та проект створення у Львові “Товариствa
поступового”, при якому заснувати інвалідний та взаємодопомоговий фонди.
На засіданні управи Товариства 13 липня 1869 р. Я. Гошовський і
А. Вишневський прозвітували про доручену роботу. Вони запропонували проект
створення у Львові товариства, яке б на демократичних засадах об’єднало
друкарів всієї Галичини та Буковини [380, c.46]. Управа схвалила проект і
рекомендувала подати його на загальних зборах для обговорення й затвердження,
а також розроблення нових положень Статуту. Вирішальний вплив на це рішення
мали результати роботи І профспілкового конгресу, який відбувся 1868 р. в
Берліні з ініціативи Ф. Фріцше і Я. Швайцера. На конгресі були присутніми понад
200 делегатів, які представляли понад 140 тис. членів. Вони прийняли рішення
про організацію профспілок нового типу на радикально-соціалістичних засадах,
здобуття загальних виборчих прав та ін. Головною ідеологією конгресу стало
вчення німецького філософа, соціаліста Ф. Лассаля [521, c.22–23].
Загальні збори відбулися 18 липня 1869 р. в малій залі ратуші у присутності
голови і заступників, а також 71 члена товариства. Голова товариства подякував
всім членам товариства, власникам підприємств, адміністраторам, усім, хто
долучився добровільними пожертвами до формування бібліотеки і читальні.
Розглядалися поточні питання. А 21 листопада 1869 р. на загальних зборах
товариства взаємної допомоги друкарів у Львові, як окрему структуру було
створено “Товариство поступове”. Велику роль у створенні нової організації
відіграли: Я. Гошовський А. Маньковський, А. Вишневський, Щ. Беднарський,
Й. Данилюк та інші діячі професійної спілки друкарів.
Уже на початку 1870 р. (24–30 січня) “Товариство взаємної допомоги членів
друкарської справи” підтримало “Товариство поступове” в організації та прове183

денні першого робітничого страйку у Львові [273, c.113–118]. Причиною виступу
була низька оплата праці, довготривалість робочого дня та ін. Організатори
створили Тарифну комісію, яка виконувала місію Страйкового комітету. До
членів профспілок друкарів приєдналися робітники інших підприємств міста, що
зробило страйковий виступ масовим й небаченим досі явищем. Наслідком
виступу стало незначне підвищення тарифів на виконані роботи, встановлення 10годинного робочого дня [505, c.25]. Звичайно, це був поступ, але незначний. Хоча
окремі історики продовжують твердити про велику перемогу робітників. Тут
варто зауважити, що організований виступ робітників під проводом “Товариства
поступового” отримав політичний резонанс, позаяк 7 квітня 1870 р. в АвстроУгорщині вийшов закон “Про права коаліції”, який давав робітникам право на
проведення страйків, а роботодавцям здійснення локаутів. Окремі статті передбачали тюремне ув’язнення за примусове усунення робітника від праці [505, c.25].
На чергових зборах членів товариства 21 серпня 1870 р. з заявою про
звільнення виступив голова Ф. П’янтковський, посилаючись на хворобливий стан
та похилий вік. Заява викликала занепокоєння серед учасників зборів, адже вони
не бачили реальної альтернативи. У зв’язку з цим вибори голови перенесли на
наступне засідання. Новим головою обрали А. Маньковського, а членами управи
товариства – Я. Гошовського і А. Гладишевського [505, c.36].
На засіданні управи 24 листопада 1870 р. А. Маньковський прокоментував
звернення товариства взаємної допомоги друкарів з міста Зальцбург, яке просило
львівських колег звільнити від вступного внеску членів зальцбурзького
товариства, відряджених на роботу до Львова. Відповідно, львівські поліграфісти,
які працюють в Зальцбургу, можуть бути звільнені від вступного внеску при
вступі до тамтешнього товариства взаємодопомоги. Однак таке рішення вимагало
внесення певних змін до Статуту товариства і тому його не ухвалили. На засіданні
порушили питання підтримки сімей померлих колег. Воно вимагало нагального
обговорення, оскільки почастішали випадки нецільового використання фонду вдів
і сиріт. Нерідко вдови ставали на шлях пияцтва, діти, дім і господарство були
занедбаними. З цього питання прийняли рішення, що дітьми в таких випадках
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уповноважені особи повинні опікуватися окремо, а вдову залишати без грошової
допомоги, але до часу її морального виправлення.
Важливою стала пропозиція від краківських друкарів об’єднатися в
загальнокрайову організацію. З цією метою у 1871 р. частково реформовано
статут львівського товариства друкарів. Однак перемовини про об’єднання
львівського і краківського товариств виявились невдалими. Львівські друкарі,
погодившись на вирівняння сум виплат, заперечили проти встановлення рівних
прав краківських колег та їхньої участі в управлінні львівським товариством.
Поточна фінансова діяльність управи товариства вимагала удосконалення, тому
треба було переглянути основний документ організації. На черговому засіданні
управи 26 квітня 1871 р. відбулося слухання та обговорення змін до статуту. На
засіданні Щ. Беднарський висловився за необхідність поділу будь-якого доходу
товариства на дві частини (фонду вдів і сиріт та розвитку спілки). Створена
статутна комісія запропонувала низку нових доповнень. З метою збільшення
числа членів товариства § 7

статуту передбачив

можливість

залучення

працівників книгарень Львова.
Статут прийняли у першому читанні. Засідання над внесенням змін,
опрацьованих через статутну комісію, закінчились 24 травня 1871 р. Всього
відбулося у цій справі 8 засідань відділу [505, c.37]. Зрештою, в 1871 р. назріло
питання об’єднання двох товариств. Керівництво “Товариства поступового”
розраховувало на кошти товариства взаємної допомоги. Для оформлення
пропозиції Щ. Бернадського у цій справі на засіданні обрали комісію у складі
К. Гучковського, С. Уляновського та А. Тодшіндлєра. Комісія склала звіт на
засіданні відділу 31 травня 1871 р., пропонуючи залишити незалежними два
товариства, у зв’язку з тим, що члени товариства взаємної допомоги мають
обов’язок не належати до жодного іншого товариства, тому, порушуючи правила і
статут, можуть бути виключені з складу товариства. Доповідачем від комісії був
А. Тодшіндлєр. Після дискусії прийняли компромісне рішення, що тільки реальні
члени, котрі нещодавно зараховані до товариства взаємної допомоги, мають
одночасно належати до “Товариства поступового”.
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На засіданні управи 12 серпня 1871 р. секретарем обрали К.Гучковського.
Тоді розглянули звернення колег з краківського товариства взаємної допомоги,
які пропонували об’єднатися з львівським товариством. Справу відтермінували, а
згодом скасували, оскільки львівське товариство погоджувалось прийняти
краківських колег, не даючи їм вирішального права голосу [552, c.39].
На загальних зборах 20 серпня 1871 р. ухвалили статут, який розробила
статутна комісія. Вперше було розділено статок товариства: 2 000 фл. перевели до
фонду тимчасово хворих, а решту – 10 781 фл. 72 цн. – до фонду інвалідів, вдів і
сиріт. Також затвердили нову шкалу щотижневих внесків. Членський внесок
одруженої особи складав 26 центів в тиждень, а неодруженої – 22 цн. [505, c.38].
Надзвичайною подією у Львові, пов’язаною з діяльністю загальноміського
товариства друкарів, стало заснування часопису “Czcionka” (“Буква”) (дод. В.20–
21). Ініціаторами створення профспілкової газети були А. Маньковський і
Щ. Беднарський та ін. [519, c.123]. 15 грудня 1871 р. невеличким тиражем у
державній друкарні М. Поремби вийшов її пробний номер [501, c.85]. Як видавець
і відповідальний редактор значиться Щ. Бернадський. 1 січня 1872 р. вийшов
перший номер “Czcionkі”, яка отримала неймовірну популярність серед
робітників літографій, друкарень, ливарень, папірень та інших підприємств
поліграфії Львова [547, c.29]. Газета мала чотири сторінки невеликого формату,
що нагадує розмір звичайного учнівського зошита. Спочатку виходила вона двічі
на місяць (1 і 15 числа), а від 13 номера – щотижнево. Газету друкували у різних
друкарнях міста польською мовою. Перший випуск газети вийшов у видавництві
Ставропігійського інституту, його редакційний та адміністративний відділи мали
приміщення на вул. Зацерковній, 1 у Львові. Другий і наступні номери друкували
в державній друкарні М. Поремби. Часопис був передплатним виданням. Для
Львова вартість передплати на один квартал складала 30 центів, а для заміських
мешканців – 40 цн. Частина накладу йшла у вільний продаж за роздрібною ціною
по 2,5–3 цн. за один примірник. На сторінках часопису піднімалися актуальні
питання буденного життя товариств друкарів Львова, Австро-Угорської імперії та
інших країн, а також висвітлювалися різні події власної історії, освіти й культури.
186

Навколо себе часопис гуртував робітництво. Вже з перших випусків він став
популярним не тільки у Львові, але й далеко за межами Галичини. На першій
сторінці редактор Щ. Беднарський помістив віршований заклик до всіх друкарів
“єднатися серцем і думкою”. В історико-пізнавальному плані надзвичайно
цікавою є стаття “Погляд на справи товариств”, де висвітлюється історія
профспілки друкарів Львова, наводиться порівняння з профорганізаціями інших
міст, характеризуються основні віхи розвитку товариства друкарів Львова від
1817 до 1872 року [211, c.1].
У другому номері “Czcionkі” від 15 січня 1872 р. редакція під керівництвом
Л. Зубалевича вмістила вступну статтю щодо святкування другої річниці першого
переможного страйку друкарів. Важливо, що місію існування своєї профспілки
редакція бачила у еволюції – у нових досягненнях та здобутках [237, c.5]. У тім же
виданні газети в рубриці “Розмаїтості” коротко обґрунтовано, чому саме потрібна
власна друкарня. Автор твердить, що друкарі в Лейпцигу вже мають своє
видавництво, а товариство пештських друкарів відкриває його в серпні 1872 р.
Замітка закінчується словами: “Колись і ми прийдемо до того” [237, c.8].
Питання об’єднання різних профспілкових товариств та взаємозв’язків й
співпраці осередків у різних містах розглядаються спілкою друкарів Львова
упродовж усього 1872 р. На засіданні адміністративного відділу 16 лютого 1872 р.
голова товариства присутнім зачитав лист від “Товариства польських друкарів” з
Познані,

які

висловили

велике

бажання

об’єднатися

з

львівським

cтоваришуванням або “Товариством поступовим”. Причиною звернення колег з
Познані став невдалий виступ в січні 1872 р. (дод. В.22) [521, c. 27]. Адміністрація
товариства ухвалила даний лист відіслати до управи “Товариства поступового”, а
від себе ж відписала, що зараз немає змоги в об’єднанні. У “Золотій книзі”
польських профспілок від познанських друкарів зазначено: “Стараємося
нав’язати взаємини і можливо з’єднатись статутом …” [251, c.4].
На засіданні управи товариства львівських друкарів 15 березня 1872 р. було
узгоджено пропозицію краківського товариства взаємної допомоги, на підставі
якої львівські колеги, що приїжджають на роботу в краківські друкарні,
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оплачують там же внески тільки до фонду хворих, без обов’язку реєстрації у
фонді інвалідів і вдів. Також львівське товариство взаємної допомоги офіційно
звернулося листом до уряду Росії з проханням надати дозвіл на поширення газети
“Czcionka” його передплатникам в межах Королівства Польського. В сьомому
номері газети від 1 квітня 1872 р. зазначено, що російський уряд відповів на
подання про пересилку “Czcionki” на терени Польського Королівства негативно
[559, c.25].
Аналізуючи діяльність товариства львівських поліграфістів, можна твердити
про його успішний розвиток (дод. В.24–28) від початку 70-х рр. ХІХ ст. 7 липня
1872 р. у присутності віце-президента Львова О. Ясінського, державного
нотаріуса та близько 60 присутніх гостей було урочисто оголошено й зафіксовано
про заснування першої профспілкової друкарні у Львові (дод. В.23). Цю величну
подію вітало чимало профспілок імперії та зарубіжжя, хоча Л. Кіщинський
твердить, що перша профспілкова друкарня у Львові була закладена в грудні
1872 р. і її першим директором призначили А. Маньковського [521, c.29].
У 15 номері часопису “Буква” від 17 липня 1872 р. зазначено про заяву
голови правління товариства польських друкарів з Познані Ф. Етснера та
секретаря Н. Яніковського про те, що часопис львівських друкарів (дод. В.29–34) і
надалі буде поповнюватись й підтримуватися коштами познанських колег, які
розраховують, що львівська газета також буде їх друкованим органом [170, c.57].
Загальні піврічні звітні збори товариства відбулися 20 липня 1872 р. в
приміщенні міської ратуші. Учасники зборів заслухали й одноголосно прийняли
звіт про фінансову діяльність за перше півріччя поточного року. За звітний період
загальна кількість членів товариства зросла і налічувала 108 чол. По одному
друкарю зі Львова було скеровано на роботу у Краків, Сянок і Жешів. Помер один
член товариства та одна вдова. Загальний фонд каси взаємодопомоги склав 11 тис.
134 фл. 03 цн. [186, c.39]. Значною проблемою профспілки друкарів залишалася
відсутність елементарного медичного забезпечення на підприємствах, крім того
поширені професійні хвороби, виробничий травматизм стали одними із важливих
питань, які потребували вирішення, відтак порушувалися на засіданнях.
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Передбачалася організація й проведення безкоштовного медичного обстеження
всіх членів товариства поліграфічних підприємств Львова, а також термінові
виїзди лікаря на виклики. Згодом таку угоду товариство підписало з львівським
лікарем А. Бергером (дод. В. 35–38), а аптека Т. Торосевича “Під римським
імператором Титом” зобов’язалася надавати 20% знижки на закуплені ліки.
Паралельне існування двох профорганізацій поліграфістів у Львові помітно
розпорошувало сили, кошти й потенційні можливості. Тому 9 квітня 1875 р.
відбулося спільне засідання управ обох товариств, де вирішили об’єднатися в
одну організацію “Поступ”, доопрацювавши статут. 26 травня 1873 р. відбулися
позачергові надзвичайні загальні збори друкарів Львова, на яких були присутніми
80 дійсних членів товариства. Після обговорення учасники зборів одноголосно
вирішили створити нову організацію. Проте подані у Галицьке намісництво
статут та документи на перереєстрацію 9 червня 1873 р. повернули з негативною
візою [521, c.29–30] і львівська професійна спілка друкарів продовжила своє
існування як “Товариство взаємної допомоги”.
Важливою подією в історії товариства стало святкування 100-річчя від дня
заснування приватної друкарні А. Піллера. Власником друкарні на той час був
правнук засновника К. Піллер. Помпезні урочистості робітничого загалу фірми
відбувалися 20 вересня 1873 р. спочатку в приміщеннях друкарського та
літографічного підприємств К.Піллера, а згодом в ресторанній залі міського саду.
Запрошених гостей було близько 150 чоловік. Своєю присутністю помітно
виділявся президент міста д-р О. Ясінський, начальник львівської добровільної
пожежної команди Л. Баронч, його заступник п. Гендріч та багато інших осіб від
міської влади, жандармерії, поліції, різних виробничих, навчальних, культурноосвітніх закладів й установ. Святкування мало важливе значення, адже тоді
вперше публічно оголосили й визнали, що друкарня Піллера стала колискою
першого в історії Австрії робітничого товариства взаємодопомоги.
Опис перебігу свята зробив Ю.Бялиня-Холодецький [1, c.1–15]. Він зазначив,
що в освітленому залі столи були встановлені півкругом, а на місці, де сидів з
сім’єю ювіляр – К. Піллер, польською мовою висів напис: “Через ретельність
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душею і повним серцем. Рука в руку. Робота з капіталом! 1773–1873” [505, c.153].
Чільне місце займали запрошені члени управи товариства. Ведучим торжества
К. Піллер призначив діяча профспілки друкарів А. Маньковського. О 8 годині
вечора в залі ресторану під мелодії музичного супроводу капели від імені
оргкомітету А. Маньковський привітав родину Піллерів [505, c.154].
Свої вишукані привітання виголошували др. О. Ясінський, А. Бергер,
М. Даровський, В. Підлевський, Г. Ревакович, І. Ступінській, Б. Лімановський та
ін. Після цього Л. Скерл зачитав віршоване вітання “Століття роботи” від
редактора “Gazety Narodowej” П. Костецького, в якому було відзначено великий
внесок друкарні у розвиток культури й освіти регіону, а також про лідерську
позицію фірми на ринку [277, c.127]. З колоритним віршованим привітанням до
родини Піллерів звернувся поет К. Уєйський. Коректор друкарні Б. Лімановський
у привітанні наголосив на історії створення першої професійної організації на
фірмі Піллера [505, c.155]. Наприкінці урочистостей головний редактор часопису
“Czcionkа” Л. Зубалевич зачитав вітальні телеграми й листівки, що прийшли
К. Піллеру з різних куточків Австро-Угорщини та зарубіжжя [505, c.156].
Попри всі позитивні результати та вдалі починання відсутність власного
приміщення ускладнювала роботу спілки друкарів. Критична ситуація склалася у
роботі видавництва. Не вийшов вчасно 12 і ще довше затримувалися наступні
випуски часопису. Л. Зубалевич склав з себе обов’язки головного редактора і
видавця. В колег та читачів газети він попросив вибачення з надією, що все
налагодиться з часом [314, c.45]. На позачерговому засіданні управи товариства
9 квітня 1874 р. А. Маньковський запропонував, щоб за кошти товариства у місті
купити приміщення для друкарні [303, c.3]. Таку пропозицію схвалили присутні і
вибрали комісію у складі А. Маньковського, В. Годака й А. Міснякевича.
Після тримісячної перерви, 8 серпня 1874 р., вийшов у світ 13 номер
“Czcionki”. Його підготували Я. Вартинський та Ю. Сенюк [553, c.25–40]. Проте
доля газети залишатися невтішною. Запуск друкарні забрав великі кошти з фонду
товариства. До цього додалися ще й інші видатки, що загалом ускладнило
соціальні

виплати

хворим,

інвалідам,

сиротам

тощо.

Серед

робітників
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поширилися різні чутки, що провокували несплату членських внесків та ін. Через
фінансові проблеми часопис став виходити з великими перебоями, з публікаціями
застарілих матеріалів.
20 січня 1875 р. у 32 номері “Czcionki” видавець Ю. Сенюк та редактор
Я. Вартинський наголосили, що припиняють видання “Czcionki” через брак
коштів.

Тимчасово

відновити

видання

вдалося

тільки

3 квітня

1875 р.

Відповідальним редактором залишився Ю. Сенюк [553, c.25–40]. Опинившись в
фінансовій скруті, управа товариства зайняла примиренську позицію. 31 липня
1874 р. на їхню адресу прийшов лист за підписом голови товариства віденських
друкарів з проханням надіслати їм тарифний цінник на виконання робіт. Проте
загальне становище профспілки львівських друкарів тоді було надзвичайно
слабким і управа вирішила, аби уникнути можливого загострення стосунків з
власниками, вирішили “ … не давати жодної відповіді” [505, c.42].
Зрозуміло, що лише на членські внески товариство існувати не могло, тому
керівництво спілки вдавалося до пошуку й використання різних шляхів й методів,
щоб дістати гроші та підняти дух спілчан. Тому оперативно формували
аматорські групи, які спеціалізувалися на театралізованих виступах, декламації,
співі. У цей скрутний для товариства час розпочинає свою діяльність струнний
ансамбль львівських друкарів “Типограграфія”. Відомо, що у 80-х–90-х рр.
ХІХ ст. навіть далеко за межами Галичини гурт мав надзвичайно велику
популярність. 13 серпня 1874 р. з нагоди релігійного свята Спаса в залі Міської
стрільниці під керівництвом голови Товариства А. Скерла було влаштовано
благодійний виступ учасників художньої самодіяльності з метою допомоги фонду
вдів і сиріт профспілкової організації львівських поліграфістів. Тоді на
добровільні пожертви присутніх на святі вдалося зібрати 367 фл. 44 цн.
Восени того ж року управа товариства організувала міський бал, на який
запросили представників влади, бізнесу, культури, освіти. Захід приніс в касу 251
фл. 83 цн. доходу [505, c.43]. Планувалось також організувати публічну лотерею
“Щасливий квиток” з нагоди традиційного вшанування Св. Трійці (Івана Купала).
Проте на засіданні управи 8 червня 1875 р. голова спілки А. Скерл сповістив, що
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Міністерство фінансів заборонило розіграш лотереї. За попередніми підрахунками
захід мав принести 298 фл. прибутку. В газеті “Czcionka” від 12 червня 1875 р. у
статті “Нещадність” редакція часопису вирішила публічно висвітлити заборону
Міністерства фінансів та наслідки для профспілки. В часописі опублікували копію
міністерського листа на підставі якого державна влада заборонила товариству
проведення заходу [161, c.46]. Обуренню львівської преси не було меж. Зокрема, в
129 номері часопису “Gazeta Narodowa” від 9 червня 1875 р., у справі заборони
зазначено: “Величезне обурення викликав факт, що Міністерство фінансів відмовило “Товариству взаємної допомоги львівських друкарів”… Cтоваришування
утримує 16 вдів і 5 інвалідів, яким постійно платить зарплату, також четверо
сиріт виховує, підтримує хворих, чесно ховає покійників …” [215, c.1].
З 1875 р. простежується певна реорганізація у роботі профспілки друкарів
Львова. На звітних зборах 26 липня 1876 р. голова управи А. Скерл після звіту
про наявність в касі взаємодопомоги 568 фл. 05 цн. повідомив, що бібліотека
“Товариства поступового”, яка припинила діяльність перейшла на баланс
створеної організації “Вогнище”. Книги передали 2 серпня 1875 р. при комісії з
числа членів профспілок “Товариство взаємної допомоги членів друкарської
справи” та “Вогнище”. Нову профспілку “Вогнище” представляли відомі діячі
товариства взаємодопомоги львівських друкарів (А. Маньковський, скарбник
Й.Ваньчинський та секретар К.Лясковський). Товариство “Вогнище”, як законний
правонаступник, також успадкувало готівку “Товариства Поступового”, поміщену
на рахунках Галицького кредитного банку в сумі 513 фл. 05 цн., збережені
матеріальні цінності (столи, стільці) на суму 65 фл., бібліотеку (656 книжок) і
бібліотечний фонд в квоті 25 фл. 65 цн., розміщений у згаданому банку [215, c.3].
На черговому засіданні управи товариства, що відбулося 9 листопада 1875 р.,
вдалося погодити, що товариство “Вогнище” тимчасово може перебувати й
користуватися приміщенням “Товариства взаємної допомоги членів друкарської
справи” в міській ратуші з річною оплатою 150 фл. В 52 номері часопису
“Czcionkа” від 23 грудня 1876 р. зазначено, що редактором газети переобрали
Л. Зубалевича, що складало надії на відродження часопису [159, c.209–210]. Але
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цей випуск друкованого органу львівських поліграфістів, за іронією долі,
виявився останнім. Газета припинила існування і закінчила далеко не простий
п’ятилітній період своєї діяльності [173, c.209–211]. Від 1872 до 1876 рр. вийшло
5 річних випусків, що складає 207 номерів часопису загальною кількістю 832 (!)
сторінки. Це унікальне фахове профспілкове видання, яке висвітлює виробничі,
соціальні, культурно-освітні та інші питання в галузі друкарства. Газета не мала ні
ілюстрацій, ні графічного оздоблення, а виконувала важливу місію соціального
інформатора [553, c.29]. Редакція та адміністрація часопису через фінансові
проблеми так і не отримала власного приміщення. В різний час вона мала локалі в
будівлях друкарні Ставропігії у Львові (вул. Зацерковна, зараз – вул. Федорова),
міської ратуші, Крайової друкарні М.Францішка Поремби (пл. Ринок 9), друкарні
“Dziennika Polskiego” Атаназія Юзефа Рогоша (вул. Галицька 52), Першої
профспілкової друкарні (пл. Марійська 1, зараз – пл. А. Міцкевича 1) [553, c.29].
Характеризуючи діяльність газети, її перший редактор Щ. Беднарський
зазначив, що вона була важливим суспільним органом, в якому актуально
піднімали питання найважливіших робітничих, профспілкових та виробничих
справ, давали критичну оцінку діяльності товариств, глибоко аналізували
кореспонденцію, подавали звіти та результати загальних зборів, оголошували
імена осіб, яким надавали пенсію, грошову допомогу тощо [553, c.29].
Часопис є важливим джерелом за фактологічними даними. Тому в додатках
ми пропонуємо низку випусків зазначеного часопису для ознайомлення з їх
оригінальним змістом (дод. В. 20–38).
На черговому засіданні управи товариства, яке відбулося 12 червня 1877 р.,
голова А. Скерл доповів, що 9 червня відбулася поліцейська ревізія та принизливі
обшуки в приміщенні товариства. З цієї причини він відмовився від займаної
посади. Однак, його заяву про звільнення не задовольнили. З метою залучення
нових членів та зростання фондів товариства, потрібно було внести певні зміни до
чинного статуту. На загальних зборах 26 лютого 1878 р. обговорили й затвердили
нові статутні положення і в цілому проект статуту, який згодом було подано до
намісництва на затвердження. Однак відповідь від органу влади прийшла нескоро.
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В умовах кризового існування товариство привертало увагу багатьох місцевих
багатіїв та підприємців, які прагнули підпорядкувати собі його фонди. Так, на
засіданні управи товариства 22 травня 1878 р. оголосили про лист співвласника
друкарні “Gazety Narodowej” К. Громана, який пропонував покрити борги і собі
підпорядкувати спілку [501, c.42].
На засіданні управи 31 липня 1878 р. голова А. Скерл повідомив присутніх,
що намісництво не затвердило нового статуту товариства і повернуло його на
доопрацювання [505, c.44]. Як врахувати, що ще недавно зміни та доповнення, які
вносились до статутних положень, проходили без зауважень, то незрозумілою
стає така прискіпливість влади. Тому в ситуації, яка склалася, було доручено
А. Скерлу та Ю. Косткевичу детально вивчити державний закон і підготувати
доповідь з цього питання на найближче засідання управи товариства.
На засіданні управи 23 жовтня 1878 р. голова А. Скерл повідомив, що статут
затверджений окремим розпорядженням (рескриптом) намісництва від 6 жовтня
1878 р., про що додатково свідчить отриманий документ від дирекції поліції,
датований 16 жовтня 1878 р. [381, c.70].
В результаті затвердження статуту товариство знову розгорнуло свою
активну діяльність. Управа товариства звернулася з низкою листів до власників
підприємств, закладів торгівлі, фармакології, медицини міста про виділення
допомоги для убогих членів товариства. Першим відгукнувся власник магазину
нафтової продукції А. М’янчинський, який безкоштовно виділив 100 талонів на
нафту для роздачі найбіднішим та вдовам. Співвласник друкарні К. Громан став
почесним членом товариства і зобов’язався внести у фонд 1 000 фл. упродовж
найближчих десятьох років. За прикладом профспілки приватних службовців
товариство друкарів вирішило запровадити категорію почесних членів з надією,
що це принесе додаткові кошти у касу взаємодопомоги [527]. Однак почесні
члени, зокрема відомий художник Г. Семирадський, не спішили надавати
пожертви [214, c.2].
Надзвичайна подія розглядалася управою товариства на позачерговому
засіданні 24 січня 1881 р. Голова товариства заявив про зникнення готівки з каси
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взаємодопомоги в сумі 414 фл. Перевірка встановила несанкціоновану розтрату
коштів відсотків з депозиту, що склало 91 фл. 89 цн. Для розслідування створили
комісію, яка вирішила, що зниклу суму упродовж наступних двох тижнів повинен
повернути скарбник Я. Міттіг і головний бухгалтер Я. Вартиньський, на
збереженні якого знаходилися ключі від каси. На розширеному засіданні управи
товариства 3 лютого 1881 р., присутні прийняли ухвалу про звільнення з посади
та виключення з членів товариства скарбника Я. Мітіга. Тимчасове управління
касою товариства і посаду скарбника передали В. Годаку [505,c .46].
26 березня 1881 р. заступник голови товариства Ю. Біркенмеєр оголосив, що
помер голова товариства А. Скерл. “Gazеta Narodowa” помістила некролог, у
якому зазначалося, що на 39 році життя не стало талановитого керівника
товариства взаємної допомоги друкарів Львова, доброї людини, яку поважали у
місті, любили та шанували [198, c.3]. На засіданні 10 квітня 1881 р., новим
головою товариства обрали В. Годака, якого 28 березня 1883 р. на посаді замінив
В. Вебер. На засіданні управи 17 квітня 1883 р. він сповістив, що надійшов листзвернення від норвезьких друкарів з проханням здійснювати взаємозалік у виплаті
відряджень подорожуючим у пошуку роботи друкарям. Подібний лист товариство
отримало і від профспілки з Праги. На самому засіданні ці звернення не набули
обговорення, оскільки у Львові товариство взаємної допомоги подібні виплати
здійснювало вже тривалий період. Основною умовою для надання допомоги була
спроможність кандидата довести свою належність до будь-якої зарубіжної
друкарської спілки [505, c.47].
На засіданні управи 1 вересня 1884 р. присутніх ознайомили із запрошенням
на Загальний з’їзд друкарів, який повинен був відбутися у Празі 7 вересня 1884 р.
Делегатом обрали В. Вебера. Важливим підсумком празького з’їзду було
створення Центрального комітету друкарів Австрії та прийняття колективного
рішення, яке зобов’язувало і в тому числі львівське товариство до взаємодії
профспілок друкарських товариств імперії. Рекомендувалось ліквідувати для
прибулих з інших місцевостей друкарів вступний внесок і надавати їм вже раніше
набуті права [505, c.47]. Про нове зростання популярності товариства певною
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мірою свідчить зростання його кількісного складу. Якщо на час створення
товариство налічувало 83 особи, то у 1884 р. його чисельність зросла уже до 154
осіб [391, c.78].
Починаючи з 1887 р., у фінансовій діяльності товариства друкарів
простежується зростання видатків у зв’язку із встановленням додаткового
податку, який запровадили у зв’язку з виходом нового державного закону,
великою кількістю зобов’язань з виплат вдовам та сиротам, виділенням допомог,
смертю низки дійсних членів та меценатів. Серед інших осіб помер відомий
громадський діяч, меценат спілки, редактор “Gazety Narodowej” К. Громан [197,
c.2]. Для порівняння витрат зазначимо, що на кінець 1886 р. Товариство мало на
рахунку 19 тис. 376 фл. 29 цн., а наприкінці першого півріччя 1887 р. – дефіцит в
сумі 380 фл. 73 цн. [505, c.48]. Це свідчить про значний рух коштів товариства.
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продовжувало свою роботу. З метою згуртування членів товариства управа
заснувала часопис “Przewodnik dla spraw drukarsko-litograficznych” (“Провідник
для справ друкарсько-літографічних”). Його перший номер вийшов 15 січня
1889 р. в друкарні Піллера у Львові. Видавцем став С. Голуб, а відповідальним
редактором – Ю. Обірек. Газета виходила 1 і 15 числа кожного місяця. Кожен
номер містив 8 сторінок тексту. Це періодичне видання не тільки стало
наступником “Czcionkі”, але й продовжило її кращі традиції [260, c.1]. Доля
видавництва не завжди залежала від побажань чи намірів видавців. У 22 номері
“Przewodnikа” від 15 грудня 1889 р. в статті “Від редакції” зазначено, що до
видання часопису “… закликає нас до того професійний обов'язок …” [229, c.167].
Позачергове засідання управи товариства відбулося 6 березня 1889 р. У
зв’язку з постійним дефіцитом коштів на засіданні порушили питання про
економію видатків. Для підготовки нових положень про виплати створили робочу
комісію в складі Поланського, Левая, Алшера, А. Валека і Я. Недопада, яким
доручили спільно з управою товариства підготувати обґрунтовані положення про
зміни і подати їх для затвердження загальних зборів. Секретарем товариства
вибрали А. Смоковського, скарбником – Н. Катнера. Ухвалою надзвичайних
196

загальних зборів від 24 березня 1889 р. ліквідували посаду лікаря товариства,
вирішили припинити виплату відряджень, хворим зменшили грошову щотижневу
допомогу на 45 цн., а допомогу вдовам – на 1 фл. щомісячно. Оскільки за
короткий період дефіцит збільшився майже до 500 фл. (за півріччя), на засіданні
відділу 29 липня 1889 р. А. Маньковський висловив пропозицію, щоб припинити
організацію й проведення жалобних богослужінь за душі померлих членів, але її
відхилили. Натомість ухвалили пропозицію про зменшення грошової допомоги
для хворих на 2 фл. тижнево. На засіданні обрали нового голову товариства –
К. Лясковського і його заступника – А. Валека [505, c.50]. У зв’язку з важким
фінансовим становищем, деякі члени товариства проявляли особливу увагу до
того, щоб працювати і надавати допомогу (дод. В. 39). Окрім членського внеску
Ю. Косткевич пожертвував товариству свій одноденний заробіток [181, c.60].
25 лютого 1892 р. на 74-му році життя помер Ф. П’янтковський – засновник
товариства, його багатолітній секретар і голова, самовідданий і великий патріот
професійної спілки [204, c.3]. Його відспівували 27 лютого 1892 р. у церкві на
вул. Вірменській у Львові [222, c.167]. 1 березня того ж року вийшов останній
номер “Провідника”. Як і часопис “Czcionka”, так і “Przewodnik” припинили вихід
через брак грошей [162, c.1]. В останньому номері часопису риторично
наголошено, що охочих читати газету друкарів є багато, але не всі хочуть платити
[249, c.168]. Загалом газета повинна була виходити двічі в місяць – 1 і 15 числа,
але так було не завжди. Кількість аркушів в річниках становила від 52 до 186.
Ціна квартальної передоплати для львів’ян складала 80 цн., для читачів за межами
міста – 90 цн. [553, c.34].
Згодом таки вийшло ще 7 номерів журналу, але вже зі зміненою назвою
“Przewodnik:

pismo

fachowe

dla

spraw

drukarsko-litograficznych”,

хоча

редакторський склад залишився той самий. В останньому номері видавець
С. Голоб сподівався, що згодом фінансова криза мине і вдасться налагодити вихід
видання [230, c.45–46]. Редакторами часопису були Ю. Обірек (15.01.1889 р.–
15.11.1890 р.), С. Голуб (1.12.1890 р.–15.08.1891 р.) i В. Гадзінський (1.09.1891 р.–
15.01.1893 р.).

Редакція

та

адміністрація

газети

до

15

грудня

1891 р.
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розташовувалась на вул. Академічній, 8 (зараз – просп. Т. Шевченка), а згодом її
перенесли на вул. Коперника, 17.
Газети львівських друкарів “Czcionka” та “Przewodnik” бачимо серед перших
періодичних органів в історії професійного руху Галичини. Вони виступали
важливими й довіреними інформаторами про стан справ в товаристві та подій у
світі, розвивали соціальну свідомість читачів та й самі розвивалися і
удосконалювалися. Саме “Przewodnik” став першою ілюстрованою газетою
Львова з-поміж інших видань [553, c.34–35].
Львівське товариство друкарів, незважаючи на матеріальні труднощі, також
постійно шукало шляхів свого поступу. Починаючи від початку 1894 р., в
товаристві активно обговорювали питання про подальші умови існування.
Періодично під час засідань велися дискусії про необхідність підвищення
тижневих внесків, а також аналізувалися причини все частішої фінансової
неспроможності товариства. Обговорювались пропозиції пошуку збереження
організації. Однією з них була ініціатива Г. Навроцького про вступ до складу
загально-австрійського об’єднання професійних спілок друкарів. Але лише 47
членів проголосувало за об’єднання, а 52 учасники виступили проти [505, c.53].
Під час дискусій протягом 1895 р. Ю. Губерт пропонував об’єднання з
товариством “Ogniskо” (“Вогнище”). Головною причиною браку коштів були
надмірні витрати та мізерні надходження. Гостро стало питання про закриття
збиткової медичної страхової каси, яка забезпечувала хворим спілчанам за
невелику оплату лікарський огляд і виплачувала певну грошову допомогу.
На засіданні управи 29 квітня 1898 р. з метою зменшення грошового
дефіциту вирішили знизити грошову допомогу хворим та інвалідам на 1 фл.
щотижнево і ліквідувати постійну грошову допомогу вдовам, замінивши її
одноразовою виплатою. Тому знову створили робочу комісію для підготовки
відповідних змін до статуту товариства [235, c.3]. У зв’язку з тим, що подолати
фінансову кризу не вдавалось, на засіданні управи 29 травня 1900 р.
М. Цибанський запропонував реформувати “Товариство взаємної допомоги членів
друкарської справи” на “Товариство пенсійне” і, таким чином, уникнути виплати
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грошової допомоги хворим, не змінюючи положень статуту. Але й це рішення не
прийняли. Згодом внесли пропозицію про розпуск товариства і приєднання його
до “Каси хворих друкарів”, що існувала при організації “Товариші”, але й це
викликало невдоволення у більшості присутніх [505, c.55]. Аж 1 березня 1901 р.
переважною більшістю голосів учасники загальних зборів підтримали пропозицію
Ю. Гудеца увійти до складу спілки “Вогнище”. Надзвичайні позачергові загальні
збори відбулися 30 квітня 1901 р. В результаті дискусії питання поставили на
голосування. За вхід у склад “Ogniskа” проголосувало 70 осіб, проти – 5,
утрималося від подання голосу – 7 [235, c.4] (див. табл. 4)
На спільному засіданні управ товариство взаємної допомоги і товариства
“Вогнище” 15 листопада 1901 р. делегат профспілки друкарів з Відня К. Дворачек
висловив надію на входження львів’ян в склад загальнодержавного професійного
об’єднання та зростання галузевої профспілки Австрії. Ю.Гудец оголосив мету та
детальний план майбутнього об’єднання обох місцевих товариств. У виступі
доповідач наголосив, що обидва товариства тісно пов’язані у фаховій співпраці,
зокрема подвійним членством колег. Так, 37 осіб товариства одночасно
перебувало в складі товариства “Вогнище” [235, c.4].
17 листопада 1901 року, під головуванням К. Лясковського у присутності 66
звичайних членів і делегата в Відня К. Дворачека, відбулось засідання обох управ.
Справу об’єднання товариства з Товариством “Вогнище” реферував Ю. Гудец,
який окреслив історію перших кас взаємної допомоги друкарів, закладених в
1817 р. і зреформованих в загальне товариство в 1857 р. Він наголосив на
надзвичайно важливій соціальній місії товариства, яка, однак, з часом, спадала.
Головною причиною занепаду, на його думку, була відсутність нових членів з
одного боку і зростання числа вдів, сиріт і інвалідів з іншого. Стан занепаду
товариства розпочався приблизно десять років тому, саме з того часу, коли
розпочалися фінансові труднощі в касі товариства, які ставали щораз відверто
катастрофічними.
Члени товариства опинилися перед фактом поступового зменшення грошової
допомоги, втрати платоспроможності тощо. Доповідач наголосив, що така
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ситуація була б великою кривдою для всіх старших колег, які пунктуально
сплачували внески з надією, що в разі хвороби чи непрацездатності одержать
належну підтримку з каси товариства, а на випадок смерті своєї чи дружини
залишена сім’я матиме змогу покрити витрати на поховання, а їх діти отримають
від товариства належну підтримку. Далі Ю. Гудец наголосив, що профспілкове
товариство стало колискою всіх друкарських організацій Львова. Але останнім
часом докладено багато зусиль, щоб захистити спілку від цілковитого знищення.
Багаторічні грошові виплати, які з кожним роком зменшувались, не давали
впевненості, що товариство підійметься на попередній рівень, а усвідомлення про
необхідність піклування про дальшу долю хворих, інвалідів, вдів і сиріт, навело
на єдино вірний шлях, яким потрібно рухатися. Цей напрям руху був схвалений
на загальних зборах 30 квітня 1901 р. На підставі цієї ухвали було розпочато
переговори з “Вогнищем”, про передання йому обов’язків постійної опіки хворих,
інвалідів, вдів і дітей-сиріт. Разом з тим, у касу “Вогнища” переходив статок
товариства взаємодопомоги (бл. 26 тис. кр.) [235, c.5]. Необхідно було терміново
скликати загальні збори з метою складення звітів і прийняття ухвал [505, c.56–57].
Затвердження умов об’єднання товариств відбувалося в присутності
представника Центрального правління асоціацій австрійських товариств, що
підтвердили спеціальною ухвалою від 19 листопада 1901 р., яку затвердили
загальні збори.
З свого боку управа “Вогнища” зобов’язувалася від 1 грудня 1901 р.
упродовж поточного місяця виплатити всім вдовам й дітям-сиротам належні їм
гроші. Усі обов’язки товариство перебрало на себе товариство “Вогнище”. Таким
чином, з 1 січня 1902 р. хворим, інвалідам і дітям-сиротам встановлену виплату
мала здійснювати каса “Вогнища” [235, c.5–6]. На цьому, можна сказати,
завершується діяльність “Товариство взаємної допомоги членів друкарської
справи” у Львові, яке було засновано 1817 року, а через 40 років діяльності
(1857 р.) перетворилося в загальноміське товариство друкарів і аж 31 грудня
1901 р., опинившись на грані існування та ймовірної загибелі, увійшло до складу
радикального товариства львівських друкарів “Вогнище”.
200

Отже, від часу виникнення першої робітничої каси взаємодопомоги, яка мала
усі ознаки професійної спілки, до проголошення про об’єднання з професійним
товариством “Вогнище” товариство самостійно діяло 84 роки. Аналізуючи
основні віхи історії “Товариства взаємної допомоги членів друкарської справи”,
варто віддати належну шану ініціаторові заснування першої Каси взаємної
допомоги

адміністратору

Є. Рулю,

а

також

реформаторам

цих

Кас

в

загальноміське товариство друкарів – Ф. П’янтковському і Л.Скерлу. На особливу
увагу й шанобливе відзначення заслуговують протектори й голови товариства,
члени

управи,

які

своєю

самовідданою

працею

урізноманітнювали

й

розширювали діяльність організації в галузі соціальної, економічної, культурноосвітньої, виховної і іншої роботи. “Товариство взаємної допомоги членів
друкарської справи” стало прикладом, ініціатором й засновником низки
професійних товариств у Львові та за його межами. З ним підтримували дружні
стосунки німецькі, австрійські, чеські, норвезькі та інші профспілкові організації.
Серед організацій Львова, які створило Товариство взаємної допомоги, помітно
виділяється
Postępowe

“Товариство
drukarzy
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lwowskich”).

львівських

Члени

друкарів”

організації

(“Towarzystwo

стояли

на

соціал-

демократичних позиціях. Вперше в територіальних межах Європи такі товариства
з’явилися на землях Німеччини та Австрії. Під впливом домінування в соціумі
соціал-демократичних ідей “Товариства поступові” увійшли в історію друкарської
справи окремих коронних країв завдяки розробці й наполегливому відстоюванню
умов тарифних угод. Зрештою, звістка про радикальні дії поступовців в Австрії та
Угорщині доволі швидко дійшла до Львова, де з пропозиції австрійських колег
вирішили

також

створити

таку

організацію,

з

власними

програмними

документами.
Ініціатива

заснування

“Товариства

поступового”

вийшла

від

членів

“Товариства взаємної допомоги членів друкарської справи”, яке скликало
позачергове засідання управи, а згодом й загальні збори для колективного
обговорення й вирішення цього питання. Було складено “Проект цінника
львівських друкарів”. Створено компетентний орган – Тарифну комісію у складі
201

голови – Ф. Фердинандьєго, секретаря – А. Тодшіндлєра та членів: С. Байле,
А. Маньковського, Я. Саміцького, Г. Мотилевського і Я. Вартинського [505, c.59].
Товариство взаємної допомоги, незважаючи на те, що його діяльність на
перший погляд була дуже корисною, але виявилася недостатньою, бо допомогу
можна було отримати тільки у випадку хвороби, непрацездатності або смерті.
Питання покращення умов праці, підвищення заробітної плати якось мимоволі
перебувало на другорядному плані. Ідея, яка прийшла з Відня про заснування
“Товариства поступового”, давно “блукала” серед львівських друкарів у створенні
організації, яка б при потребі доповнювала дії товариства взаємної допомоги.
Тому на базі професійної спілки друкарів спочатку створили статутний комітет.
Саме він, враховуючи здобутки віденських поліграфістів, підготував проект
статуту “Товариства поступового”, який надрукували в друкарні Е. Віняжа
1 вересня 1869 р. Крім цього, управа товариства взаємної допомоги скликала 12
вересня того ж року позачергові збори, на яких було колективно обговорено та
ухвалено зазначений документ [501, c.111]. Далі від імені Статутної комісії
А. Тромпетеур звернувся з письмовою заявою до управління Галицького
намісництва з проханням про затвердження статуту “Товариства поступового”.
Оскільки відповідь з Галицького намісництва довго не надходила, то члени
“Товариства поступового” самі прийшли до управи намісника. Однак їх
заспокоїли і переконали розійтися по домівках. На той час у Львові вже
побутували

відомості

про

успіхи

друкарів,

організовані

“Товариствами

поступовими” у Відні, Празі, Будапешті, Берні, Трієсті і інших містах АвстроУгорщини. Їх головною метою була боротьба за кращі умови праці, обґрунтовану
заробітну плату, боротьба за виборчі та політичні права, гідне існування друкарів.
Ймовірно, що страх владних структур перед грізною силою прискорював
виконання робітничих вимог.
Зволікання

місцевої

влади

із

затвердженням

статуту

“Товариства

поступового” у Львові призвело до виникнення радикальної організації “Гурт
лівиці” (“Koło lewicy”) [501, c.112]. 19 жовтня 1869 р. надійшла відповідь з
намісництва, що 8 жовтня 1869 р. за №L. 45096 статут затверджено [501, c.111].
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Перші загальні збори членів “Товариства поступового” львівських друкарів
відбулися 21 листопада 1869 р. в малій залі міської ратуші. Із 76 заявлених осіб
прибуло лише 40. Збори відкрив А. Тромпетеур, зачитавши рескрипт про
затвердження статуту “Товариства поступового”. Далі відбулися вибори управи.
Головою обрали Ф. Фердинандьєго, заступником – Я. Нєдопада, а Й. Сенюка,
А. Мотилевського, А. Тондшідлєра, Л. Шмайковського і Л. Зубалевича – членами
відділу [505, c.63]. Першочергове завдання члени “Товариства поступового”
бачили у встановлені єдиних, справедливих цін як оплати за виконані роботи у
поліграфії. Для вирішення питання з числа компетентних осіб створили Тарифну
комісію, яка, зокрема, для складачів шрифтів за основу взяла тижневу зарплату в
розмірі 10 фл. і 17 цн. за тисячу набраних літер. Свої вимоги для розгляду
розроблених тарифів окремими листами від імені “Товариства поступового”
подали власникам друкарень [164, c.84–85]. Подані листи стали чи не першим
документом, вимоги яких втрутилися у виробничий процес, відтак сприйнялися
як досі нечуваний акт. Петиція наштовхнулась на обурення, незадоволення і
значний опір з боку приватних підприємців. Але Тарифна комісія для прийняття
рішення дала власникам друкарень два тижні. “Товариство поступове” вже з
перших днів свого існування взяло під опіку різні сторони життя і праці
робітництва, здійснювало підтримку його морального й матеріального становища
[501, c.111–112]. За пропозицією Й. Сенюка 14 січня 1870 р., щоб уникнути
зловживань й непорозумінь, вирішили виготовити власну печатку. В центральній
частині помістили “… герб i зображення першодрукаря Гутенберга, а по обох
сторонах слова : "Towаrzystwo Postępowe drukarzy lwowskich” [505, c.64].
20 січня 1870 р. закінчився двотижневий термін поставленої вимоги (6 січня)
про запровадження нової тарифної ставки на виконання робіт. Відповіді від
власників друкарень не було, оскільки у суботу 22 січня секретар “Гурту Лівиці”
Щ. Беднарський розіслав робітникам друкарень Львова циркуляр, в якому
вимагав максимальної зваженості і взаємної солідарності під час акційних дій за
встановлення справедливої оплати в усіх друкарнях. “Товариство поступове”
запропонувало власникам поліграфічних підприємств міста терміново на 13
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годину дня 23 січня 1870 р. для переговорів до офісу Товариства взаємної
допомоги вислати по два добре поінформованих делегати [501, c.112].
У зазначений час розпочалися перемовини, на які в супроводі управителів
прибули власники друкарень: К. Піллер, Е. Віняж, М. Поремба, С. Гучковський,
Г. Ясінський, О. Вогель і В. Манєцький. Робітниче товариство представляли:
Ф. Фердинандьєго, А. Маньковський та Ф. Гладишевський. Робітнича делегація
запропонувала обговорити й узгодити проект цінника, але принципали (власники
друкарень та літографій міста) поставили свій ультиматум. У відповідь на умови
робітничого

цінника

підприємці

запропонували

робітничим

делегатам

встановлення ще нижчих цін на виконані роботи, або звільнення з роботи за
непослух й повне закриття підприємств. Для порівняння зазначимо, що у
відповідь на проект оплати праці складальника шрифтів – 10 фл. 17 цн. за 1000
знаків власники запропонували всього 18 центів. Звичайно, такі умови делегати
від робітників не прийняли. Між сторонами вдалося угодити лише 10-годинний
робочий день. Засідання тривало до пізньої ночі (до 23 год. 30 хв.) і, фактично,
закінчилося безрезультатно [505, c.65]. У понеділок вранці 24 січня 1870 р. значна
маса робітників зібралася біля міського арсеналу. Багато з них перебувало в стані
розпачу: по-перше, власників не переконали прийняти демократичний тариф на
оплату робіт, по-друге, пригрозили знизити оплату та закрити підприємства.
В цих умовах “Товариство поступове” та “Гурт лівиці” взяли на себе
провідну роль, особливо, в популярному тлумаченні конфлікту, консолідації й
організації робітничого середовища. Першим кроком стала підготовка, публікація
та поширення відкритого листа серед робітничої спільноти та населення міста про
результати переговорів [505, c.65]. Протистояння власників друкарень і друкарівспілчан вимагало фактичних змін, відтак наступним кроком стало розширення
повноважень членів Тарифної комісії, за якими А. Маньковського, П. Андрешка,
С. Байле, A.Тодшіндлєра i Ю. Сенюка визнали уповноваженими від “Товариства
поступового”, надаючи їм повноту влади від учасників конфлікту, що перейшов у
фазу страйкової боротьби. Незважаючи на морози (сягали до – 30ºС), страйкарі
щоденно виходили на вулиці міста. Через тиждень страйк припинили. У
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літературі радянських часів дослідники наголошують на переможному завершенні
страйкової боротьби, але жодного слова немає, що його організувала й провела
професійна спілка “Товариство поступове”. Керівники підприємств не погодилися
на тариф робітників, але оголосили про збільшення розцінки всього на 1 цент за
тисячу складених літер. Перемога, хоч і мізерна, але все ж таки була за
робітниками [537, c.7] на чолі з “Товариством поступовим”.
10 липня 1870 р. відбулися загальні збори, на яких обрали нове правління
“Товариства поступового”. Головою став Я. Недопад, заступником – Й.Вишневський, членами головного правління – Щ. Беднарський, Л. Зубалевич, А. Тодшіндлєр, В. Яремчишин, Я. Маколондра.
Важлива

місія

“Товариства

поступового”

полягала

в

консолідації

розрізненого робітництва різних галузей. Так, під час виступу робітників
кравецьких майстерень робітники друкарень звернулися до управи товариства
підтримати виступ кравців, зібрати пожертву [505, c.69]. У короткий термін
зібрали 28 фл. допомоги і передали її страйкарям. Про поширення робітничої
солідарності за межі Львова свідчить, що львівські друкарі, отримавши звістку
про страйк робітників в Пешті, на засіданні правління 14 червня 1872 р. ухвалили
рішення про щотижневе відрахування 10 центів від кожного працівника у фонд
угорських страйкарів аж до закінчення їх боротьби [322, c.48]. Для росту
популярності серед друкарів й населення міста “Товариство поступове”
періодично вдавалося до організації відкритих лекцій відомих науковців. Навіть
було ухвалено спеціальне рішення залучати до таких заходів максимальне число
учнів друкарень [325, c.24].
Також доволі активно залучали молодь до освоєння письма, читання книг і
інших друкованих видань. При “Товаристві поступовому” діяла бібліотека, яку
періодично поповнювали благочинці й меценати. Власне, є звернення голови
товариства до колег Губриновича і Шмідта, львівських книгарів, котрі найбільше
посприяли зростанню загальної кількості книжок бібліотеки “Товариства
поступового”, відзначилися значними пожертвами своїх книг, за що правління
товариства складало жертводавцям подяку [239, c.96].
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У травні 1872 р. Статутна комісія від “Товариства взаємної допомоги членів
друкарської справи” та “Товариства поступового” розробила статут “Першої
профспілкової друкарні”, який помістили на сторінках газети “Czcionkа”. У
короткому повідомленні зазначається, що дуже важливою і радісною новиною
можна поділитися зі всіма колегами, адже 2 липня буде остаточно затверджено
статут нової друкарні [166, c.45–46]. Значення друкованого органу для діяльності
“Товариства поступового” було надзвичайно великим. Помітно зростала
відповідальність авторів за достовірність та якість друкованої продукції. Тим
більше згідно розпорядження Міністра внутрішніх справ Австро-Угорщини
№ L.14 477 від 12 вересня 1872 р. газету було визнано фаховим виданням, але за
умови, якщо опублікований матеріал стосуватиметься виключно друкарських
справ і не включатиме белетристики [200, c.106].
В листопаді 1872 р. у Львові розпочався наступний етап боротьби за
встановлення справедливих тарифів на виконані роботи. На засіданні правління
“Товариства поступового” 14 листопада 1872 р. було прийнято рішення розіслати
проект тарифних розцінок до друкарських товариств Львова та інших міст з
нагоди початку тарифного руху [167, c.137]. 21 грудня 1872 р. відбулися збори, на
яких Тарифна комісія подала остаточно підготовлений цінник виконаних робіт
для затвердження. Проте, цього не допустив комісар поліції Косса, який
зіславшись на § 21 Закону від 15 листопада 1867 р., наголосив, що “Товариство
поступове” порушило положення статуту і у зв’язку з цим розпустив збори. Крім
цього, комісар конфіскував усю підготовлену документацію та список осіб, які
були присутні на зборах. Наслідком цієї непередбаченої події стало судова
тяганина. Але суд не виявив ознак злочину учасників зборів, а лише констатував
перевищення повноважень та службову недбалість [505, c.71].
Ігноруючи попередження поліції, члени Тарифної комісії “Товариства
поступового” на наступні загальні збори знову підготували для затвердження
цінник, у якому встановили тариф оплати у розмірі 20 цн. за тисячу знаків. Важко
сказати, чи це була змова власників та керівників друкарень, чи справді дуже
сумлінна робота комісаріату поліції, але 31 грудня 1872 р. голова “Товариства
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поступового” А. Тромпетеур отримав від дирекції поліції Львова наступного
листа: “№ L. 1980. “До шановного “Товариства поступового львівських друкарів”
в руки головуючого пана А. Тромпетеура. Високе Намісництво рескриптом від
28 грудня 1872 р. вирішило: “Товариство поступове” друкарів у Львові
розпускається на підставі § 24 закону від 15 листопада 1867 р…. ” [223, c.3–4].
Вранці 2 січня 1873 р. поліція провела обшук в приміщенні офісу
“Товариства поступового” у Львові. В результаті цього арештувала готівку, акти,
протоколи, фінансові звіти і книжки бібліотеки. Вилучені матеріали перевезли до
поліцейського відділку на тимчасове збереження, до часу поки у судовому
порядку не буде прийнято відповідного рішення щодо дальшої долі товариства. В
газеті “Czcionkа” поміщено пояснення про суть цієї справи: "… вони не можуть
зрозуміти людей, котрі не бажають гинути з голоду і, при наймні, не бажають
погіршення свого здоров'я, а лише бажають оплачуваної роботи для того, щоб
можна було щось відкласти. Ось в цьому і полягає наша провина” [184, c.5–6].
Наприкінці згаданої статті невідомий автор закликає робітників до
солідарності, взаємопідтримки, організації й роботи над новим статутом і
одночасно радить затвердити вже розроблений тариф, щоб показати незламність
духу. Після закриття львівського “Товариства поступового” закрили “Товариства
поступові” в Граці, Відні і інших містах Австро-Угорщини [184, c.5–6].
Поліцейські приписи та свавілля щодо “Товариства поступового” львівських
друкарів лише на короткий період внесли в робітничі ряди пригніченість, страх,
безпорадність й невизначеність дальших дій. Реальне становище штовхало
робітництво до радикалізації, бажання довести до логічного завершення вже
розпочаті тарифні роботи. Оскільки Товариство взаємної допомоги з огляду на
відповідні положення статуту й побоювання наразитися на репресії поліції, не
мало змоги доопрацювати тариф цін на виконані роботи, то вирішили терміново
скликати закриті загальні збори. На зборах створили нову Тарифну комісію, яка
оперативно внесла поправки і призначила конфіденційні (таємні) збори
Товариства на 24 січня 1873 р. у залі Міського арсеналу. Їх основним завданням
було обговорити й схвалити розроблений тариф. Однак, це не вдалося здійснити,
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оскільки на збори прибув комісар поліції, який не допустив відкриття зборів,
порушуючи тим самим закон про конфіденційність зібрань [171, c.35–36]. Тоді
прийняли рішення збиратися невеликими групами і, таким чином, виносити на
голосування проект збільшення заробітної плати, що мало спричинити хвилю
невдоволення й виступів. Але власники підприємств внесли деструкцію в
робітниче середовище. Як зазначено в газеті “Czcionkа”, львівські ливарники
шрифтів отримали значне підвищення заробітної плати, у зв’язку з чим
припинили будь-які протестні дії в своїй роботі [201, c.15]. Крім цього, Тарифна
комісія, обрана з числа колишніх членів “Товариства поступового”, отримала 24
січня 1873 р. тариф принципалів, розроблений під впливом масових невдоволень і
виступів робітників. Підприємці пропонували у своєму тарифі 19 цн. за тисячу
літер, а також з 25 січня завершити 14-денний протест і приступити до праці.
Робітнича Тарифна комісія внесла свої корективи у тариф принципалів і
відправила його підприємцям. Напруження між сторонами неймовірно зросло.
Нарешті, в неділю, 26 січня 1873 р., відбулися збори принципалів, на яких вони
погодилися прийняти робітничий тариф. Таким чином, вдалося уникнути нового
страйку у Львові. Загалом позиція робітників виявилася невигідною з огляду на
виражену ненависть деяких роботодавців, а також контроль поліції на
підприємствах. І як зазначив учасник цих подій Щ. Беднарський, робилося все це
з метою ослаблення робітничої солідарності та придушення прагнення до
кращого життя [171, c.36].
13 березня 1873 р. відбулося засідання вже колишнього правління
“Товариства поступового”. Було оголошено, що конфісковану документацію не
повернуто, а лише статок товариства разом з книгами бібліотеки. Майно поліція
передала голові товариства С. Гучковському. Після обговорення поліцейських
приписів було ухвалено рішення приступити до роботи над заснуванням нового
товариства з радикально-демократичними ідеями, які сповідувало “Товариство
поступове” [505, c.73]. На цьому фактично завершується трирічна діяльність
“Товариства

поступового”,

якому

робітництво

завдячувало

організацією

ефективної боротьби за поліпшення робітничого становища. Саме “Товариство
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поступове” організувало перший страйк львівських друкарів, запровадило перший
тариф на виконані роботи, вело активну культурно-освітню роботу, чим
поступово

змінювало

свідомість

робітництва.

Великою

заслугою

членів

товариства стало заснування незалежної від підприємців Першої профспілкової
друкарні у Львові, хоча її існування виявилося коротким [501, c.113]. У роботі
“Товариства поступового” брали активну участь профспілкові діячі, знані на той
час не тільки у Львові, але й далеко за межами міста й Галичини, а саме: С. Байле,
Я. Недопад, Щ. Беднарський, Я. Гошовський, А. Маньковський, А.Тодшіндлєр,
Л. Зубалевич, Й. Вишневський, В. Яремчишин, Я. Маколондра і ін.
Створення на базі поступовців “Гурту лівиці” стало вищим рівнем
радикалізації діячів профспілок Львова. Ініціатором виступив Щ. Беднарський,
який серед друкарів активно пропагував ідеї соціальної справедливості,
перманентної боротьби за краще життя робітництва. Однак австрійський уряд
упродовж короткого часу в державі закрив всі “Товариства поступові”, називаючи
їх діяльність злочинною. Вже в січні 1873 р. у львівській пресі почали з’являтися
статті, в яких автори прямо запитували читачів, чому немає прагнення до
створення нового товариства [328, c.16].
У випусках часопису “Czcionka” активно обговорювалася проблема
поліцейського

знищення

та

реальні

можливості

відродження

у

Львові

“Товариства поступового” [169, c.28]. Так, у вступній статті 9 випуску зазначеної
газети невідомий автор закликає друкарів відновити діяльність закритої
організації друкарів [172, c.33–34]. Згодом, у 14 номері часопису від 2-го квітня
1873 р. у вступній статті “Сьогоднішнє положення” автор прямим текстом
закликає заснувати нову організацію на засадах соціального поступу [323, c.56].
Створення нового товариства відбувалося поетапно. Спочатку з числа членів
ініціативної групи створили статутний комітет, який очолив Щ. Беднарський. 9
квітня 1873 р. відбулося перше засідання з метою обговорення проекту статуту
організації. Але воно закінчилося безрезультатно. На засіданні лише уточнили
склад Статутного комітету, до якого увійшли: Щ. Беднарський, Й. Вишневський,
Л. Зубалевич, А. Маньковський і В. Годак. Наступне обговорення проекту статуту
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відбулося 12 травня 1873 р. Збори доручили Щ. Беднарському i Л. Зубалевичу
звернутися до юристів для узгодження правових положень. Новому товариству
дали назву “Поступ”. Його статут складався з 34 параграфів. Діяльність
поширювалася на Галичину й Буковину. У статуті передбачили умови створення
Тарифної комісії і Комітету ощадливості [505, c.75]. 31 травня 1873 р. статут
товариства “Postęp”, а також статути Тарифної комісії та Комітету ощадливості
друкарі подали на затвердження до намісництва, але його відкинули [505, c.75].
На засіданні Статутного комітету ухвалили звернутися до відомих правників
Львова за юридичною допомогою і затвердити пропозицію про внесення апеляції
до Міністерства внутрішніх справ Австро-Угорщини. Подання було внесено на
розгляд Міністерства, але й це позитивного результату не дало [168, c.193].
18 грудня 1873 р. в офісі “Товариства взаємної допомоги” знову відбулися
збори львівських друкарів, на яких обговорили відповідь Міністерства внутрішніх
справ і висновок Галицького намісництва у справі статуту друкарського
товариства “Поступ”. Вирішили оперативно поправити проект статуту. За
пропозицією Статутного комітету його прийняли й знову відправили намісництву
на затвердження. Але “… високе намісництво рескриптом не дозволило
заснувати це товариствo на підставі статутів, оскільки ті не відповідають
вимогам закону від 15 листопада 1867 р.” [199, c.7].
Незважаючи на чергову відмову органів влади, львівські друкарі продовжили
пошукову роботу, усвідомлюючи, що саме у організованості їхня сила [324, c.16].
Коротке інформаційне повідомлення про завершення роботи Статутного комітету
над проектом нової редакції статуту поміщено в часописі “Czcionkа” від 18
березня 1874 р. [326, c.24]. Згодом явище та ідея суспільного поступу захопили
багатьох відомих галицьких діячів кінця ХІХ ст. Одним з них був Іван Франко,
який присвятив цій проблематиці низку своїх наукових та науково-популярних
праць [138, 24–40; 139, c.300–348].
Ймовірно, що в подальшому Статутний комітет, реально оцінивши ставлення
та поведінку управління Галицького намісництва, остаточно відмовився від
розробки нового проекту статуту, тому що в наступних випусках часопису більше
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немає жодної інформації про його діяльність. Після чергового відхилення
звернення друкарів до чиновників Міністерства внутрішніх справ, щодо
затвердження статуту товариства “Поступ” cклалося враження, що спроби
львівських поліграфістів утворити товариство припинилися. Однак Статутний
комітет продовжував працювати і 10 січня 1875 р. на позачерговому засіданні
товариства оголосили про новий проект статуту товариства, яке назвали
“Ognisko” (“Вогнище”). За основу взяли статутні положення “Tовариства поступового”. Робота над статутом “Вогнища” вимагала доопрацювання, оскільки певні
статутні положення “Tовариства поступового” суперечили законодавству. Новий
статут мав повністю відповідати вимогам державного закону про товариства і
одночасно бути корисним для усіх членів професійної організації [505, c.117].
На цей раз з процедурою затвердження статуту не виникло жодних проблем.
Розпорядженням намісництва від 6 червня 1875 р. за № L.11884 його було
затверджено [505, с.77]. Статут професійної спілки поліграфістів “Вогнище” мав
14 параграфів. Як зазначено вже у § 1 статуту товариства поліграфістів “Ognisko”,
його основною метою є матеріальна допомога, піднесення морального духу та
фахова підтримка власних членів організації [269, c.35].
Подібно

до

товариства

службовців,

у

зазначеному

товаристві

запроваджувалося три категорії членів: реальні, дорадчі і почесні. Реальним
членом нового товариства міг бути мешканець Львова чи околиць міста, що
працював у друкарській галузі та готовий виконувати обов’язки згідно з вимогами
статуту. Кожен реальний член при вступі до товариства обов’язково вносив
вступний внесок в розмірі 1 фл. Дорадчим членом була особа, спроможна зробити
річний внесок у сумі 5 фл. Особи, які будуть мати перед товариством певні
заслуги, за рішенням загальних зборів могли стати почесними членами [7, c.3].
До категорії членів-засновників товариства віднесли всіх тих, хто після
затвердження статуту і загальних зборів 26 липня 1875 р. виявив бажання
вступити в ряди спілки [505, c.78]. Товариство “Вогнище” в судовому порядку
зуміло довести свою правонаступність і успадкувати арештовані кошти
“Товариства поступового” в сумі 568 фл. 05 цн.
211

Як перемогу, оцінювали колеги обрання керівником Першої профспілкової
друкарні активного поступовця А. Маньковського, що відкривало перспективи на
розвиток організації [501, c.119]. Але, зважаючи на складне фінансове становище
газети “Czcionka” і надзвичайну її важливість, на загальних зборах 7 вересня
1876 р. прийняли рішення збільшити тижневі внески членів товариства на 5 цн.
для підтримки часопису. Проте зібраних коштів виявилося недостатньо, щоб
врятувати видання від краху. Пропозиція об’єднатися з “Товариством взаємної
допомоги друкарів” не отримала підтримку більшості. Члени “Вогнища”
аргументували своє бажання діяти самостійно [505, c.78–79].
Після припинення виходу часопису “Czcionka” львівські друкарі заснували
нову газету під назвою “Praca” (“Праця”). Як зазначено у вступній статті першого
номера друкованого видання, газета є продовженням недавно закритого органу
“Czcionkа”. Її перший номер вийшов у світ 1 липня 1878 року у Львові. Першим
редактором заснованого видання став Я. Вартинський. Виходила газета аж до
1892 р. Редакція друкованого органу знаходилася у Львові на вул. Солодовій, 4.
Частково “Праця” виходила у видавництві друкарні О. Голинського, що існувало
на пл. Бернардинській, 7 (зараз – пл. Соборна, 3), а також Першої профспілкової
друкарні, що на пл. Маріацький, 1 (зараз – пл. Міцкевича). Вартість поквартальної
передплати становила 60 цн. для Львова і 75 цн. для провінції. Газету можна було
придбати і в роздрібній торгівлі. Довготривале видання часопису – це наслідок
зваженої і лояльної позиції редакції до органів державної влади, власників
підприємств, силових структур тощо.
Опрацьовуючи опубліковані матеріали про діяльність друкарів у постійних
рубриках часопису (напр.: “Звіти з друкарських засідань професійних товариств”,
“Повідомлення з друкарського світу”, “Розмаїття”, “Оголошення”, “Надіслане” та
ін.), можна зауважити багатогранне й конкретизоване висвітлення проблематики,
що не тільки ознайомлювало читачів, консолідувало їх громадянську візію, а й
давало добрий аналітичний матеріал для поліції, влади тощо [511, c.185].
Важливим кроком товариства в справі захисту прав працівників друкарень
стало наполягання членів товариства “Вогнище” на запровадженні 9-годинного
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робочого дня та на подальшому підвищенні заробітної плати. Серед іншого було
прийнято рішення про підвищення щотижневого членського внеску до 5 цн.
Щодо реалізації програми загального культурно-освітнього розвитку, у
вихідні та святкові дні членам “Вогнища” читали тематичні лекції. Їх
забезпечував Л. Зубалевич. Періодично організовували пізнавальні екскурсії
пам’ятками міста і його околиць, походи в музей Дідушицьких, Промисловий
музей Львова та інші заклади. Новим явищем в житті поліграфістів Львова стало
створення власного хору. Активно розвивалася бібліотечна справа. Лише в перші
дні її роботи подарували у колекції 178 екземплярів книг [501, c.130].
Яскравим прикладом матеріальної допомоги, соціальної опіки й моральної
підтримки стала організація та проведення товариством “Вогнище” похоронів
померлих колег, довголітніх діячів профспілки (С. Гощинського, А. Скерла і ін.).
Вже в першій половині червня 1879 р. трапилася подія, яка показала
непередбачуваність й рішучість дій влади. Львівська поліція арештувала
керівника Першої профспілкової друкарні А. Маньковського, якого звинуватили у
приналежності до соціал-революційного товариства, союзі з німецькими соціалдемократами, а також у розповсюдженні антидержавних матеріалів про соціалдемократію та її велику місію в суспільстві. У приміщенні видавництва відбувся
обшук, вилучили друковану продукцію та різні речові матеріали. Слідство
тривало понад 10 місяців і весь цей час А. Маньковський та більшість
арештованих друкарів перебували у краківській в’язниці [519, c.120]. Товариство
“Вогнище” надавало моральну підтримку й грошову допомогу родинам
затриманих. Зрештою, згодом слідчі органи не знайшли складу злочину в діях
А. Маньковського, а також ще 35 осіб, їх виправдали та відпустили на волю.
4 вересня 1881 р. відбулися загальні збори товариства. Тоді в його складі
перебувало 45 осіб, а в касі взаємодопомоги було 1475 фл. 99 цн. Ріст коштів
можна пояснити зростанням розміру внесків, добровільними пожертвами спілчан
та порівняно незначними тогочасними витратами. Крім зазначених грошових
допомог арештантам, з робітничої каси видали 5 фл. на передплату та підтримку
преси [501, c.122].
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На початку 1882 р. активізувала діяльність Статутна комісія, котра почала
напрацьовувати зміни для організації співпраці з Товариством народної освіти.
Друкарі зібрали та відправили на відкриття пам’ятника А. Міцкевичу в Кракові 25
фл. 80 цн., а для розширення діяльності у галузі розвитку освіти в Галичині
вирішили відкрити Другу профспілкову друкарню. Рішення прийняли на
загальних зборах 1 грудня 1882 р. Здобутком профспілки друкарів стало
запровадження обов’язкового вихідного дня – неділі [505, c.83].
Станом на 21 квітня 1885 р., згідно з протоколом загальних зборів, в складі
товариства вже нараховувалося 75 членів з загальним статутним фондом 1 637 фл.
34 цн. [501, c.125]. У звіті за 1888 р. зазначено, що у 1887 р. залишок коштів
складав 1 тис. 461 фл. 6 цн. Загальна сума в касі наприкінці 1888 р. становила
2 тис. 119 фл. 12 цн. На зборах головою товариства обрали С. Згодзінського,
заступником – Ю. Обірека. До президії увійшли: Древневський, Галацінський,
Світлик, Пачкович, Пташинський, Чесінський, Ясінський, Губерт, Й. Данилюк і
Ю. Гудец. С. Згодзінський повідомив присутніх, що вводиться стаття виплат,
орієнтована на тих осіб, які безперервно упродовж 10 років сплачували
встановлені суми членських внесків і були членами товариства [254, c.7–8].
Друкованим органом профспілки друкарів Львова від 1889 р. став часопис
“Przewodnik dla spraw drukarsko-litograficznych i t.p.”, який виходив у Львові двічі
на місяць (1 і 15 числа) упродовж 1889–1890 рр. Він був ілюстрованим, мав 8
сторінок тексту невеликого формату, однак, виявився короткочасним виданням.
9 січня 1889 р. під головуванням Ю. Ноймана відбулися загальні звітні збори
товариства “Вогнище”. Спостерігачем на зборах був комісар поліції Котовський.
У звіті зазначено, що дохід організації за 1888 р. склав 977 фл. 26 цн., розхід –
319 фл. 2 цн., тобто отримано 688 фл. 6 цн. чистого прибутку. 24 січня 1889 р. на
зборах членів товариства А. Маньковський запропонував створити пошукову
комісію з 16 осіб на чолі з С. Гучковським для пошуку резервів та нагромадження
додаткового капіталу. На жаль, робота комісії упродовж року результату не дала,
тому вирішили звільнити С. Гучковського з посади голови комісії, а саму комісію
розформувати через низьку ефективність її роботи [256, c.15].
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Чимало зусиль й часу йшло на залучення нових членів до складу товариства
чи повернення колись записаних, що з певних причин покинули його. Так,
1 травня 1889 р. на засіданні управи під головуванням С. Згодзінського оголосили
про отримані заяви від Я. Бернадюка, М. Сітача, О. Бурого і С. Екерта, для них
вступний внесок встановили 2,5 фл. Також вдалося повернути у склад товариства
Ю. Кайдеровича, якому призначили вступний внесок в розмірі 50 цн. [257, c.61].
Окрім того, що зусилля управи скеровували на пошуки нових членів
товариства, траплялися випадки самовільного виходу з його складу. Так,
14 травня 1889 р. голова товариства С. Згодзінський повідомив членів управи, що
з невідомих йому причин товариство покинув складальник шрифтів друкарських
машин С. Янковський та машиніст Л. Свенарський [258, c.70].
Згідно з протоколом загальних зборів товариства “Вогнище” від 15 січня
1890 р., складеного в присутності 46 членів та голови С. Згодзінського, було
підведено підсумки року, що минув. Дохід за рік склав 2 754 фл. 70 цн., розхід –
1 846 фл. 23 цн. Загальний фонд каси взаємодопомоги становив 3 027 фл. 59 цн.
Крім цього, в заставних листах Кредитного товариства знаходилося 2 300 фл., дві
крайові позичкові облігації на суму по 200 флоринів кожна. На рахунку каси
ощадливості перебувало 443 фл. 35 цн. і готівки, що нараховували в основній касі
товариства, значилося 85 фл. 24 цн. [255, c.13–14].
Варто підняти і гендерне питання. До початку 90-х рр. ХІХ ст. жодна жінка,
яка працювала на поліграфічному виробництві, не помічена як член профспілки.
Права жінок на підприємствах були обмежені, а праця мала значно нижчу
тарифікацію. Тому жінки за ту ж саму виконану роботу отримували нижчу
зарплату. У подальшому щодо захисту жіночої праці на виробництвах, а також
забезпечення жінок справедливою платою спостерігаємо поступову реалізацію
ідей соціал-демократії за рівноправність.
Незважаючи на домінування соціал-демократії в профспілковому русі,
фактично до середини 90-х рр. ХІХ ст. профспілки в Галичині залишалися
розпорошеними. Автономно існувала значна кількість профорганізацій (столярів,
кравців, поліграфістів, залізничників, службовців, будівельників, ливарників,
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шевців,

фармацевтів і ін.), які вели свою галузеву незалежну діяльність. Під

впливом соціал-демократичних, політичних, національних, релігійних та інших
ідей у профспілковому середовищі на галицьких землях відбувається помітне
розшарування на прихильників моно- та поліетнічного розвитку.
Важливе значення для згуртування профспілок отримав Перший конгрес
класових (соціал-демократичних) професійних спілок Австрії, який відбувся у
Відні в січні 1893 р. Від поліграфістів Східної Галичини на конгресі також була
делегація. В історичній літературі ми натрапили на декілька згадок про делегатів.
У праці В. Найдус зазначено, що учасником віденського з’їзду був В. Регер, а в
Л. Кіщинського мова йде про трьох делегатів, з яких відомим є лише ім’я
Г. Дашинського. Проте Л. Кіщинський пише, що делегатом від Львова був
Ю. Губерт. Важливість з’їзду профспілок Австрії полягає у створенні єдиного
керівного центру професійних організацій – Центральної Комісії професійних
спілок Австрії (січень 1893 р.) з центральною локацією у Відні [521, c.41].
Особливої актуальності набуло питання про вступ галицьких професійних
спілок до складу загальноавстрійського товариства друкарів та врегулювання
положень статутів. Порівняння матеріалів річних звітів засвідчує, що наприкінці
першої половини 90-х рр. ХІХ ст. товариство “Вогнище” здобуло більш стабільне
фінансове та соціально-економічне становище, ніж “Товариство взаємної
допомоги членів друкарської справи”.
Вірогідно, що поширення “Вогнищем” нових актуальних ідей сприяло росту
чисельності, робило його привабливим в очах кандидатів в члени профспілки.
Тому нічого дивного в тому немає, що знову серед друкарів Львова стали
поширювати й обговорювати проблему об’єднання обох товариств. Найбільша
розбіжність між управами товариств друкарів виникла щодо питання вступу у
загальноавстрійське об’єднання друкарів. Так, управа товариства залишаючись на
консервативних принципових позиціях, вважала неприйнятним такий крок, а
керівництво

“Вогнища”

погоджувалося

на

вступ

у

загальноавстрійське

об’єднання профспілок. Після тривалих перемовин на засіданні управи аж
21 вересня 1894 р. поступовці вирішили самостійно приступили до перекладу
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німецькою мовою статуту свого товариства. Після завершення розгляду низки
питань на засіданні 27 листопада того ж року ухвалили резолюцію, що управа
“Вогнища” дає згоду на вступ до загальноавстрійського об’єднання профспілок
незалежно від того, якою буде прийнята ухвала керівництва товариства взаємної
допомоги [505, c.90–91]. Як на загал, 1894 р. для товариства львівських друкарів
“Вогнище” виявився ще більш успішним, ніж попередній рік. Було отримано
5 119 фл. 56 цн. чистого доходу та зафіксовано 179 членів товариства [505, c.89].
Це товариство стало першим серед профспілок Галичини повноправним
членом загальнодержавної профспілки друкарів Австрії. Такі дії засвідчили
орієнтацію на європейський напрямок розвитку Львова і Галичини в цілому. Було
внесено зміни до статуту товариства, який тепер отримав назву “Статут
“Вогнища”, товариства друкарів, літографів, ливарників літер та споріднених
професій для Галичини, Королівства Краківського та Буковини”. Такий хід подій,
по-суті, розколов членів товариств на два табори. Товариство зайняло ще більш
консервативну позицію, не визнаючи жодних нововведень, а товариство
“Вогнище”, навпаки, захоплювалося прогресивними змінами. Крім цього,
керівництво “Вогнища” через часопис “Kurjer Lwowski” звернулося з офіційною
відозвою до всіх робітників друкарської галузі Галичини та Буковини із закликом
увійти у єдине об’єднання і приєднатися до загальнодержавної профспілки [213,
c.3]. У відповідь голова товариства взаємної допомоги К. Лясковський звинуватив
колег з “Вогнища” у відсутності патріотизму та в егоїзмі. Для владнання
непорозумінь між керівництвом та членами організацій до Львова прибув
керівник загальнодержавного об’єднання профспілок друкарів Австрії К. Хьогер.
31 травня 1895 р. відбулися закриті збори під головуванням Ю. Губерта, у
яких взяло участь 100 членів від обох товариств. К. Хьогер у своїй
півторагодинній промові пояснив присутнім мету і значення діяльності
загальноавстрійського об’єднання, що полягала в консолідації робітничих сил.
Завдання полягало у створенні сильної соціальної структури для захисту прав
працівників друкарської галузі. В результаті промова віденського колеги
отримала схвальні відгуки [505, c.93–94].
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Здобутком і свідченням активної роботи членів “Вогнища” став вихід нового
друкованого органу газети “Ognisko” (“Вогнище”) 20 червня 1895 р. Пріоритетом
діяльності часопису стало висвітлення справ друкарських професій. Видання
позиціонувало як друкований орган Австрійських профспілок друкарів. Головним
редактором став Ю. Гудец, видавцем – Ю. Губерт. Видавали газету в приватній
друкарні Голоба у Львові [234, c.1]. В перший рік часопис виходив один раз в два
тижні, а з 5 липня 1896 р. – тричі у місяць, – кожного 5, 15 і 25 числа. Вартість
річної передоплати складала 2 фл. для львів’ян і 2 фл. 40 цн. для читачів
периферії. Один номер коштував 10 цн., а з лютого 1900 р., у зв’язку з
проведеною грошовою реформою, передоплата на місяць для львів’ян становила 4
крони, для читачів з провінцій – 4 крони 80 геллерів. Один номер коштував
20 гелерів [553, c.34–35].
Знаменною подією робітництва Галичини став Перший з’їзд професійних
спілок галицьких друкарів, який проходив 8 – 9 вересня 1895 року у Львові. Його
роботу відкрив Ю. Губерт. За пропозицією Ю. Гудеца, головою з’їзду обрали
А. Маньковського зі Львова,

заступником –

С. Куровського з

Кракова,

секретарями – Гриба з Станиславова і Вільчинського з Перемишля. Найбільше
число делегатів було зі Львова (Гришецький, Чесінський, Гудец, Губерт, Гемпель,
Маньковський, Мерта, Обірек і Згодзінський). На з’їзд прибули делегати з
Чернівців (Квятковський), Городка (Брохман), Перемишля (Вільчинський і Лазор), Станиславова (Гриб і Яницький), Ярослава (Вітовський), Коломиї (Мюллер),
Золочева (Павліковський), Бродів (Старостка), Тарнова (Філіповський). Очікували
прибуття делегатів з Відня, Нового Санча, Тернополя та інших міст [505, c.95].
Домінантне значення на з’їзді отримала позиція львівських профспілкових
лідерів – А. Маньковського, С. Куровського, В.Теодорчука, які, приймаючи як
об’єктивну

реальність

поліетнічний

склад

населення

Cхідної

Галичини,

відстоювали інтернаціональні засади побудови та розвитку профспілкового руху.
Керівник львівського “Вогнища” Ю. Гудец на конкретних прикладах серед
учасників з’їзду розгорнув пропаганду про необхідність впровадження соціалдемократичної орієнтації усіх профспілок краю, як найбільш дієвої та
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авторитетної серед друкарів. В резолюції учасники з’їзду прийняли ухвалу про
створення на базі львівського товариства “Вогнище” загальногалицького
профспілкового об’єднання поліграфістів під назвою “Товариство друкарів,
ливарників букв і споріднених фахів для Галичини, Великого князівства
Краківського і Буковини “Вогнище” (дод. Г.7–9). Передбачалося, що складовими
частинами організації стануть округи, наприклад, краківський округ [521, c.45].
Присутні на з’їзді також обговорили низку важливих організаційних питань,
взаємоузгоджених дій. Вони колективно прийняли рішення щодо збільшення
тарифів за виконані роботи друкарів [505, c.95].
У результаті активної агітаційної діяльності членам товариства “Вогнище”
вдалося залучити до своїх рядів чимало колег з інших міст. Зокрема, 13 лютого
1896 р. на засіданні управи задовольнили заяви 154 нових членів про вступ до
львівського товариства, а 24 березня 1896 р. прийняли ухвалу про відкриття у
Кракові філії товариства “Вогнище”. Її організаторами стали: Г. Тітц, Ю. Кусіба,
Ю. Дзінбановський, Л. Гурський, Ю. Рачинський та В. Теодорчук. Таким чином,
діяльність профспілки поширились на землі Західної Галичини [348, c.3]. Згодом
подібну філію товариство “Вогнище” відкрило в Перемишлі, де головою обрали
Т. Колкевича, скарбником – Ф. Мадейського, а членами управи – Лазора, Мікрута
і Панкевича [218, c.3]. У відповідь на дії львів’ян влітку 1896 р. у Кракові під
впливом польських соціал-демократів члени місцевих профспілок створили
Профспілкову Комісію класових профсоюзів, яка мала намір стати керівним й
координаційним центром профспілкового руху в усій Галичині [521, c.46].
У грудні 1896 р. у Відні відбувся Другий конгрес класових профспілок
Австрії. Участь у його роботі брали лише польські делегати від Західної Галичини
(Ф. Жакі, Г. Діаманд, К. Желязкєвич), які представляли краківську Профспілкову
комісію [521, c.47]. 26 березня 1898 р. у Перемишлі Краківська Комісія провела
профспілкову конференцію. Її учасники, які не хотіли підпорядковуватися Краківській комісії, виступили за створення в Галичині ще двох Комісій – Львівської та
Перемишльської. Кожна з них мала створити свій округ і незалежне
підпорядкування Центральній Комісії профспілок Австрії у Відні [386, c.97–98].
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Перша профспілкова конференція Перемишльського округу відбулася
29 січня 1899 р. На конференції були присутні 28 делегатів від друкарів та інших
профспілок з Перемишля, Самбора, Дрогобича, Ярослава, Борислава. Почала
свою роботу і львівська Профспілкова комісія, яка у 1899 р. включала 8 галузевих
професійних об’єднань і налічувала 2060 членів. У звіті відзначено, що
найвищому керівному органу підпорядковані професійні спілки поліграфістів,
працівників торгівлі, шевців, кравців, слюсарів, бляхарів, металістів, малярів, а
також товариства “Сила”, “Праця” і “Братерство” [515, c.16].
Під впливом профспілчанських ініціатив львів’ян та перемишльців 26 лютого
1899 р. в Кракові Профспілкову комісію реорганізували у Крайову Профспілкову
комісію. Та сподівання її організаторів, що організація швидко набере сил і
згуртує усі профспілкові організації Галичини, не оправдалися. Можливо, тому 23
липня 1899 р. в Кракові було створено “Професійний союз робітничих
Товариств”. Головою союзу став представник професійної спілки краківських
друкарів В. Теодорчук, а заступником – В. Паславський [521, c.51].
7 листопада 1899 р. помер А. Маньковський, який зробив великий внесок у
справу формування профспілок та розвитку профспілкового руху в Галичині.
Вважаємо за необхідне звернути увагу на те, що саме він підтримував практику
допомоги вдовам і дітям-сиротам. Саме завдяки йому члени управи товариства
“Вогнище” терміново прийняли ухвалу про створення спеціального похоронного
фонду, призначеного виключно для підтримки вдови після смерті її чоловіка, що
був членом професійної спілки [194, c.1].
Реорганізаційні процеси в структурі профспілок тривали і на початку ХХ ст.
Після кількох нарад у Відні з представниками Центральної комісії профспілок
Австрії управа “Вогнища” погодилася на включення членів Товариства в склад
свого товариства, гарантуючи покриття усіх боргових зобов’язань. Вирішальне
значення мало засідання управи 4 жовтня 1901 р., коли голова спілки Ю. Гудец
оголосив заяву про наміри об’єднати обидві професійні спілки [505, c.106].
Відповідно до умов об’єднання все майно та приміщення управи “Товариства
взаємної допомоги членів друкарської справи” переходило у власність товариства
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“Вогнище”. Крім цього, більшість членів “Товариства взаємної допомоги членів
друкарської

справи”

підтримали

пропозицію

приєднання

до

товариства

“Вогнище” [235, c.52]. Членом “Вогнища” міг стати кожен мешканець Львова чи
округи, занятий у друкарстві. Відмову в прийнятті можна було оскаржити на
зібранні товариства. До складу управи входив голова, його заступник, 11 членів,
обраних терміном на один рік. Окремо обирали секретаря, скарбника і
бібліотекаря. Загальні збори членів товариства відбувалися двічі на рік – у березні
та вересні.
Важливо наголосити, що жінки стали вагомою силою в діяльності
профспілок. Фактично у ХІХ ст. жінка перебувала в безправному становищі. І
лише на початку ХХ ст. галицьке суспільство звертає увагу на жінку як активного
учасника виробничих, культурних, освітніх процесів. Також і профспілки
долучалися до гендерного наступу. Товариство львівських друкарів “Вогнище”.
виступило

ініціатором

створення

“Товариства

допоміжного

персоналу

друкарської справи”, членами якого, переважно, були жінки. 13 грудня 1903 р.
відбулися перші загальні збори “Вогнища”, де виступив Ю. Гудец, який
наголосив на складному й нерівноправному становищі жінок на виробництвах,
нагальній потребі залучення жінок у профспілки та їх керівні органи. Тоді ж
відбулися вибори, в результаті яких головою товариства стала М. Левицька,
заступником – Е. Цюман, М. Бенько – скарбником, Л. Ходорович – секретаркою.
Членами управи учасники зборів обрали: М. Кост, К. Лісовську, М. Станечек,
Ю. Крушельницького, Я.Венгрин. При товаристві створили Контрольно-ревізійну
комісію, яку очолила П. Килинкевич, членами комісії стали А. Пікевич,
К. Шеремета, П. Мулярська і М. Орнович [505, c.109].
Однією з помітних подій початку ХХ ст. для товариства “Вогнище” стало
відзначення 30-ї річниці від заснування організації та 10-річчя перебування у
складі загальноавстрійського профоб’єднання друкарів. Відзначення пам’ятних
дат мало відбутися 27 серпня 1905 р.
На шпальтах часопису “Ognisko” надрукували запрошення для всіх охочих
відсвяткувати разом знаменні події. Однак заплановану помпезність скасувало
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галицьке намісництво, жандармерія та поліція унаслідок революційних подій в
Росії, які на початку літа 1905 р. перекинулися на підросійські землі України.
Святкування розпочали промовою голови товариства Ю. Гудеца, який окреслив
основні здобутки та віхи історії “Вогнища” [156, c.3]. З привітальним словом від
профспілки друкарів Краківської філії виступив її керманич Місьолек. Далі слово
надали артисту міського театру Львова К. Адветовичу, який декламував
похвальний вірш про товариство [247, c.3].
17 травня 1907 р. відбулися вибори до парламенту (віденського рейхстагу).
Переконливу перемогу у VII окрузі Львова здобув голова товариства львівських
поліграфістів “Вогнище” Ю. Гудец, який набрав 2 911 голосів виборців проти
2 190 голосів свого найближчого конкурента [505, c.120]. Це був перший випадок,
коли представник профспілки став депутатом державного органу влади. Згодом,
16 березня 1909 р. на черговому засіданні управи активного діяча товариства
“Вогнище” П. Лаврова делегували на черговий з’їзд Української соціалдемократичної робітничої партії [312, c.3]. Зрештою, варто наголосити, що
Українська соціал-демократична партія була однією з небагатьох політичних сил,
яку найбільше підтримували не тільки профспілки, але й звичайне робітництво,
селянство, службовці та інтелігенція Східної Галичини. Філії УСДП існували у 13
містах краю, що давало змогу проводити послідовну та злагоджену політику
серед

місцевого

населення.

Певним

показником

суспільного

авторитету

зазначеної політичної сили також було те, що на парламентських виборах 1907 р.
зазначена політична партія набрала близько 29 тис. голосів, що дало змогу
отримати 2 посольські мандати до найвищого законодавчого органу держави [561,
c.948–951].
Професійна спілка львівських друкарів “Вогнище” стала ініціатором
створення філій товариства у багатьох містах Східної Галичини. Вона не тільки
захищала соціально-економічні інтереси своїх членів, наполегливо відстоювала
перед роботодавцями питання створення належних умов праці, запровадження
техніки безпеки, медичного забезпечення, отримання гідної заробітної плати,
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надавала грошову допомогу хворим колегам, вдовам, дітям-сиротам, інвалідам,
пенсіонерам товариства.
Періодично, для узгодження діяльності, вирішення поточних питань і навіть
для вшанування ювіляра члени товариства “Вогнище” скликали наради, загальні
збори, товариські зустрічі, з’їзди тощо. Одним з них став товариський з’їзд з
нагоди виходу на пенсію та вшанування заслуг Ю. Гудеца. Яскравим свідченням
публічної культурно-просвітницької діяльності товариства “Вогнище” стала
організація чоловічого хору з числа членів власної професійної спілки, яка
відбулася на початку ХХ ст. Його учасниками були робітники різних фахів
поліграфічного виробництва друкарень, літографій, ливарень, папірень, книгарень
Львова. Відбір та персональне прослуховування кандидатів здійснював професор
Ф. Домішевський, який також був художнім керівником та диригентом хорового
колективу. Задум створення хорової капели друкарів виходив із практичної
організації та церемоніальної потреби виконання релігійного скорботного співу за
померлими товаришами. Але згодом значення використання хорового співу
розширилося. Їхній спів ставав прикрасою не тільки на поминальних, але й на
різних розважальних, ювілейних, творчих та інших заходах товариства. Виступи
хору львівських друкарів відзначалися великою полярністю не тільки у Львові,
але й у Відні, Кракові, Празі, Римі, Будапешті та інших містах імперії.
Діяльність товариства “Вогнище” мала різні напрями. Особливе значення
серед них відводили турботі про відновлення здоров’я членів своєї професійної
спілки. На власні кошти в с.Микуличин, що на Станиславівщині, спорудили
відпочинково-оздоровчий комплекс, який назвали “Дім здоров’я”. Його урочисте
відкриття відбулося 15 травня 1910 р. [179, c.2]. Згодом відпочинково-оздоровчі
бази відкрили і в інших населених пунктах й місцевостях Прикарпаття та Карпат.
Професійна спілка львівських поліграфістів намагалася постійно стояти на
захисті інтересів членів товариства. У передвоєнний період вона об’єднувала
робітників поліграфічної промисловості різних професій, хоча у внутрішній
структурі окремі підрозділи складали машиністи, ливарники, коректори,
складальники, пресувальники, літографи і т.п.
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Певною інновацією в діяльності професійної спілки львівських поліграфістів
“Вогнище” стало відкриття у Львові власного закладу харчування під назвою
“Міська кухня” За пільговими цінами тут могли харчуватися члени товариства
“Вогнище”. В період виступів та боротьби заклад харчування ставав надійною
опорою страйкарів. Працівниками закладу були виключно члени та членкині
профспілки львівських поліграфістів. Вже в перший рік існування завдяки високій
якості наданих послуг, доступній вартості, культурі обслуговування, “Міська
кухня” здобула велику популярність у Львові. Важливим стало те, що вона
приносила “Вогнищу” стабільний прибуток.
Фінансування проектів та забезпечення індивідуальних потреб членів
товариства здійснювала позичкова каса “Поміч” (“Pomoc”), яку разом з управою
після приєднання “Товариства взаємної допомоги членів друкарської справи”
(1901 р.) до складу товариства “Вогнище” перенесли з вулиці Личаківської, 14 у
Львові на вул. Пекарську у приміщення будинків 18 та 20. У відповідності до
положень статуту товариства “Вогнище” матеріальною допомогою профспілкової
каси могли періодично скористуватися усі члени організації.
Особливо важливе значення мала безповоротна грошова допомога, яку
надавали члену профспілки з каси товариства у випадку хвороби й тимчасової
втрати працездатності, каліцтва на виробництві чи у побуті, втраті майна
(пожежа, повінь і ін.), смерті годувальника або членів його сім’ї, забезпеченні
вдів, дітей-сиріт та у багатьох інших випадках. У склад її першої управи увійшли:
Оланський, Тельман та Екєрт. Головою наглядової ради каси взаємодопомоги
обрали Ю. Обірека.
Велику увагу у передвоєнний період керівництво товариства “Вогнище”
відводило організації та проведенню спортивних змагань, творчих вечорів,
диспутів, вшанувань ювілярів й різних культурно-освітніх заходів, туристичних
походів, мандрівок, суспільно-корисних робіт, що піднімало авторитет та
значення спілки. У планах 1914 року було зроблено акцент на еволюцію
соціальної інфраструктури організації. Для дітей членів профспілки товариства
“Вогнище” до кінця поточного року планували відкрити у Львові дитячий садок, а
224

також юнацькі відпочинкові табори у Карпатах та в Брюховичах. Однак вибух
Першої світової війни перервав мирні плани розвитку професійного товариства.
Отже, професійна спілка львівських поліграфістів за період своєї діяльності
від 1867 до 1914 рр. пройшла довготривалий, тернистий та надзвичайно складний
процес еволюції від каси взаємодопомоги до повноцінної організації. Він тісно
переплітався з організаційними, соціальними, економічними, національними,
релігійними, політичними проблемами суспільства. Серед міст Східної Галичини
помітно виділявся Львів, де зосередилося найбільше промислових підприємств,
була концентрація робітників, службовців й інтелігенції, що стало важливою
умовою виникнення та діяльності профспілок. Серед виробництв Львова
домінувала друкарська справа, яка відзначалася не тільки давніми традиціями
взаємодопомоги, але й висококваліфікованими фахівцями.
Державне законодавство легалізувало профспілки та об’єднання, на що
вплинули революційні події 1848–1849 рр., падіння кріпосного права, законодавчі
реформи 1860–70-их рр. Враховуючи поліетнічний характер населення краю,
профспілки львівських друкарів у своїй повсякденній діяльності згуртовували
робітників різних національностей, що стало однією з характерних особливостей
формування та еволюції профспілкового руху в Східній Галичині. Важливими
подіями стало заснування та видання власних часописів, відкриття Першої
профспілкової друкарні, можливість легально проводити збори, засідання, віча,
подавати роботодавцям свої петиції і, навіть, організовувати виступи й протести.
Місія профспілки виявилася надзвичайно потрібною, особливо, коли робітник
опинявся в складній життєвій ситуації, яку могла спричинити втрата місця праці,
хвороба, каліцтво, смерть чи інше. Крім цього, профспілка львівських друкарів
дбала про культурно-освітній розвиток членів організації. Свідченням стало
заснування бібліотек, музичної капели, хору друкарів. Періодично відбувалися
спортивні, культурно-пізнавальні, розважальні та інші заходи, що сприяло
піднесенню рівня культури, особистої та колективної відповідальності. Особливу
увагу надавали організації оздоровлення та відпочинку, відкрили власний заклад
харчування, відпочинково-оздоровчу базу, вели будівництво дитячих та юнацьких
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таборів відпочинку. Напередодні Першої світової війни професійне товариство
львівських друкарів стало прикладом для створення та діяльності багатьох
профспілок не тільки Східної Галичини, але й всієї Австро-Угорської імперії.
4.4. Профспілки освітян
Першим дієвим об’єднанням освітян на землях Галичини стало “Педагогічне
товариство у Львові” (“Towarzystwo Pedagogiczne we Lwowіe”), котре в сучасній
польській історіографії називають не тільки місцевим об’єднувальним органом,
але й науковим та професійним об’єднанням педагогів краю [554, c.43]. На його
діяльність часто опиралися депутати Галицького крайового сейму і “Крайової
педагогічної ради”, якa нерідко виступала як проміжна ланка між державними
навчальними інституціями та суспільством [224, c.194]. Виникло “Педагогічне
товариство у Львові” завдяки державній політиці Австрійської держави у царині
освіти. Ще від кінця XVIII ст. саме в освіті наполягали на потребі запровадити
навчання державною, тобто німецькою, мовою. А це, без будь-якого сумніву,
викликало незадоволення у місцевого населення. Адже Східна Галичина, яка
станом на середину ХІХ ст. була заселена переважно українцями та поляками.
Позаяк ці терени розглядались австрійським урядом як віддалений регіон, тому
організацію навчальних закладів та їх роботу бачили серед пріоритетів на шляху
асиміляції мешканців. Відтак запроваджували навчання незрозумілою для галичан
чужою мовою [524, c.1].
Призначення намісником цісаря у Галичині польського графа Аґенора
Ґолуховського – активного борця за впровадження навчання в місцевих школах
польською та українською мовою та за обмеження німецької мови в навчальних
закладах усіх рівнів – суттєво й позитивно вплинуло на згуртування місцевих
освітян [571, c.629]. Саме його багато дослідників вважає ініціатором створення у
Львові 22 липня 1867 р. “Крайової шкільної ради” [268, c.53–55] – найвищого
наглядового та виконавчого освітянського органу влади в регіоні. Також йому
належить розроблення, прийнятого парламентом 28 серпня 1867 р. закону “Про
мови для середніх та народних шкіл Галичини”, у якому було офіційно
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затверджено викладання української та інших національних мов в шкільних
навчальних закладах [291, c.55–56; 292, с.14].
На хвилі реформ та запровадження прогресивних радикальних суспільних
перетворень, які в шістдесятих роках XIX ст. здійснила Австро-Угорська
монархія, 23 січня 1868 р. розпочала свою роботу “Крайова шкільна рада” [205],
за безпосередньої участі якої у Львові згодом створено “Педагогічне товариство”
(з 1906 р. – “Польське педагогічне товариство”). Його головна управа
розташувалася у Львові на вул. Фрідріхів, 10 (зараз – Л. Мартовича, 10), а
діяльність поширювалася на всі населені пункти Галичини.
У першому статуті “Педагогічного товариства” зазначено, що своїми
завданнями освітяни вважають активну роботу, скеровану на ефективну еволюцію
освітньої галузі, сприяння у проведені шкільної реформи в Галичині, надання
матеріальної та моральної взаємної допомоги членам організації [114, c.1], що, як
спостерігаємо є суголосним із соціальною місією професійних спілок.
Педагогічному товариству в системі управління підпорядкувались різні
територіальні об’єднання (наприклад, педагогічні гуртки), філії або відділи
освітян Галичини, які найчастіше виникали у повітових містечках та гуртували
навколо себе священнослужителів й вчителів шкіл найближчої округи. Зауважено,
що повітові відділи кількісно доволі швидко зростали. Так, вже у 1868 р. створено
19 відділів “Педагогічного товариcтва”. Найбільшими серед них були філії у
Бялій, Дрогобичі, Яслі, Коломиї, Кракові, Новому Санчі, Перемишлі, Жешуві,
Тернополі і Тарнові. У наступному, 1869 р., виникло сім нових філій педагогів
Галичини, а в 1870 р. – ще шість освітянських організацій [523, c.62, 64]. Згідно з
реєстраційними даними в період 1868–1869 навчального року до складу
“Педагогічного товариства” належало 1500 осіб, в наступних трьох роках було
відповідно: 2200, 2400 і 2500 членів [231, c.409]. Документи свідчать, що ідея
заснування “Педагогічного товариства” у Львові народилася в середовищі
місцевої галицької інтелігенції.
Зараз важко однозначно сказати, хто першим з числа інтелігентів висловив
думку про його створення. Але, зокрема, відомо, що на засіданнях Галицького
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крайового сейму часто з обґрунтованими пропозиціями про необхідність
заснування організації освітян краю виступав граф Адам Потоцький, який тоді
належав до найбагатших представників місцевої польської аристократії. Крім
цього, важливо наголосити, що в тогочасній пресі є низка аналітичних статей про
шкільну реформу (1864 р.), її важливе значення для дальшого розвитку
суспільства, проблеми реалізації. Нагальну потребу створення товариства освітян
Галичини помістило чимало відомих осіб. Серед них помітно виділявся педагог та
публіцист С. Савчинський, ректор Краківського Ягелонського університету
Ю. Дітль та багато інших [523, c.2].
Активно серед багатьох представників галицької інтелігенції діяв львівський
мовознавець і педагог Б. Трасковський. Враховуючи багатонаціональний склад
Галичини, він поширював основну ідею заснування педагогічного товариства, у
яке на федеративних умовах мали входити і незалежно функціонувати місцеві
(національні) відділи освіти [543, c.47].
При створенні товариства взяли до уваги пропозицію редактора журналу
“Школа”, професора Львівської політехніки д-ра К. Машковського. Він вважав,
що не варто чекати на формування місцевих осередків, а відразу розпочати
організацію центральної структури. У складі товариства К. Машковський бачив
участь не тільки осіб, професійно пов’язаних з шкільною справою, але й таких,
хто своєю працею був готовий довести свою професійну придатність для
організації й проведення якісної роботи освітянського товариства [507, c.4]. На
початку 1868 р. К. Машковський оголосив про скликання з’їзду педагогів
Галичини, на якому планувалося обговорити проблеми становища та дальшого
розвитку освіти.
На першому засіданні з’їзду педагогів Галичини 24 лютого 1868 р., взяло
участь 280 осіб, від парафій, шкіл, гімназій, вищих навчальних закладів з різних
куточків Галичини [246, c.215]. Парафії, здебільшого, делегували священників, які
були організаторами прицерковних шкіл. Головування на з’їзді доручили
відомому львівському педагогу А. Малецькому, який на той час був професором
польської літератури Львівського університету, а також членом головної управи
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“Крайової шкільної ради” [544, c.379]. Серед делегатів переважали представники
від навчальних закладів Львова. Однак помітну частку осіб складали вчителі
повітових українських та польських шкіл, які представляли, так звані, народні
школи. Часто під поняттям “народна школа” розуміли різнорівневі навчальні
заклади: початкові, парафіяльні, тривіальні, нормальні, головні і т.д. Навчання в
них тривало залежно від статусу від одного до семи років і залежало від числа
учнів. Польські народні школи мали назву “Szkola ludowa”, німецькі –
“Volksschule”, а українські школи залишилися народними школами [572, c.1703].
Найбільш помітна реорганізація народної освіти на галицьких землях стала
відбуватися в 50–60-х рр. ХІХ ст. під впливом суспільно-політичних та освітніх
реформ, які здійснювала влада, завдяки діяльності створених у той час
національних громадських культурно-освітніх організацій.
Окрім вчителів, численне представництво на з’їзді отримало чорне та біле
духовенство (монахи, парафіальні священики, дяки), які репрезентували дяківки й
парафіяльні школи. Тематика виступів делегатів відзначалася строкатістю і іноді
лише дотично пов’язувалася з навчально-виховними і іншими питаннями освіти.
Проте найважливішим на з’їзді стало прийняття рішення про створення
педагогічного товариства у Львові, яке ухвалили на другому засіданні 25 лютого
1868 р. Ідею створення координаційного центру освітян Галичини підтримали усі
учасники з’їзду. Тоді ж було обговорено й затверджено статут організації освітян,
а також встановлено категорії її членів (звичайні, дорадчі й почесні), визначено
умови вступу та вибуття, організаційну структуру побудови, а також обов’язки й
права [114, c.2]. Головною умовою того, щоб стати членом товариства, була
зайнятість в освітній галузі. Крім цього, кандидат мав висловити у письмовій
формі своє бажання стати членом організації, а потім сплатити 3 фл. вступного і
6 фл.

щорічного

внеску.

Вносити

кошти

можна

було

одноразово

або

поквартально. Національність кандидата в члени товариства значення не мала. За
задумом організаторів, нагромадження коштів згодом дало б змогу його членам
користуватися фондами, отримувати допомогу чи позику. Але таке право не
поширювалося на дорадчих членів, які не сплачували внесків [114, c.2].
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На різні посади тимчасового Комітету головного управління товариства
учасники з’їзду обрали 14 кандидатів та 7 їхніх заступників. До керівного складу
увійшли Й. Зелонацький – професор Львівського університету, Ф. Стрілецький –
професор Львівської політехніки, С. Собєський – директор гімназії, Є. Маньковський – професор народної школи, Я. Чапельський – професор народної школи,
С. Хлібовський – професор реальної школи, В. Міхна – професор народної школи,
К. Машковський – професор Львівської політехніки, С. Самолевич – професор
гімназії, Мунк – професор народної школи, Я. Добрянський – редактор “Gazety
Narodowej”, В. Жмурко – професор Львівської політехніки, Седмограй – професор
народної школи, Т. Козловський – професор реальної школи. Заступниками
членів головної управи обрали: д-ра Майхера – професора народної школи, д-ра
Фридриха – професора народної школи, д-ра Т. Станецького – професора гімназії,
Масінського – професора реальної школи, д-ра І. Шараневича – професора
академічної гімназії, Гамерського – професора академічної гімназії, д-ра
Зілінського – професора школи [245, c.19].
Навіть

побіжний

аналіз

персонального

складу

управи

“Товариства

педагогічного”, який був представлений польськими та русинськими (нагадаємо,
тоді українців називали русинами) освітянами Галичини, дає вагомі підстави
твердити, що на час заснування – це був міжнаціональний керівний орган в галузі
освіти. Його головно представляли поляки та українці (євреїв, караїмів та німців,
які створювали свої навчальні, релігійні та культурно-освітні заклади, у
товаристві майже не було).
Конкретним прикладом, що свідчить про міжнаціональний характер
товариства, є уведення до складу головного правління освітян Галичини українця,
на той час викладача Української академічної гімназії у Львові, І. Шараневича.
Фактів того, що професор І. Шараневич відстоював законні права українців, є
чимало. Зрештою, свідченням того, що до останнього подиху свого життя він
залишався українцем свідчить епітафія україномовного напису, зробленого на
поховальній плиті його могили, що знаходиться на Личаківському кладовищі у
Львові в роки складних польсько-українських стосунків, в добу панування австро230

угорської влади (1901 р.). Крім створення “Педагогічного товариства” на другому
засіданні першого загального з’їзду освітян Східної Галичини, що відбулося
25 лютого 1868 р. під головуванням д-ра A. Малецького, обговорювались багато
інших питань. Було визнано й затверджено статус мандрівних вчителів,
запроваджено в школах заняття з фізичної культури, узгоджено положення про
принципи надання добровільних пожертв і внесків та ін. [245, c.278].
Відповідно до положень статуту у “Педагогічне товариство” могли вступати
не тільки вчителі, але особи, які цікавилися станом справ у народній освіті,
діяльністю шкіл, вихованням молоді, прагнули дієво впливати на стан розвитку
шкільництва, виховних та освітніх процесів. Тому серед членів організації були
не тільки вчителі і священослужителі, але й державні чиновники різних рівнів,
приватні підприємці, лікарі, фармацевти, журналісти, адвокати, судді та ін.
Але переважну більшість становили народні вчителі, які представляли
початкові та середні навчальні заклади Східної Галичини. Вони разом з
викладачами вищих шкіл (головно Львівського університету і Львівської
політехніки) складали основу педагогічного товариства. Спектр питань, якими
цікавилося і які піднімало “Педагогічне товариство” на початках своєї діяльності,
носив строкатий характер, переважно, побутового рівня: ремонт шкільних
приміщень, забезпечення шкіл паливом і т.д. Проте важливо, що серед засадничих
завдань щойно створеного товариства було поліпшення матеріальних умов
проживання та праці народних вчителів, поступове піднесення суспільного
престижу педагогічної праці, пошук ресурсів та можливостей для підтримання
талановитих учнів з незаможних галицьких сімей і ін. [114, c.1–3]. Пріоритетом у
роботі членів управи “Педагогічного товариства” стала реалізація шкільної
народної освіти із врахуванням національних проблем. Відгомін про це пішов за
межі

Австро-Угорської

імперії.

Підтвердженням

міжнародного

визнання

організації освітян є лист-подяка з Бельгії, де вказувалося, що за товариством
пильно спостерігають у Європі і радіють його досягненням. Також на знак
дружби бельгійські колеги надіслали грошову допомогу для вдови члена
товариства в розмірі 8 фл. 80 цн. [212, c.509].
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Не залишилася поза увагою пропозиція про те, щоб з середовища вчителів
народних і вищих шкіл утворити окремі репрезентативні організації, а саме:
невеликі групи, які б спеціалізувалися на конкретному вузькому профілі,
наприклад, історія, економіка, математика, географія, рідна та іноземна мова і т.д.
У своїй повсякденній діяльності головна управа “Педагогічного товариства”
робила особливий акцент на потребу реалізації державної реформи шкільної
народної освіти в Галичині. Ймовірно, що саме завдяки створенню можливостей
соціального захисту своїх працівників вдавалося збільшувати число освітянських
представництв в різних, особливо у бідних регіонах краю. Важливим завданням
членів управи товариства було заснування нових навчальних закладів початкової
та середньої освіти. Деякі з них, особливо у приміських селах Львова, виникали в
результаті безпосередньої опіки членів товариства.
Під впливом протекції депутатів Галицького сейму вдалося добитися
прийняття закону, а згодом і відкрити вчительські семінарії і жіночі школи [523,
c.2–5]. Так, 1869 року в місті Тарнові відкрили 5-річну середню жіночу школу, у
Жешуві – жіночу гімназію, в 1870 р. – відкрилася 3-річна вища жіноча школа в
Станиславові, де керівництво закладом доручили професорові Бодинському.
Наглядові функції від “Педагогічного товариcтва” виконувала п. Свірська.
Вчителями у зазначений навчальний заклад зі Львова скерували професорів
Затхея, Франковського, Бодинського, Саноцького, Ломницького, Панусевича,
Керікарто, вчительками – Дорожевську та Карт [231, c.703]. У вищій жіночій
школі викладали релігію, польську, німецьку, українську, французьку мови,
арифметику, загальну історію, історію Польщі, географію, малювання, каліграфію
та трудове навчання. Навчання тривало у робочі дні з 8 до 13 години. Плата учнів
за здобуття освіти складала 30 фл. в місяць і 1 фл. вступного внеску [231, c.703].
В 1872 р., завдяки старанням та наполегливості членів товариства, відкрито
3-річну вищу жіночу школу в місті Ярославі, у 1873 р. – 3-річну вищу жіночу
школу в Коломиї, в 1876 р. – 3-річну вищу жіночу школу у Стрию [543, c.48].
Також завдяки клопотанню повітових відділів та головної управи педагогічного
товариства у 1880 р. вдалося відкрити промислову школу в Ярославі; в 1882 р. – у
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Перемишлі, Жешуві та Сокалі; в 1883 р. – у Дрогобичі та Станиславові; в 1885 р.
– в Бережанах і ін. [523, c.66].
Організація освітян приділяла велику увагу видавничій справі. Її метою було
забезпечення шкіл підручниками, зошитами, пропагування ефективних методів
навчання та вмінь вчителів, популяризація різних наукових дисциплін, залучення
молоді до читання книг, запровадження спрощеної форми навчання для старших
категорій населення тощо. У відозві головного управління товариства за 1877 рік,
до повітових відділів освіти, йшлося про необхідність поширення в навчальних
закладах Галичини зважених педагогічних принципів навчання, надання учням
шкіл доступних, якісних, методично обґрунтованих підручників та потребу
організації постійного розповсюдження інформації, яку кожному освіченому
громадянинові країни і, перш за все, вчителеві потрібно знати [282, c.88].
Видавнича діяльність, окрім вписових та поточних внесків, формувала
основні доходи товариства. Упродовж 1868–1908 рр. товариство на власні кошти
видало друком та реалізувало 114 позицій різних видань, призначених для молоді,
56 – для вчителів і вихователів, 47 – шкільних підручників, 38 – наукових
публікацій, 19 – видань науково-популярного характеру. Крім того, випущено
пісенники, мапи, підручні матеріали для шкільного навчання, збірники законів і
положень, значну кількість шкільної навчально-методичної літератури [523, c.70].
Потрібно наголосити, що проблеми середньої шкільної освіти з появою
“Педагогічного товариства” вийшли з маргінального поля галицької спільноти і
часто ставали причиною дискусій на шпальтах польськомовного періодичного
видання товариства – газети “Школа” (“Szkoła”) – друкованого органу організації
освітян. Часопис заснував ще задовго до створення “Педагогічного товариства”
львівський книголюб та діяч у галузі народної освіти Галичини К. Вільд. У 1869–
1870 рр. він видавав окремий додаток до часопису, у якому публікував матеріали,
присвячені шкільним справам. У грудні 1870 р. К. Вільд передав часопис головній
управі “Педагогічного товариства”, що став його друкованим органом [543, c.50].
У різні роки відповідальними редакторами видання були: К. Машковський
(1868 р.),

Б. Трасковський

(1869–1870 рр.), П. Свенціцький

(1870–1871 рр.),
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С. Самолевич (1873–1875 рр.), Л. Татомир (1876–1882 рр.), Б.Барановський (1882–
1885 рр.), Л. Дзєдзіцький (1885 р.), Р. Старкель (1886–1888 рр.), М. Барановський
(1888–1895 рр.), М. Вармський (1896–1897 рр.), Щ. Парасевич (1898–1900 рр.),
К. Фалькевич (1900 р.), Л. Тікала (1902 р.) [560, c.43].
Утворення “Педагогічного товариства” cприяло згуртуванню розпорошених
у повітах польських та українських вчителів, а також вплинуло на вирішення
важливих освітянських питань державними структурами. Внутрішній розвиток
товариства не тільки супроводжувався поступовим кількісним зростанням, але й
складними процесами диференціації його членів, що найбільш помітно
відбувалося

в

руслі

ступеневого

культурно-освітнього,

фахового

та

міжнаціонального рівнів.
Менш-більш стабільно організація освітян розвивалася до 1884 р., тоді
відбувся перший розкол і актуалізувалося питання про створення окремого
“Товариства вчителів вищих шкіл” з центральною управою у Львові [543, c.48–
49]. Проблема розколу та різнопланових дискусій в товаристві загострювалася у
трактуванні принципів й застосуванні різних методів до навчання. Підсилював
розмежування нерівний соціальний статус педагогів, наприклад, вчителів
сільських шкіл та професорів вищої школи, які взяли на себе керівництво
діяльністю товариства. Тоді до структури організації працівників вищих шкіл
Східної Галичини перейшла не тільки частина рядових членів, але й багато
відомих осіб з числа колишніх засновників, організаторів, представників
тогочасного керівного cкладу “Педагогічного товариства” [291, c.14]. Таким
чином, “Товариство вчителів вищих шкіл” з 1884 р. стає окремою структурою в
галузі організації вищої освіти на галицьких землях.
Найвищим органом “Педагогічного товариства” були загальні збори членів (з
1903 р. – загальні збори делегатів). На загальних зборах освітяни колективно
обговорювали та затверджували стратегічні напрями розвитку освіти. Зазвичай
такі засідання відбувалися один раз в рік. Найчастіше їх скликали у липні, перед
початком нового навчального року. Вони тривали 2–3 дні. В окремих випадках
управа товариства могла скликати загальні позачергові збори. Зазвичай їх
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проводили у Львові (1868, 1869, 1871, 1873, 1886, 1894, 1898 і в 1902 рр.). Загальні
збори товариства також відбувалися у Кракові (1869, 1881, 1900 рр.); Перемишлі
(1874, 1885, 1901 рр.); Станиславові (1875, 1887, 1897 рр.) [544, c.380].
Першим головою “Педагогічного товариства у Львові” став професор римського права львівського університету Й. Зелонацький. Він керував товариством
лише упродовж одного року. Згодом його наступники К. Машковський (1869 р.) і
Ф. Стрілецький (1870–1872 рр.), на той час професори львівської Технічної
академії (згодом – Львівської політехніки), також не відзначалися довготривалим
й успішним керівництвом. Видається, що найдовше товариством освітян
Галичини правив С. Савчинський (від 1873 до 1891 рр.). На час обрання на посаду
голови педагогічного товариства він був директором вчительської семінарії у
Львові.

Його

також

обирали

депутатом

Галицького

сейму,

депутатом

австрійського парламенту, членом Крайової педагогічної ради. Саме в період
правління С. Савчинського відбувся розкол та вихід з рядів товариства освітян
викладачів вищих шкіл. Головою педагогічного товариства упродовж 1892–
1896 рр. навіть був Юрій Чарторийський – нащадок відомої родини польських
магнатів Чарторийських. Потім на короткий період (1897 р.) товариство освітян
очолював економіст С. Щепановський, який, крім педагогіки, захоплювався
журналістикою. Він також був одним із засновників й активних подвижників
розвитку нафтової промисловості в Галичині [543, c.51].
З числа керівників “Педагогічного товариства у Львові” також помітно
виділяється діяльність Г. Малаховського, який за фахом був правником.
Початково працював суддею, потім – адвокатом, а на переломі віків – став
президентом Львова [543, c.49–53].
Як було згадано вище, вже на першому році існування “Педагогічне
товариство” мало 19 філійних відділів. Їх число поступово зростало. Так, в 1875 р.
нараховується 32 філії товариства, в 1878 р. – 40, у 1889 р. – 48, в 1892 р. – 61, а в
1896 р. – 69. Після 1896 р. число відділів почало спадати і вже в наступному році
стало 57 філій. Приблизно така кількість відділів існувала впродовж декількох
наступних років, проте в 1902 р. вона зменшилася до 20 повітових відділів. У
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наступних роках число філій у повітах знову почало зростати. Так, в 1904 р. було
їх вже 39, в 1905 – 36 [543, c.64].
У складі “Педагогічного товариства” виділялася діяльність відділів в
Бережанах, який в різні роки очолювали К. Фройнд та С. Савич; Бучачі (голова –
Ф. Зих); Городку (голова – А. Бруніцький); Добромилі (голова – А. Куц); Коломиї
(голова – Е. Чехович); Кросно (голови – Я. Ванат, К. Дуткевич, Я. Відляр); Сокалі
(голова – М. Хруслінський); Кракові (голова – Ю. Спис); Ярославі (голова –
Ю. Дроба); Львові (голова – Я. Солеський); Стрию (голова – Ю. Новаковський);
Тарнові (голова – І. Парасевич); Хирові (голова – С. Полачек); Яслі (голова –
С. Каньовський) та ін. [523, c.84].
Крім керівників філій, управа “Педагогічного товариства” за досягнутими
результатами й здобутками праці періодичного вшановувала кращих освітян, яких
переважно призначали членами повітових управ. Результати їхньої праці
відзначали у щорічних звітах, оголошували на загальних зборах. Їхні світлини
також виставляли на спеціальних похвальних стендах в приміщеннях повітових та
головної управи товариства. Кращими педагогами від Бережанської філії були:
Белявський А., Дамбовський Я., Візімірський Б., Войцехівський Я., Ксянжек В.,
Левандовський К. та Ремеза Л. Кращими вчителями від Жешівської філії значились: Ф. Готвальд, Т. Дзержинський, Я. Кравецький, К. Мазуркевич, А. Нізоль,
Г. Строка. Кросненська філія вшановувала Т. Котулу, Г. Маліса, В. Манерського,
В. Нецького та Е. Яніцького. Ясла серед кращих представили А. Васцишаковську,
Е. Малаховську та А. Якеля. Від Сокальської філії відзначено Т. Муху, а від
Бучацької – Т. Заборняка [523, c.84].
Відкритим залишається питання про кількість осіб переважної більшості
повітових відділів, релігійний та етнічний склад членів товариства освітян.
“Педагогічне товариство” особливо гостро перед представниками влади
порушувало питання підвищення заробітної плати вчителів, умов їхньої праці,
актуалізовувало проблематику фінансування шкільної інфраструктури [232, c.52].
Підсумовуючи, зазначимо, що засноване під впливом реалізації освітньої
реформи в 1868 р., “Педагогічне товариство у Львові” має ознаки не тільки
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об’єднання освітян Східної Галичини, але й наукового та професійного
товариства. Воно впливало на розвиток шкільної справи (особливо, заснуванням
початкових

шкіл),

організацію

та

пропаганду

самоосвіти,

професійне

вдосконалення, а також вирішувало різні соціальні потреби вчителів, де
матеріальна й фінансова підтримка отримали особливе місце.
У 1906 р. “Педагогічне товариство” на загальному тлі міжнаціональної
конфронтації патріотично налаштовані поляки перетворили на “Польське
педагогічне товариство”. Тим самим тепер однозначно було визначено польський
національний характер і напрям подальшої роботи організації.
Зрозуміло, що для того, щоб ефективно функціонувати, потрібно мати
розгалужену інфраструктуру, значну кількість членів та симпатиків. Від часу
заснування “Педагогічне товариство” творило власні педагогічні осередки на
місцях – засновувало відділи, різноманітні гуртки, організовувало навчальні
курси, публічні читання тощо. Проте охопити запити всієї освітньої галузі Східної
Галичини товариство не мало змоги [195, c.1]. Тому паралельно виникали й інші
товариства, які також дуже часто, крім освітянських завдань, метою своєї
діяльності обирали вирішення соціальних проблем своїх членів, надання їм
матеріальної підтримки та правового захисту. Саме таким було “Товариство
вчителів вищих шкіл” у Львові. Перед ним діяло “Товариство вчителів середніх
шкіл”. Згодом товариства об’єдналося в одну освітянську структуру. Створення
“Товариства вчителів середніх шкіл” припало на час, коли у галицькому
суспільстві посилювалося незадоволення низьким рівнем шкільної освіти та
станом організації системи середніх шкіл. Товариство у своїй діяльності
зосередилося на демонструванні ролі освіти у суспільно-господарській сфері
життя регіону, вважаючи пріоритетним успішне проведення шкільної реформи
для розвитку Галичини [522, c.153].
У діяльності “Товариства вчителів вищих шкіл” польська історіографія
виділяє два періоди. Перший з них окреслено 1884–1904 рр. Тоді товариство
зосереджувалося на модернізації програми і методів навчання, а також
насиченості змісту знань. Другий припадає на 1905–1914 рр., коли значно
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посилилися роботи над реформою галицької школи, а також ставилося підняття її
авторитету. Галицьке шкільне питання, в тому числі середньої школи, належало
до найбільш занедбаних в цілій австро-угорській монархії. Галичина мала
небагато середніх шкіл. Вони були слабо диференційовані стосовно навчання,
нерівномірно розташовані на значній території. І головне: всі вони застосовували
застарілу концепцію програмового навчання. З двох типів середніх шкіл, наявних
тоді (гімназії і реальні школи), переважали гімназії [512, c.144].
У 1860/1861 навчальному році в Галичині існувало лише 16 гімназій і
5 реальних шкіл. До 1883/1884 навчального року було засновано всього 9 нових
гімназій, що складало менше 50 % від суспільної потреби [510, c.15]. Зростання
числа учнів з 5384 осіб в 1859 р. до 11 597 осіб в 1884 р. спричинило велике
переповнення шкіл і погіршення умов навчання в гімназіях Львова, Перемишля,
Тарнова, Жешува, Тернополя і ін. [510, c.15].
Вчительська кар’єра молодого шкільного педагога розпочиналася від
контрактного працевлаштування на умовах скромно оплачуваного заступника
вчителя (suplenta). Цей випробувальний період не належав до легких в житті
педагога-початківця,
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виконувати

найрізноманітніші

доручення,

завдання, а також викладати все те, що не підходило для читання більш
досвідченим колегам [510, c.42]. Специфічну групу серед вчителів середніх шкіл
складали доценти, викладачі гуманітарних предметів і природничих галицьких
університетів, для яких робота в середній школі нерідко була єдиним джерелом
виживання. Доцент не отримував зарплати за роботу в університеті [538, c.159].
Утворення “Крайової шкільної ради” в 1867 р. давало велику надію на
швидке реформування системи освіти та радикальні зміни у шкільній роботі,
організації соціального захисту вчителів, зваженого впровадження основ реформи
шкіл, сумісної з національними проблемами населення Галичини. Проте з огляду
на серйозні обмеження, а відтак і можливості “Крайової шкільної ради” в
організації та проведенні управління середніми і вищими школами, доля багатьох
шкіл була залежною від рішення державних органів влади. Нерідко роль ради
зводили до проектування перспективних планів і програми навчання, розробки
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підручників, посібників, а також складання пропозицій до проектів реформування
середніх шкіл, які не завжди враховували владні представництва [528, c.128].
Не змогло вирішити багатьох проблематичних завдань освіти і “Педагогічне
товариство”, яке активно співпрацювало з “Крайовою шкільною радою”.
Складність еволюції середніх шкіл, незважаючи на їх належність до справ
шкільної народної справи, вимагала залучення більшого числа провінційних
педагогів, які теж наштовхувалися на різнопланові проблеми професійної
діяльності. Імпульсом, що мобілізував до організації нового товариства, було
оголошення центральною владою про введення в школах нових навчальних
програм, а також заклик до суспільства й вчителів галицьких шкіл про
необхідність обговорення нововведення. Цей перший офіційний прояв намагання
місцевих органів державної влади до налагодження співпраці з вчителями
зазначена група львівських освітян вирішила використати для прискорення
організаційних робіт. Ще в березні 1883 р. вчитель фізики Ю. Солецький
запропонував при головній управі “Педагогічного товариства” у Львові створити
гурток з числа вчителів середніх шкіл, який згодом міг би стати зародком
майбутнього товариства. Одночасно планувалося засновувати подібні гуртки та
секції при усіх повітових відділах товариства в Галичині [512, c.147].
Окрема ухвала про утворення при “Педагогічному товаристві” гуртків та
секцій вчителів середніх шкіл також була прийнята в 1883 р. на VII загальних
зборах членів товариства в Стрию [195, c.4]. Щоправда курс, спрямований на
виокремлення повітових гуртків і секцій, учасники зборів схвалили, але не
приховували свого небажання порушувати сформовану упродовж тривалого
періоду організаційну цілісність товариства.
Загалом, поширена через створені гуртки та секції вчителів середніх шкіл,
інтенсивна пропаганда заснування нового товариства знайшла серед освітян
позитивний відгук. Вже восени 1883 р. були створені й активно працювали гуртки
вчителів середніх шкіл у Жешуві, Перемишлі, Дрогобичі, Бродах та інших
населених пунктах Східної Галичини, що стало важливим етапом на шляху
заснування нового товариства [512, c.147]. Питання про створення “Товариства
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вчителів вищих шкіл” було поставлено на засіданні членів головної управи
“Педагогічного товариства” 23 лютого 1884 р. А організаційні збори відбулися 9
квітня 1884 р. у Львові. У них взяло участь 90 осіб. Крім вчителів вищих шкіл зі
Львова, прибули представники з Бохні, Бродів, Бережан, Дрогобича, Коломиї,
Сянка, Нового Санча, Тернополя, Ярослава, Стрия, Перемишля.
Крім того, 110 вчителів подали письмові заяви, вступити до складу
товариства [217, c.6]. На загальних зборах було затверджено склад головної
управи товариства. Головою залишився Б. Радзішевський, С. Самолевич став
заступником голови, T. Солтисік – секретарем. У склад управи увійшли:
О. Борковський, К. Фішер, д-р А. Фройнд, Е. Гамерський, д-р Щ. Кройц,
С. Ліберевський, Ф. Майхрович, М. Поланський, д-р Ч. Родецький, Ю. Солецький
і д-р Ю. Жулинський [217, c.7].
Головна управа товариства розташовувалась у Львові. Свою діяльність
новостворене товариство поширило на Галичину, а з 1908 р. – на землі Буковини і
Сілезії. В статутних положеннях товариства головними завданнями визначено
піклування про розвиток вищої школи, а також організація й надання матеріальної
і моральної підтримки вчителям. Залежність роботи шкіл від фахового рівня
вчителів ставила потребу розвивати самоосвітню роботу, створювати атмосферу
творчої праці, поширювати засади взаємної допомоги, підтримки, дружніх
стосунків. Пропагування ідей самоосвіти серед вчителів, обговорення нових ідей
про стан навчальних справ, їх потреби статут рекомендував публічно
реалізовувати шляхом читання лекцій, проведення круглих столів, дискусій.
Особливу роль у цьому мав виконувати польськомовний періодичний журнал
“Музей” (“Muzeum”), який став друкованим органом “Товариства вчителів вищих
шкіл”. Почав він виходити з 1 січня 1885 р. у Львові. Його головним редактором
обрали проф. Р. Палмстейна. В часописі розміщувалися різноманітні рубрики –
поточні справи товариства, рецензії, звіти, авторські статті тощо.
Відповідно до назви товариства, його основу складали вчителі гімназій та
реальних шкіл, вчительських семінарій, академій, університетів. Поступове
скорочення співробітництва з академічними навчальними закладами мало б
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додатково мобілізовувати педагогічний персонал середніх шкіл до піднесення
рівня

науково-дослідної

діяльності.

Результативну

дієвість

товариству

забезпечувала добре продумана організаційна структура, яка мала два ступені.
Основною і найважливішою одиницею в організаційній структурі був гурток.
Загалом, всі освітянські гуртки Галичини підпорядковувалися секретаріату
головного управління як вищому організаційному підрозділу. Іноді секретаріат
називали відділом, який фактично був виконавчим органом товариства. До 1904 р.
він налічував 12 осіб, після 1904 р. – 14. Керівництво та роботу головного
управління забезпечували: голова, його заступник, секретар, скарбник і ін.
Періодично відділ формував ухвали загальних зборів і про їх виконання
звітувався на загальних зборах.
Головне управління мало пленарний характер. Його скликали щороку для
визначення основних напрямів роботи на наступний рік, виборів нового складу
керівництва, заслухання звіту про діяльність, прийняття ухвал. Провадження
діяльності на колективному рівні та прийняття важливих рішень вказує на
демократичний тип управління товариством. Колегіальна форма управління
ставила функцію голови на другорядне місце. Голова репрезентував товариство і
від його вміння здобувати підтримку державних органів влади в значній мірі
залежала реалізація програми. Члени товариства старанно добирали кандидатів,
піклуючись про те, щоб управлінські функції виконувала особа, яка знає
проблеми вищої школи, відзначається організаційними здібностями, авторитетом.
Найбільш розвинуту схильність до цієї ролі мали академічні вчителі [512, c.149].
Від часу свого заснування до початку ХХ ст. “Товариство вчителів вищих
шкіл” набуло серед освітян значну популярність. Про це свідчить характер
масової організації, яка на переломі століть зосередила у своїх лавах майже всіх
освітян вищих та середніх навчальних закладів. Так, у 1900–1901 навчальному
році з 879 вчителів, які працювали в школах, 830 осіб були членами “Товариства
вчителів вищих шкіл”. У період інтенсивного розвитку шкільної справи в Східній
Галичині, що припадає на 1905–1908 рр., загальне число членів товариства
освітян зросло у 1,5 рази і становило 1500 чоловік [217, c.23]. У довоєнний період
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найбільше членів (2088 чол.) товариство мало в 1912 р. Члени товариства були
об’єднані у 40 гуртків.
Як зазначено вище, статут дозволяв вступати у товариство іншим особам, які
часто не були пов’язані з вчительською професією. Належали вони до різних
суспільних кіл, зокрема, до чиновницької сфери діяльності, це були також лікарі,
купці, землевласники.
Статистичні дані, опубліковані в “Музеї”, ілюструють загальну картину
зацікавленості суспільства проблемами середніх шкіл. Так, наприклад, у 1885 р. з
482 членів 34 особи не належали до вчительського стану, у 1901–1902 н.р. з 797
членів 70 осіб не були пов’язані з педагогічною роботою, а в 1902–1903 н.р. з 777
членів аж 80 осіб не мали педагогічного фаху [349, c.81–83].
Основу фінансового нагромадження фонду товариства складали поточні
внески його членів. Їх суму затверджували на загальних зборах і вказували у
відповідних статутних положеннях. Так, у 1894 р. річний внесок члена складав 4
флорини. В повітах, де існували гуртки, члени товариства здавали внески до кас
гуртків. З них 3/4 суми йшло на рахунок головної управи товариства, а 1/4 –
залишилася на потреби гуртка. За це всі члени низової організації безкоштовно
отримували журнал “Музей” [558, c.20].
В результаті запровадження нової грошової одиниці внесли зміни до статуту.
Спочатку членські внески збільшили до 8 K, а з 1909 р. – до 10 K [195, c.32].
За статистичними даними 1904 р., за попередній рік фінансовий оборот
товариства склав 6 тис. 835,44 К. Основні доходи були отримані від діяльності
гуртків (4 тис. 682,53 К). Відсотки від наявного статку, дотації від видавничої
діяльності, повернення позик разом склали 2 тис. 152,91 К [309, c.14–15].
Окремий дохід йшов від видавничої діяльності. Сума за 1903 р. складала 38 тис.
612,64 К. Левова частка цієї суми – 34 тисячі 142,02 К надійшла від продажу
книжок [227, c.16–17]. Також окрему статтю доходів представляли готівкові
дотації на видання журналу “Музей”. За 1903 р. вони склали 3 тис. 600 К. З цієї
суми 2 тис. К була субвенція від сейму і 1 тис. 600 К – дотація від Міністерства
освіти [227, c.18–19].
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Члени товариства поділялися на звичайних та почесних. Звичайним членом
могли стати вчителі вищих шкіл – університетів, політехнічних та професійних
шкіл, гімназій, реальних шкіл, вчительських семінарій, ліцеїв, або особи, що
пов’язані з вихованням і навчанням. Почесними – особи, котрі долучалися до
товариства, мали заслуги в сфері освіти чи популяризації шкільництва, а також
були затверджені рішенням загальних зборів [270, c.3].
Особливу увагу освітяни приділяли запровадженню шкільної форми, що
мало полегшити догляд і контроль за молоддю, нівелювати серед неї відмінності
соціального походження, налаштовувати корпоративний дух [512, c.152]. Вже від
початку ХХ ст. помітно активізовується діяльність жінок у освітянських гуртках.
Спільна праця сприяла зростанню соціального значення товариств. Активну
соціальну роботу серед освітян розгорнула І. Мощенська, О. Радлінська і ін.
У 1905 р. чиновники головного управління товариства незадоволено
наголошували, що в результаті нерівномірної активності гуртків, зриваються
виконання ухвал, розробки умов роботи середніх шкіл [351, c.39]. Нерегулярність
характеризувала діяльність гуртків і в наступних роках [352, c.69].
Послаблення роботи гуртків змусило членів товариства шукати причини
такого становища. Почалася критика статуту організації, діяльності часопису
“Музей”, який у переконанні багатьох членів припинив боротьбу за справи
вчителів [337, c.514]. Поширювалася ідея проведення перегляду положень статуту
з метою удосконалення діяльності керівництва “Товариства вчителів вищих
шкіл”, налагодження взаємозв’язку та взаємоузгодження між програмою
діяльності організації та проблемами існування вчителів і шкіл.
Зміни до статуту товариства було внесено в 1908 р. [270, c.1–18] і полягали у
зміцненні колегіальності управління через розширення штату керівного складу.
Правління представили: голова, його заступник і 21 член. Серед них було 7
представників від провінційних гуртків. Представники від провінцій у складі
головного управління мали б, на думку керівництва, забезпечити відновлення
авторитету організації. Збільшення каденції членів головної управи з одного до
трьох років мало сприяти росту відповідальності за реалізацію програмних дій.
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Інновацією в статуті стали положення про з’їзди членів “Товариства вчителів
вищих шкіл” для активізації інтересу до шкільних справ. Навіть скликані
щонайменше один раз на два роки, вони повинні були затверджувати ухвали у
важливих шкільних питаннях. Крім цього, з’їзди членів вплинути на якісне
реформування управлінських структур [195, c.26].
Для відновлення ролі преси, як консолідувального чинника освітянського
соціуму, реформували друкований орган “Музей”. Навчанню і вихованню
підпорядкували відділ рецензії наукової літератури, літератури для молоді.
Часопис зобов’язали подавати статті та інформувати про слухання на ці теми.
Таким чином, “Музей” став виданням, яке присвятили проблемним питанням
навчання і виховання [195, c.48].
Особливе місце в діяльності товариства займали стосунки з “Крайовою
педагогічною радою”. Суспільно-політичні умови тодішньої Галичини впливали
на поміркований стиль роботи товариства. Піднесення рівня навчання в школах і
прищеплення дітям національного духу було чи не головною метою освітян. Для
реалізації цієї ідеї потрібна була тісна співпраця з радою. Починаючи з 1886 р.,
”Крайова шкільна рада” схвалювала діяльність товариства, виражаючи підтримку
в руслі інтеграції вчительських колективів і прийнятої товариством програми.
Офіційно співпрацю “Крайової шкільної ради” з “Товариством вчителів вищих
шкіл” задокументував циркуляр від 6 травня 1889 р. [195, c.150]. Документ сприяв
подальшому розвитку профспілкового руху серед вчителів. Він знімав заборону
на участь вчителів в позашкільних роботах, заохочував до вступу в почесні члени
товариства. Натомість “Крайова шкільна рада” забезпечувала підтримку серед
членів товариства. Проте цей документ підпорядковував товариство раді, що
обмежувало права освітян. Це викликало незадоволення серед вчителів. Почалися
спроби узгодити умови співпраці між товариством і радою.
Одним з найважливіших досягнень товариства стала власна видавнича
справа. Цією ініціативою товариство намагалося полегшити бідній молоді
можливість купівлі книжок по зниженій ціні. Успішна видавнича акція виразила
себе значним доробком. У 1891–1908 рр. опубліковано понад 50 позиції майже з
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усіх предметів, охоплених планом навчання. У виданих накладом товариства
підручниках помітними є чужі впливи, прагнення до відповідного трактування
різноманітних

питань.

Зі

шкільних

навчальних

книг

оригінальною

методологічною розробкою виділялася математика П. Дзівінського, де вперше
застосувано поняття функції, що тоді вважалося новаторством для австрійських
шкіл [195, c.70].
Товариство надзвичайно відповідально поставилося до проблем, пов’язаних з
випускним іспитом, розглядаючи його як невід’ємну складову плану навчання.
Часті зміни положень та кількість предметів, обов’язкових для отримання
атестата зрілості давали підстави для застережень щодо доцільності випускного
іспиту як оцінки розумової зрілості учня. Проведене серед провінційних кіл
опитування на цю тему, вказало на потребу реформувати навчальну програму на
атестат зрілості. Тому на XIX загальних зборах оголосили про внесення змін у
положення про випускні іспити. Висловлювалася пропозиція зменшити обсяг
навчального матеріалу та рекомендації звільнити від іспитів учнів-відмінників
[349, c.136–138].
Звичайно, у боротьбі за рівень підготовки в середніх школах питання
становища вчителів, тобто поліпшення матеріальних умов їх існування,
обговорювалося на засіданнях груп і зборах товариства. Водночас товариство
критично ставилося до тодішньої системи підготовки вчителів. Застереження
викликало некваліфіковане адаптування програми університетських навчань до
потреб середніх шкіл. Вперше про цю проблему заговорили на III загальних
зборах товариства у Львові, вимагаючи читати на навчаннях з філософії лекцій,
матеріалів з педагогіки [191, c.312].
Товариство виконувало місію захисника матеріальних і моральних інтересів
своїх членів. На нашу думку, основною причиною була недосконалість та брак
законодавчої бази, яка б регулювала обов’язки і права вчителів. А від цього
відповідно освітяни мали різні соціальні проблеми. Таким чином, спотворювалися
і до того спотворені стосунки у довкіллі освітян, що негативно впливало на рівень
освіти і навіть на бажання щодо вибору професії вчителя.
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Боротьбу за авторитет вчителя в суспільстві товариство розпочало з критики
шкідливих стосовно виховного процесу шкільних традицій. Завдяки активній
позиції управи товариства заборонили вияснювати стосунки керівників та вчителів у присутності учнів. Категорично забороняли дирекції публічно розглядати
анонімні повідомлення про вчителів та скарги на них, некоректно висловлюватися
про педагогів. Такі питання мали вирішувати були лише в судовому порядку [548,
c.48]. За прояв посягання на особисту свободу вчителя мали намір встановити
суворе покарання [548, c.50].
Становище галицьких вчителів фактично нічим не відрізнялося від
злиденного становища робітників. Питання матеріального існування вчителів не
відразу було взято до програмної діяльності товариства. Вони перебували під
тиском загальної маси різних повсякденних питань і проблема його соціального
захисту дуже часто опинялася на другорядному плані. Серед членів товариства
було введено дворівневу фінансову систему взаємодопомоги. Нижчий рівень
складала допомога гурткової каси, вищий – фонду головної управи. Крім цього,
головна управа товариства в 1898 і 1907 рр. домоглася однакової оплати праці
вчителів із заробітною платою державних службовців. Водночас поступово в
рамках товариства збудовано структуру надання негайної допомоги вчителям в
складних й непередбачених ситуаціях. Перш за все, звернули увагу на ситуацію у
сім’ях померлих членів “Товариства вчителів вищих шкіл”. Для цього створили
спеціальний фонд, зібраний з внесків вчителів, об’єднаних у професійну спілку.
Створеному в 1890 році, фондові взаємодопомоги присвоїли ім’я польського
поета А. Міцкевича. Згодом його розширили і у 1907 р. створили “Фонд вдів і
сиріт”. В 1914 р. фонд товариства налічував 49 тис. 123, 95 К, з якого виплатили
20 допомог [516, c.93]. Також “Крайова шкільна рада” намагалася компенсувати
становище вчителів створенням умов, що сприяли їх творчій діяльності. Йшлося,
про вчителів, які працювали науково. За результатами праці їх переводили на
роботу до академічних осередків, надавали платні відпустки, призначали
стипендії, полегшували контакти з державними і зарубіжними науковими
центрами, що отримало схвалення членів освітянських товариств.
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Послідовною і зваженою щодо виділення та надання матеріальної допомоги
своїм членам бачимо діяльність організації профспілкового спрямування “Руське
педагогічне товариство”, яке у 1881 р. заснували у Львові українські освітяни.
Варто зауважити, що назва організації не викликала тоді жодних заперечень,
оскільки ще у ХІХ ст. галицьких українців здебільшого називали русинами.
Пізніше, за вимогами часу, 1912 року об’єднання отримає назву – “Українське
педагогічне товариство”. До складу “Руського педагогічного товариства” увійшли
українські вчителі різноступеневих шкіл, гімназій і інших навчальних закладів
Східної Галичини, Холмщини, Підляшшя, місцеві культурно-освітні діячі,
меценати, які не погоджувалися вступати у міжетнічні освітянські товариства, про
які мова йшла вище.
У практичній діяльності товариство ставило перед собою низку важливих
завдань: а) працювати для задоволення потреб українців, створювати народні,
середні та вищі школи, підтримувати громадське й домашнє виховання на основі
рідної мови; б) надавати моральну та матеріальну допомогу членам товариства;
в) активно боротися за національний характер школи.
Освітні завдання товариства не обмежувалися народною школою, а
охоплювали середні й вищі навчальні заклади Галичини [106, c.1–15]. У статуті
засновники товариства чітко сформували мету. Щоб відмежуватися в назві
організації від “Педагогічного товариства” її назвали “Руським педагогічним
товариством” – наголосивши належність до українського вчительства та народу.
Для виконання поставлених завдань передбачалось використання різних
форм і засобів: подання меморіалів і петицій до органів влади у справі навчання в
руських школах, проведення публічних конференцій та читань педагогічного і
наукового змісту; видання часопису і навчальної літератури, використання
досвіду діяльності австрійського, чеського, моравського та інших педагогічних
товариств; надання членам матеріальної допомоги у їхніх наукових пошуках. Вже
на перших установчих зборах, які відбулися 2 березня 1884 р., було визначено
основне його завдання, зміст якого полягав у здобутті українських шкіл з чужих
рук і обороні їх та учителів від всяких кривд.
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Від початку своєї діяльності “Руське педагогічне товариство” набуло серед
місцевого населення значної популярності та отримало підтримку. Були засновані
філії у Станиславові, Коломиї й Тернополі, які розгорнули роботу серед освітян та
молоді. Важлива подія в житті товариства відбулася 1 червня 1889 р., коли
вийшов у світ перший номер його друкованого органу товариства – україномовна
газета “Учитель” [489, c.27].
Серед першочергових завдань члени “Руського педагогічного товариства”
вважали скликання ІІ українського вчительського віча для вирішення низки
організаційних, навчальних, соціальних та інших питань. Цей захід відбувся у
Львові 16–17 липня 1904 р. Епіцентром подій стало приміщення українського
Народного дому та навколишня територія в центральній частині міста. У вічі
взяло участь близько 700 осіб, яких делегували від різних українських навчальних
закладів Східної Галичини [489, c.28].
1 листопада 1904 р. було скликано перше засідання екзекутивного комітету,
що відбулося у Львові на вул. Сикстуській 47 (тепер – вул. П. Дорошенка, 47) у
приміщенні дівочої школи “Руського педагогічного товариства”. Тоді вирішили
нову профорганізацію українських освітян назвати “Взаїмна поміч галицьких і
буковинських учителів та учительок”. Вона мала об’єднати й підтримувати
українське народне вчительство Галичини й Буковини.
Велике значення в інформативних комунікаціях відігравала газета “Учитель”.
Вона виступала друкованим органом “Руського педагогічного товариства”. Проте
нелегка місія випала на її долю. У 1890-ті роки в історії відкривається новий
політичний етап на шляху розвитку українського національного руху. Його
модернізація спричинила зацікавлення з боку поліції й жандармерії діяльністю
всіх національно-культурних товариств Східної Галичини.
Щодо становлення “Руського педагогічного товариства”, то внесені
упродовж 1891–1902 рр. зміни до його статуту, сприяли організаційному
удосконаленню та зростанню числа членів товариства на місцях. У 1905 р.
товариство мало 25 філій. Кожна філія налічувала від 11 до 80 членів. Загалом у
1908 р. у складі товариства налічувалося 3 тис. 745 членів [572, c.1600–2000]. В
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національних інтересів товариство намагалось зберігати внутрішню автономію та
незалежність, що проявилось у самостійному виробленні та реалізації ідеологічної
платформи, в створенні цілком окремого управлінського апарату й організаційної
структури.
“Руське педагогічне товариство” виконало велику роботу у розбудові
народної освіти й національного шкільництва в Галичині. Діяльність цієї
організації профспілкового характеру не сприймала і не вітала адміністративна
влада. Наприклад, у донесенні дирекції львівської поліції управлінню галицького
намісництва за 1903 р. наголошується, що хоч “Руське педагогічне товариство”
тримається осторонь від політики, воно поступово набирає ознаки організації
національного характеру [582, c.10].
Певним етапом дальшої еволюції зазначеного товариства стали загальні
збори, що відбулися на початку 1912 р. На зборах внесли зміни й доповнення до
статуту. Також було уточнено, як згадувалося вище, назву організації освітян –
“Українське педагогічне товариство”. Крім цього, центральний виділ назвали
головна управа, загальні збори – з’їздом. З’їзд помітно поглибив децентралізацію
товариства, яке перетворилося на союз автономних організацій – гуртків.
Нововведення мало на меті охоплення українського суспільства модерною
національною ідеєю [489, c.30].
8 серпня 1905 р. у Львові відбулися перші загальні збори членів товариства
“Взаїмна поміч галицьких і буковинських учителів та учительок”. Вони стали
початком діяльності нового взаємодопомогового товариства освітян [317, c.1].
Зрозуміло, що головною метою соціальної діяльності товариства “Взаїмна поміч
галицьких і буковинських учителів та учительок” було надання своїм членам
безкоштовної матеріальної та правової допомоги відповідно до положень статуту.
Джерелами для нагромадження коштів мали стати різні види діяльності
організації. Крім поточних та вписових внесків планувалося здобувати кошти за
допомогою діяльності бібліотек, влаштування аматорських вистав, самодіяльних
виступів, концертів, святкувань, різноманітних відпочинкових імпрез, навчальних
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налагодженню та підтримці тісних товариських відносин й контактів з дійсними
членами наукових і культурно-освітніх товариств, викладачами навчальних
закладів. Періодично науковців запрошували для виголошення наукових
рефератів, товариських зустрічей тощо.
Особливу увагу освітяни приділяли власному часопису – газеті “Учитель”,
яка стала головним друкованим органом товариства і мала для нього велике
значення. Найчастіше на сторінках газети порушувалося питання якісної
організації навчального процесу, обговорювалися проблеми шкільництва та
повсякдення навчальних закладів. Невеликі доходи від реалізації часопису
доповнювала видавнича справа товариства.
Товариство складалося із звичайних, надзвичайних, дорадчих, добродіїв та
почесних членів. Звичайним членом міг стати будь-який русин (українець),
котрий займав учительську посаду у державній, громадській чи приватній школі
на галицьких або буковинських землях. При вступі вік звичайного члена не мав
перевищувати 60 років.
Надзвичайним членом могла стати особа з родини звичайного члена, яка
зголосилася до доброчинної акції на користь товариства, в міру виконання
поставлених перед нею завдань. Вік надзвичайного члена складав до 60 років.
Дорадчим членом могла стати також будь-яка особа, яка спроможна упродовж
року зробити внесок в розмірі 2-х і більше крон. Членами-добродіями визначали
осіб, які могли щорічно вносити у фонд товариства 100 кр. Почесними вважали
осіб, які своїми конкретними здобутками та вчинками в царині освіти заслужили
на поважне членство в організації [107, c.5–6].
Як зазначено у статуті, найвищим органом товариства вважалися загальні
збори. На них делегати від повітових управ обирали головне управління своєї
організації. Його створювали для виконання рішень загальних зборів, вирішення
кадрових й організаційних питань, а також проведення поточного керівництва.
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Іноді головне управління ще називали дирекцією. Спостереження та контроль за її
роботою мала здійснювати обрана загальними зборами наглядова рада й
контрольно-ревізійна комісія товариства.
Нижчий рівень управління “Взаїмної помочі галицьких і буковинських
учителів та учительок” складали сформовані на місцях окружні відділи з
власними повітовими управами, представництвами та керівними структурами
[107, c.11]. Фактично майже в усіх повітах Східної Галичини до кінця 1905 р.
були створені повітові органи управління.
Наглядову раду товариства вибрали з 12 осіб. До її складу увійшли: проф.
А. Алиськевич, І. Бурчак, І. Вертипорох, д-р М. Коцюба, М. Мош, О. Гайдукевич,
С. Герусінський, М. Мороз, К. Малицька, д-р Я. Кулачковський, І. Стронський. До
контрольної комісії були обрані: І. Бурбель, Д. Вовк, К. Паньківський та голова
К. Малицький [489, c.36]. Перше засідання членів наглядової ради товариства
відбулося 10 вересня 1905 р. Враховуючи заяви окремих членів товариства,
уточнили новий склад головної управи товариства.
На кінець 1906 р. в складі товариства перебувало 1552 члени, з яких
1221 відносилися до звичайних, 322 – дорадчих та 9 добродіїв [316, c.1]. На той
час вже діяло 56 окружних відділів, чотири з яких були на землях Буковини.
Фінансовий звіт вже за перший рік діяльності товариства дає цікавий
аналітичний матеріал. Загалом товариство отримало прибутки з різних
надходжень. Вписові внески поповнили фонд на суму 2 тис. 155 крон; внески
звичайних членів склали 9 тис. 531,63 К; внески дорадчих – 812, 2 К; внески
добродіїв – 432 К; внески надзвичайних членів – 19,45 К; пожертви меценатів –
520 К; внески у фонд адміністрації – 6,34 К; внески у фонд допомоги вчителям –
720,63 К; відсотки від банківських рахунків та цінних паперів – 211,62 К.
Загалом річний дохід товариства склав 14 тис. 408,87 К. Окремим пунктом
звіту йшли кошти отримані від управ окружних відділів, що складали 167,18 К;
індивідуальні додаткові пожертви меценатів та членів товариства – 272,99 К;
пожертви на заснування вчительського інтернату – 61,22 К. Все разом–14 тис.
910,26 К [318, c.13].
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Отриману суму у певному пропорційному відношенні було скеровано у
відповідні фонди. Значну суму коштів забрав основний фонд. Йому віддали усі
кошти, отримані від вписових внесків, гроші добродіїв, половину внесків
дорадчих членів та половину відсотків, що в сумі становило 3 тис. 070,10 К.
Взаємодопомоговий фонд отримав 25% від сплаченої суми внесків звичайних
членів, 25% від сплачених внесків дорадчих членів, а також 25 % від отриманих
товариством добровільних пожертв, що разом склало 3 тисячі 878,56 К.
Пенсійний фонд отримав 35% внесків звичайних та надзвичайних членів, що
склало 3 тис. 407,55 К. Поховальний фонд забрав 10% від суми внесків звичайних
членів (974,15 К). Адміністративний фонд здобув 20% внесків звичайних та
дорадчих членів, що склало 2 тисячі 075,08 К. Диспозиційний фонд взяв 10%
внесків звичайних членів та 5% внесків дорадчих членів, що налічувало 993,86 К.
Наймізерніше виглядав посаговий фонд, у якому було всього 9,57 К. Таким
чином, сім фондів товариства розділили між собою 14 тис. 408,87 К [318, c.13].
Серед витрат зазначено: оплата за штемпелі і печатки документів – 48,02 К;
друкарська діяльність (статути, поштові листівки, декларації і т.д.) – 711,11 К;
закупівля книг – 117,4 К; витрати на листування – 233,22 К; затрати на чеки –
145,63 К; заробітна платня – 308 К; канцелярські товари – 34,46 К; витрати на
канцелярію – 205,09 К. Загальна сума витрат складала 1 тис. 802,93 К [318, c.14].
Станом на 31 грудня 1906 р. загальний прибуток фонду товариства склав 9
003, 73 К. Ще 1 205 К додатково планувалося отримати від реалізації шкільних
підручників та очікуваних відсотків від наданих позик членам товариства [318,
c.13–16]. Також дані 1907 р. засвідчують зростання числа членів на 318 осіб,
тобто загальне число членів товариства становило 1 869 чол. Збільшення членів
товариства відбулося завдяки відкриттю та діяльності нових окружних відділів
освітян (у Вишнівчику, Грибові, Бережанах, Стрию, Турці і Городенці) [316, c.1].
Фінансовий звіт показав значні витрати порівняно з попереднім роком. Так
дохід товариства склав 10 046, 65 К, а витрати сягнули суми 9 846, 52 К. Певний
прибуток товариству принесло повернення коштів з позик та кредитів у розмірі 1
478, 92 К. Реальна сума отриманого прибутку за рік склала 1 679, 05 К[316, c.7-8],
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значна частина з якої (3 451, 25 К) становила позика кредитного відділу
товариства. За статистичними даними, у 1909 р. число осіб, що мали намір увійти
до складу товариства порівняно з попереднім роком, зросло на 129 осіб, але
таких, що повністю сплатили внески, було лише 15 чол.
Знаменна подія для членів товариства відбулася 15 червня 1912 р. Тоді
вийшов у світ перший номер друкованого органу організації освітян – журнал
“Учительське cлово”. Про історичне значення часопису вже на першій сторінці
зазначено: “Товариство без часопису, як тіло без душі”. Планувалося докласти
максимум зусиль, щоб повністю показати повсякденну роботу товариства, його
окружних відділів та активних членів [142, c.1]. Згодом у звіті головної управи
товариства зазначалося, що основне завдання часопису – захищати, повідомляти,
обговорювати різні справи, які пов’язані не тільки з діяльністю товариства, але й з
усім українським вчительством [319, c.1].
22 вересня 1912 р. в Коломиї відбувся ІІ з’їзд українського вчительства, де
розглянули питання розвитку народного шкільництва, становище вчителів, стан
забезпечення матеріальної бази з боку органів влади та ін. (дод. Д.20–24).
Важливо, що з’їзд [489, c.85]. дав поштовх значній частині інертного галицького
вчительства до професійної солідарності.
В останній передвоєнний рік наглядова рада товариства “Взаїмна поміч
українського вчительства” була сформована з числа доволі активних діячів
(Боднар І., Гайдукевич О., Стронський І. і ін.). Головним завданням, яке стояло
перед управою, була відміна дії державного шкільного закону 1869 р. [320, c.241].
Тоді товариство вело активну господарсько-будівельну діяльність. Згідно з
наведеними даними фінансового звіту, дохід склав 23 тис. 557, 67 К, а витрати –
23 тис. 028, 13 К. Навіть при величезних витратах чистий річний прибуток
становив 529,34 К. Загальний баланс коштів товариства від початку його
існування до 31 грудня 1913 р. сягнув 27 тис. 883, 98 К [320, c.282–284]. В той же
час при “Українському педагогічному товаристві” з ініціативи товариства
“Взаїмна поміч українського вчительства” створили спеціальну комісію для
захисту українського народного шкільництва та учительства [489, c.94].
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На початку 1914 р. з ініціативи головної управи товариства “Взаїмна поміч
українського вчительства” шкільна комісія подала на розгляд сейму два проекти
на внесення змін до закону стосовно оплати за вчительську роботу. Основна суть
пропозиції полягала у скасуванні чинного тарифу оплати ІV категорії вчителів і
зрівняння її з дотеперішньою третьою. Таким чином, найнижча заробітна платня
вчителя мала б становити 1 тис. 300 К, замість 1 000 К. Завдяки активній позиції
не тільки освітян, але й профспілкових об’єднань Східної Галичини 1 липня
1914 р. цей закон прийняли разом із пропонованими змінами [489, c.97].
Таким чином, освітянські профспілкові об’єднання пройшли складний і
тривалий шлях еволюції. Поліетнічний склад населення Східної Галичини
вирішально вплинув на появу міжетнічних професійних об’єднань, які серед
інших порушували питання соціального захисту своїх членів. Право вважати
історію цих об’єднань своєю в однаковій мірі мають як українці, так і поляки, які
складали основний контингент товариств. Однак під дією соціал-демократичних,
релігійних, етнокультурних, політичних та інших чинників відбувалася поступова
каталізація національних профорганізацій, яка тепер нерідко супроводжувалася
непорозумінням й ворожнечею. Але, позатим, професійним товариствам вдавалося згладжувати напруження, відтак разом дбати про відкриття нових шкіл,
закликати до співпраці і взаємодопомоги, вести активну роботу, направлену на
підвищення рівня освіти, забезпечення гідного матеріального та морального
становища вчителів та різних соціальних категорій учнів.
4.5. Профспілки молодіжних товариств ремісників і торгівців
Як свідчили у своїх спогадах сучасники, історія створення ремісничого
товариства молоді у Львові, певним чином, була пов’язана з “Товариством
взаємної допомоги членів друкарської справи”, яке стало символічним
прообразом майбутньої робітничої організації ремісників [204, c.2]. У його
заснуванні провідну роль відіграв студент львівської політехніки, а згодом і її
відомий професор Едмунд Кжен. На вул. Курницькій (зараз – вул. Кирила і
Мефодія) у Львові, у відливача літер Георгевича, який працював в літографічному
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цеху друкарні К. Піллера, Е. Кжен винаймав житло. Саме Георгевич розповів
Е. Кжену зворушливу історію про виникнення у Львові ще в 1817 р. в друкарні
Й. Піллера першого товариства на теренах Галичини, а, можливо, і всієї Австрії.
Зворушливою для Е. Кжена виявилася історія про заснування та діяльність
професійної організації ремісників міста у 1848 р., яка проіснувала, на жаль, не
довго. Е.Кжен зібрав різні відомості про мету заснування та діяльності,
організаційну будову, принципи функціонування товариств взаємної допомоги
друкарів, які колись існували на фірмах Піллера, Шнайдера, Оссолінських, навіть
відшукав

колишніх

творців

профспілки

ремісників

Львова

М. Веригу-

Даровського, Я. Квасневського і інших діячів та організаторів спілки друкарів,
поділився ідеєю створення молодіжного товариства на зразок “Товариства
взаємної допомоги членів друкарської справи”. До них згодом приєдналися
Т. Романович, В. Коцяткевич, Т. Скалковський та багато інших осіб, захоплених
ідеєю заснувати у Львові взаємодопомогове ремісниче товариство. Наприкінці
1867 р. створили ініціативну групу (М. Даровський, Т. Романович і Е. Кжен).
Допомогу ініціаторам надали: відомий профспілковий діяч з друкарні Шнайдера
Ф. П’янтковський, львівські друкарі – Слимаковський, Зброжка, Бачинський,
Лазовський, Ларський та ін., які розробили статут нового молодіжного товариства
ремісників Львова і організацію назвали “Gwiazda” (“Зірка”) [207, c.3]. Статут
нового товариства розглядали та обговорювали колективно на загальних зборах.
У відповідності до чинного законодавства, було внесено зміни та доповнення і на
початку лютого 1868 р. направили на розгляд й погодження до управління
дирекції поліції Львова. Та незабаром із зауваженнями його повернули управі
товариства на доопрацювання [557, c.2].
Але 8 березня 1868 р. у приміщенні міської ратуші Львова відбулися
установчі збори молодіжної професійної спілки львівських ремісників. Присутніх
було близько 700 осіб. Вони представляли різні ремісничі осередки міста і його
передмістя. У першому протоколі установчих зборів спілки зазначено, що у
Львові утворилося товариство ремісників нового типу. Його головним завданням
є сприяння поширення, розвитку й популяризації наукових знань серед членів
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організації та в суспільстві, влаштування відпочинку й різних розваг. Окремим
пунктом стояло питання про заснування при товаристві робітничої каси взаємної
братньої допомоги. Першим з числа присутніх виступив Д. Стокалюк, який
наголосив на давно назрілій необхідності створення у Львові в середовищі
різнофахового робітництва власного взаємодопомогового товариства, доволі
привабливою є також перспектива наукового розвитку та організації культурноосвітнього

дозвілля

молоді

в

майбутньому.

Після

нього

слово

взяв

К. Александрович, котрий основний наголос зробив на тому, що такі ж робітничі
організації вже існують в Німеччині, Франції, Швейцарії і інших країнах. Тому
дуже потрібна ця організація у Львові. Далі виступив діяч професійної спілки
поліграфістів А. Маньковський, котрий, опираючись на досвід львівських
друкарів, звернув увагу на те, що насамперед варто створити товариство братньої
взаємної допомоги, яке б у скрутних непередбачених випадках піклувалося
матеріальним становищем членів товариства, умовами їхньої праці, техніки
безпеки, рівнем заробітної платні, наукою і розвагами [189, c.2].
Після обговорення пропозицій Д. Стокалюк зачитав проект нового статуту.
За пропозицією голови зборів В. Дамбровського одноголосно обрали членів
тимчасового комітету. До його складу увійшли: Я. Квасневський, Спожарський,
Д. Стокалюк, Ф. Кіндель, Я. Лерський, Зімбіцький, А. Александрович, Я. Ріцк і
Черніцький. Я. Квасневський оголосив прізвища трьох кураторів товариства, яких
обрали прямим голосуванням. Ними стали М. Даровський, В. Дамбровський і
Ф. П’янтковський. На посаду секретаря запроcили Т. Романовича [189, c.2].
Після внесення правок і доповнень відповідно до рішення президії цісарськокоролівського намісництва від 7 квітня 1868 р. під № L 19410 статут спілки
“Gwiazda” затвердили [557, c.3]. 3 травня 1868 р. виконавчий комітет товариства
ремісників Львова скликав перші загальні збори. Від імені членів виконавчого
комітету Т. Романович проголосив, що тимчасова управа, яка представляється як
виконавчий комітет, виконала поставлене перед нею завдання у справі організації
молодіжного ремісничого товариства. І на даний момент виконавчий комітет
складає з себе повноваження на користь загальних зборів. Саме цей день – 3
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травня 1868 р. польський дослідник історії профспілок Л. Кіщинський вважає
днем заснування у Львові першого “Товариства молоді в науці і дозвіллі”.
Ініціатором

його

створення

виступав

член

спілки

друкарів

Львова

А. Маньковський [521, c.22]. Після передачі правління посада кураторів і надалі
залишалася актуальною. Але запровадили посаду голови товариства, на яку
одноголосно

учасники

зборів

обрали

В. Дамбровського,

заступником

–

Д. Стокалюка. Тоді в товаристві перебувало 384 особи [552, c.13].
Законним членам товариства також запропонували обрати перший керівний
склад. На посаду кураторів з числа почесних членів обрали А. Александровича,
М. Даровського і Ф. П’янтковського, а членами головної управи – А. Лготечка,
Ф. Кінделя, К. Костецького, Р.Кукавського, Я.Лерського, Я.Ріцка, Ф. Лазовського,
А. Маєра, К. Сімака. Їх заступниками – Я. Каліцінського, І. Крука, М. Процеля,
Д. Стокалюка і Ю. Воробецького.
Головою управи молодіжного товариства обрали А. Александровича, а
секретарем – Т. Романовича. Головна управа товариства взяла в оренду невелике
приміщення в будинку, що знаходився у Львові на вул. Чарнецького, 1 (зараз –
вул. В. Винниченка, 1). Офіційним гаслом організації став вислів давнього
покровителя Львова, ченця Яна з Дуклі “Благословення Боже” [556, c.5].
Умови праці галицьких ремісників у XIX ст. були доволі складними й
важкими, а заробітна платня – низькою. В середньому робочий день у майстернях
та заснованих промислових підприємствах Львова тривав не менше 12 годин, а
представники деяких професій (пекарі, кондитери, кравці, шевці, пивовари,
винокури і ін.) працювали, зазвичай, по 14–16 годин на добу. Усюди на
підприємствах панувала важка ручна праця. Виснажлива фізична робота, а також
ненормований довготривалий робочий день суттєво обмежували робітництво в
іншій, наприклад, культурно-освітній діяльності й фізично знесилювали і навіть
ізольовували його від різних суспільних подій.
Насамперед потрібно було раціонально організувати початкову освіту членів,
а згодом поступово розвивати інтерес до друкованих видань [442, c.107]. Тому
одним з перших і найважливіших завдань діяльності товариства стало
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запровадження занять з елементарного: письма та арифметики. Дати безкоштовно
знання молодим ремісникам Львова першими зголосилося вчителі недавно
створеного “Товариства приятелів народної освіти”. Активну участь у ліквідації
неграмотності серед членів товариства, навчанні основ писемності, читання й
арифметичних рахунків брали вчителі багатьох львівських шкіл, а саме:
С. Бартман, А. Біликевич, О. Гішберг, В. Косинський, К. Оказ, Т. Павловський,
Т. Скалковський, О. Семкович, Ч. Томашевич і А. Уєйський.
Для усіх охочих членів молодіжної спілки ремісників Львова навчання
відбувалося безкоштовно три рази на тиждень. Зазвичай, уроки проводили з
понеділка до суботи через день і тільки у вільний від роботи час – з 20 до 22
години. Крім цього, кожної неділі з 15 до 18 години для членів товариства
запрошені лектори читали лекції з польської та всесвітньої історії, географії,
природи, хімії, світової політики, суспільної економіки, арифметики і інших
дисциплін. Першими лекторами стали почесні члени товариства, його керівники,
а саме: М. Верига-Даровський, Л. Вайгель, Т. Романович, П. Зброжек, Л. Татомир,
К. Уєйський. Основи релігієзнавства для слухачів читав о. Флорент Лікендорф з
конвенту отців-домініканів. Каліграфію викладали Ш. Амстер і З. Седмограй.
Завдяки персональному ентузіазму та ідейній підтримці, наданій товариству
дирекцією

працівників

Промислової

школи,

влаштували

низку

фахово-

навчальних лекцій, практичних семінарів [556, c.4–12]. Поряд з організацією
ліквідації неписемності та поширення основ фахової освіти активно розвивалася
культурно-освітня робота товариства. Вже в перші місяці існування організації
вдалося закласти невеличку бібліотеку, у якій в 1869 р. було 244 книги.
Для занять з музики за рахунок добровільних пожертв члени культурноосвітнього відділу купили старенький рояль та ще кілька духових, ударних й
струнних музичних інструментів, що дало змогу ще більше розширити сферу
культурно-освітніх зацікавлень членів товариства. Популярними були спортивні
змагання, розвиткові вправи та ігри (за винятком гри в карти, яка не визнавалася в
товаристві). Зазвичай усі заходи відбувалися у вихідні та святкові дні. Часто їх
приурочували до певних святкових дат, подій тощо. Важливе місце в культурно258

освітній роботі відводили організації короткочасних та довготривалих піших
екскурсій, походів, мандрівок тощо [552, c.16].
Важливу роль в діяльності товариства відіграв друкований орган – часопис
“Rękodzielnik” (“Рукодільник”). Фактично, його заснували львівські кравці, які
вважалися складовою частиною молодіжного товариства. Перший номер вийшов
3 січня 1869 р. [386, c.92]. Часопис запланували як періодичне видання, яке мало
виходити двічі в місяць (1 та 15 числа). Він мав 4 сторінки невеликого формату.
Редактором був К. Лібельт – на той час один з найбільш відомих діячів
молодіжного товариства “Gwiazda” (дод. В. 18–19) [521, c.23]. Поява галузевого
ремісничого видання в рамках загальноміського молодіжного товариства
засвідчила

про

існування

прихованих

децентралізаційних

процесів,

які

роз’єднували фахівців й завдавали значної шкоди товариству в справі його
єдності та згуртування. Зрештою, це засвідчив сам часопис, який після другого
випуску припинив свою роботу.
Станом на 31 грудня 1868 р. в реєстрі товариства була 661 особа. Проте
реальне число дійсних членів було значно меншим. Так, близько 70 осіб не мало
грошей, щоб сплатити вступний внесок, а понад 60 чоловік перебуло на
військовій службі або померло. Таким чином, реальне число складало 421 особа з
категорії звичайних та 115 почесних членів [552, c.5].
Відповідно пропозиції, яку було ухвалено на перших загальних зборах в
приміщенні міської ратуші Львова 8 березня 1868 р., головна управа товариства
увагу звернула на надання грошової допомоги членам товариства у випадках
надзвичайної потреби та підтримці інвалідів, вдів і сиріт. Проект надання
допомоги розробив Т. Романович. Його обговорили й затвердили на загальних
зборах членів товариства 21 лютого 1869 р. [556, c.12].
Цікаві ідеї щодо майбутніх перспектив товариства висловив відомий діяч
профспілки друкарів Львова А. Маньковський. Щодо концепції багатогранного
розвитку товариства він зазначив, що особисто безмірно радіє з окресленого
напряму, яким налаштований йти ремісничий стан. Розумовий розвиток осіб має
надзвичайно важливе значення для загального піднесення культурного і
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матеріального становища населення краю. Прагнення до кращого майбутнього є
тією дорогою, завдяки якій можна здобути собі в суспільстві посаду, яка мала б
належати членам товариства. А. Маньковський наголосив, що дуже важливим у
діяльності товариства, міжособистісних стосунках – принцип взаємності, а радше
загальної колективної взаємопідтримки та допомоги, який найкраще виражено у
гаслі “Один для всіх, а всі для одного” [552, c.7].
Заслуговував на увагу виступ Т. Романовича, який насамперед заявив, що
слова А. Маньковського про мету діяльності товариства його повністю
переконали. Присутнім він зазначив, що коли готували статут, перед ними стояв
вибір: або творити товариство взаємної допомоги (дод. Г.1–2) або товариство
науки і розваги. Тимчасовий комітет вибрав останнє, мотивуючи тим, що людина,
яка здобуде моральну та розумову незалежність, здатна показати, що не статок і
родовите походження, а самовіддана інтелектуальна праця, чесність й освіта
звеличують людину. Проте, реальність виявилась дещо іншою і, перш за все,
потрібно дбати про матеріальне і моральне становище власних членів (дод. Г.3).
За пропозицією головної управи товариства доповнення до статуту прийняли
одноголосно. Крім цього, було встановлено наступні щотижневі внески для
кожного працездатного члена: 5 центів австрійської валюти – у фонд поточних
витрат, 2 центи – у фонд інвалідів. Для отримання позики з фонду товариства для
членів встановили ставку всього 1 % на один місяць, що в сумі складало всього 1
цент від позиченого золотого ринського. В той час кредитні установи давали під
12 – 15 відсотків.
Згідно з положеннями статуту вибори головної управи товариства мали
“відбуватися щорічно за тиждень перед загальними зборами товариства. Таким
чином, що члени товариства, які належать до однієї професії, вибирають
20 реальних членів до своєї управи, а члени профспілки іншу 20-ку членів, що
згодом об’єднуються між собою завдяки спільному вибору” [552, c.7].
Обрання більшого числа членів головної управи проводили з метою
збільшення числа осіб управлінського штату. Головна управа самостійно
вибирала дирекцію, яка складалася з директора, сеньйора, секретаря, скарбника і
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спостерігача (контролера), яких обирали терміном на один рік з числа членів
головної управи товариства.
Для нагляду за діяльністю товариства на загальних зборах щорічно з числа
почесних членів вибирали чотирьох кураторів. З них троє повинні постійно жити
у Львові і перебувати у числі незалежних ремісників або промисловців. Кураторів
запрошували на засідання дирекції, головної управи, а також на загальні збори,
але з дорадчим голосом. Вони мали право цікавитися усіма справами товариства,
публічно аналізувати діяльність головної управи, а в разі перевищення
повноважень чи недотримання положень статуту керівниками через дирекцію або
головну управу зупиняти виконання ухвали. З іншого боку головна управа мала
право відкласти рішення до часу скликання загальних зборів [321, c.22].
До складу першої управи товариства взаємної допомоги ремісників обрали
представників різних професій, що свідчить про поліфахову побудову організації.
Так, кравці запропонували: В. Костаковського, Ф. Еглера, С. Бачинського,
Д. Стокалюка, Ю. Бауера, Є. Августина, Ф. Шуца, Ф. Висневського і Я.Лерського;
столяри – Ю. Плонського; друкарі – А. Маньковського, Ф. Лазовського і Ю. Старака; шевці – А. Маєра і Ф. Кучковського. На посаду кураторів товариства
запросили графа В. Русоцького, К. Піллера, В. Бауровича і Ф. П’янтковського.
Члени головної управи самостійно визначали кандидатуру директора, яку
обирали з числа членів головного управління, обраних на загальних зборах
товариства. Першим директором товариства взаємної допомоги львівських
ремісників обрали А. Маєра, який тоді представляв профспілку шевців Львова
[552, c.18–19].
Фонд поточних витрат було утворено вже в першому році існування
товариства. У звіті за 1869 р. зазначено, що 1 тис. 487 фл. 45 цн. складають
доходи товариства. Позика упродовж року склала 6 тис. 288 фл., з яких вдалося
повернути лише 3 тис. 790 фл. 50 цн. Фонд інвалідів товариства налічував 913 фл.
86 цн., а резервний фонд – 411 фл. 54 цн. [556, c.8].
Вірогідно, що через брак практичного досвіду працівників фонду, певні прорахунки, необачність вчинків, позичковий фонд не виправдав надій робітників. За
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короткий період та при великому числі осіб, які просили позику, довелося
відступити від чинних статутних положень і використати інші кошти на надання
обіцяних виплат, а саме: фонду матеріально-грошової допомоги і фонду інвалідів.
У 1870 р. приступили до введення в дію “лікарняного” фонду грошової
допомоги. Назву він отримав з огляду призначення. З каси фонду покривали
кошти на лікування хворих членів товариства в лікарні, виплачували грошову
допомогу при тимчасовій втраті працездатності, виділяли кошти на поховання.
Після введення в дію фонду головна управа розпочала багатогранну діяльність у
масштабах, обіймаючи щораз більше львівських рукодільників, які охоче
вступали в ряди товариства [552, c.19]. Але зростання чисельності членів
вимагало більших приміщень, ніж ними володіло товариство. В 1869 р. управа
зробила спробу купити для потреб спілки будинок на вул. Францисканській, 7
(зараз – вул. В. Короленка, 7) за 7 200 фл. Однак брак готівки в касі унеможливив
реалізацію наміру. Тоді управа вирішила організувати випуск 1 000 одиниць
боргових 5 % векселів вартістю 10 гульденів кожен. Позику планували погасити
упродовж наступних років. Члени товариства на зборах обговорили та прийняли
пропозицію управи. Однак через заборону владних структур план не реалізували.
Завдяки особистому проханню тодішнього голови товариства М.ВеригиДаровського, княгиня К. Любомирська в 1871 р. зробила грошову пожертву
товариству в сумі 6 500 фл. [321, c.8]. Відсотки від суми пожертви вона заповіла
використовувати на розвиток освіти й науки та для поповнення фонду інвалідів,
вдів і дітей-сиріт. Однак після перемовин членів управи з К. Любомирською, вона
погодилася на купівлю будинку для потреб товариства [552, c.20–21]. 15 червня
1871 р. відбулися урочистості з нагоди затвердження прапора товариства. На
прапорі в центральній частині розмістили образ Богоматері та герб спілки, а на
шарфах нанесено напис: “Через освіту до свободи”.
Урочисту посвяту прапора в домініканському костелі Львова виконав
викладач права, член товариства о. Флоренцій Лікендорф. Серед присутніх була
княгиня К. Любомирська, граф В. Русоцький, Ф. Зем’ялковський, граф Ф. Лось та
ін. Відомо, що тоді зібрали 598 фл. 37 цн. добровільних пожертв [556, c.10].
262

У 1872 р. реформували навчальну роботу, що велася в товаристві. Навчання
розділили на два курси. Нижчий навчальний курс пропонували для неграмотних
осіб, а вищий – для дальшого розвитку знань. Керівником нижчого курсу
призначили П. Бороцького, який працював директором школи ім. Св. Ельжбети у
Львові, вищого – Я. Фрідріха, директора школи ім. Св.Мартина. На нижчому
курсі викладали читання, письмо, арифметику і релігію. На вищому – вивчали
релігію, німецьку і французьку мову, каліграфію, стилістику, малювання та
історію. Обдарованим дітям і відмінникам навчання після успішного закінчення
навчального курсу давали грошові нагороди. Навчальний курс тривав 10 місяців.
Лекції й семінарські заняття відбувалися кожної неділі [552, c.22]. В 1872 р.
навчальні курси відвідувало 980 осіб. Управа товариства подала загальним зборам
пропозицію про потребу спорудження власного будинку. Загальні збори схвалили
цю ідею. Згодом викупили земельну ділянку у Львові, затвердили план забудови і
19 червня 1875 р. урочисто заклали наріжний камінь нового навчального
приміщення, у якому також запланували спорудити службові житла для
викладачів. Завдяки наполегливій та безкорислививій суспільній праці багатьох
членів товариства, вже 2 лютого 1876 р. приміщення ввели у експлуатацію.
Для покриття коштів будівництва, які склали понад 22 000 фл., окрім на це
призначених фондів, витратили частину резервного капіталу з фонду інвалідів,
вдів і сиріт, а також частину коштів лікувального фонду товариства, що поставило
організацію у скрутне становище. У Галицькій касі ощадливості отримали кредит
в розмірі 3 000 флоринів, який слід було повернути [556, c.11].
У 1878 р., після часткового погашення боргових зобов’язань товариства,
пов’язаних з будівництвом, провели гасове освітлення у всіх приміщеннях,
відповідно облаштували навчальні аудиторії та актовий зал, закупили декорації,
костюми, різне обладнання, необхідне для постановки самодіяльних виступів і
театралізованих вистав. Варто зауважити, що перший аматорський театральний
гурток члени товариства організували на початку 1870 р. Його ініціатором,
натхненником й керівником був А.Беньковський. Першу театралізовану виставу
аматори поставили 20 березня 1870 р. Глядачам гуртківці підготували постановку
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комедії О.Фредра “Помста”. Артистами були члени товариства. Допомогу
гуртківцям надавали М. Даровський, Т. Романович, К. Уєйський, Е. Кжен та ін.
Упродовж 70-х рр. ХІХ ст. гуртківці з великим успіхом зіграли майже всі
відомі народні твори, п’єси, а також комедії багатьох європейських авторів.
Скромні доходи, отримані від дешевих квитків з виступів аматорів, перш за все,
скеровували на поповнення фонду інвалідів, вдів і сиріт та розвиток театрального
мистецтва.

Успішне

керівництво

аматорським

гуртком

здійснювали:

A. Беньковський, І. Лінковський, M. Лех, І. Кучковський, Ю. Швабль, A. Плутер,
А. Мадура, І. Васьневський, T. Столарський, Ю. Патрикевич, E.Каліновський і ін.
У 1871 р. основи співу викладав Войновський, який працював оперним
співаком і керівником хору театру графа С. Скарбека (зараз – Національний
академічний український драмтеатр ім. М.Заньковецької у Львові). Важливо
зазначити, що упродовж кількох років плідної праці він вивів на сцену товариства
понад 90 співаків-аматорів.
Серед диригентів й наставників молодіжного хору товариства особливої
уваги заслуговують проф. Урбанек, проф. Андрухович, А. Дамбровська, проф.
Сигньо, Домішевський, Абратовський та ін. [552, c.23–24].
Товариство час від часу несло непоправні втрати. Найскладнішим виявився
1872 р., коли померло 2 почесні члени – поет В. Поль і директор реальної школи
С. Хлібовський. В 1877 р. не стало одного із активних засновників товариства
“Gwiazda” – хорвата Л. Скерла, який тривалий час працював в товаристві
львівських друкарів, а в 1870–1875 рр. – директором каси взаємної допомоги
товариства “Gwiazda”. 26 березня 1881 р. помер син Л.Cкерла – Август Скерл –
член спілки ремісників Львова, а в 1876–1878 рр. – директор каси взаємної
допомоги товариства. В 1882 р. ремісниче товариство Львова втратило свого
куратора А. Млоцького та ін. [556, c.11].
У 70–80 рр. ХІХ ст. молодіжне товариство “Gwiazda” несло значні грошові
видатки. За 20 років діяльності фондові витрати склали 13 346 фл. 79 цн., з яких
6 026 фл. 42 цн. склали видатки на виплату заробітної плати вчителям, 3 590 фл.
53 цн. – на закуплення інвентаря, 3 730 фл. 74 цн. – на оплату податків.
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Приблизно за цей час з фонду інвалідів вдів і сиріт допомогою скористалося
близько 50 осіб, які стали інвалідами, а також 80 вдів і понад 100 дітей-сиріт. З
1872 до 1887 рр. виплата допомоги інвалідам складала 18 329 фл. 5 цн., а вдовам
та дітям-сиротам виплатили 19 880 фл. 80 цн. [552, c.12–13].
Від 1870 до 1887 рр. з лікувального фонду товариства виплатили 52 690 фл.
05 цн., з яких 41 218 фл. 34 цн. значилися як кошти, які були скеровані на
лікування хворих членів організації в домашніх умовах, 3 116 фл. 76 цн. виділили
на лікування в шпиталях, 8 254 фл. 95 цн. – на ритуально-церимоніальні послуги,
пов’язані з похованням членів або їх дружин чи дітей [556, c.13–14].
За період 1872–1887 рр. внески звичайних членів товариства взаємної
допомоги у фонд інвалідів, вдів та сиріт склали 37 040 фл. 4 цн., в фонд поточних
витрат (лікувальний фонд) – 56 847 фл. 09 цн. Тобто загальна сума становила
93 887 фл. 49 цн. Почесні та дорадчі члени в лікувальний фонд сплатили 1 323 фл.
76 цн. [552, c.14].
Цікавим моментом в діяльності товариства було те, що гуртки “Gwiazdу”
існували незалежно і не створювали дочірніх організацій. Свідченням цьому
стало існування в різних містах Галичини незалежних товариств ремісничої
молоді “Gwiazda”, які між собою навіть не контактували. При тому, що їхні
статути практично були ідентичними з статутом львівської “Gwiazdy”. Так, метою
тернопільської [124, c.3] та перемишльської молодіжних ремісничих організацій
[125, c.3], окрім загального піднесення духовності та розвитку науки, виступало
питання покращення морального і матеріального становища власних членів.
Здавалося б нічого не заважало для згуртування та налагодження спільної роботи
професійних спілок молоді, проте жодних реальних кроків до об’єднання під
спільними ідеями не вдалося зафіксувати.
Лише у 1886 р. відбулася подія, яка могла змінити подальший розвиток
молодіжного ремісничого товариства. Мова йде про cпробу об’єднання з іншим,
схожим за своїм змістом і функціями товариством ремісничої католицької молоді
“Скала” (“Skała”), яке в той час окремо існувало у Львові. Перший статут
зазначеного товариства був затверджений галицьким намісництвом 29 січня
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1856 р. під № L.47913, а сама організація оголосила про свою діяльність аж 19
березня того ж року [503, c.15].
Певною особливістю діяльності молодіжної католицької організації “Skała”,
як і товариства “Gwiazda”, було те, що їх засновували не як профорганізацію, але
з часом, під впливом результатів діяльності професійних товариств, вони
перейшли на профспілкові засади існування. Головною метою діяльності
товариства “Скала” було “навчання католицької ремісничої молоді у Львові та
виховування в ній сильного релігійного і товариського духу” [129, c.1].
28 березня 1856 р. в приміщенні товариства, яке тоді тимчасово розмістилося
в кам’яниці Я. Маєвського, що у Львові на вул. Театральній, 19, відбулося перше
засідання головної управи. Його проводив новообраний голова о. С.Моравський.
Також були присутні заступник голови о. С.Одельгевич, бургомістр Львова
К. Гоепфлінген-Бергендорф, радник губернатора Галичини, директор галицької
музичної консерваторії В. Расп, секретар львівського магістрату, виконувач
функції урядового комісара К. Шуберф, львівські купці А. Сидорович і Ф. Кнауер,
миловар І. Дрекслер, коваль Я. Шмідт, цвяхар Ю. Горнунг, директор львівської
жіночої школи Я. Гонтковський, вчитель зразкової львівської школи К. Уле та
чиновник бухгалтерії намісництва Я. Маєвський.
Для організації різних розваг членів товариства на літній період того ж року
управа орендувала міський сад зі сценою та укриттям на випадок негоди. Сцену
та площу навколо з лавами для глядачів в місті часто називали літнім театром.
Періодично за погодженням з органами влади, члени товариства влаштовували
молодіжні гуляння, ставили аматорські вистави, організовували самодіяльні виступи, концерти. У березні 1858 р. управа католицького молодіжного товариства
взяла в оренду з річною платою 350 фл. велике приміщення в архієпископському
палаці, що знаходилося у Львові (зараз – пл. Ринок, 9) [503, c.24–25].
Важливу роль у діяльності організації відігравав керівний склад. Він
поділявся на два відділи: головний і опікунський. Головний відділ, який займався
безпосередньо керівництвом товариства, складався з голови, віце-голови (обидва
за вимогами статуту організації мали бути католицькими священиками), вчителів,
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секретаря, касира, сеньйора й асистентів. Опікунський відділ відав зовнішніми
взаєминами і матеріальними справами товариства. Він складався з налаштованих
до такої роботи громадян Львова, зацікавлених у зростанні блага організації та
кількох благодійників, які грошовими пожертвами сприяли розвитку товариства.
Голову вибирали на загальних зборах. Вибори відбувалися шляхом
голосування і визначалися правомірними при отриманні більшості голосів
присутніх. Голова та управа були вищими виконавчими органами товариства.
Прямим обов’язком голови став контроль за виконанням та дотриманням
положень статуту. Голова скликав та проводив засідання, збори, наради чи інші
заходи. У процедурі вирішення спірних питань йому належав вирішальний голос.
Голова призначав віце-голову, радився з представниками управи, опікунами і
разом з ними видавав загальні розпорядження для членів товариства [129, c.1–2].
В посадові обов’язки секретаря товариства входило ведення та зберігання
протоколів засідань. Спільно з головою він ознайомлювався з листами та
відправляв кореспонденцію. Касир керував статками товариства. Про стан каси
він періодично звітував перед головою та загальними зборами. Про свою роботу
щорічно складав звіт. Сеньйора товариства вибирали голосуванням більшості на
невизначений термін. В його функції входив збір членських внесків та
пожертвувань до каси, фіксування видатків на різні святкування товариства та
складання піврічного звіту про доходи і видатки. З числа членів товариства
відкритим

голосуванням

вибирали

чотирьох

асистентів.

Голова

вибір

затверджував. Асистенти повинні були стежити за дотриманням положень
статуту членами товариства, підтримувати ділову атмосферу, спокій і порядок під
час проведення зборів чи інших заходів. Як представники товариства, вони мали
однаково, як і сеньйор, сповіщати голову про висловлені побажання та пропозиції
членів організації [129, c.2–3].
Суспільно-політичні події в монархії 1867 р. спонукали до реорганізації
товариства і на зібраннях, починаючи з 1869 р., все частіше піднімалося питання
про створення залишкового фонду, який можна було б використати для
непередбачених потреб членів. Проте дальше за межі колегіальних розмов
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вирішення питання не виходило. На початку 1874 р. головна управа на чолі з
головою о. С. Одельгевичем констатувала послаблення ролі товариства в житті
ремісників. Тому вирішили конкретно доповнити окремі положення статуту.
Необхідно було створити нові статутні положення, які б чіткіше регламентували
права та обов’язки членів товариства, розширювали можливості впливу
ремісників на прийняття рішень, відкривали звичайним членам доступ до
управління товариством, дозволяли повніше використання його фондів тощо.
Розроблення положень нового статуту доручили Б. Каліцькому. І вже через
рік – 19 квітня 1874 р. відбулося перше засідання, на якому обговорювали
поданий проект. Але численні пропозиції та дискусія навколо статутних положень
стали причиною відтермінування розгляду проекту статуту на пізніший час.
Результатом довгих перемовин стали певні інновації. Перш за все, відбулася зміна
назви товариства в інтерпретації “Католицьке товариство ремісничої молоді
“Скала” у Львові” [123, c.1–12].
При товаристві створили “Медичну касу”, яка стала перехідною ланкою його
перетворення на профспілкову організацію [129, c.1]. Метою її створення була
потреба надання допомоги членам товариства у випадку захворювання чи
каліцтва, тобто непрацездатності. Грошову допомогу виплачували і у випадку, що
не вимагав стаціонарного лікування терміном не більше, ніж один місяць.
Передбачалась часткова грошова компенсація на лікування у львівських лікарнях,
але не більше, ніж за три – чотири місяці. “Медична каса” також сприяла
оздоровленню членів товариства у сільській місцевості. Кожен член спілки був
зобов’язаний щотижнево сплачувати 5 цн. у фонд каси без усяких відтермінувань.
Ремісник, який без перерви упродовж 16 тижнів вносив визначену суму внесків,
мав право на грошову допомогу, організований відпочинок та оздоровлення. Але
особи, що 6 тижнів поспіль не платили внески, змушені були сплатити крім
звичайного внеску, що складав 2 цн. тижнево, ще й штраф за кожен
протермінований тиждень, бо в іншому випадку втрачалося право на грошову
допомогу у випадку хвороби. Ті особи, які упродовж 3 місяців не платили внесків,
втрачали право на грошову допомогу і змушені були відновити сплату внесків від
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початку аж до завершення 16 тижнів. Найвища квота допомоги складала 30 фл.,
найнижча – 5 фл. Жоден ремісник не мав права отримувати грошову допомогу з
“Медичної каси” частіше, ніж двічі на рік [129, c.1–2]. Надання грошової допомоги з “Медичної каси” відбувалося згідно з письмовим поданням голови товариства
або його заступника та завіреними підписами трьох уповноважених членів відділу
[129, c.3].
Фінансовий стан молодіжного товариства “Скала” демонстрував позитивну
динаміку. Відповідно до даних річного звіту за 1880 р., залишок коштів з
минулого року складав всього 1 фл. 98 цн., пожертви благодійників – 718 фл.,
пожертви на неповнолітніх – 11 фл. 56 цн., разовий подарунок від о. Сапіжини –
50 фл., відсотки від продажу облігацій – 47 фл. 24 цн., дохід за користування
лазнею і кегельбаном – 80 фл., оренда будинку – 365 фл., дохід від участі у
громадських заходах – 30 фл. Разом: 1 тис. 303 фл. 78 цн. [333, c.2].
На початку 1883 р. головою товариства обрали Ю. Шеремета, який вже на
першому засіданні управи 4 січня 1883 р. наголосив на низці негативних явищ й
малоефективних сторін діяльності організації, які слід негайно подолати. Також
він повідомив, що працює над проектом статуту організації, який, на його думку,
відповідатиме вимогам часу, значно підніме її громадський авторитет і поставить
на порівняно вищий рівень розвитку. Доповідач негативно висловився щодо
положень первинного статуту товариства 1856 р., що, на його думку, давало змогу
голові та опікунському відділу узурпувати владу. Він зауважив, що досі
рукодільники не мали жодного голосу у розгляді важливих справ інституції, а
весь статок товариства у випадку його розпаду переходив у власність організації
сестер Милосердя. Намагаючись продемонструвати актуальність пропонованих
змін до статуту, він апелював до попередніх удосконалень, що з плином часу
відчули самі ремісники потребу проведення реформ, спроба яких була зроблена в
1869 та 1874 роках.
Прихильники реформ, підтримувані значною частиною членів товариства,
починаючи з 1883 р. наполегливо відстоювали демократичні засади і таки здобули
перемогу в 1885 р. 20 грудня цього року проект нового статуту товариства, який
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представив Ю. Шеремета, отримав схвалення [503, c.45]. Тепер метою діяльності
товариства стало не тільки навчання католицької рукодільницької молоді у
Львові, підтримка, розвиток сильного релігійного й товариського духу життя
серед ремісників, майстрів, а також взаємна допомога членів товариства у різних
випадках, як моральна, так і матеріальна [129, c.1].
Товариство формувалося з числа реальних, почесних і дорадчих членів. До
складу керівної ланки товариства були включені загальні збори, головний відділ,
дирекція та голова, який повинен був бути католицьким священиком [129, c.1].
Фонди товариства складалися з внесків членів та з інших доходів товариства.
Доходи, які отримували від операцій з нерухомим майном, а також інші поточні
прибутки становили оборотний фонд товариства. Нерухоме майно складало
непорушний фонд разом з капіталом, отриманим з відсотків, пов’язаних з цим
майном. Продати нерухоме майно можна було лише за ухвалою загальних зборів.
Загальні збори складалися:
a) з реальних членів, постійних в товаристві;
б) з почесних членів, а саме: з громадян міста Львова, налаштованих на
співпрацю та допомогу товариству і інших благодійників, які своїм щорічним
пожертвуванням підтримуватимуть фінансовий стан товариства;
в) з дорадчих членів, що платять постійні річні внески у фонд товариства.
Головний відділ складався з голови, віце-голови, кураторів, директора,
двадцяти членів (асистентів) та п’яти їх заступників. У склад дирекції входили:
голова, віце-голова, куратор, директор, сеньйор, секретар, касир, контролер і три
його заступники, бібліотекар та три члени відділу. Голову обирали на загальних
зборах. Він займав найвищу посаду в товаристві i наглядав за дотриманням
членами товариства норм статуту, головував на загальних зборах, засіданнях
відділу і дирекції, а у випадку рівності голосів, йому надавався вирішальний
голос. Разом з відділом і дирекцією видавав розпорядження скеровані на розвиток
товариства. У відсутності голови віце-голова, обраний загальними зборами,
виконував його функції. У випадку відсутності голови або віце-голови головою на
загальних зборах ставав один з кураторів товариства [129, c.1–2].
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Директора обирали на загальних зборах з числа членів товариства. Він
одночасно був заступником голови в дирекції товариства і заступником віцеголови, а також головував на засіданнях дирекції. До його обов’язків належав
безпосередній нагляд за усіма сторонами діяльності товариства, контроль за
станом функціонування фондів установи, виділення різних допомог тощо.
Сеньйор був першим помічником директора у його діяльності. У випадку
відсутності директора, він був першим виконавцем ухвал відділу і розпоряджень
дирекції. В разі потреби сеньйор виконував посадові обов’язки директора.
Секретар вів поточну документацію головного управління, протоколи
засідань головного відділу та дирекції, а також спільно з директором розглядав й
оцінював отриману кореспонденцію і разом з ним та сеньйором підписував
повідомлення й оголошення, що виходили від управи товариства. Касир і
контролер опікувалися справами каси й рахунками товариства.
Число асистентів, вибраних з числа реальних членів, становило двадцять
осіб. Їх обирали на загальних зборах. Вони помагали директорові і сеньйорові у
підготовці та контролі виконання поточних управлінських справ. Зокрема,
наглядали за своєчасним і якісним виконанням розпоряджень, вказівок, наказів,
приписів, рішень, дотримання членами товариства положень статуту тощо.
Куратори, обрані з числа почесних та дорадчих членів, мали право брати
участь у всіх зібраннях товариства, вникати у всілякі деталі діяльності
адміністрації, досліджувати рахунки, надавати допомогу у різноманітних справах
товариства,

мали

право вимагати

призупинення

виконання

ухвали

або

розпорядження, що, на їх думку, було видано всупереч статуту або на шкоду
товариства. Під час відсутності голови або віце-голови вони могли головувати на
загальних зборах та на засіданнях головного відділу.
Кандидатури почесних членів товариства пропонував головний відділ
учасникам загальних зборів. Вони мали право засідати і голосувати на загальних
зборах, вникати у суть всіх розпоряджень, відвідувати товариство в будь-який час.
За таких обставин мали змогу визначати собі почесні місця. Рівні права
надавалися також дорадчим членам товариства.
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Cкликання загальних зборів передбачало певну процедуру. Перш ніж
провести загальні збори товариства, необхідно було за два тижні до їх початку в
місцевому часописі розмістити оголошення, а також подати повідомлення
архієпископським консисторіям трьох обрядів у Львові та до львівського
магістрату. Зазвичай на загальних зборах вирішувалися найбільш важливі
питання, а саме: внесення змін та доповнень у статут товариства, заслуховування
звітів головного відділу і дирекції, звітів про рух коштів, встановлення розміру
внесків, які мали сплачувати члени товариства, прийняття річного бюджету,
затвердження угод в справах організації, про придбання або продаж нерухомого
майна, вибори голови, віце-голови, кураторів, директора, двадцяти членів відділу
і п’ятьох їх заступників, почесних членів тощо. Ухвали загальних зборів
переважно затверджували абсолютною більшістю голосів. Стосовно продажу
власності товариства та з питань зміни положень статуту, при ухваленні рішень
участь у голосуванні могли брати тільки ті члени, які понад п’ять років
перебували у складі товариства. Для затвердження ухвал необхідною була
присутність принаймні 2/3 членів товариства [503, c.4–5].
Ю. Шеремета не обмежився розробленням нових положень статуту. На
загальних зборах 27 червня 1886 р. він подав доповнення до статуту, в якому було
розроблено детальну інструкцію щодо поведінки членів товариства, окреслено їх
обов’язки, а також умови керування фінансами інституції.
За його наполяганням створили загальну касу під керівництвом скарбника,
наглядом контролера і сеньйора. Запроваджено відповідні рахункові книги,
книжки вкладників для реальних членів і бонусні книжки для дорадчих. На цих
загальних зборах номінували почесних членів, також вибрали комісію з метою
напрацювання проекту об’єднання обох споріднених товариств – товариства
“Skała” і товариства ремісничої молоді “Gwiazda” [503, c.57].
Проект об’єднання молодіжних товариств “Skała” і “Gwiazda” викликав
дискусії в середовищі обох товариств. Від імені “Skały” діяла комісія, у яку
увійшли віце-голова Бачевський, куратор д-р Дулемба та чотири члени дирекції
(Ціріна, Сельтенрейх, Смушович і Шеремета). Від “Gwiazdy” створена комісія в
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складі голови Ф.Глодзінського, директора каси взаємодопомоги К.Лясковського і
чотирьох членів (В. Обмінського, С. Речуха, С. Уляновського і Ф. Віснера).
Обидві комісії продовж напрацювали та узгодили новий спільний статут,
прийняли принципові ухвали, які затвердила дирекція товариство “Skała”. Члени
комісії звернулися з відповідною відозвою до головного відділу товариства
“Gwiazda”. Підготовлені документи комісія передала управам товариств для
обговорення на загальних зборах й висловлення своїх пропозицій [552, c.28].
8 листопада 1898 р. відбулася конференція кураторів товариства “Skała” в
резиденції голови товариства о. Я.Стопчинського. У ній взяли участь Я. Стика,
О. Гертіц, Ю. Вачевський, о. Е. Боравський, С. Цюхцінський, І. Древновський, д-р
Б. Дулемба, о. д-р А. Йовган, П. Костецький, д-р Р. Кульчицький, М. Літинський,
С.Маєрський, А.Стронер, Ю.Миколаш, Ю.Шеремета і М.Валіхевич. Ю. Шеремета
запропонував кураторам розглянути проект будівництва у Львові офісу
товариства “Skała”, план оформлення фасаду будинку, а також сповістив про
задум збудувати в саду товариства притулок для відпочинку інвалідів товариства.
М. Валіхевич, як чинний голова товариства “Gwiazda”, повідомив присутніх про
підготовлений проект будівництва житлового будинку, призначеного виключно
для забезпечення потреб звичайних членів товариства [557, c.1–2].
Під час дискусії порушили питання об’єднання обох інституцій. Майже
одноголосно було прийнято думку кураторів про те, щоб розпочати розгляд
справи з участю спільної комісії. До її складу запросили д-ра Б. Дулембу,
Р. Кульчицького, Ю. Миколаша, Ю. Шеремета і М. Валіхевича. 15 листопада
1898 р., комісія, розглянувши всі пропозиції, дійшла висновку, що спочатку варто
розпочати реформи, внесення змін та статутів, провести об’єднання товариств
“Skała” і “Gwiazda”, а лише потім можна розпочати запроектоване будівництво
[552, c.29].
Загалом ситуація щодо обох товариств свідчить, що подальший їх розвиток
залежав від результатів впровадження реформи, спрямованої оживити діяльність,
консолідувати сили і зміцнити організаційно. Реформа мала позначитися і на
поповненні новими членами.
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На другій конференції кураторів “Skały”, яка відбулася 9 грудня 1898 р., було
оцінено реальний стан товариств “Скала” і “Зірка”, запропоновано обґрунтовані
умови спільного розвитку організацій. Після дискусії учасники конференції
зійшлися на тому, що повинні врахувати всі не виконані досі вимоги та потреби
звичайних членів, яких до цього часу не задовольнили [552, c.30].
Таким чином, вдалося погодити, що товариство “Skała” і обидві групи
товариства “Gwiazda” повинні утворити християнський “Союз рукодільників і
ремісничої молоді “Skała – Gwiazda” у Львові. У зв’язку з об’єднанням товариств
необхідне переведення на новий баланс всього нерухомого і рухомого майна,
яким володіли і мали на нього право. Долучитися до складу союзу могли реальні
члени товариства “Skała” і звичайні члени обох груп товариства “Gwiazda”, які
напишуть власноручно заяви, що приймають принципові умови об’єднання. У
статуті новоствореної установи прийнятими мали бути положення, що всі
звичайні члени союзу мусять автоматично належати до новоствореної каси
грошової допомоги. У підсумку конференції зазначено, що основою є об’єднання
товариств “Skała” і “Gwiazdа” [557, c.4].
Угоду

про

об’єднання

підписали

голова

товариства

“Skała”

о. Ян

Стопчинський, голова товариства “Gwiazdа” М. Валіхевич і референт д-р
Б. Дулемба. Проте далі справа не пішла. Проект об’єднання пафосно пропагували
з залученням численних впливових осіб. Але, як зазначив у своєму дослідженні
Петро Івахув, що до позитивного рішення бракувало тільки доброї волі і щирого
бажання до остаточного та сприятливого оформлення цієї угоди [552, c.32].
Товариства продовжували й надалі існувати окремо. 8 липня 1900 р.
відбулися вибори голови товариства “Skała”. На місце о. Я. Одельгевича обрали
о. Я.Стопчинського, який з 1886 р. працював капеланом товариства, потім служив
на парафії в Підгайцях, a згодом став священиком костелу св. Марії-Магдалини у
Львові. Під час його головування відділ виконував поточні справи – збір фінансів
на невідкладні потреби для членів товариства, коштів на лікування, навчання,
товариські заходи, будівництво головної будівлі і кам’яниць в саду “Skały”.
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19 листопада 1901 р. товариство отримало спадок від графині О. Грабовської
з роду Тарновських – кошти на суму 2 тис. 747, 21 К, які стабілізували допомогові
фонди та відкривали перспективи господарської діяльності. Однак наявних
коштів для будівництва адміністративного будинку не вистачало. Фінансовою
базою для будівництва адміністративного приміщення став фонд інвалідів, вдів і
сиріт. Щоб збільшити кошти, організували додатковий збір грошей з кожного
відділу. Це збільшило фондові запаси. На кінець 1903 р. зазначений фонд разом з
резервним фондом товариства мав на рахунку 31 тис. 558, 37 К [503, c.97].
З діяльності товариства за 1904 р. варто виокремити ухвалу про внесення
змін та доповнень до положень статуту організації. Їх мала підготувати комісія,
яку очолив куратор д-р Я. Пригодський. В концепції лежала проблема збільшення
дохідної частини та зменшення витрат. Непопулярними заходами цього вдалося
досягнути. Згідно з даними річного звіту за 1905 р. – зміцнилося фінансове
становище товариства. Загальний дохід склав 16 тисяч 250, 45 К, витратна
частина становила 2 тис. 452, 42 К [336, c.2].
Станом на кінець 1906 р. товариство “Skała” об’єднувало робітників різних
професій Львова. В складі перебувало 92 слюсарі, 43 шевці, 42 столяри, 34 кравці,
23 складальники, 21 коваль, 14 бляхарів, по 12 осіб з цехів палітурників і токарів,
по 7 – художників, плиточників, сідлярів і римарів, по 6 – коминярів, продавців і
котлярів, по 5 – машиністів і годинникарів, по 4 – драпірувальники, м’ясники,
бортники, механіки, ливарники металу та кушніри, по 3 – муляри, огородники,
стельмахи та позолотники, по 2 – кондитери, малярі, малярі по декору,
контролери на виробництві, будівельники, кошикарі та боднарі та по 1 – теслі,
літографу, каменяреві, пекарю, різьбяреві по дереву, моделісту, керамісту,
ювеліру, гідротехніку, фотографу, шнурувальнику і зубному техніку. Разом
налічувалося 413 ремісників [503, c.96].
У 1907 р. відбулися чергові вибори керівного складу “Скали”. Новим
головою став о. В. Вагнер, заступником – О. Гетріц, директором – Ю. Шеремета,
сеньйором – В. Якубчинський, скарбником – Я. Маєр, секретарем – Ю. Зачковський. Кураторами товариства обрали о. Ю. Більчевського, о. Ю. Теодоровича,
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о. В. Бандурського, Ю. Бачевського, Ю. Белтовського, Ю. Бялиню-Холодецького,
С. Цюхцінського, М.Чижика, графа Чосновського, о. А.Гламба, С.Коростенського,
д-ра М. Ліптая, С.Маєрського, д-ра Е.Латейнера, Е.Матяшека, С. Німченовського,
Ю.Ноймана, К.Ріхтмана, д-ра Л. Ридегера, Ю. Рильського, В. Володимирського,
Е.Рідля і Т.Виджга. Основною метою діяльності товариства залишалася опіка над
матеріальним станом своїх членів, виховання та загальне піднесення їхнього
морального й релігійного духу [549, c.15].
У результаті позачергових виборів, в передвоєнний рік помітно оновився
склад головного відділу. На початку 1913 р. на посаду віце-голови обрали
В. Володимирського. Директора Ю. Шеремету за заслуги перед колективом та у
зв’язку з особистим проханням перевели на посаду почесного директора
товариства. Його керівну посаду обійняв В. Якубчинський, а новим сеньйором
став А. Мадура. Обов’язки скарбника довірили К. Литвину [549, c.15].
Львівське молодіжне товариство “Зірка” розвивало культурно-освітню
діяльність. Пам’ятною стала подія 12 листопада 1899 р. з нагоди урочистостей 30ліття власної будівлі товариства “Зірка” в Перемишлі. Тоді чи не вперше спільно
зібралися делегації від майже всіх “Gwiazd” Галичини. Делегати від 16
регіональних товариств обговорили проект утворення спільного союзу з єдиним
управлінням. Його запропонував голова львівської “Зірки” М. Валіхевич. Голова
перемишльської “Gwiazdy” д-р Я. Лабуда наголосив на перевазі спільної
взаємодопомогової праці і подав присутнім проект статуту майбутнього
товариства під назвою “Unija Gwiazd” (“Союз Зірок”), який в основі, присутні
делегати, майже одноголосно схвалили. Для завершення організаційних робіт,
розроблення та внесення запропонованих доповнень і змін до нового статуту з
числа присутніх вибрали комісію з п’яти осіб, яку очолив М. Валіхевич [552,
c.49]. Проте засідання комісії так і не відбулося.
На початку 1904 р. президія львівської “Зірки” розіслала поштою до 29
рукодільницьких регіональних управ товариств відозву та анкету для заповнення,
щоб створити якісний взаємоузгоджений варіант статуту нового загального
професійного об’єднання ремісників. Кожна управа мала подати також свою
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пропозицію скликати загальні збори. Проте на зазначену відозву відгукнулося
лише 9 товариств.
У таких умовах, не маючи відповіді та конкретних даних, а також згоди на
початок статутних робіт від інших 20 товариств, президія львівської “Зірки” не
відважилася самостійно готувати зміни та пропозиції, а також оголошувати про
скликання загального з’їзду. 1909 року на заклик головної управи львівської
“Зірки” про нагальну необхідність організаційного об’єднання відгукнулося 15
товариств краю. Згодом керівники управ споріднених галицьких товариств з
нагоди святкування, пов’язаного з перемогою над Тевтонським орденом у
Грюнвальдській битві 1410 р., вирішили 15 липня 1910 р. скликати у Кракові з’їзд
галицьких “Gwiazd”.
Об’єднання почалося 23 жовтня 1911 р. і продовжилося 19 травня 1912 р. на
засідані тимчасового правління нової організації у присутності делегатів з
Кракова, Жешува, Станиславова, Золочева, Коломиї і Городка. На останньому з
них вдалося прийняти новий статут. Основну доповідь з питань статутних
положень виголосив д-р Юркевич з Коломиї. Він завірив президію про
завершення роботи над статутом та необхідність його подання органам влади на
затвердження. Визначили також перелік програмних документів діяльності для
регіональних товариств, які планували обговорити на наступному з’їзді.
Перший з’їзд нового об’єднаного молодіжного ремісничого товариства
Галичини “Unijа Gwiazd” (“Союз зірок”) відбувся 1912 р. в Жешуві. Тоді
прийняли статут для профспілкових товариств, а також ухвалу про обов’язковість
дотримання прийнятих положень статуту всіма товариствами, які заявили про
вступ до складу нової організації [132, c.51]. Відмінними у регіональних статутах
товариств, що належали до “Uniji”, були хіба що вказівки місцевостей, де
товариство зареєстроване.
Аналіз положень статуту дає підстави твердити, що у передвоєнний період
товариство своєю діяльністю відповідало статусу національної (польської)
професійної спілки. Звичайним членом нового ремісничого товариства могла бути
кожна особа християнської релігії, бездоганної моралі та репутації, яка працює в
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ремісництві або промислі. Зразок статуту було надруковано і розіслано головним
управам усіх товариств, що входили в склад об’єднання [132, c.1–2].
У 1913 р. у Львові відбувся черговий з’їзд “Uniji Gwiazdy”. Учасникам
оголосили про придбання будівлі. Однак більш важливим питанням обговорення
був загальний ріст безробіття в Галичині та спроби його подолання. Наступний
з’їзд повинен був відбутися наприкінці літа 1914 р. в Перемишлі, але не відбувся
унаслідок вибуху Першої світової війни. На цьому і закінчилася коротка трирічна
історія формування, розвитку та діяльності “Uniji “Gwiazdy”, а далі аж до пізньої
осені 1918 р. діяльність організації не простежується.
На початку 1884 р. у Львові виникає взаємодопомогове товариство руських
(українських) ремісників “Зоря” [56, c.104]. На установчих зборах, які відбулися
22 травня 1884 р. в приміщенні Народного Дому, першим головою товариства
учасники зборів одноголосно обрали відомого галицького архітектора та
громадського діяча В. Нагірного [56; 468, c.6–7]. Керівники та члени товариства в
руслі розвитку виховної й культурно-освітньої роботи намагалися протистояти
поширенню полонізаційних процесів в середовищі українського робітництва [468,
c.6]. Молодіжне ремісниче товариство “Зоря” мало на меті “зорганізувати руських
(українських) ремісників Львова перед відступництвом від нації, у всіх потребах
давати поради і матеріальну поміч” [82, c.80].
Основний фонд товариства поповнювався за рахунок вступних та поточних
членських внесків, благодійних пожертв, реалізації книжок і різних друкованих
видань, організації відпочинкових, спортивних, культурно-освітніх й святкових
заходів, а також від дивідендів коштів, вкладених під відсотки у банк тощо.
Наприкінці 1889 року річний дохід товариства “Зоря” склав 1 тис. 249 фл. 69 цт.
Секційна робота товариства “Зоря” була різноманітною та популярною. Її
можна розділити на окремі групи, а саме: культурно-пізнавальні, культурноосвітні, краєзнавчі, театралізовано-мистецькі, релігійно-обрядові, спортивні,
історичні, національно-патріотичні, лікувально-оздоровчі, відпочинкові та інші
заходи. Щороку члени товариства організовували просфору, свячене, фестини,
екскурсії по Львову та його околицях, вшанування національних героїв та
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видатних осіб, влаштовували колективне відзначення найбільших національних та
релыгыйних свят і т.д.
Значною

популярністю

в

Галичині

користувався

самодіяльний

хор

товариства. Його засновником та першим керівником був В. Чума. Львівський
часопис “Новий час” про нього писав, що “він зумів відтягнути наших ровесників
із польських товариств та приєднати до хору “твердих русинів” [149, c.4].
Однак, після виникнення Русько-Української радикальної партії (РУРП) у
1890 р. багато членів товариства “Зоря” потрапило під її вплив, що, певним
чином, змінило вектор їх суспільно-політичної орієнтації.
Варто зазначити, що Львів має давню й багату історію торгівлі та купецтва.
Ще в 1673 р. в місті заснували “Братство купецької молоді у Львові” під
покровительством непорочного зачаття святої Діви Марії. В 1714 р. воно
отримало привілей від польського короля Сигізмунда ІІ Августа, що зрівняло
його в правах з польськими братствами. В 1771 р. – утворило самобутню
корпорацію купців, а у 1866 р. перетворилося на “Товариство торгової молоді у
Львові”.

Статут

товариства

підписав

директор

А. Богданович,

секретар

В. Маршалкевич, перший сеньйор К.Схаєр та другий сеньйор Л.Баронч. Його
затвердило управління цісарсько-королівського намісництва 20 жовтня 1868 р. за
порядковим номером L.57572 [131, c.27].
На момент затвердження статуту товариство не мало ознак профспілкової
організації, адже метою його існування була виключно торговельна діяльність,
жодним чином не пов’язана із захистом прав та інтересів своїх членів (дод.81–86).
Ситуація змінилася відповідно до обставин, які склалися на теренах
Галичини в останній третині ХІХ ст. Товариство трансформувалося, змінило
чимало положень статуту (мету своєї діяльності, структуру і навіть назву). Ця
важлива подія відбулася у 1895 р. і організація отримала назву “Товариство
взаємної допомоги купців і торгової молоді у Львові” [133, c.3].
Проте це не була перша і єдина профспілка, пов’язана з працівниками
торговельної галузі у місті. Дещо раніше, в 1892 р., інша спілка торгівців виникла
у Львові під назвою “Towarzystwo Zawodowe Pomocników Handlowych”
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(“Профспілкове товариство торгових помічників”). Товариство мало право
засновувати філії як самобутні організації в територіальних межах імперії. До
слова, тоді ж під ідентичною назвою виникла організація торгівців в Ярославі.
Перше крайове зібрання торгівців відбулося у Львові 31 березня 1895 р.
Друге – в Новому Санчі 22 травня 1897 р. Але які питання розглядали, поки що
залишається невідомо, бо протоколів чи інших інформативних матеріалів нам
виявити не вдалося. Можливо, що вони втрачені або їх не існувало.
Наприкінці 1898 р. у містечку Коломия заснували ще одну професійну
організацію під назвою “Товариство торгових помічників” [515, c.103]. Метою
діяльності товариства була підтримка моральних і матеріальних справ своїх
членів. Зокрема, створення членам організації умов та змоги для відпочинку у
вільний від роботи час, сприяння отриманню освіти як в торговій професії, так і в
інших галузях, опіка над знедоленими членами товариства, а у випадку
непрацездатності – надання їм грошової підтримки, а також допомоги у випадку
старості чи ранньої непрацездатності (хвороба, каліцтво і ін.).
Значна увага головної управи приділялася культурно-освітній роботі.
Передбачалося проведення циклу спеціальних лекцій для організації навчання,
дозвілля та розваг членів. Важливе значення мало заснування “Товариського
гуртка товариства купців та торгової молоді”; утримання власної читальні та
бібліотеки; організація тимчасових курсів з вивчення особливостей торговельної
справи; періодичне влаштування товариських вечірок, концертів, зустрічей, забав.
Актуальним для головної управи залишалося заснування нових філій та гуртків у
провінційних містечках та забезпечення їх необхідним інвентарем [133, c.4].
Товариство складалося з реальних, дорадчих та почесних членів. Реальних
членів у склад товариства приймав головний відділ, але за рекомендаціями
принаймні двох дійсних членів, які одночасно повинні були представити дирекції
документи, що свідчать про дану особу, її професійний фах і вік. Якщо кандидата
приймали у склад товариства, то він не втрачав своїх прав в разі зміни професії з
торгового напрямку на інший або унаслідок переїзду на іншу адресу. Всі реальні
члени, котрі вступали в ряди товариства, сплачували при вступі одноразовий
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вписовий внесок в розмірі 4 фл. Окрім того, тривалість перебування в спілці, сума
поточних внесків, а також додаткові річні внески в сумі 6 фл. у фонд негайної
грошової допомоги давали змогу реальному члену на отримання пенсійного
забезпечення [133, c.5–6]. У випадку, якщо реальний член через довготривалу і
важку хворобу або унаслідок непередбаченої втрати працездатності опинився у
важкому матеріальному становищі, він мав право вимагати від головної управи
товариства допомогу. Вдова по реальному членові для отримання грошової
допомоги повинна була довести, що принаймні протягом 3 останніх років жила з
чоловіком і у судовому порядку зі своєї провини не була з ним розлучена. Вдові
по реальному члену, яка укладала новий подружній шлюб, грошову допомогу не
надавали. Призначену фінансову допомогу діти-сироти мали право отримувати до
завершення 18-ліття, але якщо раніше не отримають власного достатнього
забезпечення. Грошову допомогу дівчатам переставали виплачувати, якщо до 18
років вона виходила заміж. Сирота, що походить з подружжя, де вже надали одну
постійну грошову допомогу, автоматично втрачав право на іншу. Грошову
допомогу для дітей-сиріт, зазвичай, виплачували матері, якщо та володіла
правами опіки, в іншому випадку кошти виплачували опікуну, якого призначав
суд. Якщо реальний член, який перед досягненням свого 60-річчя отримав
постійну грошову допомогу, але повертався до звичної роботи, то втрачав право
на одержання цієї допомоги і набував статус реального члена [133, c.9–10].
Загальний статок організації складався з “Непорушного фонду”, “Фонду
грошової допомоги” (або “Розпорядчого фонду”), “Резервного фонду“ та “Фондів
“Товариського гуртка”. В непорушний фонд надходили кошти в цінних паперах, а
також доходи з вписового внеску (по 4 фл.), надлишки з усіх вище перелічених
фондів, а також отримані добровільні пожертви та дарунки. Непорушний фонд
був недоторканним, проте він міг бути використаним для розширення
матеріально-технічної бази, наприклад, будівництва чи купівлі споруд. До
резервного фонду надходили надлишки з фонду грошової допомоги фондів гуртка
та відсотки від позик. Ці кошти призначались на організацію святкувань,
концертів, екскурсій та інших колективних заходів. Також з нього покривався
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дефіцит фонду грошової допомоги. Крім зазначених фондів, майно товариства
складалося з власних приміщень та інвентаря. Кошти у касу фонду поступали від
оплати додаткових внесків реальних членів, внесків дорадчих членів, доходів від
комерційної діяльності самого гуртка, а також різних пожертв меценатів і
благодійників, які часто підтримували стипендійні фонди [133, c.12–13].
Правління товариства складалося з загальних зборів, головного відділу,
дирекції та контрольної комісії. Загальні збори були законодавчим органом
профспілки. Прийняті на зборах ухвали для усіх членів були обов’язковими до
виконання. У засіданні загальних зборів мали право брати участь всі члени
товариства, які не мали боргу у сплаті членських внесків та інших покарань.
Рішення зборів набували юридичної сили лише тоді, коли на них були присутніми
не менше 1/3 осіб із загального числа членів товариства. Ухвали приймали
більшістю голосів реальних членів. При однаковій кількості голосів вирішальне
слово мав директор товариства. У випадку, якщо на зборах не вдалося зібрати
кворуму, то на сьомий день після даних зборів скликали нові збори [133, c.13–15].
Головний відділ товариства виконував низку функцій, серед них: наглядова,
адміністративно-управлінська та організаційна. На засідання члени головного
відділу збиралися у перші дні кожного місяця. До складу головного відділу
входили: директор та представники дирекції, яка складалася з 10 членів з своїми
помічниками, 5 їх заступників, 6 членів відділу і 2 їх заступників. Для набуття
правової

сили

прийнятих

головним

відділом

ухвал

необхідними

були

погоджувальні підписи директора, сеньйора і 5 членів головного відділу. Члена
головного відділу, який без поважної причини упродовж двох місяців не
виконував своїх обов’язків, автоматично звільняли з посади. До компетенції
відділу належала: перевірка бюджету, річних звітів і представлення цієї
інформації на загальних зборах; щомісячна ревізійна перевірка головної
фінансової книги та підручних кас; прийняття дорадчих членів; перевірка
правдивості видатків, що перевищували 50 фл.; ухвалення негайної та тимчасової
грошової допомоги для реальних членів, якщо така потреба була на період
довший ніж один; визначення переліку газет і журналів, які мала придбати
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читальня

товариства.

Дирекція

товариства

здійснювала

виконавчі

та

адміністративні функції. До складу дирекції входив директор, його заступник і
два сеньйори. Членів дирекції обирали на загальних зборах терміном на 3 роки.
Директор головував на загальних зборах та засіданнях головного відділу.
Сеньйори опікувалися господарськими питаннями в діяльності спілки. Директор
спільно з сеньйорами репрезентував товариство перед органами влади чи іншими
особами, установами, закладами й організаціями [133, c.15–17].
Важливе значення у діяльності профспілки торгівців мав власний друкований
орган, заснований у серпні 1898 р. під польськомовною назвою “Pomocnik
handlowy” (“Торговий помічник”) [515, c.103]. У першому номері від 10 вересня
1897 р. надруковано звернення до галицьких торгівців, де зазначено, що мають
існувати

різні

спеціалізовані

товариства,

які

відповідно

до

положень

промислового закону сприяли б продуктивному розвитку краю. Але в Галичині не
вдається їх так швидко створити. Тому торговцям доводиться організовуватися у
вільні галузеві товариства, тобто профспілки [176, c.1]. У третьому номері
видання від 10 жовтня 1897 р. поміщено матеріали про надзвичайні загальні збори
товариства [206, c.2].
19 лютого 1899 р. у Львові відбулася І Крайова конференція торгівців за
участю багатьох делегатів від Галичини, депутатів райсхрату Дашинського та
Козакевича і запрошених гостей. Товариство тоді налічувало 300 членів, але
тільки 140 чоловік з них регулярно платили членські внески. Учасники конференції підтримали пропозицію про заснування спільного крайового товариства з
офісом у Львові. Всі інші провінційні організації мали переформатуватися на
місцеві гуртки або професійні осередки торгівців [515, c.104–105].
22 вересня 1899 р. в Перемишлі відбулися збори місцевої профспілки
торгівців, на яких гостро обговорювали питання тривалості робочого дня, який
сягав 16–18 годин. Вимагали відпочинку в неділю. Найбільший опір чинили
роботодавці-євреї, котрі ухилялися обговорювати скорочення робочого дня і
пропонували зробити вихідним днем суботу. З метою обговорення умов та
тривалості праці, підвищення заробітної платні профспілка торгівців 10 березня
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1901 р. скликала відкриті загальні збори, а 29 червня цього ж року у Львові
профспілки провели публічне зібрання торгівців, у яких взяло участь понад 2 тис.
осіб. 5 листопада 1902 р. в м. Біла наймані торгові робітники застосували новий
метод боротьби – раніше закриття крамниць. О 8 годині вечора перед дверима
своїх магазинів вони влаштували “демонстраційні прогулянки”, що творило
локальний пікет торгового закладу [515, c.105]. 29 серпня 1906 р. місцева
профспілка у Львові організувала зібрання торгівців. Але вирішити питання не
вдалося. В цьому ж році в Дрогобичі відбулися два зібрання жінок-продавців, а
разом з ними і кравчинь, де запропонували закласти жіночу професійну спілку.
У 1912 р. відбулися у Львові чотири публічні зібрання торгівців, в Кракові –
два, в Перемишлі і Стрию по одному. Однак їх стихійний та локальний характер
не дав надії на успіх. Також слід зазначити, що 8 травня 1913 р. у Львові вийшов
перший номер часопису “Zjednoczenie” (“Об’єднання”), який був друкованим
органом професійної спілки єврейських торгівців. Головним гаслом газети став
девіз “Cкорочення робочого дня”. Зазначена професійна спілка на початку 1914 р.
організувала низку заходів, зокрема, страйків у Львові та Кракові [515, c.106–107].
Підсумовуючи діяльність молодіжних профспілок робітників торгових
професій Східної Галичини в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст., варто
зауважити, що серед них не було єдності у прийняті рішень, в практичних діях,
протестах, виступах. Можливо, через відсутність центру, який би гуртував
розпорошене профспілкове робітництво, скерував його дії у єдине русло. Серед
спілчан у цей період не бачимо харизматичної особистості, яка б стала лідером,
організувала успішну роботу. Майже в кожному містечку Східної Галичини
існувало по кілька профорганізацій торгівців, які ставили мету сприяти моральній
та матеріальній підтримці членів свого товариства, але свої чорні корективи
внесла Перша світова війна, що, загалом, паралізувало профспілковий рух.
4.6. Робітничі професійні об’єднання та їх діяльність
Окрім вищезгаданих професійних товариств, в Східній Галичині існувала
низка інших організацій, які також за мету свого існування ставили проблему
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організації соціального захисту та надання матеріальної й моральної допомоги і
підтримки членам своїх професійних організацій. 8 грудня 1860 р., під гаслом
патронату опікуна Львова ченця Яна з Дуклі, відкрили “Товариство взаємної
допомоги ремісників львівських міщан” [126, c.5].
В квартирі Ф. П’янтковського засновники товариства обговорили програму й
обрали керівний відділ з 22 членів. У своїй діяльності товариство переслідувало
мету згуртування міських ремісників, створення системи соціального захисту,
нагромадження та надання членам товариства безвідсоткових грошових позик,
фінансової допомоги, організацію матеріальної опіки над вдовами і сиротами,
убогими родинами померлих членів товариства. Вступивши у товариство,
львівські міські ремісники і промислові робітники отримували право, завдяки
сплаті невеликого щотижневого внеску до каси товариства, мати допомогу в разі
потреби, на безпроцентну позику або взяти певну суму коштів, яку, згідно з
можливостями фонду найчастіше видавали грішми або матеріалами, необхідними
для ремесла. Окрім цього, передбачалося допомогове забезпечення сім’ї члена
товариства сім’ї у випадку його смерті, яке могла отримати вдова або діти-сироти.
Вступ у товариство передбачав складання заяви і зобов’язання виконувати
програмні положення організації, а також сплатити вступний та поточні внески.
Кожен реальний член повинен був сприяти зростанню взаємодопомогового фонду
каси своїм щотижневим пожертвуванням в розмірі 10 крейцерів. Для виходу зі
складу товариства потрібно було скласти усну або письмову заяву або півроку не
платити членські внески. Після цього втрачалося право реального члена, а також
при потребі отримання допомоги як для себе, так і для своєї родини.
Товариство очолював начальник, який одночасно виконував функції касира.
Керівник товариства мав два заступники, яких вибирали члени відділу зі свого
середовища. Перший з них ще виконував функції фінансового контролера, а
другий – відповідав за проведення заходів, надання допомоги та поточну роботу
організації [541, c.8–9].
3 лютого 1861 р. відбулося перше засідання управи товариства, на якому
вирішили розпочати роботу організації. Вже за перший місяць її існування
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отримано дохід в сумі 201 фл. 96 цн., а розхід на адміністративні видатки склав
70 фл. 65 цн. [541, c.15].
9 березня 1861 р. під співголовуванням Ф. П’янтковського, Я. Шмідта та
К. Блехшмідта відбулися загальні збори членів “Товариства взаємної допомоги
львівських міських ремісників”. В них взяло участь близько 400 осіб. На зборах
обговорили і одноголосно прийняли положення статуту товариства. Після
внесення правок та доповнень його передали на затвердження у намісництво.
Учасники зборів звернулися до бургомістра Львова Ф. Кробеля про заснування
товариства та проханням взяти його опіку. 6 червня 1861 р. підписом віце-голови
намісництва Моша під реєстраційним №36152 статут затвердили [126, c.1].
Документ налічував 35 параграфів, які регламентували засади існування
робітничої взаємодопомогової організації. Важливими серед них були принципи
формування та діяльності керівного складу товариства, контрольних органів,
проведення періодичної звітності, встановлення різних категорій членів,
визначення джерел нагромадження коштів, правила розподілу і надання грошової
допомоги, умови ліквідації товариства тощо. Новим доповненням до положень
статуту стало те, що усі члени ремісничого товариства, з метою вшанування свого
патрона – блаженного Яна з Дуклі, зобов’язувалося щорічно о 10 годині ранку в
першу неділю липня в приміщенні костелу оо. Бернардинів у Львові здійснювати
поминальні літургійні богослужіння, на які представники львівських ремісничих
цехів, що входили в склад товариства, повинні приходити з своїми цеховими
хоругвами. Щодо нововведень в діяльності каси товариства, то доходи, які
складалися винятково з внесків членів, добровільних дарів і пожертвувань, статут
регламентував розділити в пропорції – три четверті коштів виділяти на надання
різних видів грошової допомоги членам товариства, а четверта частина мала
поступити на окремий рахунок як резервний фонд в Галицькій касі ощадливості.
Згідно з положеннями статуту членами товариства могли бути тільки християни,
які володіли статусом міщанина, мали ремесло і належали до корпорацій як
майстри. Якщо в тих чи інших професіях не існувало корпорацій майстрів, то
достатнім було право міщанства. Щодо надання грошової допомоги, то за
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статутними положеннями вона могла надаватися готівкою або через постачання
потрібних матеріалів чи знарядь до ведення ремесла. Грошову зворотну допомогу,
що надавали члену, виділяли з резервного безпроцентного фонду. Її повернення
відбувалося за рахунок щотижневих внесків у піврічний термін [126, c.7–8].
Першою умовою отримання грошової допомоги з каси було те, що
позичальник повинен бути членом товариства не менше одного року, вести стійке
моральне життя і не мати боргів у сплаті членських внесків. Але в § 12 статуту
зазначено, що для вдови по смерті реального члена існує виняток. Хоча вдова
ремесла не вела, однаково як і її діти-сироти, вона не втрачає права на отримання
грошової допомоги у біді.
Інтерес до товариства виявляло чимало приватних осіб, які своїми
пожертвами претендували на статус почесних членів. Низка почесних членів
відмовилася від будь-яких прав на отримання допомоги, залишивши собі тільки
право голосу на зборах. Про що головна управа внесла зміни до статуту. Перші
дипломи почесних членів ремісничого взаємодопомогового товариства Львова
урочисто вручили на засіданні вже 1 грудня 1861 р. В число дипломованих
номінантів управа товариства запросила Ф. Кробеля – бургомістра Львова,
о. Ф. Вершхлейського – архієпископа львівського, о. Є. Островського – прелата
львівського, о. А. Манастирського – прелата жовківського, о. С. Одельгевича –
вікарія львівської катедри, д-ра К. Кречуновича – мешканця Львова, д-ра
Ф. Смолку – адвоката, д-ра Ф.Зем’ялковського – члена Ради Львова, М. Гофмана і
Е. Гловацького – мешканців Львова, Ю. Юргенса – купця, К. Яблонського –
книгаря, М.Димета – купця, М. Даровського – мешканця Львова, К. Моша – віцепрезидента цісарсько-королівського намісництва у Львові, Я. Гурського –
управителя майном родини Потоцьких, Я. Добрянського – редактора газети
“Dziennik Polski”, В. Рапацького – журналіста, Е. Блотніцького – журналіста, д-ра
Ю.Лунда – лікаря, Ф.Кнауера – купця, графиню С.Бадені, графа А.Старженського,
Я. Кжановського – службовця, Ю. Стопеля – купця, графа В. Кусоцького,
Я. Гофмана – радника цісарсько-королівського намісництва, Ю. Пфайфера –
директора міського театру в Кракові [541, c.18–19]. Наведений список осіб
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свідчить, що ремісниче товариство своєю діяльністю зуміло привернути до себе
увагу представників різних верств суспільства і зацікавити їх своєю діяльністю.
У звіті за перший рік існування в списках було 305 реальних і 44 почесних
членів й благодійників. Внески реальних членів склали 1 тис. 386 фл. 55 цн., інші
доходи фонду – 1 тис. 458 фл. 83 цн. Сукупний дохід за 1861 р. склав 2 845 фл.
38 цн. Після відрахування адміністративних видатків в розмірі 544 фл. 90 цн., в
касі залишилося 2 тис. 800 фл. 48 цн. З яких у резервний фонд перевели 575 фл.
12 цн. та у фонд надання грошової безповоротної допомоги 1 725 фл. 36 цн.
1867 року після запровадження державою низки законів на теренах імперії,
пов’язаних з діяльністю товариств. Товариство міських ремісників активно
працювало над довершеністю своєї структури відповідно до вимог часу.
Найгострішою була дискусія за внесення нових раціональних змін до статуту.
Перемовини й суперечки владналися лише у 1870 р., коли на загальних зборах з
ініціативи А. Александровича направили конкретні пропозиції на розгляд
спеціальної комісії. Також на цьому засіданні внесли пропозиції про зміну
керівництва товариства. Замість В. Дамбровського посаду заступника голови
зайняв Л. Демковський [541, c.27–28]. На кінець 1870 р. у товаристві перебувало
159 членів. Загальний капітал становив 9 890 фл., на балансі фонду допомоги
вдовам і сиротам було 409 фл. в готівці та 5 000 фл. в облігаціях [327, c.4].
У 1873 р. на загальних зборах за пропозицією С. Німчиновського і
М. Пругара вдалося узгодити проект нового статуту, який згодом затвердили в
намісництві. Фактично на той час досить гостро стало питання кількісного росту
товариства. Актуалізувалася проблема вступу у товариство нових членів. На
засіданні головного відділу 10 січня 1876 року запропонували внести зміни до
статуту, щоб дозволити вступати у товариство приміським ремісникам. В
результаті відкритого голосування 43 члени підтримали пропозицію, а 8 осіб
виступили проти. Таким чином, рішення прийняли. Унаслідок ремісниче
товариство поповнилося на 25 нових членів [541, c.39].
У річному звіті товариства за 1876 рік є інформація, що ця ухвала записана в
історію товариства як один з найважливіших кроків. Саме львівські міські
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ремісники дали поштовх у справі поліпшення побуту й умов праці всіх ремісників
шляхом створення загальної взаємодопомогової організації, яка поставила мету
забезпечення існування сімей та родин на випадок смерті годувальника сім’ї [347,
c.8–9]. Зміни до статуту намісництво затвердило 31 липня 1877 р. Тоді й провели
чергові вибори керівництва. На посаді директора залишився В. Дамбровський.
Заступником голови став В. Жак, якого цього ж року замінив М. Валіхевич [541,
c.40]. Відповідно до звіту дирекції за 1877 р. загальний капітал товариства склав
28 217 фл., який в готівці перебував у наступних фондах: залишковий – 851 фл.,
резервний – 10 991 фл., родинний – 3 443 фл., а також фонд інвалідів – 4 032 фл.
На початку 1883 р. президентом Львова обрали директора “Товариства
взаємної допомоги львівських міських ремісників” В. Дамбровського. Тому
товариство провело позачергове переобрання голови, яким став М. Валіхевич, а
його заступником – С. Німчиновський.
У 1888 р. внесли чергові зміни до статуту товариства. В звіті за вказаний рік
зазначалося, що це потрібно не лише для розвитку товариства, але й для
створення відповідних ресурсів, щоб забезпечити нагальні потреби та підтримку
для інвалідів, вдів і сиріт по померлих членах товариства [331, c.2].
З метою внесення змін та доповнень до статуту відбулося кілька засідань
головного відділу і загальних зборів. І хоча принципових змін в цьому статуті не
впровадили, однак вдалося ввести кілька нових пропозицій. Перш за все, знизили
вік прийому в члени організації з 55 до 45 років. Практика показала, що
прийняття у товариство осіб у 55 річному віці складало підвищене фінансове
навантаження для фондів товариства, яке дуже часто не відповідало сумі внесків
працівника. Тому внески до всіх фондів мали підвищити стосовно віку кандидата
у члени товариства. Тепер право використання родинного та інвалідного фондів
надали тільки членам, які не менше 15 років належали до товариства. Дотації
родинного та інвалідного фондів підняли з 2/3 на 9/10 частини вступного й
річного внесків. Також зменшили кількість членів головного управління з
дотеперішніх 30 на 15 осіб. На половину скоротили число членів відділової
комісії. Узгоджений на зборах товариства статут подали для затвердження у
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намісництво. Але деякі члени товариства продовжували протестувати проти
підвищення суми внесків і намісництво знайшло в цьому певний привід,
посилаючись на факти невдоволення та виявлені дрібні неточності, не затвердило
документ. Зазначені зміни мали на меті надання членам організації певних вигод
від перебування в її складі. Проте силою обставин деякі пропозиції ще довго
залишалися декларативними. Лише 23 травня 1891 р. управління намісництва під
№ L. 36.032 затвердило статут товариства [541, c.53].
У березні 1895 р. відбулися загальні збори, на яких обрали новий керівний
склад управи товариства. Головою вибрали С. Цюхцінського, його заступником –
М. Михальського. Скарбником товариства залишився Б. Микулинський [266, c.1].
Нова управа почала активну роботу щодо поліпшення фінансового становища
товариства і пошук нових членів. Певним чином їй це вдалося. Станом на 1900 р.
резервний фонд товариства становив 22 976 К, фонд інвалідів – 46 702 К,
родинний фонд – 60 190 К. Разом – 129 868 К. Значна частина коштів зберігалася
також в акціях та облігаціях. Так, акції 176 членів становили 19 352 К, резервний
фонд – 6 444 К, фонд інвалідів – 390 К, родинний фонд – 2 772 К. Разом склало
28 968 К. Загалом, враховуючи кошти та цінні папери, сумарно на рахунках
товариства станом на 1900 р. було 158 826 К, з яких в облігаціях було 151 015 К, а
в готівці – 7 811 К [332, c.5].
1902 і 1903 роки характеризувалися значними фінансовими витратами.
Основною причиною стало збільшення кількості інвалідів та вдів. Упродовж
зазначеного часу товариство постійно надавало допомогу та утримувало
7 інвалідів і 51 вдову. В грошовому еквіваленті це становило 29 % видатків з каси.
Практично у всіх звітах головної управи, які ми використали, простежується
думка про необхідність пошуку та збільшення числа членів товариства. Це
вважалося необхідною умовою для розвитку головного і загальних відділів
організації, фінансового зростання фондів, призначених для забезпечення
відповідних категорій осіб товариства. Від початку існування товариства постійно
грошову допомогу видали в загальній сумі близько 130 000 К. Короткотермінова
грошова допомога членам становила 14 000 К. Цифрові значення виданих коштів
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свідчать, що товариство ретельно виконувало свою соціальну місію, але разом з
тим доводять й те, що воно мало право і могло вимагати підтримки з боку всього
міщанства [541, c.71]. Покращення фінансового стану товариства сприяло тому,
що число членів організації на початку ХХ ст. почало зростати. На кінець 1907 р.
кількість дійсних членів збільшилося до 217 осіб. Під опікою перебувало 14
інвалідів, 53 вдови та понад 60 дітей-сиріт.
На початку 1908 р. за пропозицією члена товариства Х. Яновича при
товаристві заснували поховальний фонд. Тепер кожен член товариства мав
зобов’язання вкладати додатковий внесок – 1 крону в місяць на випадок своєї
смерті. У випадку його смерті певну суму допомоги виплачували вдові, дітямсиротам або особі, яка буде організовувати поховання. Після прийняття ухвали
про заснування поховального фонду секретареві товариства доручили розробити
правила його роботи та розпорядку, які мали бути складені за певними
взаємоузгодженими принципами. Зокрема, метою функціонування фонду стало
надання невідкладної грошової допомоги сім’ї члена товариства у випадку його
смерті. Кошти скеровували на покриття витрат, пов’язаних з похованням.
За умовою до складу фонду мали належати всі члени товариства. Грошова
допомога становила суму рівну кількості членів товариства з розрахунку від
кожного члена по 1 кроні. Нова інституція отримала назву: “Фонд невідкладної
грошової поховальної допомоги”. Допомогою фонду після смерті годувальника
мали право користатися вдови, діти-сироти або особи, які опікувалися членами
недієздатних родин померлих членів товариства [541, c.73]. Як на загал, то фонд
виявився надзвичайно корисним, адже порівняно незначний внесок давав змогу
отримати значну фінансову допомогу.
П’ятдесятий рік існування товариства приніс зміни в склад керівництва.
Замість голови С. Цюхцінського, який став президентом Львова, новим
керівником вибрали С. Платовського, а заступником – Я. Лерського. На зібранні, з
нагоди виборів нового складу правління, відзначили особливі заслуги колишнього
заступника директора С. Німчинського у ефективному розвитку спілки, за що
його номінували почесним членом товариства. Новообрана дирекція, маючи
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багатолітній досвід у роботі організації, скерувала, передусім, свої зусилля, щоб
під гаслом робітничої солідарності згуртовувати ремісників і робітників
промислових підприємств Львова та його околиць.
Видається, що не випадково директор товариства С. Платовський наприкінці
1913 р. висунув ідею проведення корінної реорганізації товариства, розширення й
розвиток різних видів банківських справ, ведення ефективного руху капіталів
товариства. Проблемою стало наповнення фондів товариства. Для реалізації
нових планів передбачалося залучення до роботи в товаристві економістів та
різних фахівців банківської справи. Поточний обіг векселів, відкриття нових
банківських депозитних рахунків, надання різних позик, авансів на замовлення та
інше, за задумом голови, мали сприяти росту фінансового стану. Отримані кошти,
при зміні відповідних положень статуту, планувалося використати на різні
потреби членів товариства [541, c.78].
Однак для реалізації нової стратегії взаємодопомогової організації львівських
ремісників потрібен був певний час, копітка й наполеглива робота, єдність та
прагнення колективу, що найкраще виражалося рішеннями загальних зборів. На
жаль, Перша світова війна, яка вибухнула 1 серпня 1914 р., змінила мирні плани
спілчан й внесла свої чорні корективи.
Cвою професійну організацію під назвою “Товариство діючої допомоги
працівників пошти, телеграфу і телефону у Львові” створили галицькі зв’язківці.
Засновником товариства став поштовий службовець А. Риботицький [514, c.172].
Заручившись підтримкою своїх колег, він висловив ідею створити професійне
товариство серед зв’язківців Галичини. Його помічниками та однодумцями стали
поштові

службовці:

А. Булгарин,

В. Гаєвський,

М. Кметович,

А. Краль,

Т. Лозинський, А. Шмідт, В. Шехінський, листоноша М. Цьорох, наглядач
А. Корнецький, контролер Л. Коритовський, поштові підчиновники Р. Муха та
В. Шиманський і навіть директор пошт і телеграфу Л. Пікор. Семе вони склали
ініціативну групу майбутнього товариства. Ця команда під керівництвом
А. Риботицького розробила проект статуту і 23 червня 1880 р. подала його на
розгляд та затвердження у намісництво і вже 27 червня цього ж року статут
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затвердили. Професійна організація отримала назву “Товариство діючої допомоги
поштових чиновників в Галичині та Великому князівстві Краківському у Львові”.
З цієї нагоди А. Риботицький першим пожертвував у фонд каси допомоги
особистий внесок в розмірі 247 фл. 64 цн. [513, c.16–17].
Планувалося проведення великої організаційної роботи. Станом на початок
80-х рр. ХІХ ст. в Галичині нараховували 593 поштові та 436 телеграфічних
відділень, а загальна довжина поштових доріг складала 6 912 км [514, c.174–175].
Перші вибори товариства відбулися наприкінці червня 1880 р. Головою
товариства обрали старшого управляючого львівської пошти А. Корнецького,
скарбником – А. Риботицького, секретарем – Т. Лозинського, контролером –
А. Краля, а Л. Пікор, виконавець обов’язків поштового комісара, взяв на себе
почесну місію пропагувати товариство та його діяльність під час службових
поїздок, залучаючи, таким чином, нових членів.
З метою збільшення доходів і зростання резервного фонду, члени головної
управи товариства у поштових та телеграфних офісах розміщували скарбнички
для добровільних пожертвувань. Нерідко працівники пошти продавали тютюн,
мило, театральні квитки і навіть пробували влаштовувати аматорські вистави з
участю професійних театральних артистів. Також накладом товариства зв’язківців
для платного розповсюдження серед населення видали брошуру “Історія
діяльності пошти і телеграфів”, яку написав В. Цвік. Проте очікуваного
результату щодо прискореного наповнення фонду товариства ця ідея не дала.
Однак наполеглива праця засвідчила, що товариство поступово здобувало
популярність в Галичині, активно діяло та розвивалося завдяки благочинній місії
в середовищі працівників пошти і телеграфу. До найбільш активних членів
належали: Р. Шулявський, Г. Муніх, М. Лінхард, М. Нівіцький з поштовотелеграфних відділень Кракова, В. Сидорович та Ф. Мазерський з Коломиї,
В. Шиманський та М. Павловський зі Львова, С. Хіскевич та І. Бенеш з Бохні,
С. Вінницький з Ярослава, В. Брукнер з Ланцута, С. Ладос з Лісків, Е. Винничук з
Підволочиська, Ю. Чачка з Перемишля, Ю. Туркавський і Л. Пабель з Самбора,
К. Брайт з Сянка, К. Становський та Е. Рекас з Станиславова, Г. Сторх з Стрия,
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В. Гавель з Тарнобжега, М. Кузьма з Тернополя, В. Тгужевський з Закопаного,
Ю. Шелігевич з Тарнова, Ю. Мервід з Золочева, Ф. Пельз з Горлиць [514, c.17].
Своїми закликами вони гуртували нових членів, періодично збирали внески.
Авторитет головної управи помітно піднявся внаслідок піклувань Л. Пікора і
А. Риботицького про надання членам організації безкоштовної лікарської
допомоги. На благочинну працю погодилися лікарі: д-р Ю. Вічковський, д-р
А. Шулявський (окуліст), а також д-р Р. Серковський. Відомо також, що аптеки
П. Миколаша, Я. Веворського, К. Дулла, Я. Бейсера, д-ра Я. Руцкера і Ф. Дювего,
розташовані у різних міcтах Галичини, надавали знижки на рецепти, забезпечені
штемпелем товариства зв’язківців. Щоб зменшити адміністративні видатки,
головний відділ працював безоплатно. Тому за перші двадцять років існування
організації витрати на утримання адміністрації та канцелярське забезпечення
відділу склали лише 783 фл. 93 цн. [514, c.19].
Велику увагу управа товариства відводила організації і проведенню заходів
світського характеру. Зокрема, щорічно головний відділ товариства влаштовував
жалобні богослужіння за душі померлих членів, брав участь в різних громадських,
національних та релігійних заходах і урочистостях, зокрема, у вересні 1904 р.
члени товариства були учасниками Великого мирянського конгресу у Львові.
Відомими очільниками товариства були А. Корніцький, В. Малиновський і
Р. Вегель. На початку ХХ ст. з числа керівників найбільш помітною фігурою був
Л. Пікор. Він очолював товариство упродовж 12 років, відзначився старанністю і
значними заслугами. На загальних зборах, 15 липня 1905 р. його кандидатуру
рекомендували першим почесним членом товариства. Наступником Л. Пікора на
керівній посаді став О. Мареш, який не зумів розгорнути діяльності через хворобу
та раптову смерть. Тому достроково посаду голови товариства зайняв В.Тупнель.
1908 рік став переломним в розвитку професійної організації зв’язківців.
Перш за все, було удосконалено статут, зрівняно в правах жінок і чоловіків,
піднесено оплату жіночої праці, збільшено суму допомоги жінкам у випадках
хвороби, травми, догляду за хворими дітьми, декретного забезпечення. Також
встановили нове обмеження віку – 40 років, коли можна стати членом товариства.
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Новий статут з доповненнями та змінами був затверджений окремим рескриптом
намісництва 14 грудня 1908 р. за № L. 1600 [514, c.20].
За пропозицією члена головного відділу М. Цвікловського і ініціативи інших
членів головної управи товариства 24 листопада 1912 р. у Львові відбулася
зустріч членів профспілки зв’язку з представниками інших професійних
організацій Галичини, кас, робітничих об’єднань, спілок тощо. Метою заходу
було вироблення взаємоузгоджених координаційних дій професійних спілок в
галузі гуманітарної роботи, міжнаціональних стосунків, встановлення єдиних
принципів надання матеріальної та фінансової допомоги тощо.
У 1912 р. значну увагу головної управи товариства було зосереджено на ще
одній ініціативі М. Цвікловського, а саме принциповій зміні статуту в напрямі, що
діяльність товариства має бути корисною не тільки для членів організації, але й їх
сімей. З цією метою було створено спеціальну комісію, у яку ввійшли
М. Цвікловський, В. Коваржик та С. Зигмунтович. Комісія розробила проект
статуту, який розширював діяльність товариства в галузі соціально-гуманітарної
роботи. Він також закладав перспективи підвищення грошової допомоги на
поховання, фінансову підтримку хворих та збіднілих членів товариства.
Кроком вперед стало утворення фонду грошової допомоги ім. Ф.Гілнрейнера,
а також заснування так званого “бурсового” фонду. Його завданням стала
матеріальна та фінансова допомога дітям-сиротам колишніх членів товариства.
Для підтримки убогих дітей з окремого фонду спілкової каси виділяли стипендії,
оплачували проживання тощо [514, c.23].
На жаль, учасники надзвичайних загальних зборів, які відбулися 19 січня
1913 р., не погодилися на внесення у статут переважної більшості декларованих
змін. У зв’язку з цим члени товариства продовжили свою діяльність в руслі
старих статутних положень, обмежувати надалі свою діяльність та користувалися
виплатою невідкладної грошової допомоги з фонду імені А. Риботицького.
В 1913 р. головний відділ товариства став проявляти значну активність у
проведенні різних заходів. Так, 4 травня 1913 р., з ініціативи М. Цвікловського і
С. Яницького, у Львові для жителів міста влаштували урочистості й святковий
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концерт, на які запросили представників влади, приватних підприємців. Метою
став збір добровільних пожертв на підтримку інвалідів, дітей-сиріт, вдів та ін.
1 червня 1913 р., з ініціативи поштового контролера М. Нівіцького, в Кракові
також влаштували подібне святкування. У присутності представників від органів
влади, промисловців, підприємців та працівників поштових відділень Галичини в
залі поштового клубу голова товариства М. Цвікловський вручив старшому
службовцеві другої поштової установи Кракова Р. Шуліславському диплом
почесного члена товариства. Обидва заходи не тільки подарували велике
емоційне піднесення членам товариств, а й принесли дохід у фонд сиріт та вдів.
У травні 1914 р. головна управа товариства викупила у тодішнього директора
поштової установи Львів-2 М. Кметовича споживчий склад. Завдяки активній
діяльності членів головної управи в приміщенні складу відкрили крамницю, де
львівські поштові працівники отримали змогу закуповувати продукти першої
необхідності за цінами, значно нижчими від ринкових [514, c.24]. Вже перший
місяць роботи крамниці (червень, 1914 р.) засвідчив її значні перспективи,
популярність та велику користь для членів товариства. Було укладено низку
договорів з виробниками товарів, налагоджено їх постачання у торговий заклад.
Несподіваний

вибух

Першої

світової

війни

паралізував

діяльність

професійної спілки зв’язківців Галичини, унеможливив роботу фондів надання
допомоги, подальше ведення підприємництва та ін. На момент виходу наказу
влади міста здати росіянам Львів (3 вересня 1914 р.) [363, c.87], в крамниці
залишилося переважно тільки магазинне обладнання. Залишки продовольчих
товарів розділили між собою члени товариства, які залишалися в місті.
Загалом, професійна спілка працівників зв’язку Галичини відіграла помітну
роль в організації й проведенні соціального захисту та наданні різних видів
матеріальної підтримки своїм працівникам. Тим самим було зроблено вагомий
внесок у багатогранну історію професійних спілок України.
У структурі працівників залізничного транспорту наприкінці ХІХ ст. також
створено товариство, метою діяльності якого став соціальний, матеріальний та
моральний захист його членів. На початку 90-х рр. ХІХ ст. в територіальних
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рамках Австро-Угорщини залізничникам у Відні вдалося заснувати першу
професійну спілку. Її членами, здебільшого, стали робітники та службовці.
Незважаючи на урядову коаліційну заборону, Ю.Томшику (Старшому)
вдалося об’єднати різних фахівців залізниці. Завдяки меті своєї діяльності
організація здобула велику популярність в рамках імперії. Про це свідчить не
тільки стрімке зростання чисельності, але й те, що наприкінці 1892 року члени
професійної спілки залізничного транспорту скликали свій перший з’їзд на терені
всієї монархії [525, c.24].
Досить потужно наприкінці ХІХ ст. профспілковий рух серед залізничників
почав розвиватися і на галицьких землях. Перші відомості про створення
профспілки залізничників в Східній Галичині виявлено у польськомовній газеті
“Naprzód” (“Вперед”) за 1 травня 1894 р. В часописі розмістили замітку зі
Станиславова, що “29 квітня 1894 р. відбулося зібрання робочих залізниці з
метою заснування австрійської філії “Товариства залізничників”. Буде це вже
третя філія в Галичині, а це означає зміцнення профспілкового руху” [267, c.4].
Як бачимо, профспілка залізничників виникла чи не найпізніше від інших
описаних вище організацій. Крім цього, її розвиток відбувався досить хаотично. З
одного боку, суттєво відчувався тиск силових структур держави, оскільки
держава була єдиним власником залізниці, а з іншого – члени новостворених
профспілок ніяк не могли налагодити спільну ефективну роботу.
На основі документів можна трактувати, що перша професійна організація
залізничників в місті Львові з’являється лише на початку 1896 р. Тоді ж львівські
залізничники заснували свій друкований орган “Kurjer Kolejowy” (“Залізничний
кур’єр”). У першому номері часопису зазначено, що 1 травня 1896 р. у Кракові на
засіданні місцевого товариства залізничників делегат І конгресу профспілок
працівників залізничного транспорту, який відбувся в березні 1896 р. у Відні,
Дашинський склав детальний звіт. Дещо пізніше, 26 квітня 1896 р., у Перемишлі
відбулося перше зібрання місцевого товариства залізничників. На зібранні було
понад 200 робітників державної служби залізниць. На той час загальне число
членів, вписаних у склад організації, склало близько 160 осіб [261, c.2].
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Цілком ймовірно, що власне після І конгресу залізничників на усіх
залізничних станціях та вузлах розгорнулася активна організаційна робота. З
цього приводу представники влади відкрито висловлювали своє незадоволення.
13 березня 1897 р. Міністерство внутрішніх справ заборонило діяльність
профорганізації австрійських залізничних робітників. Але завдяки протестам
депутатів австрійського парламенту, урядовці вимушено пішли на поступки і
професійна організація залізничників продовжила своє існування [515, c.65].
Порівняно більш вагомим та дієвим було “Товариство приватних і
залізничних машиністів для Галичини і Буковини з місцем перебуванням у
Львові”. Ми не можемо однозначно стверджувати про його мононаціональну
структуру. Членів спілки гуртувала фахова ознака. Статут організації затверджено
окремим рішенням цісарсько-королівського намісництва у Львові 27 серпня
1898 р. за вихідним номером L.75.800 [130, c.16].
Для кращого розуміння ситуації в середовищі залізничників, спробуємо на
прикладі вище зазначеної організації розібратися в структурі та меті її діяльності.
Загалом товариство ставило перед собою доволі високі й амбітні цілі, а саме:
підтримання між собою духу особистості членів, а також пошана своєї професії;
піднесення рівня загальної і фахової освіти машиністів; закладення бібліотек,
читалень, видання фахових газет, відвідування лекцій, зборів, засідань,
конференцій, мітингів і т.д.; піднесення загального і фахового рівня кандидатів на
машиністів через надання їм відповідних знань шляхом читання лекцій у вихідні
та святкові дні; грошова підтримка друкованого органу як єдиного джерела
інформації для членів спілки і роботодавців; взаємна матеріальна допомога у
випадку втрати місця роботи, хвороби або смерті реальних членів через виділення
членам, вдовам та дітям-сиротам фінансової допомоги з фондів товариства.
Члени товариства поділялися на три категорії (реальні, дорадчі та почесні).
Реальними членами могли бути тільки професійні приватні і залізничні
машиністи, що підтвердили свою кваліфікацію, за винятком машиністів
юдейського віросповідання. Кожен реальний член товариства, окрім одноразового
вступного внеску в розмірі 20 фл., упродовж 30 днів від дня вступу у товариство
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зобов’язаний був сплатити в фонд постійної грошової допомоги (пенсії) річний
внесок в сумі 4 фл. та в фонд невідкладної грошової допомоги – 1 фл., а також
щомісячно сплачувати на загальні видатки головної управи і потреби
адміністрації 1 фл. Якщо реальний член товариства тривалий час внесків не
сплачував, то він мав право здійснити покриття боргу. Але за кожен
протермінований платіж нараховували 6 % пені. Переплачені квоти залишалися
на користь товариства в разі смерті або втрати права на отримання постійної
грошової допомоги того чи іншого члена організації [130, c.2–3]. Дорадчими
членами товариства могли бути власники нерухомості, машиністи, інженери та
інші особи, що цікавилися проблемами розвитку залізниці, умовами праці
персоналу, пропонували шляхи поліпшення і зобов’язувалися платити у фонд
каси допомоги щорічний внесок в сумі не менше 4 фл. або зробити
пожертвування у фонд товариства в розмірі не менше 60 фл.
Крім цього, статус дорадчого члена могли отримати публічні особи. Зокрема,
депутати повітових й гмінних рад, працівники різних міністерств, відомств,
товариств чи інших державних або приватних інституцій. Ніяких особистих
обов’язків дорадчі члени не мали.
Почесних

членів

визначала

головна

управа

товариства.

Основними

критеріями виступали вагомі й важливі заслуги кандидата в руслі морального та
матеріального розвитку організації, активна громадянська позиція, авторитет та
результати роботи. Почесні та дорадчі члени могли бути присутніми на загальних
зборах, урочистостях, мітингах та інших заходах товариства, виголошувати на
них промови, ставити свої пропозиції на голосування. Проте в усіх важливих та
вирішальних справах вони мали тільки дорадчий голос [130, c.4–5].
Вищими керівними органами товариства були загальні збори та головна
управа (відділ). У складі загальних зборів перебували всі члени організації, які
мали право голосу. Штатно головна управа складалася з голови, його заступника,
секретаря, скарбника, а також з шістьох звичайних членів управи і їх заступників.
Головний відділ обирали на загальних зборах терміном на три роки з числа
звичайних членів товариства. Правовою легітимацією для членів головної управи
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та їх заступників слугував протокол, складений на загальних зборах і підписаний
головою та секретарем зборів. За положеннями статуту загальні збори товариства
головна управа повинна проводити щорічно у Львові, в першому півріччі.
Правочинними вони вважалися тоді, коли були присутніми не менше половини
звичайних членів. Якщо передбаченої кількості членів не було, то через 14 днів
скликалися повторні загальні збори. Ухвали загальних зборів приймалися за
результатами відкритого голосування абсолютною більшістю голосів реальних
членів, а пропозиції щодо внесення змін чи доповнень до статуту мали б
підтримати не менше 2/3 голосів членів загальних зборів [130, c.8–9].
Грошову допомогу мали право отримувати реальні члени, які перебували в
товаристві не менше 5 років та сплачували членські внески. Існувала постійна
(пенсія) та тимчасова грошова допомога (хвороба, травма, пожежа і ін.). Для
отримання тимчасової грошової допомоги унаслідок хвороби члена товариства
повинен оглянути лікар, який мав зробити відповідний висновок щодо реального
стану пацієнта. З отриманим висновком претендент на допомогу в головному
відділі товариства складав письмове прохання, в якому вказував свій вік, фах,
походження, місце проживання, сімейний стан, склад сім’ї, де зазначав усіх
неповнолітніх

дітей,

що

підтверджував

метрикою

про

хрещення.

Далі

відповідальний працівник головної управи мав документально перевірити всю
інформацію, скласти відповідний висновок і скерувати його на розгляд загальних
зборів. Саме загальні збори вирішували питання про надання або відмовлення
постійної чи тимчасової грошової допомоги.
На грошову допомогу претендували вдови померлих чи загиблих членів
товариства. Так вдова, що мала з померлим спільне потомство вже навіть після
першого року спільного сімейного життя, претендувала на постійну грошову
допомогу

(пенсію).

Виплата

постійної

грошової

допомоги

для

вдів

відраховувалася від дня смерті чоловіка і проводилася також в поквартальних
виплатах для звичайних членів з обов’язковим поданням вище вказаних
документів. Виплата постійної грошової допомоги припинялася за умови, якщо
вдова повторно виходила заміж, про що засвідчував акт укладення нового шлюбу.
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На постійну грошову допомогу до часу досягнення 14-літнього віку
претендували діти-сироти, які залишилися після смерті реального члена
товариства. Головною умовою було 6-літнє перебування в товаристві їх батька та
відсутність заборгованості у касі організації. Діти-сироти персонально могли
претендувати на отримання лише однієї постійної допомоги, що нерідко
виявлялося дуже актуальним після смерті обох батьків [130, c.11–13].
У 1900 р. профспілка галицьких залізничників заснувала друкований орган
часопис “Kolejarz”. Його перший номер вийшов у світ 8 квітня 1900 р. Газета
інформувала читача про стан профспілкового руху в середовищі залізничників. У
черговому випуску газети зазначалося, що тривалий час вже відбуваються
переговори

між

Галицьким

товариством

залізничників

і

Центральним

товариством австрійських залізничників з метою об’єднання обох організацій.
Фактично, в процесі галузевого згуртування були зацікавлені обидва товариства.
Львівське товариство виявилося невеликим, але воно прагнуло збільшити свій
вплив на інші організації. Натомість численніше віденське товариство залізничників також прагнуло згуртованості в галузі для спільної координації дій тощо
[272, c.2]. Перша ініціатива об’єднання вийшла від галицького товариства ще в
1899 р. Але запропоновані львів’янами умови, виявилися не прийнятними для
австрійських колег. Переговори відновили 6 січня 1900 р. на спільній конференції.
Також газета інформувала, що в 1899 р. відбулися публічні зібрання членів спілок
залізничників у Львові – 2, Кракові – 1, Станиславові – 4, Стрию – 1, в Новому
Санчі – 2, Жешуві – 1 і в Перемишлі – 6. Середня присутність учасників сягала
200 осіб. На зборах обговорювалися важливі питання діяльності спілок [221, c.2].
Часопис “Kolejarz” від 15 травня 1900 р. подав цікаву статистичну
інформацію, що до кінця 1899 р. в Галичині було відкрито 6 залізничних станцій.
В той час у лавах професійної спілки значилося 386 членів, а на початку 1900 р.
вже було 670 членів. На початок травня 1900 р. налічувалося 7 станцій та понад
сімсот членів професійних спілок, що представляли товариства Кракова, Нового
Санча, Жешува, Перемишля, Львова, Стрия, Станиславова та інших галицьких
міст [236, c.1].
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8–9 вересня 1900 р. у Перемишлі відбулася конференція залізничників
Галичини,

на

якій

ймовірно

і

було

утворено профспілку українських

залізничників. На конференцію прибуло 19 делегатів з різних місцевостей. Поза
порядком денним значилося чимало різних конфіденційних справ. У резолюції
констатовано, що профспілка галицьких залізничників зростає швидкими
темпами. Загальна кількість налічує 9 станцій з 886 членами (у тому числі
перебувало 670 осіб, що регулярно платили членські внески) [515, c.66]. Варто
також згадати і про таємні збори залізничників Галичини, які відбулися 26 жовтня
1901 р. в Станиславові. Проводив їх виборчий комбінатор Станцлік. Він агітував
за створення окремої, незалежної від адміністрації організації, щоб дирекція не
могла на власний розсуд ділити внески й забезпечувати ними вдів і сиріт. Але ця
пропозиція не отримала більшості [515, c.67] .
Розширене спільне засідання відбулося у 1901 р. в Стрию, де був присутнім
делегат центральної організації профспілок з Відня, головний редактор часопису
“Kolejarz”, 39 делегатів від окремих залізничних вузлів, відділів, станцій, які
репрезентували 98 населених пунктів, а також 66 запрошених гостей. Учасники
обговорили перспективи діяльності професійних спілок залізничників, у яких тоді
було 3 032 члени, в тому числі 2 258 осіб, які регулярно платили внески.
Відповідно звіту профспілки станції Перемишль від 26 лютого 1902 р. чистий
дохід за минулий рік становив 1 772 К 52 гел. Він складався з суми 60 вписових
внесків по 0,5 К, 1 357 членських внесків по 1 К, 45 додаткових внесків по 0,62 К,
залишку з попереднього року – 19 К 76 гел., доходу від влаштування ігор та інших
культурних заходів товариства – 319 К 22 гел., повернення від переплати за нафту
– 2 К 4 гел., коштів за відсотки – 16 К 24 гел. Розхід каси за 1901 р. склав 1 865 К
91 гел., тобто дефіцит складав 93 К 39 гел.[180, c.7].
Дещо краща ситуація у той час простежена в касі профспілки залізничників
Станиславова. Фінансовий звіт за 1901 р. засвідчував дохід в сумі 4 904 К 95 гел.,
а розхід – 4 350 К 50 гел. Таким чином, сальдо склало 554 К 45 гел. [265, c.7].
18 березня 1902 р. в Станиславові відбулася загальноавстрійська конференція
залізничних машиністів. З одного боку спостерігаємо тенденцію фахового
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розмежування профспілки залізничників, адже машиністи вважали себе елітою
серед інших працівників залізниці. Але з іншого боку, на конференції були
представлені державні та приватні машиністи тепловозів, що свідчило про ще
одне розмежування. Таке неординарне явище було тісно пов’язане з еволюцією
залізничної галузі, у якій свою нішу наполегливо шукав приватний сектор.
Про потребу єдності залізничників йшлося 18 травня 1902 р. у Львові на IV
конференції, де було 30 делегатів від спілок Галичини. Обговорювали це питання
також 2 лютого 1903 р. у Львові на V конференції

залізничників, на якій

зафіксовали 40 делегатів, що репрезентували 2 676 членів, котрі платили внески.
На зібраннях

профспілок

залізничників часто обговорювали справи

дорожнечі, заробітної плати, надання різних видів допомоги, спорудження
будинків для бездомних працівників, можливості кар’єрного росту, надання
безкоштовної лікарської допомоги для працівників і їх сімей, страхування від
нещасних випадків. Цікавою, з точки зору фінансових витрат, видається звітність
українського товариства залізничників. На IV загальних зборах 9 червня 1907 р. у
касовому звіті за попередній рік зазначалося, що сума витрат за попередній рік
склала 4 716 К 76 гел., з яких 3 304 К 44 гел. пішли на обов’язкову передплату
часопису “Nowy Kolejarz” (“Новий залізничник”). Загалом же від’ємне сальдо
спілки склало 459 крон 56 геллерів за рік [304, c.3]. Проте незважаючи на таку
ситуацію, профспілка продовжувала існувати і здійснювати виплати. Станом на
1908 р. на залізниці зафіксовано 30 899 випадки різного ступеня травматизму, а
завдяки профспілкам відшкодування отримали 5 813 постраждалих [151, c.3–4].
Нагадаємо, що для різного роду виплат у Відні існувала Каса хворих, що
мала б виступати як гуманітарна інституція, яка в разі хвороби надавала допомогу
хворим і їх родинам. Але за оцінкою львівської преси – це була бюрократична
бездушна машина в руках керівництва залізниці. Дійшло до того, що дуже хворий
залізничник оминає Касу і залізничного лікаря, як вогонь, та йде до приватного
лікаря (якщо має гроші). Бідніший покладається лише на ласку долі [140, c.1–2].
Непересічна подія в діяльності профспілки українських залізничників
трапилася в 1910 р. Як зазначено у пресі, що після того як організація в Галичині
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та на Буковині зросла, у Відні було прийнято рішення видавати газету
українською мовою – офіційний орган під назвою “Зелізничник” [147, c.1]. Також
станом на 1910 р. близько тисячі членів налічувала професійна спілка українських
залізничників, проте в таких містах як Стрий, Станиславів, Моршин, Заболотів,
Самбір, Галич, Журів не більше сотні усіх разом взятих [146, c.5; 148, с.5]
Останнє повідомлення про діяльність профспілки австрійських та галицьких
залізничників напередодні вибуху війни подано, зокрема, в часописі “Вперед” від
20 травня 1914 р. В матеріалах звіту, складеного за підсумками роботи V з’їзду
австрійських залізничників, зазначено, що загальна кількість організованих в
монархії членів залізничної профспілки в першій половині 1914 р. становила
58 тисяч 296 осіб. З них професійні спілки Галичини налічували всього 4 тис.
290 членів, що складало приблизно 7 % від загальної кількості членів [515, c.69].
Таким чином, наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. професійна спілка
галицьких залізничників завдяки розвитку галузі залізничного транспорту
помітно зросла. Однак тодішні тенденції суспільного розвитку Галичини
впливали на її фахове розмежування, на загострення національних проблем, що
призводило до втрати чисельності профспілкових об’єднань.
Ливарна справа здавна відома в Галичині. Проте тривалий період це заняття
залишалося на рівні розвитку цехового ремесла, а там нехарактерні будь-які
об’єднання. Лише 21 квітня 1900 р. маємо повідомлення, що у Львові з’явилася
професійна спілка металістів під назвою “Загальне товариство металістів для
Галичини і Шльонська”, яку заснували А. Фаульгамер і П. Мазур.
До складу першого головного відділу увійшов бляхар А.Фаульгамер, якого
обрали головою. Його заступником став слюсар Я. Шмідт, секретарем – слюсар
Ю. Колушинський, заступником секретаря – бляхар К. Фірнгофер, скарбником –
коваль

коваль

Я. Варлам,

заступником

скарбника

–

слюсар

Ф. Мазур,

бібліотекарем – монтер А. Яницький, заступником бібліотекаря – зброяр
В. Лемпіцький, бухгалтером – бляхар А. Льов [248, c.4–5]. Відразу ж після
заснування професійної спілки оголосили про скликання загальних зборів. Вони
відбулися у Львові 17 червня 1900 р. під назвою “Загальні збори працівників
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металургії, так званих, слюсарів, бляхарів, ковалів, котлярів, кочегарів і
ливарників міді” [515, c.30].
Зазначена профспілка з 1907 р. видавала у Львові та в Шльонську газету
“Metalowiec” (“Металург”), яка виходила два рази в місяць. Її головним
редактором став М. Козловський. Виходила газета до початку Першої світової
війни тиражем від 1 500 примірників в 1907 р. та до 2 300 примірників у 1914 р.
[547, c.283]. Ця організація була кількісною, але інертною та слабоорганізованою,
її представляли різнофахові спеціалісти галузі. Розпорошена територіально,
сформована з числа працівників багатьох невеликих підприємств, у яких ще
продовжували побутувати традиції архаїчного цехового устрою, організаційної
відмежованості, надзвичайної особливості фаху кожного члена спілки, вона
залишалася взаємоізольованою і не могла бути тою силою, з якою б рахувалися
роботодавці.
Після початку Першої світової війни професійна спілка повністю припинила
своє існування унаслідок мобілізації до війська багатьох членів організації, а
потім наслідків російського нашестя, воєнних дій та інших чинників.
Наприкінці ХІХ ст. у Східній Галичині спостерігаємо поступове економічне
піднесення. Його пов’язують з роботою нових підприємств, освоєнням природних
надр і, особливо, з масштабним культурним, приватним, адміністративним,
культовим, громадським та іншим будівництвом. Будівельні роботи вимагали
залучення чимало різнофахових спеціалістів (мулярів, штукатурів, плиточників,
малярів, каменярів, бетонярів, теслярів, столярів, сантехніків, покрівельників,
бляхарів, склярів, оздоблювальників, вентиляційників, пічників, сантехніків та ін.)
й допоміжних робітників. Їхня праця була трудомісткою та низькооплачуваною.
Робочий день був нерегламентованим і тривав 15–16 годин на добу. У важкому
становищі опинялися хворі та скалічені будівельники. Ніхто ними не опікувався і
залишалися вони на поталу власної долі. Видається закономірним, що поступ
профспілкового руху серед робітництва Східної Галичини спричинив розуміння
гуртуватися. Для цього наприкінці ХІХ ст. будівельники вирішили створити
власну професійну спілку. Перша взаємодопомогова організація будівельників
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Галичини з’явилася у Львові в 1892 р. під польськомовною назвою “Ogniwo”
(“Ланка”) [515, c.39].
Об’єднавча інертність будівельників стала їх характерною ознакою. Лише
1896 року вдалося скликати у Львові перший з’їзд робітників будівельних
професій. Серед важливих проблем з’їзд визначив організацію філій у інших
населених пунктах Галичини та заснування власного часопису “Robotnik
budowlany” (“Будівельний робітник”). Станом на 1904 р. філії професійної спілки
будівельників існували в Станиславові,

Тернополі,

Ярославі,

Дрогобичі,

Перемишлі, Стрию.
Перший номер “Будівельного робітника”, друкованого органу професійної
спілки будівельників, вийшов у Львові лише в 1908 р. невеликим тиражем. Пік
популярності видання припав на 1912 р. Тоді максимальний тираж газети складав
2 400 примірників. У 1913 р. видано лише 1 600, а в 1914 р. – всього 800
екземплярів часопису [547, c.283].
Таким чином, у передвоєнний період в середовищі галицьких будівельників
простежується зниження популярності друкованого слова, інертність членів
об’єднань, зменшення кількості філій, а відтак і членів професійної спілки.
Водночас є спроба зорганізуватися більш згуртованому робітництву одного фаху.
Прикладом можуть стати львівські кахлярі, які у 1912 р. заснували окрему спілку
та газету “Robotnik kaflarski” (“Кахельний робітник”) і упродовж 1912–1914 рр.
видавали її у Львові. Виходила вона один раз в місяць накладом 600 примірників
[547, c.283]. Проте Перша світова війна втрутилися і у життя професійних спілок
галицьких будівельників.
Профспілкові організації наприкінці ХІХ ст. створили працівники харчової
промисловості. Серед них виділялась профспілка львівських пекарів. На жаль,
матеріалів про засновників, діячів товариства та рік заснування не вдалося
виявити. А от першу згадку про профспілку робітників пекарень наведено під
1874 р. [515, c.94]. Наприкінці ХІХ ст. львівська газета “Вперед” розмістила
повідомлення, що в 1894 р. утворено професійне товариство працівників харчової
промисловості, і затверджено його статут. Як професійне об’єднання, воно
306

звернулося до адміністрацій львівських пекарень з вимогою затвердити 12годинний робочий день, встановити постійну заробітну платню в розмірі не
менше 8 фл. на тиждень, поліпшити санітарні умови праці, розпочати будівництво
житла для працівників, встановити в пекарнях шестиденний робочий тиждень та
ін. Серед проблем члени спілки бачили надмірне використання дешевої жіночої та
дитячої праці. Їх задіювали до приготування тіста, заготовки дров, пропалювання
печей, транспортування хліба ручними візками в різні частини міста тощо. Тому
пекарі вимагали регламентувати тривалість та зміст праці. Роботодавці набирали
неповнолітніх учнів та виплачували їм мізерну компенсацію за виконані роботи.
Не випадково управа професійної спілки стала вимагати, щоб на трьох
працівників припадав лише один учень, а в нічний час працю учнів заборонити
[250, c.4].
1901 року у Львові відбулася Крайова конференція пекарів, на якій були
присутні кількасот представників зі Львова, Перемишля, Жешува, Станиславова,
Тернополя і інших міст. На конференції обговорили становище різних категорій
працівників пекарень, умови їх праці, постійне порушення тривалості робочого
дня, низький рівень заробітної платні, а також затвердили нові умови вступу до
товариства. В резолюції наголошено на важкій ненормованій праці пекарів і
потребу надання платної тижневої відпустки працівникам пекарень [515, c.96].
Існували профспілки і серед цукроварів. Цукрова промисловість в Східній
Галичині заснована на початку ХІХ ст. Однак, унаслідок невдалої економічної
політики австрійської влади вона отримала незначний розвиток. В економіці
Австро-Угорщини існувала орієнтація на вирощування сировини на периферії та
її постачання на цукрові заводи в глибинні райони австрійських земель. Така
стратегія вимагала значних фізичних й фінансових затрат. На вирощуванні
цукрового буряка працювало, в основному, сільське населення, яке доповнювало
незначне число робітників, задіяних у процесах механічної обробки, завантаження
і транспортування продукції. Лише в 1913 р., як подає “Енциклопедія
українознавства”, поблизу містечка Ходорів, що на Львівщині, виникає перший
цукровий завод [567, c.3686].
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Профспілка робітників цукрової промисловості з’явилася порівняно з
іншими профспілковими об’єднаннями пізно. Про існування професійної спілки
серед робітників галузі свідчить їх друкований орган – часопис “Gazeta
cukrowników” (“Газета цукроварів”), яку в 1907 р. засновано у Львові. Вона
виходила один раз в місяць тиражем 400 примірників. В 1912 р. газету
перейменували на “Gazeta Cukierniczo-Piekarska” (“Кондитерсько-пекарська
газета”) і збільшили наклад до 1350 примірників. Зі зміни назви періодичного
видання можемо робити висновок про згуртування та об’єднання цукроварів з
пекарями. Але захід був невдалим, оскільки у 1914 році тираж часопису
зменшився до 800 штук [547, c.283].
Вибух Першої світової війни припинив розвиток цукрової промисловості.
Сплюндровані поля та угіддя перетворилися на велетенську арену бойових дій,
що стало основною причиною припинення діяльності професійної спілки.
Перший статут львівські чоловічі та жіночі кравці затвердили ще в 1868 р.
Однак відомостей про засновників, перших організаторів та творців товариства
виявити не вдалося. Перші згадки про організацію зафіксовано за 1871 р., коли у
Львові вибухнув страйк робітників кравецьких майстерень. Тоді організація вже
мала власний статут, користувалася авторитетом та підтримкою її членів. Далі
знову відомості втрачено і аж у 1894 р. кравцям вдалося закласти “вільне”
(незалежне) профспілкове товариство.
Станом на 1900 р. профорганізація кравців у Львові налічувала 130 членів.
Вона мала філії в Станиславові та Дрогобичі [515, c.85]. 14 січня 1905 р. у Львові
у видавництві, що на вул. Коперніка, 20, з’явився перший номер часопису
“Robotnik krawiecki” (“Робітник кравецький”). Він став друкованим органом
профспілки кравців, кравчинь, кушнірів та покрівельних працівників. Першим
його видавцем та відповідальним редактором був С. Ромбек. Видання виходило
один раз в кожну другу суботу місяця. Річна передплата становили 2 К 40 гел. На
титульній сторінці першого номера поміщено звернення до усіх кравців,
кравчинь, кушнірів та інших працівників вступати в ряди професійної спілки, яка
стоїть на сторожі у боротьбі за справедливість. Члени профспілки в разі хвороби
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чи каліцтва отримували лікарську допомогу, ліки, гроші, а у випадку смерті –
кошти на поховання [177, c.1–2]. Сума профспілкового внеску визначалася у
відповідності до денного заробітку – від 80 геллерів – до 4 крон. Відповідно усіх
членів товариства поділяли на 5 категорій (класів).
“Кравецька газета” з серпня 1906 р. перетворилася на друкований орган
працівників професійної спілки кравців, кравчинь і споріднених професій в
Австрії, що свідчило про слабкість організації, яка шукала сильних, впливових і
надійних партнерів в середовищі кравців. Але така тактика не була вдалою і
авторитет організації почав падати. Свідченням цьому став нестабільний вихід
друкованого органу професійної спілки, скорочення числа членів, брак коштів для
надання допомоги тощо. Так, тираж часопису у 1906 р. становив 800 екземплярів,
в 1912 р. він скоротився до 300 примірників, а в 1914 р. вийшло 600 номерів.
У 1907 р. провели реорганізаційні заходи, назву видання змінили на “Gazeta
krawiecka” (“Газета кравецька”), яка стала друкованим органом кравців і кравчинь. Видання також засвідчувало про підпорядкування профспілки галицьких
кравців загальноавстрійському професійному об’єднанню. У 1912 р. редакцію
газети перенесли до Кракова, але і там її значення залишалося малопомітним.
У той час у Львові продовжувала виходити невеликим тиражем ще одна
кравецька профспілкова газета, яку івритом видавали місцеві євреї під
німецькомовною назвою “Der Schneider arbeiter” (“Кравецький робітник”) [547,
c.282] . Але її місія в робітничому середовищі мала обмежений характер, газета
залишилися періодичним виданням для вузького кола читачів, публікації якої
були переважно інформативно-побутового рівня.
Робітники гірничих промислів для захисту власних інтересів засновували
“Братські каси”. Причому, одночасно творилися українські, польські, німецькі
робітничі об’єднання, що було відображенням поліетнічного характеру Східної
Галичини. На загал, “Братські каси” виникають порівняно пізно, що зумовлено
пізнім промисловим освоєнням родовищ корисних копалин у Галичині, а також
пануванням певних місцевих традицій, які упродовж тривалого часу формувалися
у добувній галузі краю. Перша заява на створення “Братської каси” (“Bruder lade”)
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зафіксована в окружному управлінні Дрогобича 12 травня 1891 р. від керівника
місцевого управління французької комерційної компанії з добування озокериту в
Бориславі. До заяви додавали погоджений владними структурами статут [57, c.1].
Усі члени товариств, кас хворих та взаємодопомоги, а також братських кас мали
відповідні членські книжки, у які на перших сторінках вносили основні дані про
власника документа, склад його сім’ї, дату одруження, термін перебування у
спілці, відомості про дружину та дітей. На окремій сторінці цієї посвідки
відповідальна особа робила записи про час та суму внесених коштів. Кошти
вносили на адресу за побажанням члена професійної спілки, наприклад, у касу
хворих, фонд постійного чи тимчасового лікарняного забезпечення, продуктовий
фонд, фонди допомоги вдовам, дітям-сиротам, інвалідам тощо [65, c.1–5].
Кожна професійна організація робітників добувної промисловості мала свій
зразок членської книжки. Вони були різного формату, різної структурної будови,
але інформативний зміст основних положень книжок залишався схожим. Для
прикладу наведемо “Заробкову карту” робітника, де також вносили відомості про
сплату внесків. Таку “карту” видавали кожному члену спілки під час виплати
зароблених грошей [74, c.28].
Умови існування “Братських кас” були непростими. Підприємці намагалися
підпорядкувати чи перетворити їх на слухняний інструмент впливу на робітників.
Та дуже скоро каси, як професійні організації, навчилися ставати в опозицію до
власників та адміністрації підприємств. Основним джерелом доходу “Братських
кас” були вписові і членські внески [70, c.12]. Рідко траплялися особи, які робили
пожертви братським касам. У великій мірі можливості сплати внесків залежали
від рівня зарплати. В “Братських касах” перебувало багато робітників, що
належали до категорії некваліфікованих або низькокваліфікованих осіб. Їхня
мізерна зарплатня не давала змоги періодично здійснювати повноцінні членські
відрахування, адже майже усе зароблене йшло на утримання сім’ї. Сума внесків
члена “Братської каси” пропорційно впливала на розмір допомоги. Це стосувалося
передусім пенсії, яку трактували як постійну грошову допомогу. Тому робітникам
дозволяли додатково вносити недоплачені кошти, щоб покрити заборгованість.
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Причини втрати членства в касі взаємодопомоги товариства могли бути різні.
В архівних матеріалах натрапляємо на випадки неплатоспроможності унаслідок
хвороби, каліцтва, звільнення з роботи, але найчастішою причиною була смерть
члена організації. Вивчення архівних даних свідчить, що втрати за п’ятилітній
період перевищили 50% персоналу. Смертність у галузі добувних копалин, за
зіставленням, видається найвищою. Шкідливі випарування нафти і газу, обвали
копанок, підземний плавун, несподіване підтоплення водами, виробничий
травматизм, пожежі, вибухи та інше ставали причинами каліцтва та смертей.
Про періодичні отруєння робітників шкідливими випаровуваннями нафти та
земних газів, високий рівень промислового травматизму, смертельні випадки, вік
померлих, суму коштів, виділену на поховання та інше свідчать численні
повідомлення львівських архівів. Для прикладу наведемо інформаційну відомість
робітничої братської каси з Борислава “Благословенство Боже” про померлих
осіб, їх вік, суму наданої допомоги та інші дані за перший квартал 1901 р. [62,
c.2]. Сума допомоги на поховання була різною і коливалася від 25 до 240 крон.
Майже в усіх “Братських касах” практикували виплату на випадок смерті
дружини 50 % від встановленої суми для члена організації, а на дитину – 25 %.
Після смерті годувальника “Братські каси” брали під опіку вдів і сиріт.
Після появи перших “Братських кас” на копальнях Прикарпатського
добувного басейну в робітничому середовищі поступово зростає розуміння
організованості. За свідченням архівних документів, “Братська каса” виступає як
організація в буквальному розумінні значення цього слова. Вона не тільки єднає,
гуртує й підтримує робітництво, але значно активізує його до радикальних дій за
свої права. 12 травня 1892 р. голова управи “Братської каси” копальні Галицького
кредитного банку звернувся до начальника окружного управління гірничого
промислу в Дрогобичі з проханням, що “Братська каса” копальні Любомирського
в Східниці та копальня в Уричі мають намір об’єднатися в одне товариство [64,
c.7]. Але проти об’єднання робітничих кас виступили представники адміністрації
зазначених копалень. Їх підтримали власники і навіть поліція. Таким чином,
реалізувати задум спілчанам не вдалося.
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Важливо, що робітничі “Братські каси” не тільки опікувалися хворими,
травмованими членами товариства, родинами померлих, але й ставили перед
адміністраціями добувних підприємств вимоги справедливої оплати праці,
полегшення та поліпшення умов виконання робіт, організації заходів техніки
безпеки. А управа “Братської каси” копальні Галицького кредитного банку 23
лютого 1898 р. подала прохання до Окружної управи гірничого управління в
Дрогобичі про необхідність будівництва лікарні [60, c.7].
Серед владних посадовців траплялися випадки шахрайства. Іноді підступно
виманювали кошти, зібрані для надання грошової допомоги, виділення кредитів й
позики. Так, представники приватної добувної компанії “Гартенберг, Ліберман і
Вайсман” позичили в робітничій “Братській касі” добувного промислу в Бориславі 8 тис. 111 крон, які згодом відмовилися повертати, мотивуючи відсутністю
грошей, зростанням цін та ін. Унаслідок багатолітньої судової тяганини окружний
суд вирішив примусово знімати кошти з позичальників на користь каси [60, c.2–
129]. Найбільшу офіційну позичку у “Братській касі” в травні 1912 р. зробив у
відділенні фонду хворих єврей Вольф Маєр. Вона становила 15 тис. крон, які він
взяв з нотаріальним зобов’язанням під 5 % річних (тоді галицькі банки давали
позику під 4 % !). Згодом Маєр зник разом з грішми [76, c.15]. У квітні 1913 р.
вільні гроші з фондів “Братських кас” порівняно легко прибрали Йозеф
Дембровський (8 тис. К), Самуель-Лейба Камерманн (6 тис. К), Мехло Гауптманн
(2 тис.700 К) та ін [76, c.19–20]. За архівними даними на Прикарпатті на початку
ХХ ст. було близько двадцяти “Братських кас”. Кожна з них – це окрема і складна
історія людських доль, пошуків, надій, прагнень, розчарувань, яка має свій
початок та кінець. Лише в Бориславі в 1898 р. працювало шість таких організацій.
Активною діяльністю відзначалися: “Братська каса” копальні І групи французької
комерційної компанії, “Братська каса” копальні ІІ групи французької комерційної
компанії, “Братська каса” при копальні Галицького кредитного банку, “Братська
каса Благословення Боже”, “Братська каса” копальні “Вільгельм” [64, c.2].
Загалом, “Братські каси” працівників нафтогазових добувних промислів й
копалень Прикарпаття, як провісники робітничих профспілок, зробили великий
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внесок у справу колективного згуртування, самоусвідомлення, кристалізації та
формування галицького робітництва.
Таким чином, буржуазно-демократична революція 1848–1849 рр. започаткувала австрійський конституціоналізм. З метою зниження суспільного напруження
панівна верхівка проголосила 25 квітня 1848 р. конституцію для народів імперії у
формі Конституційної грамоти Австрійського цісарства. Ця подія вплинула на
розвиток профспілок. Створення різнопрофільних професійних організацій серед
робітництва, службовців та інтелігенції стало явищем для Східної Галичини. Саме
суспільство почало диктувати умови роботодавцям. Промисловий патент
1859 року передбачав контроль за дотриманням умов охорони праці. “Закон про
пресу” 1862 р. надавав права усім громадянам держави видавати громадські,
політичні, релігійні, виробничі газети, журнали та інші видання. В результаті дії
закону профспілки заснували 35 друкованих видань.
Новий етап у розвитку робітничого законодавства в Австрійській імперії
пов’язаний з прийняттям Конституції 1867-го року, яка проголосила рівність усіх
громадян держави, свободу переміщення та вибору місця проживання, право
подання петицій і прохань у відповідні органи влади, свободу слова й друку,
гарантувала волю у висловленні думок в усній та письмовій формі, у пресі.
Скасовувалася цензура, проголошувалася свобода совісті і віросповідання,
надавалося громадянам законне право на проведення санкціонованих зборів,
мітингів, демонстрацій, дозволялося засновувати на виробництвах професійні
об’єднання. Все це сприяло розвитку та активній діяльності профспілок, яких з
кожним роком ставало більше, вони продовжували носити соціальний характер,
бути поліетнічними за своїм складом. Тому на галицьких землях у другій
половині ХІХ – на початку ХХ ст. в багатьох галузях існували під різними
назвами галузеві професійні організації. Вони не тільки виступали посередниками
між роботодавцями та робітництвом, але були їх надійними парламентарями у
вирішенні спірних питань. Здобутий досвід показав, що лише згуртовані,
монолітні професійні об’єднання здатні відстоювати і вирішувати найважливіші
вимоги своїх членів та виступати надійними захисниками їх інтересів.
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РОЗДІЛ 5.
ПРОФСПІЛКИ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ В УМОВАХ ПОЛІТИЗАЦІЇ
НАЦІОНАЛЬНИХ РУХІВ І ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1890 –1918 рр.)
5.1. Вплив політичних партій на активізацію профспілкового руху та
поділу за національною ознакою в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Процес політизації національних рухів було започатковано ще в середині
ХІХ ст. Ймовірно, що уроки революційних подій 1848–1849 рр. й здобутий досвід
спричинили виникнення ефективного способу боротьби, що отримав назву
страйк. Саме політичні партії зробили правильні висновки і взяли на озброєння
цей спосіб боротьби. Адже для досягнення мети не потрібно було ламати чи
палити майно, а лише колективно відмовлялися від праці.
На політизацію профспілкового руху в Європі, і в Галичині, зокрема,
вплинули ідеї німецьких соціал-демократів. У вересні 1868 р. в Берліні з
ініціативи Ф. Фріцше та Я. Швайцера відбувся

І конгрес європейських

профспілок, у якому взяло участь понад 200 делегатів від профоб’єднань з різних
країн, що репрезентували понад 140 тисяч спілчан. Львівських друкарів
представляли Й. Данилюк та А. Маньковський від загальноміського товариства
друкарів. На конгресі прийняли ухвалу про потребу заснування профспілок
нового типу на передових соціал-демократичних ідеях, які організатори конгресу
запропонували в інтерпретації Ф. Лассаля [521, c.22–23]. З того часу частина
галицьких профспілкових діячів налагодила добрі стосунки з німецькими соціалдемократами, які таємно забезпечували спілчан забороненою літературою.
В останній чверті ХІХ ст. Королівство Галіції для Австрії виявилася далеко
не

простим

регіоном,

адже

тут

помітно

загострились

міжнаціональні

суперечності, головно, між українцями та поляками. Найбільшою проблемою
влади стало розмежування українських і польських земель Галичини. Члени
профспілок по-різному ставилися до цього питання.Згодом надію на примирення
та позитивне вирішення питання поклала “Нова ера”, однак, як відомо,
закінчилася вона безрезультатно [570, c.146–149].
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На момент зародження першої політичної партії у Східній Галичині (1890 р.)
помітно виділялася діяльність низки профспілок, зокрема, друкарів та службовців.
Крім цього діяло три незалежні крайові профспілки – будівельників, столярів і
пекарів. Також відзначався ріст профспілкових організацій і станом на 1896 р. у
краї налічувалося 39 профоб’єднань й 17 освітніх товариств, діяльність яких
координували дві профспілкові комісії – краківська та львівська. У травні 1898 р.
була

створена

Крайова

фахова

комісія,

підпорядкована

Центральній

профспілковій комісії у Відні. Загальна частка задіяних у профспілці робітників
на цей час склала сумарно 3,6 тис. членів [530, c.137–138].
Проте наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. професійні організації Східної
Галичини переживали надзвичайно складний період. У профспілковому русі його
пов’язують з діяльністю національних політичних партій, товариств, організацій,
національною диференціацією профспілок, появою національних профспілкових
керівних центрів. В 1896 році у Кракові поляки створили свою національну
Профспілкову Комісію. У відповідь українці на профспілковій конференції, яка
відбулася у Львові 26 березня 1898 р., створили дві Українські Профспілкові
Комісії (Перемишльську і Львівську) [521, c.60]. Тобто структура керівництва
профспілковою організацією виглядала так: Центральна профспілкова комісія у
Відні була найвищим керівним органом. Йому підпорядковувалася Галицька
Крайова фахова комісія (її функції виконував Союз робітничих товариств з
Кракова, доповнений двома делегатами зі Львова й земель Підкарпаття, а також
по одному делегату від Перемишля і Станиславова). Віденській комісії
підпорядковувалися чотири окружні фахові комісії, що утворилися у Кракові,
Львові, Новому Сончі і на Підкарпатті, та чотири окружних секретарі [530, c.144].
Під впливом ідей соціал-демократів багато відомих галицьких громадськополітичних діячів й членів місцевих робітничих професійних спілок згуртувалося
навколо газети “Праця” (І. Франко, М. Павлик, В. Спауста, В. Червінський,
Й. Данилюк, А. Маньковський, Л. Вавринський, брати Інляєндери та ін.). Видання
орієнтувалося на робітниче середовище і, насамперед, на його професійні
організації. Тому не випадково професійні спілки одночасно з економічними
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стали висувати й політичні вимоги. Передусім йдеться про боротьбу за
запровадження справедливого загального виборчого права.
Особливе значення для культивування політичних ідей мала поява в Східній
Галичині “Програми робітників”, яку підготував один із ідейних натхненників
німецьких соціал-демократів Фердінанд Лассаль [542]. Дана програма в АвстроУгорщині потрапила під заборону, але, незважаючи на це, її підпільно тиражували
і поширювали в тому числі, й на галицьких землях. Часто документ
передруковували в місцевих друкарнях Галичини і поширювали серед різних
верств населення.
За твердженням О. Жерноклеєва, професійні спілки краю мали велике
значення у процесі зародження й розвитку соціал-демократії в Галичині. Перші
професійні організації Східної Галичини здебільшого поєднували функції
взаємодопомоги,

надання

матеріальної

підтримки

і

культурно-освітньої

діяльності, включаючи до своїх лав як робітників, підмайстрів і навіть майстрів.
Однак організації такого соціального типу виявилися малоефективними у
боротьбі робітників за свої права. На початку 90-х років ХІХ ст. появляються суто
робітничі профспілки [422, c.101].
У 1890 р. прибічники соціал-демократизму в Галичині вперше об’єдналися в
Галицькій робітничій партії (ГРП), яка після свого І з’їзду, в 1892 р., була
перейменована на Соціал-демократичну партію Галичини (з 1893 р. – і Сілезії
(СДПГіС)). У своїй політичній діяльності партія апелювала до польських,
українських, німецьких, єврейських робітників й ремісників Галичини. Згодом
вона стала складовою частиною багатонаціональної Соціал-демократичної
робітничою партії Австрії (СДРПА).
На момент заснування ГРП також не мала масового характеру. ЇЇ структура
опиралася на практику організаційної розбудови, вироблену австрійськими
соціал-демократами. Галицькі ж соціал-демократи не наважилися відразу на
творення масових політичних об’єднань, а творили різноманітні культурноосвітні робітничі товариства. Це дозволяло, в обхід забороні, під виглядом
забезпечення освітніх заходів, обговорювати актуальні економічні та суспільні
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проблеми, проводити пропаганду ідей соціал-демократії. До таких організацій
варто віднести товариства “Сила”, “Зірка”, “Скала”, “Зоря” [422, c.102].
У березні 1894 р. IV з’їзд соціал-демократичної робітничої партії Австрії у
Відні затвердив новий статут. Його перший пункт рекомендував кожному членові
партії вступати до професійної спілки з метою поширення пропагандистської
роботи серед мас. Крім цього у статуті настійно рекомендували активно
створювати політичні товариства, сфера діяльності яких охоплювала різні галузі
коронного краю [422, c.103].
Слабким місцем діяльності партійної структури залишався брак первинних
територіальних організацій. За планами політиків різноманітні профспілкові
товариства мали стати фундаментом, фактично, низовою ланкою партійної
організації. Також через вибори до товариств їх можна було б контролювати, при
цьому залишаючи їх формально незалежними від партій.
Вже наприкінці ХІХ ст. галицькі соціал-демократи добилися певного успіху
у профспілковому русі. Професійні спілки поступово ставали надійною опорою
соціал-демократії. В організації вступали найбільш свідомі робітники, які
розуміли, що масам потрібно вести також політичну боротьбу, адже політичні та
економічні вимоги багато в чому схожі [445, c.49]. І якщо станом на 1894 р.
СДПГіС безпосередньо орієнтувалася на дев’ять добровільних профспілкових
об’єднань і дев’ять робітничих товариств, то наприкінці 90-х років профспілкові
організації вже лежали в основі всієї структури партії, утворюючи з політичною
організацією єдине ціле [422, c.103].
Цікаво, що VI з’їзд соціал-демократичної партії Галичини і Сілізії в січні
1899 р. намагався довести єдність профспілкового і партійного руху. На третій
день роботи з’їзду, не міняючи свого складу і не доповнюючи його новими
учасниками, було оголошено, що захід має статус І крайового профспілкового
з’їзду Галичини і Сілезії [294, c.2–3].
Разом

з

тим

галицька

соціал-демократія

залишалася

строкатою

та

неоднорідною, що стало причиною далеко не простих інтеграційних процесів в її
структурах. Подібна ситуація простежується і в інших політичних силах. У
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членів

Русько-української

радикальної

партії

заснувала

Українську соціал-демократичну партію Галичини і Буковини (УСДП). Тоді ж
СДПГіС була перейменована на Польську партію соціал-демократичну (ППСД).
Прикметно, що до її складу увійшли провідні профспілкові діячі Східної
Галичини – Ю. Гудец, В. Регер, А. Людвіг, С. Куровський. Обидві партії до
1907 р. активно співпрацювали [422, c.103].
Головною організаційною проблемою польської секції СДРПА залишалася
відносна слабкість партійної організації. Не останнє значення мала організаційна
розпорошеність. Відомо, що партія, в основному, опиралася на фахові та
культурно-просвітні об’єднання робітників. Однак часто ці структури не мали
тісного зв’язку між собою і тому інколи проблемою залишалося точне визначення
загального числа членів організації, що унеможливлювало контроль за сплатою
партійних внесків.
У довоєнний період в Східній Галичині помітно загострюється боротьба між
соціал-демократичними партіями за контроль над професійними спілками та
профспілковим

рухом.

У

керівництві

над

загальнокрайовими

фаховими

організаціями краю простежується домінування польських соціал-демократів.
Відповідно багато професійних організацій набувало виразного польського
національного характеру [154, c.440].
Невдоволення
українських

та

українських
інших

соціал-демократів

професійних

спілок

у

викликало

використання

польських

національних

маніфестаціях на землях Східної Галичини, збору з них партійних внесків на
користь ППСД, некоректного трактування профспілкового руху у Галичині (в
тому числі на її українських землях), зокрема, у звіті на конгресі ІІ Інтернаціоналу
його трактували як “польський” [422, c.105]. Очевидно тим самим польські
політики намагалися наголошувати на “польськості” етнічних українських земель
з метою їх поступової адаптації.
Щодо

політизації

єврейського

профспілкового

та

робітничого

руху

наприкінці ХІХ ст. в Східній Галичині, то варто зауважити поступове поширення
та

поглиблення

партійно-політичної

диференціації

єврейства.

Програма
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Єврейської національної партії, яка виникла 1893 р., з одного боку передбачала
боротьбу за створення єврейської держави в Палестині, а з іншого – захист
політичних, національних, соціальних, економічних та інших інтересів євреїв у
краї [401, c.181].
Єврейські соціалісти Галичини впродовж 90-х рр. ХІХ ст. входили до складу
єдиної і формально інтернаціональної СДПГіС. Унаслідок федералізації в 1897 р.
СДРПА перетворилася на союз національних робітничих партій, а СДПГіС
остаточно стала її польською автономною секцією (ППСД). Під її впливом у
Львові в 1899 р. відбулася крайова конференція єврейських соціалістичних
організацій Галичини. В результаті єврейські соціалісти дійшли згоди про
творення локальних комітетів із представників єврейських робітничих товариств,
які мали діяти під керівництвом місцевих комітетів ППСД. Факти, наведені у
виступах на конференції, свідчили про кількісну та якісну перевагу євреїв у
багатьох фахових робітничих товариствах. Так, у Львові вони переважали серед
кравців, оббивальників, торгівельних працівників [420, c.321].
У свою чергу, такі події насторожили польських соціал-демократів, які
відкинули ідею поширення організаційних засад австрійської соціал-демократії на
єврейську національність і створення єврейської секції СДРПА. Більше того, у
березні 1905 р., підконтрольний ППСД з’їзд профспілок Галичини в Перемишлі
ухвалив, що всі окремі єврейські робітничі товариства (типу “Поступ” (“Postęp”)
та “Братерство” (“Brüderlichkeit“)) упродовж поточного року мають бути
розпущені і, таким чином, ліквідовані як останні вогнища єврейської агітації й
пропаганди серед робітників [401, c.182].
Але в тому ж році, всупереч конфронтації, було утворено Єврейську соціалдемократичну партію Галичини і Буковини. У звіті ЦК ЄСДП відзначалося, що
практично всі єврейські робітничі фахові спілки вступили до нової партії. Її
місцеві осередки активно діяли в 16 містах, зокрема в Кракові, Львові, Тарнуві,
Хшануві, Освенцимі, Вадовіце, Подгужі, Новому Сончі, Перемишлі, Сяноці,
Бродах, Бучачі, Тернополі, Підволочиську, Станиславові, Золочеві. Було також
створено професійну спілку єврейської робітничої молоді, яка налічувала понад
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1 тис. членів. Таким чином, загальна кількість зорганізованих єврейських
робітників, які приєдналися до ЄСДП, наближалася до 2,5 тис. [539, c.132].
Станом на 1908 р. партія відігравала провідну роль у 36 фахових
товариствах, 29 місцевих фахових групах, чотирьох товариствах робітничої
молоді. Напередодні ІV з’їзду, у 1910 р., ЄСДП налічувала у своєму складі вже 80
організацій та понад 4,2 членів партії 32 населених пунктах. Серед них, близько
7% усіх єврейських робітників належало до складу єврейської політичної
організації Поалей-Ціон (Сіон) [422, c.105].
Відносно українських політичних партій, то, крім наведених вище, в жовтні
1890 року в Східній Галичині під впливом революційно-демократичних ідей було
сформовано Русько-українську радикальну партію (РУРП). Її засновниками стали
І. Франко та М. Павлик. На початках діяльності партії, питання свідомого впливу
на профспілкові чи робітничі товариства гостро не стояло. Так у її програмі,
підписаній 6 жовтня 1890 р. С. Даниловичем, М. Павликом, Є. Левицьким,
І. Франком та Р. Яросевичем, зазначалися лише загальні завдання. В економічних
питаннях партія прагнула до матеріального добробуту всіх робітників та усунення
відносно них будь-якого визиску [104, c.2]. Щодо робітників та селян, то для
кращого господарювання, рекомендувалося створювати, на основі публічних
інституцій, фахові організації нагляду над громадською господаркою [104, c.4]. У
промисловості

були

дані

рекомендації

створювати

громадські

робітничі

промислово-торгівельні спілки. А загалом планувалося створити найширшу
організацію із числа свідомих робітників заводів й фабрик з метою організації
груп самооборони проти експлуатації з боку капіталістів і формування закладів
взаємної допомоги [104, c.4].
У 1895 р. програму партії було вже доповнено і роз’яснено деякі моменти
відносно профспілкових й робітничих організацій. Так, у поясненні до програми
партії, йдеться про конкретний заклик до робітників брати активну участь в
управлінні держави, яке може забезпечити партія [105, c.13]. Партія звертає увагу
на профспілкові об’єднання і бачить у їх діяльності вигоду й для себе.
Зазначалося, що робітники об’єднуються у товариства і організовують страйки
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для того, щоб вибороти собі вищу заробітну плату, кращі умови праці,
забезпечити себе в разі каліцтва чи на старість. На захисті інтересів робітників
стоїть соціал-демократична партія, з якої варто взяти приклад. Тому було
поставлено завдання виділити робітничий рух і всіляко йому допомагати,
незалежно чи це міські, чи сільські робітники [105, c.45–46].
В ухвалі програми РУРП за 1898 р. простежується конкретний акцент на
організацію та проведення страйків, бойкотів, як єдиної легальної зброї, через яку
український народ зможе скинути з себе ярмо соціальної, економічної та
політичної неволі. Тому варто розпочати широкомасштабну акцію аби допомогти
організувати і провести загальний аграрний страйк [105, c.68].
Ремісниче товариство “Зоря” тривалий час не мало власного будинку і
змушене було орендувати у Львові невелике приміщення в будівлі Народного
Дому, що на вул. Краківській, 17. Аж у 1912 р. спілчани придбали триповерховий
будинок на вул. Вірменській, 25, де й розмістили головний офіс своєї організації
[468, c.19–20].
Станом на 1900 р. в складі товариства було 34 друкарі, 19 шевців, 9 кравців, 7
столярів, 6 слюсарів, 2 палітурники, 2 ковалі, а також літографи, лакувальники,
тапіцери, бляхарі, робітники інших фахів [81, c.18]. В товаристві простежувалася
тенденція росту числа членів організації. Наприкінці 1884 р. в складі товариства
перебувало всього 34 члени, а у 1900 р. їх було вже 86 осіб, а в 1912 р. – 120 чол.,
що також свідчить про стабільний розвиток ремісничої організації.
Однак Перша світова війна зупинила еволюцію товариства українських
ремісників “Зоря”. Після війни воно відновило свою роботу, але вже в нових
суспільно-політичних умовах панування в Східній Галичині ІІ Речі Посполитої.
Певну роль у процесах становлення й розвитку політичних партій у Східній
Галичині здійснювала Народна рада. За її ініціативи та ідей колишніх народовців
на чолі з Ю. Романчуком, а також групи радикалів (В. Будзиновський, К. і
Є. Левицькі, В. Охрімович, І. Франко та ін.), у 1899 р. було створено Українську
національно-демократичну партію (УНДП). У програмі партії зазначалося, що
серед основних завдань є проведення реформи охоронного робітничого
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законодавства, встановлення нормованого робочого дня, підвищення заробітної
плати робітників, підтримка організацій, що ставлять за мету забезпечити
робітників на випадок недуги, каліцтва, нездатності до праці та на старість, а
також захисту українських переселенців на чужині [136, c.12–13]. Таку партійну
позицію можна пояснити тим, що ще 1884 р., на перших зборах товариства
руських (українських) ремісників “Зоря”, яке формувалося як професійна
організація, відомого громадсько-політичного діяча Галичини К. Левицького
ремісники обрали секретарем. Серед укладачів першого статуту організації
значиться прізвище громадського діяча Східної Галичини В. Нагірного, що став
одночасно і почесним її головою [468, с.8–10].
Згодом було внесено зміни до діючого статуту товариства, де зазначалося,
що Виділ має складатися з дев’яти дійсних членів, чотирьох заступників і трьох
почесних членів з поміж інтелігенції. А серед почесних членів “Зорі” були відомі
на той час політики: О. Бачинський, М. Димет, А. Вахнянин, А. Горбачевський,
І. Добрянський, К. Левицький, Ол. Огоновський, Л. Певенцький, М. Полянський,
С. Гавришкевич, Ю. Романчук, В. Нагірний, Ом. Огоновський, І. Шараневич і ін.
У зв’язку з тим, що профспілковий рух в Галичині не був масовим,
українським партіям було важко акумулювати в своїх рядах значну кількість
робітників. У вересні 1899 р. частина радикально налаштованих членів РУРП,
створила окрему Українську соціал-демократичну партію (УСДП). Лідерами її
були М. Ганкевич, С. Вітик, Ю. Бачинський та інші, які почали активну діяльність
за вплив на робітництво.
З погляду польської соціал-демократії, ситуація в профспілковому русі
виглядала так, що, у створених раніше, зусиллями поляків чи з їх підтримки
фахових товариств, українські соціал-демократи домагаються своєї участі,
мотивуючи це належністю українців до тих же товариств разом із поляками. Вони
вважали міських робітників і професійні організації виключно за свої – польські, а
українських соціалістів відсилали проводити партійну роботу, виключно в
сільські населені пункти [137, c.38]. На практиці польська соцiал-демократiя в
Східній Галичині намагалася всіляко перешкоджати розширенню впливів та
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значення УСДП у галицькому профспілковому русi та його хоча б частковій
українiзацiї [420, c.392].
Новому підйому активності галицьких робітників, службовців, селян та
інтелігенції сприяла перша російська буржуазно-демократична революція 1905–
1907 рр. Трагічні події в Петербурзі отримали потужний відгомін серед населення
Галичини. Вони стали повчальним уроком і для діячів багатьох місцевих
професійних спілок. Відомо, що в той же час радикальні ідеї соціал-демократів
приваблювали багатьох членів профспілкових лідерів і навіть простих членів
товариств (головно, українців і поляків), які перебували в рядах спільних
профорганізацій.
26 січня 1907 р. австрійська влада прийняла новий закон про умови виборів
до австрійського парламенту. На перший погляд в його основу закладалися
демократичні засади виборної системи. Виборче право отримали громадяни, що
досягли 24-річного віку. З цього моменту починає формуватися новий уклад
партійних відносин і сил серед українського суспільства [453, c.66].
Разом із тим, демократизація політичної системи країни, внаслідок
парламентської реформи 1907 р., змінила баланс сил між окремими національнополітичними таборами, сприяла зміцненню українського елементу в АвстроУгорщинi. Уперше з’явилась численна українська репрезентація, з якою тепер
змушені були рахуватись не тільки австрiйський уряд, але й інші полiтичнi сили.
Монополiї полякiв на полiтичну владу в Східній Галичині, їх безроздiльному
пануванню над українським населенням було завдано вiдчутного удару. Важливо,
що

спiввiдношення

сил

у

польсько-українському

протиборстві

почало

змiнюватись у напрямку поступового посилення позицiй українських полiтичних
сил [420, c.353].
На ІІІ з’їзді партії 14–15 березня 1907 р. українські соціал-демократи виборчу
реформу трактували як таку, що кривдить українське робітництво, через
несправедливу квоту щодо виборчих мандатів. В резолюції зазначалося, що
реформа не відповідає життєвим потребам українських робітничих мас, а надає
преференції лише полякам [453, c.70].
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Враховуючи розмах польського політичного руху в Східній Галичині, на
Загальній конференції 12–13 червня 1907 р. більшість делегатів УСДП ініціювали
вступ профспілчан до партії, творення українських фахових робітничих
об’єднань. Крім цього, в статуті УСДП зазначалася необхідність повного
відокремлення від ППСД. Місцеві провідники польської соціал-демократії відразу
висловили свою негативну оцінку, вбачаючи в подібних діях політичний
сепаратизм і шовінізм [453, c.71–72].
Особливе значення, у зв’язку з цим, мало посилення позицiй УСДП у
багатьох населених пунктах Східної Галичини. З 1907 р. розпочалась активна
дiяльнiсть зі створення місцевих органiзацiй УСДП у мiстах. Протягом неповних
трьох років місцеві комiтети УСДП виникли й дiяли в 11 мiстах, в тому числі: у
Львовi, Станиславовi, Тернополi, Стрию, Дрогобичi, Бориславi, Збаражi, Косовi,
Перемишлi, Бережанах i у Вiднi. Так, у Львовi лише упродовж 1909 р. було
органiзовано 22 вiча й зібрання, а в Перемишлі – проведено за рiк 42 робiтничих
зборів, де взяло участь понад 41 тис. чол. [420, c.366].
У липні 1907 р. в Коломиї заснували перше самостійне фахове українське
товариство поденних робітників та лісорубів “Праця”. Наприкінці того ж року
товариство столярів “Згода” у Львові на своїх зборах вирішило сплачувати
партійні внески в касу УСДП, а не ППСД. У лютому 1909 р. під впливом УСДП
створили організацію українських солеварів у Болехові. 7 грудня збори львівських
залізничників прийняли рішення взяти участь у діяльності української соціалдемократії та збирати для неї партійні внески. У грудні 1910 р. в Стрию під егідою
УСДП вдалося створити товариство “Праця”, яке об’єднало місцевих лісорубів,
поденників, сторожову й домашню службу [420, c.385].
У 1907–1911 рр. УСДП помітно активiзувала свою культурно-освітню
роботу. Основною формою діяльності в цьому напрямку стала органiзацiя на
землях Східної Галичини українських культурно-освiтнiх товариств під назвою
“Воля”. Їх першочерговим завданням стало національне просвітництво та
практичне

згуртування

українського

робітництва,

розрiзненого

фаховими

профспілковими органiзацiями.
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Товариства “Воля” органiзовували курси лікнепу для неграмотних, лекцiї із
суспiльних i природничих наук, створювали бiблiотеки, ставили п’єси й вистави
аматорських робітничих драматичних гурткiв тощо. Наприклад, львiвська “Воля”
упродовж 1908 р. організувала 22 недiльнi лекції. Також відбувалося щоденне
читання газет для неграмотних осіб, проводилася безкоштовна юридична
консультацiя для працівників i т. п. На кiнець 1911 р. в Східній Галичині офіційно
дiяло 13 товариств “Воля” [420, c.369].
29 сiчня 1911 р. у Львовi вiдбулась установча конференцiя УСДП. Головне
питання порядку денного – врегулювання взаємовiдносин УСДП i ППСД. Пiсля
тривалої дискусiї, значною більшістю голосiв конференцiя ухвалила резолюцiю, в
якiй підкреслювалась дискримiнацiйна полiтика ППСД щодо українських
робiтникiв i УСДП у фахових органiзацiях та Касах хворих. Було наголошено, що
найважливiшим обов’язком кожного члена УСДП є вiддача свого часу i сили на
благо українських робiтникiв у боротьбі за свої нацiональні права у фахових
організаціях [453, c.94].
Прийняття, зазначеної вище, резолюції привело до розколу у рядах УСДП й
утворення “молодого крила” партії. 30 квiтня 1911 р. австрiйський парламент
було розпущено i в країнi розпочалася iнтенсивна передвиборна боротьба. На
виборах УСДП зазнала поразки, здобувши лише один посольський мандат [420,
c.410]. Однак ця ситуація не могла кардинально змінити становища УСДП у
профспілковому русі. Цьому сприяв і загальний застій у розвитку австрійського
робітничого руху, що розпочався напередодні Першої світової війни, зумовлений
економічною депресією, інфляційними процесами, дорожнечею, безробіттям,
зростанням еміграції та загрозою мобілізаційних заходів.
Загалом, чисельність профспілок Східної Галичини, що знаходилися під
впливом соціал-демократії, не була сталою. Вона досягла на 1911 р. – 17,2 тис.,
наприкінці 1913 р. – внаслідок економічної кризи та безробіття, спостерігається
зменшення до 13,8 тис. членів [530, c.144–145] (див.табл. 20–21).
Таким чином, від перелому ХІХ – ХХ ст. і аж до початку Першої світової
війни, співвідношення політичних сил та їх впливів у профспілковому русі в
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Східній Галичині залишалося без суттєвих змін. Це означало фактичну поразку
українських партій у боротьбі за професійні спілки та пролонгацію низки проблем
організаційної розбудови національної партійної системи, яка зумовлювала певну
специфіку їх існування та діяльності. Прагнення політизувати профспілковий рух
з боку українських, польських та єврейських партій, у переважній більшості
випадків, вело його до національного розмежування.
У той же час не тільки соціал-демократичні, але й національні, радикальні,
інтернаціональні, християнські та інші ідеї поширювалися під дією різних
політичних партій, спонукаючи, порівняно слабке галицьке робітництво, до
рішучих кроків у боротьбі за соціальні права та свободи.
5.2. Участь профспілок у соціально-економічній і політичній боротьбі
Видається, що навіть незначної кількості представників профспілок було
цілком достатньо аби проводити в краї боротьбу за свої права. У 1895 р. відбувся
страйк робітників цегельних заводів Львова та околиць. У ньому взяло участь
1240 чоловік. Переговори з підприємцями вів страйковий комітет у присутності
представників соціал-демократичної партії. Важливо, що після 12-ти денної
боротьби робітники добилися підвищення заробітної платні, скорочення
тривалості робочого дня та покращення умов праці [445, c.50].
Слідом за львівськими робітниками страйкову боротьбу розпочали 1389
будівельників Перемишля. Після 9-ти денного протистояння вони також добилися
скорочення робочого дня й підвищення зарплати. 12 серпня 1895 р. будівельники
Станиславова також розпочали страйк. Внаслідок боротьби вдалося добитися
підвищення заробітної плати і скорочення тривалості робочого дня [445, c.50].
Успішно закінчився страйк у Станиславові в 1895 р. пекарів та робітників
чинбарських підприємств. У лютому 1896 р. страйкувало 200 друкарів Львова, у
травні цього ж року у Золочеві проти свавілля адміністрації виступило 290
будівельників. Згодом більше місяця тривав страйк 600 столярів у Львові. Вони
вимагали визнати 1 травня робітничим святом, підняти заробітну плату,
скоротити робочий день і відмінити акордну оплату праці. На жаль, страйк
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закінчився невдало. Керівництво соціал-демократичної партії, налякане арештами
робітників і проявами штрейкбрехерства, почало згортати його. Робітники
групами, по мірі поступок підприємців, приступали до роботи [445, c.51–52].
Наприкінці ХІХ ст. у Східній Галичині також відбулися аграрні страйки. У
1897 р. страйкували сільськогосподарські робітники Рудківського повіту, що на
Львівщині

[298,

c.1].

У

1900 р.

організовано

виступило

близько

500

сільськогосподарських робітників Борщівського повіту Тернопільщини. На
придушення страйків були скеровані військові частини [445, c.52].
Від початку ХХ ст. відзначається розвиток страйкового руху по всій АвстроУгорській імперії, що зумовила світова економічна криза. Водночас відбувався
процес монополізації і нагромадження капіталу великими компаніями та
власниками. Проте в досліджуваному регіоні процеси монополізації, концентрації
капіталу,

освоєння

нових

виробничих

потужностей

проходили

значно

повільнішими темпами, ніж у промислово розвинених регіонах Австрійської
імперії, що, певним чином, впливало на стан робітництва [536, c.248].
На загал, нове століття почалося під знаком кризи і безробіття. Особливо
сильно постраждала будівельна галузь, яка майже зупинила свою роботу.
Руйнацію спробували зупинити за допомогою громадських робіт й залучення до
них безробітного населення, але поступово обсяг таких робіт зменшився у зв’язку
з

припиненням фінансування.

Це стало причиною бурхливих мітингів,

демонстрацій, і, зрештою, голодних бунтів.
Особливо 1900 рік в Австро-Угорській імперії став показовим щодо кількості
та якості учасників страйкового руху. Вже на початку століття страйкові виступи
набули широкого розмаху. Вони отримали значний розголос у профспілковій
пресі. Часописи постійно, а подекуди доволі детально, інформували читачів про
страйкові події не тільки в територіальних межах Австро-Угорщини, але й інших
європейських країн. Загалом, у боротьбі за покращення умов праці брали участь
близько 2 тис. 300 гірників нафто та газодобувних підприємств, копалень
озокериту Прикарпаття. Вони справедливо вимагали підвищення своєї мізерної
заробітної платні, а також звільнення від штрафів за невихід на роботу в неділю,
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адже більшість гірників в цей день йшла до церкви. В результаті страйкарям
вдалося здобути лише часткову перемогу [534, c.469].
15 липня 1901 р. безробітні галичани з різних організацій біля управління
залізниці у Львові провели велику мирну демонстрацію з вимогою отримання
праці, повної або часткової зайнятості на будівництві колій або залізничних
станцій. Не отримавши жодної схвальної відповіді від представників залізничного
управління, некерований натовп попрямував до будівлі намісництва. Але майже
миттєво спрацювала поліція, заблокувавши протестантів в центральній частині
міста. На переговори вийшли представники поліції і для втихомирення бунтівного
натовпу пообіцяли, що найближчим часом зможуть забезпечити оплачуваною
роботою більшість демонстрантів. Така відповідь не влаштувала протестантів і
вони почали вигукувати різні провокативні гасла, що вже сьогодні голодні й
хочуть мати працю та кусок хліба зараз, а не пізніше. Натовп став некерованим.
Частина страйкарів проникла на ринок і почала грабувати хлібні крамнички,
розбивати вітрини магазинів. Інші напали на приватний ресторан, який також
потрощили й пограбували. У результаті поліція заарештувала 13 осіб, але це не
зупинило виступ. До кінця дня до страйкарів долучилися поденні робітники, які
також вимагали роботи. На наступний день страйкарі продовжили свій вуличний
виступ. Проте арешти організаторів та керівників звели нанівець вуличні
обурення. На третій день страйкарі мимоволі припинили боротьбу, яка для
демонстрантів закінчилася безрезультатно [534, c.467].
Повчальним уроком для профспілчан стало те, що неорганізовані та стихійні
страйкові виступи завдавали лише шкоди і збитків страйкарям. Організаційною
силою в багатьох робітничих колективах ставали профспілки, які згуртовували й
скеровували робітництво у боротьбі за його інтереси та вимоги.
У травні – червні 1902 року увага всієї Галичини була прикута до страйку
5 000 будівельників Львова та Галичини, що був спричинений безробіттям і
особливо важкими соціальними умовами, в яких опинились робітники.
Професійна спілка львівських будівельників намагалася взяти перебіг страйкової
боротьби під свій контроль, але не вдалося. Серед тодішніх проведених
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робітничих акцій страйк виділявся масовістю, широким спектром впливу різних
політичних сил, поєднанням страйкової боротьби, голодних бунтів з нападами на
крамниці і вози з хлібом, а також вуличними демонстраціями. До будівельників
долучились робітники інших закладів й підприємств міста, міські заробітчани,
представники сфер послуг – доглядачі, лакеї, домашня прислуга, технічні
працівники театрів, офіціанти, гувернантки. Жінки збирали з землі каміння і у
фартухах підносили його мітингарям [311, c.3].
2 червня 1902 р. проти страйкарів влада кинула загін угорських гусарів,
австрійської піхоти і поліції. П’ять разів гусари із оголеними шаблями кидалися
на протестантів, яких також розстрілювали з малокаліберних гармат. В результаті
протистояння, п’ять осіб загинуло, а понад 200 – зазнали поранень [210, c.3]. У
відповідь на репресивні дії поліції та військових робітники камінням поранили
близько 40 солдатів і поліцейських. Із зруйнованих яток, міських торгових лавок,
розбитих дверей, меблів, розібраного дорожного полотна, вирваних рейок та
будівельного каміння на площі Стрілецькій (зараз – площа Данила Галицького) у
Львові страйкарі звели барикади, які мужньо захищали.
Похорон вбитих перетворився на нову демонстрацію. Поліція у невинних
смертях страйкарів та пораненні багатьох осіб звинуватила учасників та
керівників страйку. Налякані таким трактуванням подій, деякі нерішучі робітники
почали переглядати власні вимоги, проте страйк згортати не планували [209, c.1].
Три дні (2, 3 і 4 червня 1902 р.) тривало напружене протистояння. Були також
спроби відбити арештованих, нові напади на магазини і вози з хлібом. Наступного
дня значна частина страйкуючих робітників вирушила до приміських сіл Басівка
та Ставчани, де приєдналися до своїх колег-робітників, зайнятих на будівництві
залізничних віток та станцій, і разом оголосили про страйк. Це був не поодинокий
випадок. Різнофахові та некваліфіковані робітники, зайняті в будівництві
залізниці, часто брали участь в страйковій боротьбі.
Наполегливістю відзначився страйк 1901 року 429-ох робітників, що
прокладали залізничну колію в околиці Львова. Не менш напруженим був
страйковий виступ будівельників залізниці на відтинку Розвадів – Пшеворськ в
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липні 1902 р. Радикальними гаслами й вимогами відзначався страйк будівельників
залізничної дороги в районі Турки у квітні 1903 р. (див. табл. 6, 7, 11).
Більш масовими були виступи 2 500 будівельників залізничної вітки Самбір –
Ужок та 2 000 будівельників колії Самбір – Сянки. Після першого виступу, коли
умови угоди адміністрація не виконала, робітники в липні 1902 р. знову
організовали мітинг. Додатково організатори залучили до боротьби в околицях
Самбора 1 600 будівельників залізничної лінії Стрілки – Бановіце [521, c.58].
Будівельники залізниць боролися за поліпшення умов праці, але багато жителів
навколишніх сіл, таким чином, набували досвід страйкової боротьби. З іншого
боку, це свідчило, що страйковий рух почав виходити за межі міських населених
пунктів і поширювався в сільській місцевості.
Потужними страйковими виступами робітників Дрогобицько-Бориславського
нафтодобувного басейну відзначався 1904 р. У більшості випадків організаторами
протестів та страйків були “Братські каси”. Робітничі управи “Братських кас”
розробляли для учасників основні вимоги до працедавців та можливі умови
перебігу страйкової боротьби. Власникам компаній подавали письмові петиції, за
умов виконання яких страйк можна зупинити.
У першій половині червня 1904 р. страйкувало понад 900 гірників
озокеритових копалень Борислава [2, c.63–67]. Цю інформацію дрогобицький
староста терміновою телеграмою доніс до управління галицького намісництва у
Львові. В телеграмі зазначено, що 9 червня 1904 р. застрайкувало близько 700
гірників. У повідомленні від галицького намісництва Міністерству внутрішніх
справ зазначено, що в страйку 11 червня 1904 р. у Бориславі налічено понад 900
учасників [2, c.67]. Але страйковий виступ мав неорганізоване завершення, що
було пов’язано з різним ступенем узгодженості умов страйкарів на різних
підприємствах.
Проте 8 липня 1904 р. вибухнув дводенний страйк, у якому взяло участь
близько 2 000 робітників нафтових копалень Карпатського кредитного товариства
[2, c.90]. На наступний день страйкові виступи, що охопили понад 5 тисяч
робітників,

поширилися

на

весь

Бориславський

нафтодобувний

басейн.
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Відновлення страйкової боротьби наступило 10 і 12 липня 1904 р. Однак, тоді
застрайкувало приблизно 2 000 робітників з копалень озокериту Ландербанку і
Кредитного банку [2, c.24].
На

початку

ХХ ст.

страйки

гірників

Дрогобицько-Бориславського

нафтодобувного басейну стали звичним явищем. У Бориславі страйкарі створили
Страйковий комітет, у який входив 31 робітник від місцевих 16 професійних
спілок та “Братських кас”. На час проведення страйку робітники встановили
контрольно-пропускну систему. З міста або в місто не можливо було
безперешкодно потрапити без спеціальної перепустки Страйкового комітету,
завіреної печаткою Бориславського профспілкового союзу гірників, металістів і
місцевого осередку Польської соціал-демократичної партії [3, c.18, 37].
Головні вимоги, висунуті професійними спілками Бориславського нафтового
басейну, полягали у встановленні 8-годинного робочого дня. Крім того,
протестанти вимагали підвищення заробітної платні і регулярної її виплати,
відкриття закладу з медичного забезпечення робітників в Бориславі, а не в
Дрогобичі, запровадження робітничого самоврядування, будівництво житла для
бездомних робітників, спорудження громадських лазень, шпиталю, розбудова
інфраструктури, водопостачання та водовідведення [2, c.87].
Зазначені вимоги були тільки мінімальною програмою. На власне ілюзорне
переконання, соціал-демократи, які опікувалися робітничим загалом та процесами
пов’язаними з ними, намагалися поширити свої ідеї і контролювати діяльність
“Братських кас”. Спільні рішучі вимоги та дії, на їх думку, змусять державних
урядовців навіть націоналізувати гірничодобувну та нафтову промисловість [3,
c.86]. Перехід промислових підприємств у власність держави, на переконання
соціал-демократів, мали б полегшити умови праці, скоротити її тривалість та
сприяти підвищенню заробітної плати.
Страйки приносили підприємцям великі збитки. Традиційно на час страйку
нафтовиків залізничні станції були переповнені паровозами, цистернами та
порожніми вагонами. Проте висунуті робітниками вимоги власники підприємств
не спішили виконувати, а представники влади були на їхньому боці й, відповідно,
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закликали робітників припинити страйк і негайно приступити до роботи (див.
табл. 5, 8–10).
Іноді

мирна

боротьба

переходила

в

стійке

протистояння.

Часто

застосовувались масові мітинги, де протестанти озвучували для загалу свої
вимоги, законні конституційні права. Нерідко мітинги переростали у вуличні
демонстрації, піші марші до навколишніх сіл з метою мобілізації нових учасників,
напади на штрейкбрехерів. Доволі часто виступи завершувалися зіткненнями з
військовими підрозділами, поліцією, жандармерією [3, c.86].
Робітники називали штрейкбрехерів “ламистрайкарями” і активно виступали
проти них. До прикладу, чергова спроба влади у 1904 р. завезти велику групу
штрейкбрехерів з Австро-Угорщини під виглядом солідарних робітників, які
хочуть допомогти страйкарям, несподівано провалились. За рішенням страйкових
комітетів “Братських кас”, прибулих робітників бойкотували на станціях і не
допускали до участі у будь-яких виступах. Лише залізничники – машиністи, їх
помічники і кочегари, що приїхали з інших міст, були солідарними зі
страйкарями. Спроба використовувати солдатів австро-угорської армії, як
штрейкбрехерів, також не принесла успіху [276, c.1].
Страйки не тільки паралізовували роботу копалень, але загрожували
екологічною небезпекою. Адже припинялися відкачування води з шахт, не
проводилась примусова вентиляція підземель, що вело до підтоплень, підземних
обвалів, втрати дорогого гірничого обладнання, скупчення отруйних вибухових
газів тощо. Щоб зберегти майно, а також шахти в непередбачуваних умовах в дні
страйкових виступів, власники добувних підприємств з допомогою працівників
адміністрації та під захистом військових на копальнях змушені були самостійно
забезпечувати роботу водяних насосів та вентиляторів.
Як свідчать архівні документи, потужні хвилі страйкових виступів
прокотилися

Дрогобичем,

Бориславом,

Східницею,

Уричем,

Надвірною,

Мразницею та іншими населеними пунктами, незважаючи на заздалегідь
оголошені власниками покарання за порушення режиму праці. Ніщо не могло
зупинити робітників у боротьбі за свої права [2, c.31].
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Часто до страйкових виступів долучалися не тільки робітники, які працювали
у добувних компаніях, але й працівники місцевих нафтопереробних заводів
гужового і залізничного транспорту, кар’єрів, приватних господарств, різноробочі
будівельних бригад тощо. Нерідко солідарно зі страйкарями виступали
працівники цегельних заводів, піщаних кар’єрів, каменоломень, лісорозробок,
перекачувальних станцій, домашньої прислуги, селяни з навколишніх сіл.
Багато мешканців сільських населених пунктів, через відсутність власної
землі, з мізерною присадибною ділянкою, щоб прогодувати сім’ю, працювали на
копальнях. Для переважної більшості їх заробіток був єдиним джерелом доходу
родини. Тому не випадково у кризових соціальних потрясіннях родина стійко
підтримувала свого годувальника. Нерідко жінки й діти ставали учасниками
народних віч, страйків, демонстрацій та інших робітничих акцій. Така тенденція
простежувалася у страйку 1904 р. в Бориславі. Селяни ставали не тільки
інформаторами про хід подій, але й активними агітаторами за солідарну участь в
них широких верств населення [3, c.73–73a].
Після чотирьох тижнів впертої страйкової боротьби 1904 року підприємці
змушені були поступитися страйкарям. Вони запевнили, що взяли до уваги
робітничі вимоги і зроблять все необхідне для поліпшення умов життя й праці.
Робочий день був обмежений тривалістю 10 годин. До 1 січня 1905 р. планували
побудувати новий водогін, громадські лазні, шпиталь, а також приступити до
будівництва житла для працівників. Влада мала посприяти робітникам у створенні
незалежної каси хворих. Проте декларованих обіцянок підприємці не виконали.
Але, коли замість взаємодопомогової каси хворих, представники влади
реалізувати

свою

ідею

створення

національної

нафтової

каси,

яку

підпорядковували власникам підприємств, це викликало опір [188, c.3].
Постійно під час страйкових виступів адміністрація та влада намагалися
випереджувати страйкарів у їхніх діях. Так, під час страйку в копальні озокериту
Галицького кредитного банку в січні 1901 р. влада залучила жандармів,
прихованих поліцейських агентів та інших осіб. Ще вночі на вуличних стовпах,
міських парканах й будинках невідомі розклеїли попереджувальні плакати, на
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яких губернатор і його радник у гірничих справах погрожували усім, хто візьме
участь у страйку, негайним звільненням з роботи.
У 1904 р. під час загального страйку нафтовиків в районі Дрогобича та
Кросно, що тривав від 8 липня до 6 серпня і охопив понад 8 тисяч гірників [521,
c.59], австрійська влада терміново перекинула в райони страйкових виступів
військові, поліцейські та жандармські підрозділи, які мали припинити будь-які дії
мітингарів. В архівних документах зафіксовано передислокацію у район виступів
однієї бойової бригади, 7-х батальйонів піхоти і спеціального відділу технічних
військ, так званих, “піонерів” [3, c.39-40].
В той час у Дрогобичі панувало неймовірне напруження, яке нагадувало
воєнний стан. Протистояння сил дійшло до критичної межі. Проте 22 липня
1904 р. поліція за доносом таємного агента арештувала усіх членів головної
управи місцевої профспілки нафтовиків, які керували страйковою боротьбою [2,
c.41–44]. В такій ситуації серед страйкарів наступив небачений хаос. Більшість з
них, усвідомлюючи реальне становище та можливі майбутні наслідки, поступово
припиняла страйкову боротьбу.
В результаті подальших репресивних дій, поліція арештувала понад 60
активних учасників страйкового комітету. Вже в перший день арешту шість осіб
показово доставили до суду, як злочинців, котрих звинуватили в організації
злочинної групи та підпалі шахт, що каралося смертною карою. Серед ув’язнених
була одна жінка, але ніхто з влади на це не зважав. Понад рік тривала боротьба
робітників за звільнення від фальшивого покарання підсудних.
У ході судових слухань викрили провокатора, який на суді виступав
головним свідком. Сторона звинувачення (прокуратура) під тиском поданих
слідству документів і свідчень визнала факти фальсифікації подій. Слідство
встановило підроблення підписів кількох ключових свідків у документах. Таким
чином, вимогу адвоката у звільненні арештантів задовольнили, що стало великою
перемогою колективу професійної організації.
Новому підйому активності галицьких робітників, службовців, селян та
інтелігенції сприяла перша російська буржуазно-демократична революція 1905–
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1907 рр. 26–27 березня 1905 р. в Перемишлі відбувся ІІІ з’їзд профспілок
Галичини, у якому взяло участь 76 делегатів від 77 організацій. Спроба добитися
єдності була невдалою. Значна частина делегатів і в тому числі українців на з’їзд
не прибула [305, c.1; 313, c.1–2]. Принципова відсутність на з’їзді делегатів від
багатьох професійних організацій свідчила про зростання в Східній Галичині
міжнаціональних протиріч, що помітно прискорило процеси формування
національних професійних організацій, а також вплинуло на пропагандистську
діяльність національних партій, товариств та організацій і політичну орієнтацію
професійних спілок. Польський дослідник Л. Кіщинський твердить, що на ІІІ
з’їзді профспілок Галичини його учасники репрезентували 29 центральних
товариств взаємної допомоги та 22 крайові товариства, які представляли 5 907
членів професійних організацій [521, c.62].
Одним із важливих питань роботи ІІІ з’їзду профспілок стала проблема
єдності профспілкового руху. Як подає львівський часопис профспілки
кравецьких робітників “Robotnіk кrawieckі” від 8 квітня 1905 р., профспілки мали
центральне, крайове, регіональне, місцеве підпорядкування, що, на загал, не
сприяло їх єдності. Подібна ситуація простежується і в інших галузях
господарства. Реально на галицьких землях існувало не менше 5 різних типів
професійних організацій, які проводили незалежну діяльність, здебільшого, на
власний розсуд. Показовою можна вважати професійну спілку столярів, де
існувало 10 професійних формувань. З них два професійні об’єднання мали
центральне підпорядкування, сім – крайове і одне – місцеве.
Представник загальноміської профспілки друкарів Львова Ю. Гудец на з’їзді
заявив, що виникла така критична ситуація та хаос у профспілковому русі
внаслідок створення і діяльності в Східній Галичині національних профспілкових
комісій, які політизують і розмежовують спілчан за національними ознаками,
ламають й послаблюють робітничі спілки [313, c.2]. Щоб уніфікувати структурне
підпорядкування, учасники з’їзду запровадили галузевий принцип об’єднання
профспілок від низових спілок до центральних органів, засновуючи повітові та
воєводські управління.
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Важливим моментом дискусії стало питання про недопущення в професійні
спілкові об’єднання агітаторів від спортивних, наукових, культурно-освітніх,
розважальних, релігійних, політичних і інших товариств [313, c.2].
Зауважимо, що не всі профспілки Східної Галичини відкрито висловлювали
своє ставлення до революційних подій в Росії. Австрійська влада ввела додаткові
заходи безпеки щодо недопущення антидержавних виступів серед професійних
організацій. У складних умовах протистояння вільні профспілки закликали
робітників до єдності, взаєморозуміння, спільного проведення акцій протесту
тощо. Наприкінці липня 1905 р., внаслідок зниження розцінок на роботи,
застрайкували будівельники Львова. Їх підтримали львівські кравці, а також
будівельники Ярослава [521, c.64].
Дуже часто галузеві часописи виступали організаторами протестів, страйків
та інших заходів. На титульній сторінці профспілкового часопису “Кравецький
робітник” (“Robotnik krawiecki”) № 15 від 29 липня 1905 р. поміщено оголошення
про скликання 31 липня 1905 р. на 8 годину ранку надзвичайних загальних зборів.
Такі заходи планували з метою згуртування сил та координації страйкових дій.
Однак в складних умовах поліцейського засилля та кризових явищ не усі
професійні спілки відгукнулися на заклик організаторів.
Загалом у той час в страйкових виступах у Львові брало участь понад 5 тисяч
чоловік. Вірогідно, що учасниками подій стало населення приміських сіл, яке
працювало на будівельних роботах. Страйкові виступи супроводжували численні
віча, вуличні походи страйкарів, криваві сутички з поліцією та арешти [521, c.64].
Страйк будівельників і кравців у Львові отримав значний політичний
резонанс та розголос в пресі. В той час львівський військовий гарнізон перебував
в стані повної бойової готовності, вулиці Львова заполонили жандарми і кінна
поліція. Найбільше озброєних військових концентрувалося в бойових колонах, що
перебували поблизу намісництва та в центральній частині міста. Застосування
сили владними структурами, в умовах революційного підйому на тлі економічних
конфліктів, спонукало мешканців відкрито виражати свої симпатії до страйкарів,
що захищали свої права й інтереси.
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Згодом галичани з високим піднесенням сприйняли появу царського
маніфесту 17 жовтня 1905 р. Російський цар Микола ІІ декларативно, щоб зняти
величезне суспільне напруження, дарував народу нечувані досі права та свободи
[141, c.1]. Москвофільська галицька преса першою інформувала про радісну
подію в Росії і доброго царя Миколу ІІ, котрий захистив свій народ від жорстокої
сваволі поміщиків й різних чиновників, надав усім своїм підданим більше прав та
свобод, ніж будь-який інший державний правитель. Москвофіли під впливом
ейфорії наголошували, що на відміну від демократичних перетворень в Росії, в
Австро-Угорщині робітники й селяни перебувають на межі бунту. Тим самим,
прихильники російського царизму в Східній Галичині наполегливо боролися за
свідомість місцевого населення задля утвердження зневаги до державної
австрійської влади. Москвофіли створювали організації, культурно-освітні й
релігійні товариства, у які залучали місцеве населення, сприяли галицькій молоді
у здобутті освіти в Росії, засновували періодичні видання, планомірно
прищеплювали українцям ідею історичної єдності з братнім російським народом.
Російська влада під гаслом захисту галичан, насправді, планувала приєднання
українських земель до складу Російської імперії.
Політика москвофілів знайшла відображення і в діяльності галицьких
професійних спілок. Революційні події на російських землях і в Україні для
окремих професійних організацій ставали символом великого духу та незламної
боротьби. “І саме пам’ять про мучеників російської революції додає нам сили і
енергії, щоб піти на жертви, які вимагає справа робітнича!”, – з таким закликом
вийшов друкований орган профспілки львівських кравців та кушнірів 18
листопада 1905 р. [296, c.2].
Незважаючи на розпорошеність, потужні страйки і демонстрації за участю
професійних спілок потрясали Галичину упродовж всього 1905 року. 1 листопада
того ж року у Відні Центральна комісія професійних спілок видала “Маніфест до
всіх працюючих Австрійської імперії”. В ньому зазначались здобутки російської
революції, зокрема, підтвердження виборчого права. І найголовніше – був
відвертий заклик до загального повстання проти сучасних порядків Австро337

Угорської монархії [216, c.21]. Такі антидержавні заклики влада та силові
структури не могли залишити поза увагою, що стало причиною численних
санкцій та утисків проти найбільш активних діячів профспілок, їхніх друкованих
органів тощо. Багато львів’ян взяло участь у локальних страйкових виступах та
масовому всеавстрійському політичному страйку в листопаді 1905 р. Суспільна
напруга була настільки великою, що командувач Львівського військового округу
наказав привести війська у повну бойову готовність. Під охорону військові взяли
найважливіші об’єкти міста, а на найбільших висотах – на пагорбі Цитадель і горі
Високий Замок – розмістилася артилерія.
Ось, як про страйк 28 листопада 1905 р. згадує львівська газета “Robotnik
krawiecki”: “Коли майбутній історик буде згадувати про несправедливість,
страждання і біль робітників в Галичині, коли в його думках буде смуга
жорстокого насильства і підлабузництва правлячої кліки дворян перед своїм
народом – після одного дня не буде в змозі говорити без ентузіазму і захоплення!
Цей день – це 28 листопада 1905 року [155, c.2]. Це була надзвичайна подія для
мешканців Львова та Галичини. Велику увагу їй приділила профспілкова преса.
Часопис профспілки галицьких залізничників “Залізничник” (“Kolejarz”) зазначав,
що в результаті нечуваних досі у Львові подій відбувся тріумф робітничої
солідарності.

Залізничники

отримали

змогу

зі

своїми

пропозиціями

та

претензіями звернутися безпосередньо до Міністерства [288, c.1].
У контексті страйкових подій та виступів 1905 р. варто згадати страйк
станиславівських залізничників. 17 листопада 1905 р. у Станиславові з ініціативи
провідного активіста лівого крила ППСД Мослера, провели мітинг, присвячений
проблемі підвищення зарплати за участю приблизно 2-х тисяч працівників
залізниці. Тоді прийняли рішення про згуртування усіх профспілок у єдину
організацію. 18 листопада на засіданні 150 залізничних чиновників представники
влади створили комітет протидії мітингувальникам. В результаті робітничий
виступ 28 листопада 1905 р. виявився дезорганізованим, слабким [5, c.17–18].
29 грудня 1905 р., не зважаючи на заборону інспектора, відбувся мітинг в
залізничних майстернях станиславівського відділення залізниці, де залізничники
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протестували проти 10-годинного робочого дня. У другій половині дня 30 грудня
1905 р. значна частина працівників залізниці відмовилася вийти на роботу у
зв’язку з наближенням новорічних свят. За це адміністрація звільнила трьох
залізничників, які були ініціаторами самовільного скорочення робочого дня. На
захист звільнених стала місцева професійна спілка залізничників, що дало змогу
поновити їх на роботі [5, c.1–3]. Згодом судовий процес над 53 робітниками
майстерень залізничного транспорту, звинуваченими у підбурюванні мас до
протестів, викликав хвилю обурення [4, c.20].
На початку 1906 р. працівники львівських міських друкарень, зокрема,
чоловічий та жіночий допоміжний персонал, незадоволені низькою оплатою
праці, розпочали підготовку до чергової маніфестації [275, c.3]. 5 березня 1906 р.
зупинилася робота майже усіх друкарень, папірень, літографій Львова та його
околиць. На загальних зборах друкарі прийняли рішення колективно відстоювати
свої вимоги, не вступати в жодні індивідуальні переговори з власниками
друкарень чи інших поліграфічних закладів, доки не буде досягнуто загального
позитивного рішення для усіх страйкарів [504, c.32]. В третій день страйку – 7
березня 1906 р. – в залі адміністративного будинку професійної спілки металістів
у Львові відбулися загальні збори профспілок, на які прибуло близько 250 осіб.
Учасники зборів прийняли рішення ще долучити вимоги допоміжного персоналу
львівських друкарень, хоча багато з них навіть не були членами професійних
спілок. У випадку, якщо до кінця тижня суперечку не вдасться вирішити,
профспілка львівських друкарів погоджувалася виділити кредит в розмірі 1000
крон на підтримку страйкарів та дальше продовження страйкової боротьби.
У цій справі львівських друкарів активно підтримали робітники профспілки
промислових торговців Львова (дод. В. 40–43). Вони закрили торгові лавки,
крамниці, припинили роботу друкарні. Страйковому виступу профспілка
присвятила рукописний варіант газети “Важіль ” (“Dźwignia ”) [185, c.1].
6 березня 1906 р. до Львова з Відня прибули уповноважені представники
Палати Міністерства зв’язку Енгель і Рейссер в справі конфлікту робітників і
власників львівських друкарень. В суботу 17 березня 1906 р. відбулося закрите
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засідання, в якому, крім Енгеля і Рейссера, взяв участь представник від
галицького намісництва Рейфмюллер та два представники від місцевих
профспілок друкарів (Й. Гудец і Ю. Обірек). Засідання безперервно тривало з 19
вечора і до 2 ночі, але жодного результату для сторін воно не дало [504, c.34].
Страйк завершився 20 березня 1906 р. Перегляду тарифів не відбулося,
оскільки представники Міністерства довели учасникам переговорів від страйкарів
безпідставність вимог допоміжного персоналу львівських друкарів. Основною
мотивацією Енгеля було те, що допоміжний персонал – це низько кваліфікована
робоча сила, яка не має права претендувати на високу заробітну платню.
І хоча робітники не досягли своєї мети – тарифних розцінок не переглянули,
але протестантам вдалося привернути увагу чиновників високого рівня до
існування прихованих складних соціально-економічних проблем на багатьох
приватних та державних виробництвах поліграфічної галузі [504, c.36].
Отже, з початком ХХ ст. на землі Східної Галичини прийшов потужний
страйковий рух. Більшістю виступів керували професійні спілки, але чимало
страйкових заходів мало стихійний характер. Можливо, тому піднесення, а потім
спад страйкової боротьби проходили нерівномірно. Характерною рисою
страйкової боротьби була її масовість, що є гідним уваги з огляду на слабо
розвинений, поліетнічний регіон.
Важливо, що у Східній Галичині в 1905 р. лише в одному виступі
будівельників взяло участь більше людей, ніж в середньому по всій АвстроУгорській імперії [534, c.473]. Під натиском маси страйкарів роботодавці змушені
були відступати. Так, в 1905 р. 57,4 % страйків від їх загального числа тривали до
10 днів, і 34 % до 5 днів) [534, c.475].
Значна частина страйків носила наступальний характер. Переважали вимоги
підвищення заробітної платні, які часто зводились до оплати праці в
понадурочний або нічний час, за роботу на будівельних риштуваннях, що носила
небезпеку для життя або покращення умов життя для каменярів і малярів, що
знаходились задіяні працею за межами міста [252, c.2]. Найбільше економічних
вимог висували робітники дрібних підприємств, які щоденно працювали по 11–12
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годин. Зокрема, у столярів та фарбувальників в Дрогобичі, столярів в Стрию
робочий день тривав 12 годин. Бляхарі та оббивальники Львова трудилися по 14
годин, а бляхарі Самбора – 16 годин. Найдовше працювали пекарі в Самборі – 18–
20 годин на добу [253, c.2]. У той же час працівники підприємств, де діяли
професійні спілки, зазвичай, працювали денно по 8–10 годин.
Загалом, після 1907 р. страйковий рух в Східній Галичині майже повністю
занепав. Хіба що можна виділити невеликий страйковий виступ, який підняли
водії львівських трамваїв та міської газовні 17 вересня 1910 р. з єдиною вимогою
піднесення зарплатні. Однак, втручання у справи діячів польської соціалістичної
партії призвело до компромісу між страйкарями та роботодавцями [521, c.96].
Останнім менш-більш значним виступом профспілкових робітників став
загальний страйк друкарів Галичини, який тривав з 29 грудня 1913 до 16 лютого
1914 року у Львові, Кракові та інших містах. Вимогою страйкарів було
підвищення зарплатні, скорочення на 1 годину тривалість робочого дня, відміна
раціоналізації, яка стала причиною звільнення робітників [521, c.102]. Частка
страйків, якими керували профспілки в період 1894–1910 рр., становила від
третини до половини всіх виступів, решта проходила стихійно [422, c.102].
Таким чином, боротьба професійних спілок Східної Галичини за економічні,
а згодом й політичні інтереси трудових мас у довоєнний період поступово
набувала великого досвіду. Мітинги, демонстрації, страйки, вуличні марші,
народні віча, бунти ставали візитівками кожного виступу. Нерідко робітники,
звільнені під час боротьби за справедливість та власні права з фабрик, заводів,
майстерень, шукали у професійних спілках захисту й порятунку. Втручання
політичних партій різних орієнтацій в діяльність профспілок наприкінці ХІХ –
початку ХХ століття призвело до поступової консолідації робітництва у
національних професійних організаціях.
5.3. Діяльність професійних спілок у роки Першої світової війни
Вибух Першої світової війни 1 серпня 1914 р. змінив звичний ритм
буденного життя населення краю. Вже в перші місяці воєнних дій значна частина
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земель Східної Галичини стала театром бойових дій, де у збройному протистоянні
зійшлися російські та австро-угорські війська. Війна вибухами, пожежами,
руйнуванням, безладом, смертями вторглася в мирне існування суспільства,
діяльність політичних партій, національних організацій, релігійних конфесій,
виробничих підприємств, трудових колективів, різних товариств і, в тому числі,
професійних спілок [363, c.119–167]. Мобілізація тимчасово не зачепила лише
залізничників та робітників нафтових копалень, які мали забезпечувати
стратегічні потреби держави.
У ситуації, що склалася унаслідок воєнних дій, вже в перші місяці війни
зафіксовано значне зменшення числа членів професійних спілок, підпорядкованих
загальноавстрійській Віденській профспілковій комісії. У Галичині кількість
членів товариств цього об’єднання також різко скоротилася на початку війни і
продовжувала зменшуватися [364, c.43]. Так, в грудні 1913 р. в рядах професійних
спілок, підпорядкованих комісії у Відні, перебувало 13 тисяч 749 галичан.
Наприкінці 1914 р. налічувалося всього 1 тис. 704 особи, а наприкінці 1915 р. –
1 261 особа. Наведені дані, на думку окремих дослідників, є приблизними, адже
до кінця 1914 р. Східна Галичина перебувала в зоні бойових дій та російської
окупації, і в таких умовах встановити точне число членів низових організацій
центрального комітету профспілок видається неможливим [547, c.289].
Разом з ослабленням центральних професійних об’єднань значно менше
членів стало в крайових та локальних спілках робітників, службовців, інтелігенції,
селян, молоді тощо. Ілюструє це, до певної міри, мізерна сплата внесків або її
повне припинення порівняно з першою половиною 1914 р. [547, c.289]. Різке
зменшення кількості членів професійних організацій стало основною причиною
обмеженого притоку грошей до чинних профспілкових кас, скорочення
декларованих сум та виплат вдовам, інвалідам, дітям-сиротам.
Припинився випуск професійної преси. Винятком був тижневик “Górnik”
(“Гірник”), який ще на початку 1914 р. трактували як друкований орган унії
гірників в усій монархії. Після вибуху війни редакцію видавництва зі Львова
перенесли в Моравську Остраву. Проте, незважаючи на свою близьку причетність
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до гірничої справи, редакція часопису на шпальтах видання вникала у загальне
профспілкове життя, аналізувала проблеми багатьох профспілок [274, c.2].
Мобілізаційні заходи по-різному зачепили кожну професійну структуру.
Тому у профспілках зменшення числа членів виявилося нерівномірним. Серед
професійних організацій Львова чи не найкраще зберегло свою чисельність
товариство друкарів. Буквально перед початком війни у рядах галицької
професійної спілки поліграфістів “Ognisko” (“Вогнище”) перебувало понад
600 членів, які були мешканцями не тільки Львова, але й вихідцями з багатьох
повітових містечок Галичини. Перед війною в Східній Галичині не було такого
міста чи містечка, де б не існувало філії даного товариства. Членами товариства
були не тільки друкарі, але й працівники літографій, папірень, книгарень,
ливарень, палітурних цехів та інших підприємств. На кінець серпня 1914 р.
профспілка друкарів налічувала всього 220 осіб. Тобто організація “Вогнище”
зменшилося на 380 чоловік. Основна частина спілчан потрапила під мобілізаційні
заходи і опинилася в складі збройних формувань Австрії [238, c.3].
Після початку бойових дій роботи у львівських друкарнях з кожним днем
ставало все менше через відсутність замовлень. В умовах початку війни постійні
замовники (банки, підприємства, намісництво, навчальні заклади, транспорт і т.д.)
різко скоротили потреби у виготовленні друкованої продукції.
Одним з перших розпоряджень російської влади у Львові став указ про
закриття і заборону діяльності в місті всіх спілок, організацій, товариств,
видавництв. Згідно з розпорядженням представників нової влади міста припинив
свій вихід друкований орган товариства – часопис “Ognisko” (“Вогнище”). Його
останній номер вийшов наприкінці серпня 1914 р. [308, c.2]. Член товариства
друкарів В. Пашкович, якому головна управа довірила відповідальність за
збереження майна, доволі тривалий період під різними аргументами стійко
боронив приміщення від зазіхань представників російської влади, які намагалися
захопити, описати та опечатати його. Тільки окремі довірені члени товариства
могли таємно потрапити в офіс, щоб отримати матеріальну допомогу для
найбільш нужденних осіб [307, c.2].
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На початку російської окупації Східної Галичини в касі товариства була
незначна сума коштів, які використовували для надання невідкладної грошової
допомоги і різних поточних потреб. Основні фінанси товариство зберігало на
рахунках в Галицькій касі ощадливості. Перед початком російського вторгнення
касу перевезли до Відня. Тому отримати навіть мізерні кошти не було змоги,
оскільки виїзд за межі російської окупаційної зони був неможливий. В складному
соціальному становищі опинилися інваліди, вдови, діти-сироти, якими досі
опікувалося товариство. До них додалися безробітні члени професійної спілки, які
з’явилися внаслідок закриття підприємств, репресивних заходів нової влади,
штучної інфляції, що знецінила австрійську грошову одиницю, запровадженням
російського рубля та ін.
На чергових зборах головної управи профспілки друкарів, які відбулися
наприкінці вересня 1914 р., голова товариства Ю. Обірек з власних коштів
конфіденційно передав В. Пашковичу 4 000 крон для надання невідкладної
грошової допомоги для інвалідів, вдів і сиріт, безробітних членів [505, c.140].
В той же час у Східній Галичині російська окупаційна влада наполегливо
впроваджувала рубль, пропонуючи населенню обмін за штучно заниженим
курсом австрійської крони. Однак австрійська крона упродовж періоду усієї
російської окупації Галичини залишалася платоспроможною одиницею.
Оскільки бракувало грошей і надана допомога спілчанам була мізерною,
вирішили шукати інші варіанти для отримання коштів. Для організації другої
виплати в ломбард Крайового банку заклали 4 депозитні книжки з коштами
(прибл. 15 тис. крон) та фінансовими гарантіями від Галицької каси ощадливості.
6 листопада 1914 р. поступила незначна сума коштів у штучно знеціненій
австрійській валюті (в 10 разів!). Її терміново розділили між найбільш
нужденними членами товариства. Таким чином, 141 заявник отримав по 8 крон, а
62 особам видали по 5 крон. Разом 203 члени товариства “Вогнище” дістали –
1 438 К. Виплату здійснювали 13–15 листопада 1914 р. [505, c.140]. Шалене
знецінення австрійської крони, мізерні й нерегулярні виплати не могли
забезпечити все більше і більше число осіб, що опинилися за межею виживання.
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Головним ініціатором в пошуку нового виду допомоги став А. Голендер, який
разом з Я. Рієдлем звернулися до керівництва медичної страхової каси і голови
товариства Ю. Обірека, щоб спільними зусиллями виробити та подати офіційне
звернення до віце-президента Львова д-ра Тадеуша Рутовського. У зверненні
представники спілки просили про допомогу у відкритті в приміщенні головного
офісу товариства міської харчової кухні для убогих, хворих та немічних друкарів.
Віце-президент прийняв делегацію й пообіцяв терміново розглянути дане
питання, а також допомогти у його вирішенні [307, c.2]. 11 листопада 1914 р.
Т. Рутовський від президії міста виділив товариству всього 150 крон для потреб
харчового закладу. Спільними зусиллями, добровільними пожертвами вдалося ще
назбирати на першочергові потреби 485 крон. Від товариства до наглядового
комітету харчової кухні та представництва серед спілчан вибрали найбільш
активних членів товариства – К.Якубовського і Ф. Катнера [187, c.6].
Для виконання організаційних робіт обрали керівний склад кухні, у який
увійшли: К. Якубовський, Ю. Обірек, Ф. Катнер і Я.Рієдль. Ф.Катнера призначили
скарбником. Я. Рієдля – директором кухні, а помічником стала Ф. Романишинова.
12 листопада 1914 р. Ю. Обірек вручив Я. Рієдлю 500 К, як особистий внесок
на розвиток закладу. 14 листопада того ж року отримали з фонду міського
забезпечення 100 кг картоплі, 50 кг борошна, 15 кг гречаної, 15 кг ячнєвої крупи,
25 кг гороху і 100 кг різних солінь (капуста, огірки, яблука, квасоля і ін.).
15 листопада 1914 р. у фонд кухні передали 30 буханок чорного хліба [505, c.140].
Паралельно, поміж виконанням організаційних заходів, здійснювали ремонт
приміщення та його нове пристосування. На додатково зібрані кошти закупили
захисні решітки на вікна, бідони, каструлі, ножі та інший кухонний інвентар. На
купівлю кухонного інвентаря витратили 74 крони 76 гел.
Самостійно відремонтували та укріпили вхідні двері, з дощок виготовили
нові столи, лавки, полиці, відремонтували та модернізували кухонну піч,
закупили й завезли дрова. Для роботи на кухні запросили Р. Росінську, Г. Голуб,
С. Бамбурович, Й. Михальську, В. Мацкувку, М. Кузьму та Г. Махальську, які
були членами спілки друкарів. Продукти ручним візком довозив І. Смолан.
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Серед труднощів, які спіткали членів товариства, стала інфляція. З кожним
днем вона все більше знецінювала австрійську крону. Зокрема, в липні 1914 р.
кілограм масла в середньому коштував 2 К 4 гел., а в вже 10 вересня того ж року
його середня ціна становила 20 К; один кілограм м’яса в ціні зріс від 1 К 6 гел. до
7 К 4 гел.; 100 кг картоплі піднялося в ціні від 5 К до 28 К. Ще більше піднялася
роздрібна ціна на мило – від 72 геллерів до 20 крон. Загалом, на підросійській
території Східної Галичини ціни зросли в середньому на 400% – 500% [182, c.2].
Однак, тенденція росту цін продовжувалася й далі.
15 листопада 1914 р., в неділю, кухня товариства для членів організації
видала перший безкоштовний обід, який складався зі стандартної порції
кісткового бульйону (250 гр.), шматочка м’яса з картоплею (20 і 100 гр.), однієї
скибки хліба (50 гр.) і однієї чайної ложки квашеної квасолі (20 гр.). Контроль за
дотриманням вагових норм, якості продуктів здійснювали члени наглядової ради
товариства. В той день працівники кухні приготували та видали 195 порцій.
Загалом же до кінця 1914 р. приготували та роздали для харчування 15 тисяч 116
порцій за 47 днів. Число відвідувачів кухні коливалося від 195 до 340 осіб в день.
17 грудня 1915 р. у зв’язку з катастрофічною нестачею коштів, знову заклали
в ломбард Крайового банку як заставу 6 депозитних книжечок з фінансовими
гарантіями від Галицької каси ощадливості. Однак, працівники ломбарду не
поспішали з відповіддю про суму виплат, посилаючись на інфляційні процеси,
зміну грошової одиниці, розпорядження губернаторства і прямі вказівки
губернатора Г. Бобринського про обов’язковий перехід на російський рубль для
включення Галичини в єдину господарську товарно-грошову систему Росії.
Проте австрійська крона в Східній Галичині і далі залишалася засобом
платежу. 2 січня 1915 р. на потреби профспілкової кухні завдяки активним діям
членів товариства зібрали 500 крон. Приблизно така ж сума залишалася на
залишку з минулого року. Таким чином, в касі соціальної кухні товариства
друкарів на початок 1915 р. була понад 1 тисяча крон [505, c.140].
У цей час офірували у фонд профспілкової кухні К. Лясковський – 1 руб.,
І. Терлецький – 4 К 50 гел. і М. Бліхар – 3 К 30 гел. 24 березня того ж року
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Ф. Катнер на користь кухні зробив пожертву в сумі 250 К. У подальшому
організовані обіди вже не супроводжувалися добровільними пожертвами, що
свідчило про зниження життєвого рівня населення.
Поступово співпраця з магістратом Львова налагодилася і той в лютому
1915 р. переказав у фонд кухні товариства 1 тис. 326 К 16 гел., у березні – 790 К
72 гел., у квітні – 694 К 34 гел., у травні 1 тис. 228 К 99 гел. і в червні – 1 тис.
288 К 30 гел. [505, c.141]. Проте і цих грошей не вистачало. Шалена інфляція їх
швидко знецінювала. Їжа стала низькокалорійною. В результаті число членів, що
користувалися кухнею, постійно спадало. Від 1 січня до дня 22-гo серпня 1915 р.,
упродовж 234 днів роботи, кухня видала 76 тис. 389 порцій обідів. Найменша
денна видача становила 220 порцій, а найбільша – 385 порцій [505, c.141].
У 1915 р. кухнею товариства друкарів у Львові користувалося в середньому
250 осіб. Влітку 1915 р. діяльність профспілкової кухні друкарів поволі спадала. В
кінці червня до Львова повернулася австрійська адміністрація, яка розпочала
мобілізацію до австро-угорського війська. Серед інших до числа мобілізованих
потрапив член профспілки друкарів Я. Рієдль – один з найактивніших діячів
міської кухні. 22 серпня 1915 р. він, але вже у військовій формі, видав обід,
спакував власні речі та виїхав зі Львова на фронт до зазначеної військової частини
[307, c.2].
Подальшу ініціативу в роботі кухні взяла на себе член товариства
К.Мацкувка. У зв’язку з воєнними діями австрійська влада обмежила будь-які
бюджетні видатки. Оскільки міське постачання надавало кухні тільки хліб, а на
закупівлю продуктів постійно відчувався брак готівки і субвенцій магістрату, то
після тривалих безрезультатних митарств у владних кабінетах, 31 грудня 1915 р.
кухня повністю припинила своє існування [307, c.2].
Військові дії на території Східної Галичини не пройшли безслідно для
професійної спілки друкарів та інших організацій. Війна і розруха були
основними причинами не тільки кількісного спаду, але й втрати майна,
обмеження законних прав та свобод, фінансового дефіциту, а також інших
негативних явищ.
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У зв’язку з тим, що готівки бракувало, а роздобути її ставало все важче, на
початку 1915 р. професійні спілки друкарів, приватних службовців, будівельників,
металістів, пекарів, педагогів, ремісників та інші майже повністю припинили
виплату грошової допомоги. Остання грошова допомога для зазначених категорій
зафіксована в товаристві львівських друкарів 4 січня 1915 р. З цього часу головна
управа встановила виплату лише надзвичайної допомоги і тільки в особливих та
критичних випадках. Третя виплата надзвичайної грошової допомоги від
профспілкової каси товариства друкарів випала на 12 січня 1915 р. Грошову
допомогу видали 121 члену організації по 7 К кожному, а 46 членів товариства
отримали по 5 К. Разом з каси товариства видали 1 тис. 112 К допомоги, яку
пропорційно розділили між 167 членами. Четверту виплату надзвичайної
грошової допомоги товариство організувало 15 серпня 1915 р. Тоді її надали
156 членам товариства по 8 крон кожному і 40 членів отримало по 5 К. Тобто 195
членам профспілки надали допомогу в сумі 1 440 К Цією грошовою допомогою
вдалося скористатися також членам-інвалідам: М. Гемпелю, І. Святославському,
О. Верб’янському і Я. Поневичу та ін. П’ята і остання виплата надзвичайної
грошової допомоги відбулася 12 вересня 1915 р. Її виділили 75 членам по 6 К
кожному та 9 заявникам по 4 К, один чоловік отримав 3 К і ще одному заявнику, у
зв’язку з смертю годувальника, видали 22 К. Таким чином, 86 осіб отримало
501 крону грошової допомоги [505, c.141].
Наприкінці 1915 р. львівське товариство та багато інших професійних
товариств опинилися в складній ситуації. Передусім через нове переміщення лінії
фронту та військових контингентів спілки несли випадкові втрати внаслідок
руйнування

обстрілами,

внаслідок

пожеж,

крім

того,

відбулися

часті

пограбування приміщень, зумовлені мародерством.
Одним з актуальних питань стала проблема відсутності зворотного зв’язку з
колишніми членами товариства, яких воєнне лихоліття розкидало по фронтах та
світу. Надзвичайно негативно на існування професійних спілок вплинуло
безробіття та інші, викликані війною, суспільні явища. І чи не головною
причиною припинення діяльності товариств став антинародний терор та
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репресивні заходи, які від вересня 1914 р. і майже до кінця червня 1915 р. в
Східній Галичині здійснювали росіяни, а згодом, з кінця червня 1915 р. до весни
1916 р. – австро-угорці. Жертвами акцій стали кілька тисяч ні в чому невинних
членів багатьох професійних спілок, яких депортовували або фізично знищували.
Профспілковий рух виявився стійким до воєнних лихоліть. 25 червня 1916 р.
львівські друкарі вирішили відновити свою діяльність. Першим кроком стало
відновлення та налагодження виходу у світ друкованого органу поліграфістів –
часопису “Ognisko” (“Вогнище”). Його вирішили видавати в Кракові, віддалено
від лінії фронту, у видавництві “Народнa друкарня”. Видавцем став член краківського товариства Л. Місьолек, відповідальним редактором – М. Барановський.
1 січня 1917 р. вийшов перший номер часопису, у якому редакція намагалася
пояснити всю складність ситуації в краю і у профспілці, зокрема [307, c.1]
Краківська газета “Вогнище” дотримувалась традицій львівського видання.
Навіть окремі статті: “Колеги”, “Товариство”, “Війна і держава”, “Хроніка”, “Хто
не виконав обов’язків” є звичайним передруком матеріалів [307, c.1].
Новий, 1916 рік розпочався з незначним полегшенням, що спонукало головну
управу товариства до активних дій щодо залучення додаткових фінансів. 9 травня
1916 р., в приміщенні спілки у Львові на вул. Пекарській, 18 відбулося засідання
головної управи товариства. Присутніми були: Ю. Обірек, М. Христовський,
Т. Тельман, Я. Пашкович, Догналик і Чапран. Головував на засіданні Ю. Обірек.
Так як чинний секретар товариства і його заступник були на фронті, виконувачем
обов’язків секретаря спілки призначили Догналика [307, c.2]. Ю. Обірек і
Я. Пашкович запропонували, щоб під час засідань головної управи скласти
протоколи.

Значну

дискусію

отримало

підведення

підсумків

діяльності

товариства під час воєнних дій. Важливим питанням денного засідання від 9
травня 1916 р. став розгляд рішення суду щодо виплати допомоги у зв’язку з
важкою

хворобою

члена

товариства

станиславівської

філії

друкарів

С. Ковальського. Важко хворий член професійної спілки в умовах війни у
судовому порядку домігся офіційного рішення про виплату йому грошової
допомоги. Також, з метою повноцінного відновлення роботи загальноміського
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товариства друкарів, на засіданні головної управи було ухвалено запрошувати на
наступні зібрання делегатів від кожної філії для взаємного інформування про стан
справ на місцях [505, c.142]. Проте найбільш гострою стала проблема формування
фондів товариства. Перший членський внесок після російської окупації (від
22 червня 1915 р.) було зроблено лише 20 вересня 1915 р. На цей момент у Львові
перебувало 200 членів товариства, але лише 110 з них мало роботу. Відповідно в
жовтні 1915 р. тільки 28 осіб змогли проплатити власні членські внески, в
наступному півріччі число платників збільшилося до 111 осіб [307, c.2].
Ситуація з відсутністю грошей у населення була звичним явищем. Перш за
все, причиною була інфляція. Так, звичайний папір подорожчав на 300%, папір
кращої якості – на 400%, картон – на 250%, папір в рулонах – на 80%, фарби – в
середньому на 300%, метал – на 300%, літери – на 250%, шпагат – на 250%, а
вартість виконання робіт зросла на 800%. Окрім цього, було запроваджено кілька
податків, які скеровували на військові потреби. Зокрема, це був податок на
заробіток, дохід, річний гмінний і крайовий податок, поштовий податок та інші,
які зменшували і до того мізерну зарплату [307, c.6].
17 грудня 1916 р. вперше від початку війни відбулися надзвичайні загальні
збори товариства, на яких зібралося приблизно 100 членів. Головою зборів обрали
Ю. Обірека, секретарем – Догналика. На порядку денному стояло питання про
вибори 7 нових членів головної управи і 3 їх заступників.
В результаті голосування обрали: Голендера, Бліхарського, Якобчинського,
Будзицького, Дзяме, Щесцікевича, Гуштива, Грола і Гудзіка. Наприкінці зборів їх
учасники одноголосно прийняли резолюцію, яку зачитав голова Ю. Обірек. У ній
йшлося, що надзвичайні загальні збори товариства рекомендують головному
управлінню товариства, щоб воно скоріше обдумало питання про обґрунтоване
підвищення цін на виконані роботи і відповідно до цього обговорило можливі
варіанти створення нового цінника на послуги друкарів. Там в обов’язковому
порядку треба визначити конкретний обсяг робіт, розмір і терміни запровадження
нових тарифів [307, c.6]. Учасники засідання заслухали та обговорили пам’ятку
власникам друкарень у справі подорожчання та збільшення оплати праці
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друкарям. Розробники пропонували підняти зарплату до 15 крон в тиждень і
додатково компенсувати робітникам по 3 крони за кожен місяць війни [175, c.3].
На засіданні головної управи 10 січня 1917 р. знову головував Ю. Обірек, а
секретарем був Т. Тельман. У зв’язку з важким соціально-економічним
становищем населення, голова зборів виніс на розгляд питання про відновлення
роботи харчової кухні для друкарів. Однак, зав’язалася гостра дискусія, в
результаті якої жодних ухвал не вдалося прийняти. Учасники ухвалили рішення
про взаємоузгодження з Центральною комісією друкарів Австрії у Відні питання
про піднесення суми грошової допомоги для хворих і безробітних [307, c.4].
30 січня 1917 р. у Відні була підписана угода, що стосувалася окремого
імператорського розпорядження у справі зарплати працівників друкарських
професій. Документ регламентував виплату допомоги вже у перший тиждень
хвороби. Угоду від імені Центральної комісії профспілки друкарів підписав
Л. Похоп, а від профспілкового комітету – В. Рейссер [505, c.145].
6 березня того ж року у Львові відбулося чергове засідання головної управи
товариства друкарів, на якому зачитали заяви тих членів, котрі потребували
негайної грошової допомоги. За результатами голосування гроші на лікування
отримали А. Якобі та С. Схаб. Грошову підтримку по безробіттю надали для
Е. Ющак, Т. Кузьмінського, Ю. Моніти та С. Згодзінського.
За результатами заборгованості зі сплати членських внесків на засіданні
головної управи товариства втратили статус члена загальноміського товариства
взаємної допомоги друкарів Львова Я. Гришкевич і Ф. Крушинський [307, c.4].
На період від 4 до 9 червня 1917 р. у Відні запланували провести
загальнодержавний профспілковий з’їзд друкарів Австрії. У Львові, з нагоди цієї
події, 11 квітня 1917 р. відбулося позачергове засідання головного відділу
товариства, присвячене обговоренню головних питань роботи з’їзду, а також
спільному формуванню пропозицій з проблем поліпшення роботи профспілки.
Надзвичайні загальні збори товариства, присвячені питанням роботи
профспілкового з’їзду, відбулися 22 квітня 1917 р. На зборах ухвалили звернення,
розроблене М.Христовським, до правління віденського головного профспілкового
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комітету. В ньому наголошено, що віденський головний профспілковий комітет
друкарів у вересні 1914 р., через воєнні дії в Східній Галичині, викреслив
львівське товариство друкарів зі списків на отримання централізованої грошової
допомоги і тривала ця подія до вересня 1915 року. Через це товариство змушене
виплачувати грошову допомогу для родин померлих, хворих, безробітних,
скалічених і інших категорій осіб, які просили підтримки, з фонду призначеного
виключно на потреби вдів та сиріт. З цього фонду виплатили близько 32 тис. крон,
а це могло призвести товариство до ліквідації, як неплатоспроможну організацію.
Тому загальні збори львівських поліграфістів звернулися до найвищого правління
у Відні з проханням компенсувати ці колосальні, за місцевими мірками, витрати
[307, c.3]. За офіційною статистикою, в 4 кварталі 1915 р., загальна сума
компенсацій виплаченої грошової допомоги на рахунки товариств друкарів
держави (Прага, Спліт, Краків, Целовець, Любляна, Трієст, Відень, Лінц, Брно,
Сольноград, Опава, Грац, Інсбрук) становила 120 млн. 803 тис. 84 крони і була
нарахована 1 844 особам (безробітним, хворим, інвалідам, дітям-сиротам та на
похорони) [307, c.4]. Ще одним питанням, яке турбувало головну управу
львівського товариства, стало перенесення редакції часопису “Ognisko” до
Кракова без жодних попереджень та пояснень. Тому львівські друкарі просили
повернути редакцію друкованого органу до Львова і при можливості допомогти
фінансами для забезпечення її діяльності на початковому етапі [242, c.3].
5 травня 1917 р. головна управа товариства друкарів у Львові отримала
відповідь, де було зазначено, що на даний момент до початку загальнодержавного
з’їзду, через брак часу та відсутність коштів немає змоги компенсувати таку
велику суму. Головний профспілковий комітет рекомендував до наступного
засідання повторно підготувати відповідне звернення та документи на розгляд.
На засіданні відділу 29 травня 1917 р., під головуванням Ю. Обірека,
секретарюванні Щесцікевича та в присутності Гудзіка, М. Христовського,
Я.Пашковича, Чапрана, Т.Тельмана, Будзіцького і Дублевського, було підтримано
рішення про створення спеціальної тарифної комісії, яка через суд могла б
відстояти інтереси та вимоги друкарів. Від загальноміського товариства до складу
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комісії увійшли: С. Галацінський, М. Шийковський, Ю. Зембінський, Г.Єгер,
Р. Беднарський і А.Гоявічинський, а також Ю.Обірек, Догналик, Рефцьо, Стедлер,
Будзіцький та Парандовський [505, c.146]. Наприкінці засідання головної управи
її члени ухвалили рішення про підтримку кандидатури Ю. Обірека делегатом IX
профспілкового з’їзду у Відні, що мав розпочатися 4 червня 1917 р. [242, c.1].
До слова, на з’їзді рішення про виділення компенсацій та коштів товариствам
прийнято не було. Розрадою буде хіба інформація, що влітку цього ж року від
Центрального комітету відбудови Галичини на рахунок “Ogniska” поступило
18 000 К для часткового покриття витрат в роки російської окупації [505, c.146].
У вересні 1917 р. преса подала офіційну статистику щодо наслідків війни у
друкарській галузі держави. Головний профспілковий комітет друкарів у Відні
станом на початок 1917 р. підпорядковував: Центральне Товариство друкарів і
відливачів літер Чехії “Типографічна Бесіда” (Прага), Друкарське товариство
Далмації (Спліт), Товариство друкарів, відливачів літер та суміжних професій для
Галичини, Великого князівства Краківського і Буковини “Вогнище” (Львів),
Товариство друкарів, відливачів літер та суміжних професій для Галичини і
Великого князівства Краківського “Вогнище” (Краків), Товариство друкарів
Карінтії (Целовець), Товариство друкарів Країни (Любляна), Товариство друкарів
Трієста (Трієст), Товариство друкарів та відливачів літер Моравії (Брно), Нижньоавстрійське Товариство друкарів і відливачів літер (Відень), Товариство друкарів
та відливачів літер Верхньої Австрії (Лінц), Товариство друкарів та відливачів
літер в Коронному краї Сольноград (Сольноград), Товариство друкарів та відливачів літер австрійського Шльонська (Опава), Товариство друкарів та відливачів
літер Штирії (Грац), Товариство друкарів та відливачів літер Тиролю (Інсбрук).
Усі товариства вели самостійну профспілкову роботу, але фінансова складова
забезпечувалася Головним комітетом у Відні, який забирав від них кошти і в разі
необхідності видавав. Наведемо дані в таблицях 16–19, де вкажемо загальну
кількість членів, число вояків, непрацездатних та суми компенсації [219, c.3]. Як
свідчать дані таблиць, переважала тенденція постійного зменшення кількості
членів та скорочення виплат. Так, за три роки чисельність зменшилася на 60 %, а
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кількість виплат непрацездатним – на 99 %, що вказувало на критичний стан
економіки держави. Не випадково преса називала 1917-й роком упадку фізичних і
матеріальних сил суспільства, роком-грабіжником мільйонів людських душ, а для
друкарської справи – часом остаточного винищення [310, c.1].
Станом на квітень 1917 р. безпосередньо у Східній Галичині в реєстрі
друкарів було 166 членів, один з них перебував на військовій службі, а 15 осіб
стали непрацездатними і не отримували жодної компенсації від Головного
профспілкового комітету [307, c.3]. Отже, головна профспілкова установа
друкарів у Відні не надто прислухалася та придивлялася до регіону, на території
якого проходила лінія фронту і який зазнав велетенських втрат та збитків.
Незважаючи на наявні проблеми, товариство продовжувало роботу. На
засіданні головної управи 8 листопада 1917 р. голова Ю. Обірек повідомив
присутніх, що підготовлено офіційне звернення до органів влади з метою
отримання з державних фондів матеріального відшкодування за знищений військовими діями відпочинковий санаторій друкарів “Дім здоров’я” в Микуличині.
На засіданні управи 20 грудня 1917 р. розглядали справу централізації
членських внесків. Голова товариства Ю. Обірек інформував, що головний
профспілковий комітет друкарів у Відні вже на початку 1918 р. планує провести
реформу і в усій Австрії запровадити єдиний внесок в розмірі 2 крони 85 геллерів
в тиждень. З цієї суми на покриття видатків місцевих організацій з центральної
каси планувалося повертати 65 гел. щотижнево. Така новина викликала потужну
дискусію серед присутніх. Зокрема, А. Голендер рішуче протестував проти
централізації внесків і заявив, що на загальних зборах обґрунтовано викладе
пропозицію про відмову від всіляких взаємин із віденським комітетом. Його
колега М.Христовський зазначив, що в теперішньому часі, коли багато членів
товариства проходить військову службу, а також з організаційних міркувань,
неясної політичної ситуації щодо статусу Східної Галичини, слід таку ухвалу
прийняти. Зрештою, остаточне рішення вирішили ухвалити пізніше [505, c.147].
Прохання про підвищення заробітної платні в кінці 1917 – на початку
1918 рр. не дало жодних результатів, і це – навіть в умовах війни та заборон –
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спровокувало 17 травня 1918 р. вибух загального страйку друкарів. Безпрограшна
тактика управи товариства – організований виступ – дала позитивний результат.
Після двох активних днів протистояння працівників й роботодавців, страйк
припинили. Роботодавці погодилися, що на 30 % піднімуть заробітну плату усіх
категорій робітників. Члени тарифної комісії спільно з роботодавцями узгодили
нову систему перерахунку зарплатні. Pобітник, який заробляв за тиждень менше
24 К 50 гел., мав отримувати 40 крон. Усім працівникам, що заробляли до 70 К в
тиждень, підвищення склало 28 К, а тим, хто заробляв понад 70 К підвищували
тижневу зарплатню на 20 К. Друкарі погодились на такі умови.
Однак вже в межах поточного місяця, нове зростання цін привело тарифну
комісію до нових переговорів з роботодавцями. В результаті тим, хто мав
отримувати 40 К, збільшили заробіток ще на 5 К і тепер він становив 45 крон.
Робітники, які отримали підвищення на 28 К за новим тарифом, мали 35 К в
тиждень, а ті, що на 20 К – 22 К 5 гел. щотижнево. За кожну годину нічної роботи,
друкарі мали додатково отримувати 85 гел. [193, c.1–2].
23 червня 1918 р. відбулися чергові вибори головної управи товариства
друкарів. На керівні посади обрали М. Христовського, П. Івахіва, Г. Бенрада,
Б. Чоловського. Посаду касира зайняв демобілізований з війська С. Екерт. До
наглядової ради увійшли Ф. Катнер, Ю. Обірек, С. Оланський, Ю. Карасінський,
Т. Тельман і М. Койшова. До складу ревізійної комісії вибрали К. Чапрана,
В. Парандовського та М. Прислевича [505, c.147].
Війна поволі добігала до закінчення. Стихали бої. Поверталися додому
вояки. На засіданні головної управи 16 липня 1918 р. присутні заслухали
письмове звернення Головного профспілкового комітету про необхідність
термінового

підвищення

членських

внесків

у

зв’язку

з

передбаченою

демобілізацією військовослужбовців. Найвище профспілкове правління у Відні
пропонувало підвищити профспілкові внески на 50 гел. тижнево, з метою
створення

спеціального

фонду

для

безробітних.

Присутні

одноголосно

підтримали та ухвалили пропозицію підвищення членських внесків на 50 гел. в
тиждень з 17 серпня 1918 р. [226, c.1].
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1 серпня 1918 р., з ініціативи управління товариства друкарів та при
підтримці Торгово-промислової палати, у Львові відкрили спілкову крамницю для
поліграфістів, де можна було придбати продукти та товари першої необхідності.
Враховуючи важкі воєнні роки, це була особлива подія в місті [300, c.6].
Якщо в загальному підвести підсумок діяльності львівської профспілки
друкарів “Ognisko” в роки війни, то варто відзначити, що воєнне лихоліття стало
для неї як і для інших організацій неймовірним випробуванням, яке вони успішно
витримали. Війни та загальна мобілізація відірвала від мирної праці простих
працівників і кинула їх у вир воєнних дій, з якого не всім судилося повернутись.
Тимчасова російська окупація Східної Галичини призвела до нечуваних
суспільно-політичних та ідеологічних заборон, масових арештів, фізичних
розправ,

депортацій

населення,

соціальних,

економічних,

національних,

етнокультурних втрат, збитків, насадження російських законів та порядків. У
надзвичайно складних суспільно-економічних умовах люди змушені були
працювати за мізерні 70–80 копійок по 10–12 годин на день. Професійна спілка
опинилася у напівлегальному існуванні й вимушено перейшла в статус міської
кухні, яка в умовах тотального голоду та розрухи відіграла доволі важливу, можна
сказати, рятівну, соціальну роль [241, c.6].
Після повернення австрійської армії в Східну Галичину ситуація не надто
змінилася в кращу сторону. Розруха, руїни, безробіття – ось реальна картина
тогочасного буття. І професійним спілкам, як громадським організаціям не було
звідки чекати допомоги. Лише надія на власні сили стимулювала відродження
профспілок та профспілкового руху. Незважаючи на негаразди, труднощі, складні
випробування, найстаріша профспілка на теренах сучасної України поволі
відроджувалася, гуртуючи в своїх рядах нових членів.
Окрім профспілки друкарів, в роки Першої світової війни відзначається
діяльність товариства “Взаїмна поміч українського вчительства”. З приходом
російських окупантів в Східну Галичину та поширенням репресивних заходів тут
майже завмерло національно-культурне життя. Звичним буденним явищем стали
арешти та публічні жорстокі розправи над національними українськими
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активістами [489, c.140–141]. Як згадував член Наглядової ради товариства
взаємної допомоги українських вчителів І. Стронський, після приходу царської
армії в Галичину на початку вересня 1914 р. домівка товариства, розташована у
Львові на вулиці Скарбківській, 33 (зараз – Л. Українки, 33), була переповнена
багатьма незнайомими людьми і клунками. Зазвичай, це були “нещасливі” родини
українських вчителів, що досі шукали захисту від російського нашестя, але марно.
Тому багато з них безпорадно поверталися назад додому, непевні, чи застануть ще
цілі (а не спалені, пограбовані) свої хати. Всі цінні папери та векселі найчастіше
передавали на збереження до кредитного товариства “Дністер” [423, c.12].
Перед початком війни у склад головної управи товариства входили:
М. Якимовський – голова, Д. Стельмах – секретар, І. Стронський – директор.
Наглядову раду товариства освітян представляли: О. Власійчук, О. Гайдукевич,
М. Завадович, А. Домбровський, І. Капустій, М. Мороз, В. Мурський, М. Синиця,
Д. Стельмах, І. Стронський, М. Якимовський і І. Ющишин. Їхня діяльність в роки
російської окупації перейшла в умови строгої конфіденційності. Хоча російська
жандармерія та поліція відстежила майже усіх українських патріотів, що
залишилися у рідному місті. По-різному склалася доля цих людей в роки війни.
Зокрема, О. Власійчук, О. Гайдукевич, М. Мороз та І. Стронський – залишилися у
Львові і змушені були пережити російську окупацію. І. Капустій, М. Синиця і
В. Мурський опинилися в рядах австрійської армії. Перший з них загинув в бою з
росіянами за Перемишль. Д. Стельмах помер у Відні на еміграції. І. Ющишина
російська влада вивезла зі Львова, як заручника, в Сибір у 1915 р. Голову товариства М. Якимовського після захоплення російськими солдатами Станиславова
жандарми жорстоко побили. Він отримав важкі травми голови і виїхав на
лікування до Чехії. Його подальша доля залишається невідомою [489, c.112].
У період російської окупації Східної Галичини “Товариство взаїмна поміч
українського вчительства” змушене було припинити свою діяльність. На час
окупації проводити будь-які дії національного спрямування було дуже
небезпечно. Тому члени зазначеної організації галицьких освітян вирішили діяти
підпільно або на еміграції, допомагаючи при цьому всім своїм членам.
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22 січня 1915 р. у Відні завдяки їх ініціативі було створено гурток
“Інформаційний комітет народного вчительства в Галичині та Буковині”.
Керівником гуртка обрали д-ра О. Колессу, котрий головне завдання організації
бачив у відродженні народних традицій, звичаїв та обрядів, налагодженні
культурно-освітнього життя для виселенців, біженців та переселенців з Галичини
в еміграції, а після завершення війни – зосередження діяльності на терені краю. У
Відні українські емігранти обрали Комітет для затвердження програми дій. До
нього увійшов професор львівського університету, посол д-р О. Колесса,
народний вчитель Г. Коваль, професор гімназії Б. Лепкий та директор гімназії
о. Теодозій Лежогубський. Після кількох нарад члени гуртка 5 лютого 1915 р.
створили еміграційну організацію – Загальноукраїнську культурну раду, яка
зосередилася на народній освіті та проблемі ліквідації неписемності. Головою
ради обрали посла Л. Левицького. Першим головою міської організації став
інспектор О. Попович, другим – посол д-р І. Макух, секретарем – вчитель
Д. Стельмах. Членами головної управи стали: А. Алиськевич, О. Барвінський,
В. Бачинський, С. Дністрянський, Ф. Іваницький, В. Кабаровський, Г. Коваль та
А. Яворський [358, c.27–32].
Коли росіяни покинули землі Східної Галичини, члени “Товариства взаїмної
помочі українського вчительства” почали активну діяльність. Присутні на той час
у Львові О. Власійчук, О. Гайдукевич, М. Мороз та І. Стронський зініціювали
ремонт приміщення профспілки. Весь інвентар перевезли на збереження до
школи, що на вул. Мохнацького, 12 (зараз – вул. Драгоманова, 12) [358, c.29].
Найскладнішим завданням членів товариства стало відновлення часопису
“Учительське слово”. Не було ні фондів, ні досвідченого фахового персоналу.
Проте згодом вкладена праця дала результати. Місія профспілкового видання
виявилася надзвичайно ефективною щодо згуртування членів освітянської
організації, інформативності головної управи про різні поточні справи розбудови
товариства, популяризації його діяльності, проблем навчання й виховання,
висвітлення останніх новин та подій тощо. Зрештою, незважаючи на всі труднощі,
1 лютого 1916 р. вийшов перший номер друкованого органу освітян, де
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редакційна колегія на першій сторінці опублікувала зворушливу розповідь про
непрості випадки з життя членів товариства, що опинилися на фронті [143, c.1].
Окрім відновлення культурно-освітньої роботи в Галичині, товариство
продовжувало активну діяльність в еміграції. Так, 11 вересня 1915 р. в таборі для
переселенців в австрійському Гмінді розпочав свою роботу гурток товариства
“Взаїмна поміч українського вчительства”, який вже 22 вересня цього ж року
висунув свої вимоги. Вони полягали в тому, щоб галицька Крайова шкільна рада
звернула увагу на всіх українських вчителів, які перебувають у Гмінді, прирівняла
їх у правах до народних вчителів, а після закінчення війни цим педагогам надала
місце праці на батьківщині. А в подальшому часі звільнити їх від проходження
військової служби. Велику увагу члени товариства зосередили на профспілкових
заходах: піклуванні про захист своїх членів та організації для них допомоги. Було
підготовлено та відправлено Крайовій шкільній раді, Крайовому виділові та
Міністерству освіти звернення з наступними пропозиціями:
1) призначити з державних фондів кошти на виплату постійної воєнної
дорожньої допомоги на рівні не менше 25% вчительської зарплатні;
2) виділити з державних фондів кошти на виплату безвідсоткових зворотних
позик, призначених на відбудову домашніх вчительських господарств;
3) призначити дотацію на помешкання тим вчителям, котрі під час війни
втратили своє житло [489, c.120].
Після п’ятимісячних зусиль дирекція товариства розмістила на сторінках
свого друкованого органу інформацію, що заклик до відновлення діяльності
товариства дав результат і це суттєво збільшило число членів. Зокрема, в
Бережанах налічувалося 5 нових членів, в Белзі та Сокалі – 14, в Бібрці – 14, в
Богородчанах – 2, в Болехові – 12, в Бродах – 4, у Войнилові-Калуші – 24, у
Горлиці – 10, у Грибові – 14, у Долині-Рожнятові – 32, у Дрогобичі – 51, у
Жидачеві – 2, у Жовкві – 2, у Зборові – 8, у Коломиї – 3, у Косові та Жаб’ю – 7, у
Лісках – 4, у Львові – 40, у Мостиськах – 5, у Перемишлянах – 12, у Перемишлі –
36, у Надвірній – 9, у Раві – 11, у Рогатині – 54, у Рудках – 10, у Самборі – 2, у
Снятині – 33, у Станиславові й Галичі – 19, у Добромилі – 4, у Старому Самборі –
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4, у Сянках – 5, у Товмачі – 34, у Турці – 48, у Яворові – 51, у Ярославі – 32, у
Яблонові – 12, у Яслах – 5, у Щирці – 7, у Чесанові – 21, у Новому Торгу – 1 і на
еміграції – 10. Разом 676 осіб, з яких 372 вчительки і 304 вчителі. Крім цього, з
війська подало свої звістки 308 діючих членів. Разом – 984 члени [150, c.2–3].
Щодо фінансової діяльності товариства, то від 1 січня до кінця квітня 1916 р.
його основний дохід склали вписові і поточні членські внески в сумі 1 тис. 546 К,
повернення допомоги – 10 К, оренда нерухомого майна – 600 К, добровільна
пожертва на підтримку дітей померлих вчителів – 380 К, дохід від реалізації
часопису “Учительське слово” – 542 К 6 гел., повернення адміністраційних
коштів – 62 гел. Разом дохід професійного товариства освітян за перші чотири
місяці 1916 р. склав 3 тис. 78 К 68 гел.[489, c.73–75].
Витрати організації за окреслений період скерували на утримання власного
адміністративного апарату – 436 К 81 гел, на підтримку адміністрації окружного
відділу освіти – 6 К, на юридичні послуги – 28 К, на зворотну допомогу членам –
110 К, на утримання друкованого видання організації “Учительське слово” –
695 К 77 гел. Крім цього, неповернення боргу склало 308 К. Разом витрачено
1 тис. 584 К 58 гел. Таким чином, сальдо складало 1 тис. 491 К 1 гел. [489, c.76].
Продовження війни несло суспільству втрати, збитки, голод та відчайдушний
пошук резервів. Німеччина та Австрія дбали про зміцнення своїх армій. На
теренах Східної Галичини австрійська військова влада розпочала чергову
мобілізацію. Тепер до війська набирали молодих рекрутів.
Блокада Росією та її союзниками країн Четвертинного союзу спричинила
руйнування, спустошення, нестачу харчів та першого необхідного для життя,
тобто повний розлад у господарстві та економіці Німеччини та Австрії. В умовах
великого суспільного нещастя товариство українського учительства також
опинилося в скрутному становищі. Після виходу 6 номера в серпні 1916 р.
припинила

свою

видавничу

й

організаційну

працю

редакція

часопису

“Учительське слово”. Таким чином, було втрачено чи не єдиний можливий на той
час засіб зв’язку зі з членами організації. Професійна організація освітян
фактично припинила існування.
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У лютому 1917 р. в Росії відбулася буржуазно-демократична революція.
Російський цар під натиском невдоволених мас зрікся престолу. На місце
самодержавної влади прийшов Тимчасовий уряд на чолі з Керенським. Нова
влада, однак, не відмовилася від загарбницьких планів. Весною 1917 р. на
східному фронті Росія запланувала провести новий широкомасштабний наступ.
Підготовку до вирішальної битви тепер вже готував Тимчасовий уряд
Керенського за підтримки союзників. Керенський особисто впродовж 3-ох місяців
об’їздив лінію фронту, перевіряв резервні запаси продовольства, боєприпасів,
морально підтримував та агітував солдатів й офіцерів деморалізованої російської
армії до останнього переможного наступу за “отєчество”.
У відповідь австро-німецькі збройні сили також посилювали бойову
готовість, дбаючи і про дух свого війська. По обох боках лінії фронту жевріла
думка воєнної перемоги. Але наступ російських армій, унаслідок розвитку
революційних подій в Росії та на землях України, провалився. Солдати виступили
проти продовження війни. У військових частинах ширилося дезертирство. В
результаті наступальна операція росіян закінчилася повною катастрофою. На час
завершення подій австро-російської воєнної кампанії 1918 року Східна Галичина
перетворилася на одне велетенське згарище, небачену досі суцільну руїну й поле
людських трупів [363, c.257–260].
У таких умовах відроджувала свою діяльність професійна спілка галицьких
вчителів. Ініціаторами виступили Онуфрій Власійчук, Олекса Гайдукевич,
Микола Мороз та Іван Стронський. Формальне відновлення роботи товариства
відбулося 1 квітня 1918 р. Щоб відновити керівні органи, ініціативна група
спочатку від імені дирекції звернулася з публічною відозвою в українській пресі
до усіх членів товариства з’явитися до Львова на зібрання.
Вже на своєму першому засіданні, що відбулося 1 квітня 1918 р., члени
наглядової ради обговорили важливі питання щодо шляхів відродження
діяльності організації. Було означено найважливіші завдання:
1) відновлення роботи окружних відділів;
2) організація технічної сторони діяльності товариства;
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3) відновлення періодичного видання “Учительського слова”.
Також ухвалено рішення з питання непроплачених членських внесків членів
товариства. На думку більшості представників наглядової ради, такі питання мали
б вирішувати самостійно на місцях відновлені управи окружних відділів. А в
своїй організаційній роботі мали б виходити з того, що членські внески повинні
вчасно платити усі члени товариства. Важливим актом Товариства “Взаїмна поміч
українського вчительства” цього ж дня стало привітання, надіслане Українській
Центральній Раді у Київ з нагоди відновлення державності.
Першими свою роботу відновили окружні відділи в Коломиї, Снятині, Турці,
Тернополі та у Львові. Наглядова рада доручила дирекції товариства найняти
відповідне приміщення для потреб організації.
У зв’язку з виборами керівного складу товариства, 15 травня 1918 р.,
відбулося друге засідання наглядової ради. Головою товариства освітян у Львові
обрали О. Гайдукевича, а директорами – М. Мороза та І. Стронського.
На третьому засіданні наглядової ради, яке відбулося 29 серпня 1918 р,.
прозвучала пропозиція про необхідність купівлі приміщення для потреб
товариства. Таку будівлю, вартістю 130 тисяч крон, знайшли в місті на
вул. Курковій, 10 (зараз – вул. М. Лисенка, 10). В той час профспілка освітян мала
лише 15 тисяч крон готівкою. Решту суми під низькі відсотки погодилося надати
кредитне товариство “Дністер”.
Члени головної управи підрахували, що частину будівлі можна буде здати в
оренду. І, таким чином, можна покривати відсотки кредиту і з часом будівля
повністю перейде у власність товариства. 31 жовтня 1918 р. відбулася остаточна
домовленість з власником будинку. Купівлю майбутнього приміщення для офісу
товариства призначили на наступний день [489, c.126]. Проте Листопадовий зрив,
буремні події в Галичині, перехід влади в руки ЗУНР, а далі українсько-польська
війна змінили заплановане і відсунули вирішення питання на пізніше.
Ще однією професійною спілкою, яка намагалася хоча б якось діяти в роки
Великої війни, було ремісниче товариство “Зірка” у Львові. Ми вже згадували, що
ця організація напередодні війни майже об’єдналася з іншими схожими
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молодіжними ремісничими товариствами Львова. Та після спроб об’єднання
виникли певні непорозуміння, що штовхали організації до самоізоляції. Початок
війни та бойові дії в Східній Галичині повернули товариство до одноосібного
існування під старою назвою.
Одним з найважливіших заходів товариства перед приходом російських
окупантів в Галичину стало заснування власної ощадної каси. Наприкінці серпня
1914 р. відбулися перші загальні збори членів правління каси, на яких колективно
прийняли статут, вибрали наглядову раду і дирекцію. Передбачалося, що каса
повинна існувати як окреме товариство, створене на підставі положень закону
1873 р. Проте членом даної каси міг бути тільки член товариства “Gwiazda”, що
обмежувало вступ членів інших профспілок [552, c.64].
Російська

окупація

Східної

Галичини

1914–1915 рр.

унеможливила

діяльність товариства. З одного боку, патріотично настроєна молодь організації
зневажливо ставилася до загарбницьких планів Росії. З іншого – російська
окупаційна влада реквізувала приміщення товариства та перевела його у
загальноміський фонд. В роки війни у приміщеннях товариства проживали
російські солдати, які для обігріву кімнат спалили майже весь інвентар
організації, її документацію і навіть дерев’яну підлогу. Лише після цього вони
переселилися у іншу будівлю. Час від часу члени головної управи таємно
збиралися в приватних квартирах міста і підтримували своїх членів, виплачуючи
невеликі суми грошової допомоги інвалідам, вдовам і сиротам.
Лише у вересні 1915 р., коли до Львова повернулася австрійська влада,
відбулося перше від вересня 1914 р. засідання головної управи товариства.
Незважаючи на збитки та втрати, присутні підтримали ідею відновити та
продовжити діяльність організації. 14 вересня 1915 р. у Відні на еміграції помер
Теофіль Саучей – активний член ремісничого товариства, один із його
засновників, довголітній керівник й почесний член “Gwiazdу”. Звістка про його
смерть стала несподіваною для багатьох членів організації.
Загалом же за роки Великої війни профспілка не дорахувалася багатьох своїх
почесних

членів.

Зокрема,

не стало Болеслава Барановського –

члена
363

австрійського уряду, багатолітнього авторитетного лектора товариства; Пилипа
Борецького – директора школи ім. св. Ельжбети у Львові; вчителя, викладача,
наставника молоді д-ра Теофіла Теслярського – професора Львівського
університету; д-ра Владислава Чайковського – відомого громадського активіста,
депутата галицького сейму; Теофіла Меруновича – одного із засновників
товариства, депутата галицького сейму; Адольфа Стронера – активного міського
депутата; Генріха Сенкевича – галицького письменника-романіста; д-ра Альфреда
Згурського – директора Крайового банку та ін. [552, c.66].
Перші результати роботи ремісничого товариства “Gwiazda” стають
помітними лише восени 1916 р. Фактично на громадських засадах виконано
великий обсяг ремонтно-будівельних робіт. Відкриттю малого залу присвятили
постановку аматорської вистави для дітей. Такі культурні заходи приносили
товариству непогані доходи, що було дуже важливим на етапі відродження
діяльності організації.
30 березня 1918 р. помер М. Валіхевич – дорадчий член та багаторічний
голова товариства. Завдяки особистим його старанням й зусиллям товариство
закупило нерухомість на вул. Францисканській, 9 (зараз – вул. Короленка, 9),
виконало велику підготовчу роботу для будівництва нового дому, активно
розвивало свою соціальну та культурно-освітню діяльність [552, c.67].
У подібній ситуації на початку війни опинилося товариство ремісничої
католицької молоді “Skala”. За розпорядженням російської окупаційної влади
організація потрапила під заборону. Про це перших членів товариства повідомили
члени головної управи: Я. Флорш, Я. Крушинський, К.Литвин і Ф. Фольчинський.
З метою уникнення арештів прийняли рішення збиратися таємно на
приватних квартирах. Перше засідання дирекції відбулося 28 вересня 1914 р.
Протокол зборів підписали тодішній голова Я. Флорш, секретар Я. Крушинський і
члени головної управи (К. Литвин, В. Гадомський, Ф. Фольчинський, Я. Маєр,
Ю. Лутман, А. Вільман, Ф. Скальба й А. Залінський).
На

конфіденційному

засіданні

прийняли

рішення

стосовно

низки

обговорених питань:
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1) вибори чотирьох членів головної управи, відповідальних за збереження
майна товариства. Вибрали: Я. Флорша, Ф. Фольчинського, Я. Крушинського і
К. Литвина;
2) припинення збору членських внесків та виплату грошової допомоги
заявникам товариства. Відповідальні: голова та скарбник товариства;
3) збереження прапора товариства. Вирішили заховати в приватній квартирі
Яна Маєра;
4) нікуди не переміщувати майно товариства, а залишити в будівлі та
інвентар в непорушному стані. Відповідальні: члени головної управи;
5) не забирати з бібліотеки жодних книжок і не зберігати їх окремо.
Відповідальні: бібліотекар та члени головної управи.
Згодом, на вимогу віце-президента Львова Т. Рутовського, приміщення
товариства з усім майном безкоштовно віддали на потреби військової кухні, яка
готувала обіди для військових офіцерів, чиновників і інших державних
функціонерів Львова [549, c.17].
Наближення австро-угорських військ до Львова помітно активізувало
мародерів і злочинців. Особливо нахабно російські солдати грабували та палили
банки, установи, приватні квартири. В останню хвилю, крім награбованого майна,
росіяни забрали з собою 37 цивільних заручників, яких схопили під час нічної
облави з 19 на 20 червня 1915 р. “Трофеями” окупантів серед інших осіб стали:
віце-голова товариства В. Володимирський, відомий історик, куратор товариства
Ю. Бялиня-Холодецький. Спочатку їх депортували у центральний київський
розподільник, а далі відправили на політичне заслання у глибинні райони Сибіру
[363, c.163].
Чимало членів товариства, рятуючись від російського нашестя, емігрували
далеко за межі Галичини. Серед них був голова товариства о. В. Вагнер, член
дирекції В. Якубчинський й інші. Після звільнення Львова від царських окупантів
багато членів товариства повернулося назад. Повернувся і о. В. Вагнер, який
долучився до відбудови товариства. Проте на початку 1916 р. він помер. Невдовзі
смерть забрала секретаря – Я. Крушинського [549, c.18].
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Більш-менш налагодити існування товариства вдалося лише у 1918 р., коли
зуміли скликати загальні збори, обрати новий склад управи та вибрати найвище
керівництво. Головою обрали о. К. Дзюрзинського, заступником голови –
В. Влодимирського, директором – В. Якубчинського, сеньйором – А. Мадуру,
скарбником – К. Литвина, секретарем – Ю. Залінського. Відразу після оголошення
результатів виборів В. Влодимирський пожертвував у фонд інвалідів 200 крон.
Інші члени головної управи також долучилися до ініціативи, що принесло
додатково у згаданий фонд ще 164 крони [543, c.19]. Проте 1 листопада 1918 р.,
унаслідок військово-політичних подій Листопадового зриву, Львів та Східна
Галичина опинилися ніби в новому світі, де українці взяли владу у свої руки. Такі
події ще на багато років кинули Галичину у вир нових воєн.
Ближче до завершення Першої світової війни відновила свою роботу
профспілка українських залізничників. У Львові 24 червні 1918 р. в приміщені
місцевої групи українських залізничників на вулиці Городоцькій, 95 відбувся
загальний з’їзд українських залізничників. Сюди прибуло 32 делегати українських
груп зі Львова, Стрия, Перемишля, Станиславова, Коломиї, Чернівців, Самбора,
Тернополя, Чорткова, Копичинець. Від Центральної профспілки залізничників з
Відня прибув Р. Міллєр, від управи УСДП – М. Ганкевич і С. Вітик, від
польського секретаріату залізничників – К. Качановський. Конференцію відкрив
голова львівської групи І. Лісковацький. Головою вибрали М. Парфановича,
заступниками – Лісковацького, Поповича, Сорокевича, Петрова. Секретарями –
Устияновича, Солгана і Смижука [144, c.1].
В результаті, було складено протокол про автономію української групи
залізничників. Цю постанову відразу ж затвердила Центральна віденська
профспілка. З цим погодився також представник польських залізничників –
секретар К. Качановський. На підставі цієї угоди українські залізничники на
терені Галичини й Буковини мали право творити свої окремі українські
профспілкові групи, які були об’єднані в Крайовому українському секретаріаті
залізничників, провадити організаційну і культурну роботу та видавати свій орган
“Зелізничник”. Усе це оплачувала віденська централя [137, c.50].
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Львівська преса 24 червня 1918 р. ознаменувала як історичний день не тільки
для профспілки українських залізничників, але й для всього фахового руху
українського робітництва. Вперше було надано українській профспілці всі
належні їй національні права [152, c.4].
Ця подія дала поштовх до створення філій по всій Східній Галичині. 28
липня цього ж року відбулися збори філії у Карлові біля Снятина. Проводив збори
сеймовий посол Іван Сандуляк, а допомагали йому Іван Летчук і Олекса Летвінко
з Станиславова. Обговорили стан справ на залізниці, потребу піднятття заробітної
плати та великі борги галузі у зв’язку з воєнними діями. До управи місцевої групи
обрали головою А. Левандовського, заступником – Ю. Лутина, секретарем –
І. Івасюка, касиром – Ф. Семотюка. До контрольної комісії увійшов М. Калитчук
та В. Беркот [145, c.6–7].
Також 28 липня було засновано місцевий осередок у Дрогобичі. Головою
обрано І. Самсона, заступником – М. Михайлюка, секретарем – М. Микетина,
касирами – А. Миката, М. Артимовича, К. Каучана, М. Сушка. До контрольної
комісії увійшов С. Джумак та Й. Гевко. Загалом до профспілки зарахували 60
чоловік [145, c.6–7].
5 серпня 1918 р. – засновано місцеву спілку українських залізничників в
селищі Красне. Головою обрали Г. Черняка, заступником – О. Дубіняка,
секретарем – С. Рудника, касиром – С. Кука, Ф. Цьокана – бібліотекарем. До
контрольної комісії увійшов А. Патковський, О. Вань та А. Будида [145, c.6–7].
12 вересня подібна організація була заснована в Рава-Руській. Головою
обрали І. Козла, заступником – А. Друшляковського, секретарем – С. Горечого,
касиром – М. Ридкодима. Загалом до організації вписалося 53 особи. Також в
місцевій пресі анонсовано збори українських залізничників у Підволочиську на 27
жовтня о третій годині пополудні [145, c.6–7]. За свідченням А. Чернецького, за
пів року профспілці залізничників вдалося згуртувати понад три тисячі українських залізничників: від вищих урядовців зі золотими ковнірами до найпростіших
робітників, прибиральників перонів та налагодити видавництво часопису
“Зелізничник”, що його друкував Сидорак у Ставропігійській друкарні [137, c.51].
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У 1914 р. в середовищі передової галицької інтелігенції Львова була створена
національна професійна спілка, яку за абревіатурою називали СУПРУГА (“Спілка
українських приватних урядовців Галичини”). Вона сформувалася з метою
соціального захисту та захисту прав працівників інтелектуальної праці [79, c.116].
Цікаво, що виникла спілка у 1914 році і змушена була напівлегально існувати
на рідних землях аж до 1925 р. До її складу увійшли представники приватних
педагогічних, громадських наукових товариств, редакцій, книгарень і навіть ті
службовці-українці, які працювали в неукраїнських установах [385, c.50–51].
Коли розпочався російський наступ на Східну Галичину, профспілка
повністю припинила свою діяльність. Багато членів спілки зазнали репресій
російської влади. Після повернення австрійської влади наприкінці червня 1915 р.
спілка відновила свою роботу. При ній був створений, так званий, Пенсійний
інститут, який вів фінансові справи СУПРУГИ: надавав членам організації
допомогу, позички. Поширеною формою кредиту стало виділення грошей на
житлове будівництво [361, c.118].
Завдяки цьому у Львові на вул. Генінга, 36 (вул. Верхній Личаків, 36)
забудували низку житлових будинків для членів професійного об’єднання.
Членам своєї професійної спілки Пенсійний інститут здійснював виплату пенсій й
різних допомог по старості, хворобі та інвалідності тощо [387, c.120].
Спілка

створювала

різнопрофільні

культурно-освітні

гуртки,

які

на

громадських засадах працювали за принципом недільних шкіл До активної роботи
управа залучала не лише молодь, але й всіх охочих. Відомими діячами СУПРУГИ
у

Львові

були

Микола

Ганкевич

та

Василь

Цмайло-Кульчицький,

на

Тернопільщині та Станиславівщині – Микола Мелінишин, Амбросій Кодийський,
Василь Мерунда, Антін Чернецький та ін. [385, c.51].
Загалом до профспілки належали службовці українських економічних
установ у Львові і в краю, учителі і канцелярійний персонал “Рідної школи”,
“Просвіти”, українських редакцій, книгарень та ті українські службовці, що
працювали в чужих, неукраїнських установах. Це була поважна й дієва
національна професійна організація, яка мала кілька сотень членів [137, c.86–87].
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В цілому, на початку Першої світової війни профспілковий рух на землях
Східної Галичини був тісно пов’язаний із профрухом на землях Польщі. Традиції
національної державності, політика австрійської влади, становище українців та
інше зумовили те, що навіть у Східній Галичині перші професійні об’єднання за
політичними симпатіями, культурно-освітніми інтересами, пресою отримали
польське забарвлення.
Водночас активізація українського визвольного руху на галицьких теренах
сприяла піднесенню національної свідомості серед українських робітників. Слід
відмітити, що воєнні події в Західній Україні (наступ російських військ у 1914 р.
та їх відступ у подальшому) не лише завдали сильних потрясінь Австро-Угорській
державі, але й на певний період паралізували професійний рух у краї. Разом із
тим, воєнні катаклізми спричинили посилення антагонізму між польською та
власне українською складовими профспілкового руху в Східній Галичині. Після
стабілізації фронтів не тільки профспілковий, а і весь суспільно-політичний рух у
Західній Україні набирає більшої організованості та чіткішої політичної
орієнтації. Значний вплив на професійний рух у краї мав антивоєнний рух
робітників у державах, що вели війну (Австро-Угорщина й Німеччина).
Перша світова війна і її трагічні наслідки для Східної Галичини, а з ними
велетенські збитки в економіці, розруха, безробіття сприяли загальному
зубожінню галицького населення, унеможливлювали одноосібне існування. І саме
професійні спілки, навіть у надзвичайно важких й складних економічних й
суспільно-політичних умовах, були єдиними організаціями, що ставали на захист
своїх знедолених працівників.
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ВИСНОВКИ
Реалізація заявлених у дисертації мети і завдань дає змогу зробити наступні
висновки:
1. Професійні організації Східної Галичини пройшли тривалий й складний
шлях розвитку. Вони формувалися під впливом різних чинників, в умовах розвалу
феодалізму, становлення капіталістичних відносин, появи вільного виробника,
формування ринку найманої праці. У XVIII ст. в основі економічного розвитку
галицьких земель лежало сільське господарство і торгівля. Обидві галузі були
вразливими й збитковими, особливо в періоди стихійних лих, народних повстань
тощо. Промислове виробництво мало ремісничий, цеховий та обмежений
характер і працювало на потреби внутрішнього ринку. У промисловому секторі
продовжували існувати корпорації, торгові гільдії, мануфактури, цехи. Мету
існування таких об’єднань обумовлювали інтереси окремих соціальних груп, межі
та умови виробництва.
2. Передумови,

у

яких

виникли

професійні

спілки,

реально

могли

сформуватися лише в певних соціально-економічних обставинах, коли капіталізм
створив відповідне соціальне та економічне підґрунтя для появи і росту асоціацій
найманих робітників, що зумовило формування системи вільнонайманої праці,
товарного характеру робочої сили. В процесі поступового технологічного
удосконалення на виробництвах, механізації оснащення відбувалася соціальна
кристалізація виробника від його ремісничо-цехового статусу до робітника
капіталістичного підприємства. Від часу створення профспілки стали невід’ємною
частиною суспільної структури та громадським фактором впливу на ринкові
відносини і в процесі розвитку удосконалювалися як громадські інститути.
Перші професійні організації на західноукраїнських землях з’явилися в
середовищі львівських друкарів у листопаді 1817 р. у формі товариських кас
взаємодопомоги. На той час львівські друкарі виступали найорганізованішою й
освіченою складовою частиною робітництва. Це була єдина галузь, де переважна
більшість робітників вміла читати та писати. Але складні й важкі умови праці,
відсутність техніки безпеки, низька заробітна платня, відробітки, ненормований
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робочий день та глибока соціальна прірва на випадок каліцтва, хвороби чи смерті
дали поштовх найманим робітникам друкарні Піллера, а згодом і друкарні
Шнайдера у Львові до створення перших робітничих профорганізацій під назвою
“Товариство взаємної допомоги членів друкарської справи”. Товариство стало
прикладом, ініціатором і засновником низки професійних товариств у Львові та за
його межами. З ним підтримували дружні стосунки німецькі, австрійські, чеські,
норвезькі та інші профорганізації. Об’єднана за профознакою ознакою спілка
виникла як незалежна колективна організація самозахисту у формі робітничого
товариства та каси взаємодопомоги. Тому закономірно, що в основі їхньої
діяльності лежала робітнича солідарність, взаємна підтримка й допомога. Своєю
появою взаємодопомогові спілки випередили державне законодавство Австрії
майже на півстоліття. Їхня діяльність стала прикладом для наслідування іншим
трудовим колективам галицького робітництва, службовців, інтелігенції та селян.
3. Характерною ознакою перших кас взаємодопомоги і профспілок Східної
Галичини став їхній поліетнічний характер. Членами організацій були особи
різних віросповідань. Перші професійні організації мали різні назви (товариські та
колективні каси взаємодопомоги, взаємної підтримки, каси хворих, братські каси
та ін.), але їх визначальною ознакою була мета діяльності, яка відображала
соціально-економічні пріоритети.
Професійні товариства виникали з метою вирішення різних соціальноекономічних проблем на виробництві, налагодження взаємної підтримки та
допомоги, надання членам спілки, вдовам і дітям-сиротам грошової чи іншої
матеріальної допомоги, пов’язаної з хворобою, безробіттям, каліцтвом, смертю
годувальника тощо. Крім цього, члени спілок мали змогу отримати пільговий
кредит для облаштування своїх життєвих потреб.
Загалом у своїй еволюції профспілки Східної Галичини пройшли шлях від
невеликих напівзакритих об’єднань корпоративного типу до відкритих і
добровільних організацій, які поступово розширювали свою діяльність, роль,
місію та значення у суспільстві. Вони еволюціонували від захисту інтересів
найманих працівників безпосередньо на робочому місці (підвищення зарплатні,
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покращення умов праці, техніки безпеки і ін.) до значно ширшого діапазону
діяльності (участь в управлінні виробництвом, налагодження системи профосвіти,
дозвілля, лікування, відпочинку тощо).
Від часу виникнення на землях Східної Галичини перших робітничих
взаємодопомогових фахових організацій до завершення Першої світової війни у
профспілковому русі можна виділити чотири етапи:
І – пошук, формування, каталізація та еволюція соціально-економічних й
культурно-освітніх ідей товариств (1817–1856 рр.);
ІІ – організаційно-правові та культурно-освітні досягнення фахових спілок
(1857–1870 рр.);
ІІІ – активна участь професійних спілок у різних формах роботи й боротьби
за інтереси робітництва, поділ профспілок за національною ознакою, їх
політизація (1870–1914 рр.);
IV – воєнна розруха, занепад профспілкового руху (1914–1918 рр.).
Аналізуючи основні віхи діяльності “Товариства взаємної допомоги членів
друкарської справи”, варто віддати шану ініціаторові заснування першої каси
взаємної допомоги адміністратору Є. Рулю, а також реформаторам цих кас в
загальноміське товариство друкарів – Ф. П’янтковському і Л. Скерлу.
Вищим етапом у процесі становлення та розвитку профспілкового руху в
Східній Галичині стало створення 1856 року загальноміського професійного
товариства взаємної допомоги друкарів Львова: професійна спілка вийшла за межі
друкарських підприємств, позбулася опіки та впливу адміністрації, а також
власників закладів і вже на власний розсуд формувала перспективи й шляхи свого
подальшого розвитку.
4. На вимогу соціальних запитів щодо профоб’єднань поступово формується
державне правове підґрунтя. Поява державного Промислового патенту 1859 року
полегшила процедуру створення профспілок, розширила перспективи для їх
розвитку майже в усіх галузях господарства. В нових умовах профспілки
прагнули не тільки забезпечити соціальні, економічні, культурні, освітні потреби
своїх членів, але й брали активну участь у формуванні робітничого та соціального
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законодавства. Зокрема професійні товариства Східної Галичини вимагали від
органів державної влади враховувати їхню колективну думку при формуванні
державної соціально-економічної політики, керуватися при її виробленні
суспільними інтересами громадянської злагоди і соціального партнерства.
Прогресивним для формування законодавчої бази професійних спілок стало
прийняття конституції Австро-Угорщини від 21 грудня 1867 р. Її положення
запроваджували законне право громадян на проведення зборів, створення
професійних об’єднань на виробництвах, свободу слова, вільне висловлення
думок в усній чи письмовій формі, у друкованих виданнях тощо.
Під впливом активізації діяльності профорганізацій у квітні 1870 р. влада
ухвалила закон “Про коаліційне право”, який легалізував організацію та
проведення страйків, виступів, забезпечував роботодавцям попереднє отримання
інформації про страйк, вимоги страйкарів, давав змогу організовувати запобіжні
заходи, тримати страйкарів під контролем.
Очевидним у галузі профспілкового законодавства є “внесок” роботодавців у
вироблення окремих положень промислового законодавства. У “Промисловому
статуті” від 15 березня 1883 р. зазначено, що промисловці та власники
виробництв на своїх підприємствах мали створювати під власним керівництвом та
опікунством професійні об’єднання.
Роботу профспілок регламентували статути. Метою створення та діяльності
профорганізацій були виробничо-технічні, соціально-економічні, культурноосвітні, лікувально-оздоровчі та інші заходи. Їх узгоджували відповідні органи
державної влади, які не допускали профспілок до участі в політичному житті.
Статути ставили доволі непрості завдання виховання членів спілки в дусі
християнської моралі, взаємоповаги та взаємопідтримки, відповідальності за свої
вчинки. До порушників трудової дисципліни застосовували різні види покарань,
чим намагалися дисциплінувати інших членів професійних товариств.
У загальному законодавча база сприяла помітному росту числа профспілок
Східної Галичини. Окрім організацій друкарів й приватних службовців, з’явилися
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професійні товариства братньої допомоги слюсарів, каменярів, теслярів, столярів,
будівельників, кахлярів, металістів, залізничників і ін.
5. Соціальним феноменом, з погляду сьогодення, видається історія створення
в червні 1848 р. професійного “Товариства приватних службовців” Галичини.
Воно проіснувало менше року, але був здобутий досвід, вельми важливий для
профспілкового руху. Організатори поставили перед собою мету – згуртувати
різнофахових найманих службових осіб (польових, гайових, лісових, механіків,
агрономів і ін.) для спільного вирішення проблем їх соціального захисту, що
згодом стане характерною ознакою профспілок. Організація першою в
територіальних межах Австрії заснувала власний друкований орган “Приватний
службовець” (“Urzędnik prywatny”). Його перший номер вийшов у Львові 17
серпня 1848 р. Роль профспілкової преси у формуванні та поширенні
профспілкового руху виявилася дуже важливою.
Наприкінці ХІХ ст. серед профспілок Східної Галичини особливе місце
посіло відновлене у Львові 1867 року “Товариство взаємної допомоги приватних
службовців”. Упродовж першого року існування воно зуміло реанімувати відділи
та створити нові осередки у 71 повіті Східної Галичини, Буковини, Західної
Волині, Холмщини й Підляшшя. Товариство мало вдалу організаційну структуру,
дієву головну управу та наглядову раду, авторитетні повітові відділи, численних
активістів, що забезпечило ефективну роботу. У 1893 р. в усій Австро-Угорщині
не було жодної подібної організації, яка б за короткий період досягла фінансового
успіху приватних службовців: регулярну фінансову підтримку, тимчасові та
постійні виплати непрацездатним особам, надання допомоги родинам скалічених,
загиблих, померлих, вдовам, дітям-сиротам.
6. У другій половині ХІХ ст. певні корективи у профспілковий рух на
галицьких землях внесли німецькі соціалісти. У 1869 р. у Львові створили першу
профспілкову організацію соціалістичної орієнтації під назвою “Товариство
поступове”, яка проіснувала недовго. До її складу увійшли лише члени державної
друкарні. Головною метою діяльності оголошувалася участь у боротьбі за
покращення умов побуту й праці, створення незалежних кас заощаджень.
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Головною подією 1870-х рр. в Східній Галичині стала організація і
проведення “Товариством поступовим” першого страйку, який відбувся у Львові
24–30 січня 1870 р. Його причиною стало зниження розцінок на виконані роботи в
поліграфії. Також не мала регламенту тривалість праці, складні її умови. В квітні
1870 р. в Австро-Угорщині вийшла постанова, яка легалізовувала перебіг та
організацію страйків. Цією постановою за рахунок працедавця дозволялося
оголошення локаутів, введення монополістичних умов.
7. Першим

дієвим

об’єднанням

освітян

на

землях

Галичини

стало

“Педагогічне товариство у Львові”. Виникло воно у 1868 р. завдяки державній
політиці Австрії у царині освіти. Своїми завданнями освітяни вважали активну
роботу, скеровану на ефективний розвій освітньої галузі, сприяння шкільній
реформі в Галичині, наданні матеріальної та моральної допомоги членам
організації. У “Педагогічне товариство” могли вступати вчителі й особи, які
цікавилися станом справ у народній освіті, діяльністю шкіл, вихованням молоді,
прагнули впливати на стан розвитку шкільництва, виховання й освіти. Пріоритетом у роботі управи “Педагогічного товариства” була реалізація програми
шкільної народної освіти із врахуванням різних освітніх рівнів, національних
проблем, заснування нових початкових та середніх навчальних закладів.
Помітним явищем в діяльності профспілок українських освітян стало
заснування товариства “Взаїмна поміч галицьких і буковинських учителів та
учительок”. Головною метою організації було надання членам безкоштовної
матеріальної, моральної та правової допомоги. Для розвитку просвітницької,
виховної та культурно-освітньої складової значну увагу управа приділяла
налагодженню та підтримці товариських відносин між викладачами навчальних
закладів, їх контактам з членами наукових і культурно-освітніх товариств.
Профспілка запрошувала лекторів, організовувала курси, створювала бібліотеки,
читальні, опікувалися дозвіллям, відкривала спеціалізовані фонди матеріальної
допомоги тощо. Професійні товариства освітян дбали про умови праці вчителів,
сприяли

відкриттю

нових

шкіл,

закликали

педагогів

до

співпраці

і

взаємодопомоги, вели активну роботу, скеровану на підвищення рівня освіти,
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забезпечення гідного матеріального, морального становища вчителів та різних
соціальних категорій учнів.
8. Ремісничі осередки Львова і його передмістя 7 квітня 1868 р. утворили
молодіжну спілку ремісників “Зірка” (“Gwiazda”). На відміну від інших товариств
“Gwiazdа” не створювала дочірніх організацій, що ізольовувало її. Ще діяло на
теренах Східної Галичини товариство ремісничої католицької молоді “Скала”,
сформоване спочатку не як професійне об’єднання. Та саме завдяки своїй
професійній діяльності “Скала” перейшла на профспілкові засади існування.
На початку 1884 р. у Львові виникає взаємодопомогове товариство українських ремісників “Зоря”. Його організатори та члени в руслі розвитку виховної й
культурно-освітньої роботи намагалися протистояти поширенню полонізаційних
процесів у середовищі українського робітництва. Товариство здійснювало
культурні, пізнавальні, освітні, краєзнавчі, спортивні, історичні, лікувальні,
відпочинкові та інші заходи, не забуваючи про захист членів організації. Через
відсутність керівного центру у товаристві не було єдності у прийняті рішень, в
практичних діях, протестах, виступах, що розпорошувало робітництво.
9. Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. роль та суспільна місія багатьох
профспілок вже не зводилася лише до того, аби бути посередниками між
робітниками і підприємцями на ринку праці. Відбувається об’єднання локальних
професійних товариств, утворення загальногалузевих спілок. У грудні 1893 р.
соціал-демократична робітнича партія Австрії виступила ініціатором створення
класових професійних спілок, а на її з’їзді у 1894 р. прийняли новий статут, де
першим пунктом рекомендували кожному партійцю вести

боротьбу за

профспілки. Цю ідею підтримали галицькі соціал-демократи, зокрема УСДП. Нові
ідеї та гасла сприяли динамічному зростанню кількості членів профспілок і навіть
зміцненню професійного руху в Галичині.
Незважаючи на домінування соціал-демократії в профспілковому русі, до
середини 90-х рр. ХІХ ст. профспілки в Галичині залишалися розпорошеними.
Автономно існувала значна кількість організацій (поліграфістів, залізничників,
службовців, будівельників, кравців і ін.), які вели незалежну діяльність. Під
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впливом соціал-демократичних, політичних, національних, релігійних й інших
організацій й ідей у профспілковому середовищі на галицьких землях відбувається помітне розшарування на прихильників моно- та поліетнічного розвитку.
При підтримці соціал-демократів від початку ХХ ст. активно розвивається
страйковий рух, що було зумовлено світовою економічною кризою. У 1900–
1903 pp.

в

Східній

Галичині

відбулося

70

робітничих

страйків,

які

супроводжувалися мітингами, зборами, демонстраціями, вічами. Частка страйків,
якими керували професійні спілки, становила упродовж 1894–1910 рр. від
третини до половини всіх виступів, решта тривала стихійно.
Однак процеси національного відродження стимулювали поділ профспілок за
національною ознакою. За вимогою часу створюються національні Профспілкові
комісії як найвищі керівні національні органи у профспілковому русі.
Загалом від часу появи та діяльності соціал-демократії взаємини між
професійними спілками та політичними партіями, що діяли на землях Східної
Галичини, все більше і більше узалежнювалися. Діяльність профспілок набувала
виразного національного, соціального, економічного спрямування, що вело до
розширення значення національних керівних центрів й нового переформатування
профспілкового руху.
10. Враховуючи поліетнічний характер населення краю, галицькі профспілки
на початковому етапі своєї діяльності згуртовували робітників й службовців
різних професій, національностей, що стало однією з характерних особливостей
формування

та

еволюції

профспілкового

руху

в

Східній

Галичині.

Профорганізації виступали посередниками між роботодавцями та робітництвом,
були їх надійними парламентарями у вирішенні різних спірних питань.
Міжнаціональне співвідношення членства у багатонаціональних профспілках
ніколи не було стійким та стабільним. Важливим показником, добутим на базі
встановлених національних ознак, став якісний склад членів профспілок. Так,
понад ¾ українців змушені були працювати на низькокваліфікованих, важких й
трудомістких роботах з низькою оплатою праці. Привілейоване становище на
виробництвах мали поляки та німці, рідше євреї.
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Під впливом культурно-етнічних, релігійних та інших чинників іноді між
представниками

поліетнічних

спілок

виникали

міжнаціональні

тертя

й

протиріччя. Саме це призвело до того, що у 1861 р. управа загальноміського
професійного об’єднання друкарів Львова ухвалила рішення про недопущення
євреїв у загальні профспілки, що стало першим офіційним міжнаціональним
розмежуванням в галицьких профспілках.
Поглиблення міжнаціональних суперечностей у галицькому суспільстві,
активізація національно-визвольних рухів спричинили складні процеси у
профспілковому русі. Це призвело до створення національних (української й
польської) профспілкових комісій, які вже від початку ХХ ст. активно
пропагували формування національного профспілкового руху, внаслідок чого
створено

чимало

нових

профоб’єднань,

відбулося

їх

національне

перезавантаження. Профспілки стають виразниками національних думок, ідей,
настроїв найманих робітників, їхнім колективним голосом, що нерідко мав
величезну силу й вагу.
Напередодні Першої світової війни потужний підйом профспілкового руху
йде на спад, загострюються міжнаціональні непорозуміння, економічна криза,
росте безробіття та ін. Ще більшого удару профспілковому руху завдала війна,
яка відвернула від мирної праці сотні тисяч спілчан і кинула їх у горнило воєнних
дій. Її трагічні наслідки, велетенські збитки, розруха, безробіття призвели до
загального зубожіння населення, унеможливлювали одноосібне існування. Саме
професійні спілки, навіть у надзвичайно важких умовах, були єдиними
організаціями, що ставали на захист своїх знедолених працівників.
Багатонаціональний склад населення Східної Галичини вирішально вплинув
на появу інтернаціональних професійних об’єднань, які також порушували
питання соціального захисту своїх членів. Право вважати історію цих об’єднань
своєю в однаковій мірі мають українці, поляки і інші їх члени. Під дією різних
чинників відбувалася поступова каталізація національних профорганізацій, яка
іноді супроводжувалася непорозумінням й ворожнечею.
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2. Спр. 3772. Справа про страйк нафтовиків м. Борислава, т.1, 152 арк.
3. Спр. 3775. Справа про страйк нафтовиків на території Красновського
повіту, т.2, 115 арк.
Оп.8.
4. Спр. 433. Донесення староства у Станіславові, 37 арк.
5. Спр. 557. Донесення староства у Станіславові про заворушення серед
залізничників, 36 арк.
Оп.25.
6. Спр. 13. Справа про затвердження та зміни до статуту товариства
взаємодопомоги студентів сільськогосподарської академії в м. Дублянах. Статут,
225 арк.
7. Спр. 46. Справа про реєстрацію товариства “Огниско” в м. Львові, 1875–
1912 рр., 57 арк.
8. Спр. 183. Справа про реєстрацію товариства “Сила”в м. Львові, 1891–
1912 рр., 16 арк.
9. Спр. 185. Справа про реєстрацію товариства “Огниво” в м. Львові, 1891–
1912 рр., 12 арк.
10. Спр. 624. Справа про реєстрацію товариства “Напшуд” в м. Львові, 1902–
1914 рр., 9 арк.
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11. Спр. 627. Справа про реєстрацію товариства “Стоваришування заводове
робітників пекарських” в м. Львові, 1902–1911 рр., 8 арк.
12. Спр. 1078. Справа про реєстрацію товариства “Стоваришування учнів
справи друкарської” в м. Львові, 1906–1911 рр., 11 арк.
13. Спр. 1084. Справа

про

реєстрацію

товариства

“Взаємна

допомога

учительська” в м. Львові, 1906–1911 рр., 27 арк.
14. Спр. 1454. Списки товариств м. Львова за 1908–1910 рр., 44 арк.
15. Спр.1618. Група мейсцовова “Звйонзек хшестияньскіх немцув в Галіції” в
Мирові. Статут, 1908–1912 рр., 21 арк.
16. Спр. 1627. Група мейсцовова «Звйонзек хшестияньскіх немцув в Галіції”
Нове село. Статут, 1908–1911 рр., 31 арк.
17. Спр. 1967. Списки товариств на території Галичини, 1909 р., 49 арк.
18. Спр. 1968. Списки товариств на території Галичини, 1909–1910 рр.,
192 арк.
19. Спр. 2030. Листи староства про внесення до реєстру товариства “Звйонзек
хшестияньскіх немцув в Галіції” в с. Брухенталь. Статут, 1909 р., 14 арк.
20. Спр. 2049. Листи староства про реєстрацію товариства “Звйонзек
хшестияньскіх немцув в Галіції” в Бурчицях. Статут. 1908–1909 рр., 20 арк.
21. Спр. 2186. Група мейсцовова “Звйонзек хшестияньскіх немцув в Галіції”
в с. Ганунин. Статут, 1909–1911 рр., 17 арк.
22. Спр. 2219. Група мейсцовова “Звйонзек хшестияньскіх немцув в Галіції”
в м. Долина. Статут, 1909 р., 6 арк.
23. Спр. 2473. Група мейсцовова “Звйонзек хшестияньскіх немцув в Галіції”
в с. Людвиківка. Статут, 1909 р., 11 арк.
24. Спр. 2583. Група мейсцовова “Звйонзек хшестияньскіх немцув в Галіції”
в с. Романівка. Статут, 1909 р., 11 арк.
25. Спр. 2622. Група мейсцовова “Звйонзек хшестияньскіх немцув в Галіції”
в с. Мужиловичі. Статут, 1909 р., 3 арк.
26. Спр. 3568. Статути товариств, 1910–1916 рр., 192 арк.
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27. Спр. 4403. Група мейсцовова “Звйонзек хшестияньскіх немцув в Галіції”
в с. Кимир. Статут, 1913 р., 12 арк.
Оп. 58.
28. Спр. 122. Зведені списки про наявність товариств в Галичині із
зазначенням їх назв і місця знаходження, 1886–1887 рр., 145 арк.
29. Спр. 210. Статут спілки робітників та сільськогосподарських товариств у
Львові, 1890 р., 26 арк.
30. Спр. 217. Прохання засновників філіалів Австрійського союзу робітників
металооброблювальної промисловості в Бориславі, Дрогобичі та ін. про
затвердження або зміну даних статутів та рішення з цього питання, 1904–1907 рр.,
95 арк.
31. Спр. 222. Прохання засновників філіалів Віденського союзу робітників
деревооброблювальної

промисловості

у

Львові,

Перемишлі

та

ін.

про

затвердження до даних статутів та рішення з цього питання, 1900–1903 рр.,
50 арк.
32. Спр. 225. Статути засновників товариств робітників деревооброблювальної промисловості у Кракові, Станіславі, Тернополі та ін., прохання та рішення
про їх затвердження, 1890–1899 рр., 105 арк.
33. Спр. 226. Статути товариств єврейських робітників деревооброблювальної промисловості “Напшуд” у м.Коломиї, 1898–1899 рр., 17 арк.
34. Спр. 227. Повідомлення окружних судів про реєстрацію товариства
будівельників у Львові, Коломиї та ін. з додаванням статутів, 1902–1906 рр.,
77 арк.
35. Спр. 230. Статут філіалу Віденського союзу будівельних робітників у
Львові та Кракові, прохання управи та рішення про його затвердження, 1908 р.,
6 арк.
36. Спр. 232. Статути філіалів Львівського союзу будівельних робітників для
Галичини і Буковини в м. Ярослав та Броди, 1906 р., 34 арк.
37. Спр. 233. Статути товариств будівельних робітників “Огниво” у Львові,
Стрию i ін., 1895–1899 рр., 90 арк.
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38. Спр. 237. Статут товариства “Польський професійний союз будівельних
робітників у Львові”, 1908 р., 11 арк.
39. Спр. 240. Статут товариства робітників керамічної промисловості у
Львові, 1907 р., 4 арк.
40. Спр. 341. Статут товариства мельників у Львові, 1898–1907 рр., 25 арк.
41. Спр. 245. Статут товариства гірничих інженерів у Львові, Станіславі,
1900–1905 рр., 62 арк.
42. Спр. 247. Статут товариства робітників соляних копалень у Болехові,
1898 р., 25 арк.
43. Спр. 251. Статут філіалу “Віденського союзу текстильних робітників” у
Станіславі, Снятині та ін., 1904–1906 рр., 62 арк.
44. Спр. 272. Справа про організацію та діяльність товариства поштових
працівників Галичини, 1869–1906 рр. 39 арк.
45. Спр. 279. Статут ремісничого товариства “Гвязда” у Львові, Тарнові та ін.
з проханням про його затвердження, 1878–1886 рр., 50 арк.
46. Спр. 288. Статут товариства українських ремісників “Зоря” у Львові,
Перемишлі, Коломиї та прохання про їх затвердження, 1890–1897 рр., 32 арк.
47. Спр. 290.

Статути

товариств

українських

ремісників

“Зоря”

і

промисловців “Родзіна” у Львові та прохання про їх затвердження, 1908 р., 16 арк.
48. Спр. 315. Статут товариства столярних робітників “Згода” у Львові та
прохання про його затвердження, 1904 р., 22 арк.
49. Спр. 328. Статути товариства Взаємодопомоги для Галичини і Буковини у
Львові, 1901–1904 рр., 21 арк.
50. Спр. 354. Статут товариства Взаємодопомоги перукарів у Львові, 1907 р.,
13 арк.
51. Спр. 488. Статут єврейського товариства взаємодопомоги учнів вищих
шкіл у Дрогобичі, прохання та рішення про його затвердження, 1897 р., 15 арк.
52. Спр. 571. Статути студентських товариств у Львові, 1889 р., 7 арк.
53. Спр. 577. Статути українських педагогічних товариств, 1900–1906 рр.,
84 арк.
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54. Спр. 1500. Повідомлення в Центральну статистичну комісію про наявність товариств в Галичині у 1895 р. із зазначенням їх знаходження, 28 арк.
Ф. 207. Крайове нафтове товариство
Оп. 1.
55. Спр. 1557. Документи та матеріали про діяльність Крайового нафтового
т-ва, 1879–1939 рр., 284 арк.
Ф. 309 . Наукове товариство ім.Шевченка
Оп. 1.
56. Спр. 1667. Праця В. Нагірного “З моїх споминів”, 217 арк.
Ф. 861. Дрогобычское окружное горное управление
Оп.1.
57. Спр. 1. Материалы по выборам членов правления рабочих французского
комерческого общества группы ІІ в г. Бориславе з целью выработки устава
“Братской кассы”, 1891–1899 гг., 44 арк.
58. Спр. 3. Переписка з Краковским горным староством о назначении
правления членов “Братской кассы” компании Коменциаль Франсе и о ее
деятельности, 1892–1898 гг., 38 арк.
59. Спр. 4. Переписка с правлением братской кассы скважин Галицкого
кредитного банка в г. Трускавце и Бориславе об объединении братских касс
горных предприятий в селах Сходнице и Урыче, 1892– 1896 гг., 15 арк.
60. Спр. 6. Дело о принудительном взимании задолженности в “Братскую
кассу” в сумме 8 111 злотых с фирмы “Гартенберг, Либерман и Вагман” в
Бориславе, 1895–1897 р., 199 арк.
61. Спр. 7. Жалоба рабочих акционерного нефтяного общества компании
“Коммерциаль франсе” в г. Бориславе на начальника службы движения
указанного общества Ратка Н. за обман рабочих с целью наживы, 1895 г., 4 арк.
62. Cпр. 11. Заявление робочих акционерного общества компании Комерциаль Франсе о возвращении им членських взносов с приложеним списков,
40 арк.
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63. Спр. 14. Переписка с Краковским горным староством о предоставлении
“Братской

кассе”

средств

на

строительство

общественной

больницы

в

г. Бориславе, 1897–1899 гг., 18 арк.
64. Cпр. 15. Список членов правлений Братских касс в г.Бориславе, 7 арк.
65. Спр. 19. Образец книжки члена братской кассы акционерного нефтяного
общества “Компании комерциаль Франсе в Бориславе, 24 арк.
66. Спр. 24. Списки членов правления братских касс в Бориславе, 1898 г.,
15 арк.
67. Спр. 24 а. Переписка с Краковским горным староством о утверждению
решений касающихся объдинения братских касс компании “Комерциаль франсе
группа І” и “Опачность Божа группа ІІ” в г. Бориславе, 1900 г., 6 арк.
68. Спр. 26. Дело по иску купца Фишмана Ляйба к “Братской кассе”
акционерного нефтяного общества в г. Бориславе об уплате 73 корон за продукты
питания для больного члена кассы Кидлеша Константина, 1901 г., 5 арк.
69. Спр. 27. Дело по рассмотрению жалобы рабочего Ткача Василия об
освобождении его с работы без предупреждения, 1901–1902 гг., 11 арк.
70. Спр. 28. Список рабочих, вдов и сирот, которым были возвращены
членские взносы из братской кассы “Благословенство Боже”, 38 арк.
71. Спр. 32. Переписка

с

“Братской

кассой”

акционерного

нефтяного

общества “Борислав” в г. Бориславе, другими кассами и банками о принятии
депозитных вкладов и других ценных документов Дрогобычского горного
управления, 1902–1903 г., 29 арк.
72. Спр. 34. Жалоба Бахрановской Розалии и других вдов и сирот о выплате
им посмертного пособия по трагически погибших в бориславской шахте рабочих
из-за отсутствия техники безопасности, 1903 г., 13 арк.
73. Спр. 39. Жалоба больного Калитки Теофиля об отказе в лечении его и
выплате ему денежного пособия, 1905 г., 3 арк.
74. Спр. 42. Дело о рассмотрении жалоб Якуба Ласта о снижении ему
членских взносов, уплачиваемых в “Братскую кассу”, 1908–1914 г., 38 арк.
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75. Спр. 43. Сведение братской кассы акционерного нефтяного общества
“Борислав” в Бориславе Дрогобычскому окружному горному управлению о
совместимых расходах на содержание больницы за время с 1 июля по 30 сентября
1909 г., 1910 г., 5 арк.
76. Cпр. 48. Переписка с “Братской кассой” акционерного нефтяного общества “Борислав” о предоставлении ссуд из депозитных вкладов членам кассы под
залог их недвижимого имущества, 44 арк.
Державний архів Івано-Франківської області
Ф. 6. Станіславське повітове староство, м. Станіслав
Оп. 2.
77. Спр. 52. Колективні договори і листування з галузевими профспілками з
питань їх заключення, 88 арк.
Ф. 262. Станіславський інспекторат праці 45-го округу, м. Станіслав
Оп. 1.
78. Спр. 698. Акти обстеження промислових підприємств, 115 арк.
Державний архів Львівської області
Ф. 47. Львівське міське староство
Оп.1.
79. Спр. 54. Профспілки культосвітніх працівників, 218 арк.
Ф. 110. Львівське гродське староство
Оп.1.
80. Спр.806.Товариство ремісників “Побратим, м. Львів, 29 арк.
Ф. 295. Товариство українських ремісників і промисловців “Зоря” у
Львові
Оп. 1.
81. Спр. 1. Фрагменти касової книги товариства за 1884–1913 рр., 38 арк.
82. Спр. 29. Матеріали (звіти, резолюції, листування та ін.) про діяльність
товариства та його філій за 1932 р., 135 арк.
83. Спр. 63. Матеріали (звіти, листування та інше) про діяльність товариства
“Зоря” та його філіалів), 160 арк.
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84. Спр. 64. Матеріали (звіти, листування та інше) про діяльність товариства
“Зоря” та його філіалів), 16 арк.
Ф. 301. Товариство українських робітників “Сила” у Львові
Оп. 1.
85. Спр. 1. Списки членів спортивної секції товариства “Сила”. Прохання про
дозвіл на публічну збірку на користь товариства, 42 арк.
86. Спр. 2. Книга протоколів загальних зборів товариства “Зоря”, 29 арк.
87. Спр. 6. Переписка з відділами і організаціями, 36 арк.
88. Спр. 7. Кореспонденція, отримана від організацій з організаційних питань, і листи особистого характеру, 24 арк.
89. Спр 13. Правила відвідання товариства і діяльності його філіалів. Протест
“українських робітників” Львова, 206 арк.
90. Спр. 15. Статут українського товариства у Львові “Сила”, 17 арк.
91. Спр. 66. Матеріали (звіти, листування та інше) про діяльність товариства
та його філіалів, 77 арк.
Державний архів Тернопільської області
Ф. 2. Тернопільське повітове староство, м. Тернопіль
Оп. 3.
92. Спр. 781. Профспілки службовців органів влади і Тернопільської міської
управи, 25 арк.
Ф. 231. Тернопільське воєводське управління
Оп. 1.
93. Спр. 1590. Огляд стану сільського господарства у воєводстві, 98 арк.
Ф. 262. Прокуратура Тернопільського окружного суду
Оп.1.
94. Спр. 698. Страйковий рух у Тернопільському воєводстві, 180 арк.
Ф.278. Тернопільський інспекторат праці
Оп. 1.
95. Спр. 31. Профспілковий рух у Тернопільському воєводстві, 133 арк.
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ІІ. Збірники документів і матеріалів
96. Закон об общих делах всех земель Австрийской монархии и о порядке
управления ими, 21 декабря 1867 г. // Сборник документов по истории нового
времени. Экономическое развитие и внутренняя политика стран Европы и
Америки. 1870–1914. М.: Высшая школа. 1989. С.241–245.
97. Історія Львова в документах і матеріалах. Збірник документів і
матеріалів. К.: Наукова думка. 1986. 422 с.
98. Оповістка мінїстра торговлї за порозумінєм з мінїстром внутрішних справ
з 16. серпня 1907 в справі основи промислового устава // Вістник законів
державних для королївств і країв, заступлених в радї державній. Річник 1907. №
199. Вип.LХХХІХ. Відень. 1907. С.757–822.
99. Привілеї міста Львова (XIV–XVIII ст.) / Упорядник М. Капраль, наук. ред.
Я.Дашкевич, Р.Шуст. Львів: МГКО “Документальна скарбниця Львова”. С.504–
509.
100. Соціальна боротьба у місті Львові в XVI–XVIII ст. Збірник документів.
Львів: Вид-во Львівського університету. 1961. 444 с.
101. Український національно-визвольний рух на Прикарпатті в ХХ столітті:
документи і матеріали / Відп. ред., співупоряд. М. Кугутяк. Івано-Франківськ:
ЛІК. 2012. Т. 1. 600 с.
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Додаток А.
Список наукових праць за темою дисертації

Додаток А.1

Монографія
1. Берест І. Історія професійних спілок України (Східна Галичини 1817–1918 рр.). Львів.
2017. 768 с.
Рец.:
Зачепа А. Рецензія на монографію: Берест І. Історія професійних спілок України (Східна
Галичина 1817–1918 рр.). Львів: Ліана-М. 2017. 768 с. // СХІД. 2017. № 5. С. 107–108.
Красівський О. Історія професійних спілок Східної Галичини крізь призму маловідомих
джерел. Рецензія на монографію: Берест І. Історія професійних спілок України (Східна
Галичина 1817–1918 рр.). Львів: Ліана-М. 2017. 768 с. Україна–Польща: історична спадщина і
суспільна свідомість. [відп. ред. Микола Литвин]. Національна академія наук України, Інститут
українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів. 2017. Вип. 10. С. 151–153).
Додаток А.2
Статті у фахових виданнях:
2. Берест І. Зародження та діяльність перших профспілок на українських землях у ХІХ ст.
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. 2012. № 4. С. 76–83.
3. Берест І. Профспілковий рух в Східній Галичині у часи національно-визвольних
змагань (1914–1921 рр.). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного
університету ім.В.Гнатюка. Серія: Історія. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2013.
Вип. 2. Ч. 1. С. 43–47.
4. Берест І.Р. Огляд політичної ситуації в Східній Галичині у часі появи та роботи
профспілок. Грані. Т. 16. № 6. 2014. С. 150–154.
5. Берест Р.Я., Берест І.Р. Профспілки Східної Галичини у роки Великої війни та
повоєнної відбудови. Грані. Т.17. № 7. 2014. С.119–124. (Особистий внесок автора становить 60
%).
6. Берест Р.Я., Берест І.Р. Спільне та відмінне у розвитку профспілок Галичини першої
чверті ХХ століття та сучасної України: компаративний аналіз. Грані. Т. 18. № 8. 2014. С. 148–
152. (Особистий внесок автора становить 60 %).
7. Берест І.Р. Сучасні погляди на розвиток історіографії щодо питання дослідження історії
профспілкового руху Східної Галичини (1772–1919 рр.). Вісник академії праці і соціальних
відносин Федерації профспілок України. 2014. № 2. С. 101–106.
8. Берест І. Джерельна база історії професійних спілок Східної Галичини до початку та в
роки Першої світової війни. Вісник національного університету “Львівська Політехніка”.
“Держава та армія”. № 784. Львів. 2014. С.6 4–69.
9. Берест І. Передумови формування та розвиток професійних спілок Східної Галичини
кінця XVIII – початку ХХ ст. на основі аналізу архівних матеріалів. Наукові записки
Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Тернопіль. 2014.
Вип. 1. Ч. 1. С. 215–218.
10. Берест І. Розвиток та діяльність “Товариства взаємної допомоги приватних
службовців” Галичини в 1867 році. СХІД. № 5 (151). Вересень-жовтень 2017 р. C. 29–33.
11. Берест І. Зародження, розвиток та діяльність першої профспілки друкарів Східної
Галичини в 1817–1848 рр. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного
університету ім. .В. Гнатюка. Серія: Історія. Тернопіль. 2017. Вип. 2. Ч. 1. С. 37–43.
12. Берест І. Страйкова боротьба з участю профспілок у Східній Галичині у другій
половині ХІХ – на початку ХХ століття. Грані. Т. 20, № 10. 2017. С. 115–120.
13. Берест І. Аналіз львівської профспілкової преси поліграфістів на прикладі часописів
“Czcionka” і “Przewodnik dla spraw drukarsko-litograficznych”. Грані. Т.21, №11. 2017. С.17–21.
14. Берест І. Діяльність товариства “Взаїмна поміч українського вчительства” в роки
Першої світової війни. Воєнно-історичний вісник: Збірник наукових праць Національного
університету оборони України. К. 2017. Вип. 2 (24). С. 27–32.
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15. Берест І. Діяльність та реорганізація львівських профспілок “Стоваришування взаємної
допомоги членів друкарської справи” та “Товариства Поступового” в середині ХІХ століття.
Сумський історико-архівний журнал. 2017. № ХХІХ. С. 32–40.
16. Берест І. Законодавча база формування та розвитку профспілкового руху у Східній
Галичині др. пол. ХІХ – початку ХХ століття. Народознавчі зошити. № 6. 2017. C. 1419–1424.
17. Берест І. “Товариство взаємної допомоги приватних службовців” Галичини: аналіз
статуту та діяльності. Українознавчий альманах. Вип. 22. К.: “Міленіум+”, 2017. С. 72–77.
18. Берест І. Діяльність “Стоваришування взаємної допомоги друкарів” Львова в останній
чверті ХІХ століття. Scientific Journal “Virtus”. Issue # 20. Part 2. January. 2018. Р. 69–74.
19. Берест І. Діяльність педагогічних профспілкових товариств в кінці ХІХ – на початку
ХХ століття в Східній Галичині на прикладі “Товариства вчителів вищих шкіл”. Scientific
Journal «Virtus». Issue # 24. May. 2018. Р. 151–158.
20. Берест І. Загальноміське професійне товариство взаємодопомоги друкарів Львова в
1856–1867 роках. Аналіз діяльності. Грані. Т. 21, № 11. 2018. С. 6–13.
21. Берест І. Перші робітничі каси взаємної допомоги львівських друкарів. Аналіз
діяльності. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету
ім. В. Гнатюка. Серія: Історія. Тернопіль. 2018. Вип. 2. Ч. 1.С. 18–21.
22. Берест І. “Товариство поступове” львівських друкарів. Роль, значення та діяльність.
Гілея: науковий вісник. К. 2018. Вип. 138 (11). Ч.1. Історичні науки. С. 26–30.
Додаток А.3
Опубліковані праці апробаційного характеру:
1. Берест І. Культурно-освітня діяльність профспілок Східної Галичини на переломі ХІХ –
ХХ ст. Історико-культурні пам’ятки Прикарпаття та Карпат – важливі об’єкти в розвитку
туризму: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 21–
22 березня 2013 р.). Львів. 2013. С. 329–333.
2. Берест І., Берест Р. Дорадянські професійні спілки Східної Галичини та їх діяльність в
галузі культури, освіти та дозвілля робітництва. Збалансований розвиток туристичних регіонів:
національний та світовий досвід: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної
конференції (Львів, 25–26 квітня 2013 р.). Львів, 2013. С. 348–350. (Особистий внесок автора
становить 60 %).
3. Берест І. Зародження, розвиток та діяльність перших професійних спілок на землях
України. Європейський Союз – Польща – Україна: суспільно-політичний, соціально-економічний
та управлінський аспекти співпраці: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної
конференції (Львів, 19–20 квітня 2013 р.). Львівський регіональний інститут управління
Національної академії державного управління при Президентові України. Львів, 2013. С. 245–
249.
4. Берест І. Культурно-освітній розвиток профспілок Східної Галичини кінця ХІХ –
початку ХХ століть. Україна в контексті Європейської історії: матеріали Всеукраїнської
наукової конференції (25–28 березня 2014 року). Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. С. 117–
122.
5. Берест І. Роль профспілок у політичних процесах Східної Галичини(1772–1914 рр.).
Приятель українців. 150 років від дня народження Р.Ф. Кайндля. Збірник наукових статей за
матеріалами міжнародної наукової конференції “150 років від дня народження Р.Ф.Кайндля”,
23 вересня 2016 р. Чернівці, 2017. С. 27–34.
6. Берест І.Р. Газета “Сzcionka” – перший часопис львівської профспілки друкарів. Історія
зародження і розвиток профспілкового руху в Україні: Збірник тез міжн. наук.-практ. конфер.
з нагоди 200-річчя створення першої профспілкової організації на українських землях (м. Львів,
9 листопада 2017 р.). К., 2017. С. 89–95.
7. Берест І. Діяльність та розвиток професійної спілки “Стоваришування взаємної
допомоги львівських міських ремісників”. IV Всеукраїнська науково-практична Інтернетконференція “Документ в інформаційному просторі ХХІ століття: виклики, завдання і
перспективи”, 6–7 грудня 2018 р. Львів, 2018. С. 15–22.
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Додаток Б. Зведені таблиці
Загальноміське професійне Товариство взаємодопомоги друкарів Львова. Керівний склад
у 1856-1865 роках
Додаток Б.1
Таблиця 1
Рік
Голова
Заступник голови
Секретар
Члени управи
1856

Войцех Mаргаш

Лукаш Скерл

Францішек
П’янтковський

1861

Войцех Mаргаш

Валентин Годак

Францішек
П’янтковський

1862

Войцех Mаргаш

Валентин Годак

Францішек
П’янтковський

1865

Войцех Mаргаш

Валентин Годак

Францішек
П’янтковський

Фердинанд
Фердинандьєго;
Вільгельм Лайтнер;
Антоній Петрашевич;
Андрій Косткевич;
Вавринець Пруський;
Марцін Волошкевич;
Антоній Вишневський;
Стефан Гучковський
Лукаш Скерл; Василь
Сеницький; Фердинанд
Фердинандьєго;
Олександр Скланський;
Юзеф Тодшиндлер;
Францішек Твардовській;
Ян Нєдопад; Андрій
Мотилевський, Гердович,
Братро, Бучовецький,
Щуровський; Антоній
Петрашевич
Стефан Гучковський; Ян
Крас; Вільгельм Ляйтнер;
Антон Міснякевич; Ян
Недопад; Антон
Петрашевський,
Вавринець Пруський;
Олексадр Скланський;
Антон Поланський;
Василь Сеницький,
Станіслав Вуфка;
Фердинанд
Фердинандьєго
Еміль Антонєвич;
Вільгельм Ляйтнер;
Олександр Левай; Стефан
Гучковський; Ян Крас;
Андрій Мотилевський; Ян
Недопад; Антоній
Вишневський; Лукаш
Скерл; Францішек
Твардовський; Марцін
Валашкевич; Aнтоній
Маньковський; Станіслав
Вуфка
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Фінансовий стан фонду хворих та інвалідів
Каси взаємодопомоги загальноміського Стоваришування друкарів Львова упродовж
1857–1866 рр.
Додаток Б.2
Таблиця 2
Загальний Видано
Залишок
Рік/
К-сть прибуток
коштів Придбано
в касі:
(гульден/
півріччя членів (гульден/ (гульден/ (гульден/
крейцар)
крейцар) крейцар)
крейцар)
1
2
3
4
5
6
1857/ІІ
76
?
?
?1 103,14
1858/І
76
?
?
?
1 339,20 .
1858/ІІ
71
2 277,45
607,23
1670,23
1
2
3
4
5
6
1859/І
67
2 697,86
226,83
Облігації
2 153,30
на 317,73
1859/ІІ
77
2 706,83
370,54
2 336,79
1860/І
79
3 235,46
401,88
2 833,58
1860/ІІ
немає даних
1861/І
91
4 249,65
352,76
Облігації
3 383,98
на 513,00
Облігації
1861/ІІ
86
4 899,94
541,43
4 358,51
на 210,00
1862/І

87

5 253,77

629,35

Облігації
на 106,00

4 924,42

1862/ІІ

82

5 448,98

781,23

Облігації
на 217,67

4 667,25

1863/І

82

5 731,96

590,06

0

5 141,90

1863/ІІ

82

5 822,22

705

4 967,82

1864/І

70

5 767,35

1 721,55

Облігації
на 149,7
Облігації
на 960,81

1864/ІІ

73

5 992,70

362,90

0

5 629,80

1865/І
1965/ІІ

79
85

6 331,82
6 376,97

914,88
613

0
0

5 416,94
5 763,97

1966/І

73

6 481,26

975,18

0

5 506,08

4 045,80
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Динаміка появи та діяльності друкарських профспілкових організацій

Назва профспілкової
організації
Товариство та каса
взаємної допомоги
друкарів
при
друкарні Піллера
Каса
взаємодопомоги при
державній друкарні
Львова
Робітнича
каса
взаємодопомоги при
друкарні культурноосвітнього закладу
ім.Оссолінських
Товариство взаємної
допомоги
членів
друкарської справи
«Товариство
поступове»
львівських друкарів

Місце
Роки
діяльності
діяльності
Львів
1817-1852

Львів

Керівний склад
профспілки
Є.Л.Руль,
Я.Метзлер,
Я.Сулковський

Львів

1833-1856

Львів

Й. Шмідт

Львів

1847-1850

Львів

Л.Скерл

Галичина

1856-1901

Львів

Галичина

1869-1872

Львів

Товариство
Галичина
львівських друкарів
«Вогнище»

1875-1926

Львів

Радикальна
Львів
профспілкова
організація друкарів
«Гурток лівиці»
Профспілкове
друкарське
Львів
товариство
«Поступ»

1869-1872

Львів

В.Маргаш, Л.Скерл,
А.Тромпетеур,
Ф.П’янтковський
Я.Гошовський,
Й.Данилюк,
А.Вишневський,
Щ.Беднарський
С.Анчарський,
С.Байле, Я.Губель,
С.Гучковський,
А.Маньковський
Щ.Беднарський,
Ю.Сенюк,
Я.Гошовський

Профспілкове
товариство
Львів,
допоміжного
Варшава
персоналу друкарів
та відливачів літер

Місце осередку

Додаток Б.3
Таблиця 3

1873-1874

Львів

1903-1920

Львів

Щ.Беднарський,
В.Годак,
Л.Зубалевич,
А.Маньковський,
Й.Вишневський
К.Шеремета,
П.Климкович,
М.Станечек,
М.Левицька, М.Кост

427

Профспілкове товариство львівських друкарів «Вогнище». Керівний склад
організації за 1875-1879 рр.
Додаток Б.4
Таблиця 4
Рік

Голова

Заступник
голови

Секретар

Члени управи

1875 А.Маньковський К.Гучковський

К.Ласковський

1876 Я.Міттіг

К.Ласковський

Міттіг,
Данилюк,
Губель, Гошовський,
Ваньчинський,
Косткевич,
Плажиєвич,
Хехлінський
Губель,
Данилюк,
Біркенмаєр,
Гошовський,
Гучковський,
Ваньчинський, Пиж,
Плажиєвич,
Хехлінський
Міттіг, Вартинський,
Ваньчинський,
Данилюк,
Валек,
Гучковський,
Сенюк, Хехлінський,
Фогельман,
Муравель
Сендерман, Шустер,
Беднарський, Міттіг,
Томашеський,
Валек,
Ваньчинський,
Розкішний, Лазор,
Плоцький
Плажиєвич, Валек,
Древневський,
Данилюк,
Сендерман,
Ф.Маньковський,
Сенюк,
Міттіг,
Томашевський,
Беднарський
Сендерман,
Томашевський,
Валек, Катнер,
Муравель, Данилюк,
Стронський, Алшер,
Плажиєвич,
Древневський

Й.Сенюк

1877 А.Маньковський Я.Біркенмаєр

К.Ласковський

1878 Я.Гошовський

Я.Вартинський

К.Ласковський

1879 Я.Гошовський

К.Шустер

К.Ласковський

1880 О.Левай

К.Шустер

К.Ласковський

Баланс
коштів,
крона

586,05

547,00

?

496,05

?
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Динаміка зменшення заробітної плати та підвищення ціни на деякі продукти
харчування у Східній Галичині у 1901-1902 рр.
Додаток Б.5
Таблиця 5
Роки
1901
1902

Зарплата на день у кронах
муляр
4,00
3,78

тесляр
3,00
3,00

Вартість продуктів у кронах

слюсар
4,00
3,50

1 кг житнього хліба
0,44
0,50

1 кг солонини
1,34
1,45

Страйковий рух у Східній Галичині у 1892-1900 рр.

Роки
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

Страйками охоплено
В них
В тому
Кількість страйків Підприємства робітників числі
страйкували
1
11
120
120
1
92
5600
5600
1
50
105
100
9
108
3746
3352
9
144
2784
1818
6
38
1420
1218
9
103
592
462
3
3
727
44
14
87
4099
960

Кількість
страйкових
поденщин
5880
56000
500
30659
33192
7881
8846
65
59451

Страйкова боротьба в Східній Галичині у 1901-1902 рр.

Роки
1901
1902

Кількість страйків

Підприємства
охоплені страйками

13
11

85
234

Додаток Б.6
Таблиця 6

Додаток Б.7
Таблиця 7

Кількість робітників
зайнятих
страйкуючих
5026
6631

3635
5213

429

Середня заробітна плата робітників Львова станом на 1893 р.
Додаток Б.8
Таблиця 8
Кваліфікація
Кваліфікований майстер
Напівкваліфікований майстер
(челядник)
Некваліфікований майстер
(поденщик)

Заробітна плата, у кронах
За день
за місяць (25,5 днів)
3,75
96
3,00

76

1,50

38

Мінімальні щомісячні витрати на утримання робітничої сім’ї, яка складалася з
чотирьох осіб, станом на 1893 р. у Львові
Додаток Б.9
Таблиця 9
Найменування витрат
Харчування
Квартплата
Інші витрати
Разом витрати за місяць
Середньостатистична зарплата

Сума витрат, у кронах
50
35
25
110
70

Динаміка доходів та витрат робітників Східної Галичини у 1895-1913 рр., у кронах
Додаток Б.10
Таблиця 10
Роки
1895-1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913

Харчування Квартплата
і одяг
100
100
101
107
106
110
110
112
110
116
114
119
118
121
122
125
130
130
133
134
138
141
135
148
141
156
150
164
158
172

Паливо
100
102
105
107
111
110
111
114
132
136
136
138
130
140
152

Середньо- Номінальна
статистичні
зарплата
100
100
102
100
107
100
110
99
111
95
115
99
118
99
122
110
130
117
134
117
138
118
138
115
143
115
152
125
160
132

Реальна
зарплата
100
98
93
90
86
86
84
90
90
87
86
83
80
82
82
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Страйковий рух у Східній Галичині у 1901-1912 рр.
Додаток Б.11
Таблиця 11

Роки
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912

Страйками охоплено
В них
В тому числі
Кількість страйків Підприємства робітників страйкували
13
10
19
34
33
63
39
13
20
28
22
8

85
152
234
568
513
546
203
55
139
190
548
121

5026
6445
6649
9136
10571
5248
6345
1453
6547
5377
8125
1434

3675
5067
5459
8075
9159
3954
4296
1104
4877
4103
6910
852

Кількість
страйкових
поденщин
23244
53997
42211
175852
170961
70451
32479
11589
17325
73088
84096
21083

Динаміка виходу профспілкових газет друкарського напряму Галичини у ХІХ ст.
Додаток Б.12
Таблиця 12
№п/п
1
2
3

Назва часопису (в оригіналі)
Czcionka
Naprzód
Praca

Місце видання
Львів
Львів
Львів

Час виходу
1872-1876
20.01.1877
1878

4

Z dziedziny sztuki drukarskiej

Варшава

1878-1879

5
6
7

Budzik
Ognisko
Przewodnik dla Spraw
Drukarsko-Litograficznych
Ognisko
Drukarz i Księgarz
Przegląd Drukarski

Краків
Львів

Додаток до «Gazety
PrzemysłowoRzemieślniczej»

1883
1885

Два номери

Львів
Львів
Варшава
Перемишль

1889-1893
1895-1900
1897-1901
1898-1899

8
9
10

Примітка
сигнальний номер
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Етапи розвитку професійних спілок Східної Галичини у 1817-1918 рр.

№ п/п
1

Хронологічні межі
1817-1856

2

1857-1870

3

1870-1914

4

1914-1918

Додаток Б.13
Таблиця 13

Особливості розвитку
Пошук, формування, каталізація та еволюція соціальноекономічних й культурно-освітніх ідей товариства
організаційно-правовий та культурно-освітній розвиток
фахових спілок
активна участь професійних спілок у різних формах роботи
й боротьби за інтереси трудящих мас
воєнна розруха, припинення діяльності профспілок,
занепад профспілкового руху

Територіальне поширення Профспілкової комісії у Східній Галичині станом
на 1899 р.
Додаток Б.14
Таблиця 14
Назва галузевої профспілки
Залізничники
Зв’язківці
Металісти
Гірники
Нафтовики
Газодобувники
Деревообробники
Трикотажники
Будівельники
Хіміки
Поліграфісти
Кравці
Шевці
Сільськогосподарські робітники
Споживча промисловість
Сфера обслуговування
Працівники торгівлі

Представництва організації у регіоні
Борислав, Дрогобич, Львів, Луцьк, Станіславів,
Тернопіль
Стрий, Станіславів, Рава-Руська, Львів
Львів, Коломия, Битків
Калуш, Стебник
Борислав, Дрогобич, Перегінськ, Східниця, Устрики
Долішні
Борислав, Дашава, Теснів, Тустаноичі
Львів, Станіславів, Стрий
Львів
Львів, Станіславів, Тернопіль
Яворів
Львів, Перемишль
Борислав, Львів
Львів, Тернопіль
Бережани, Броди, Копиченці, Рава-Руська
Львів, Тернопіль, Станіславів, Стрий
Львів, Тернопіль, Станіславів, Стрий, Дрогобич
Львів, Станіславів
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Розподіл профспілок та організацій профспілкового характеру за національною
ознакою
Додаток Б.15
Таблиця 15
Назва організації
Рік створення
Національна
Представництво
приналежність
Товариство взаємної 1856
Поліетнічна
Львів,
Станіславів,
допомоги
членів
Перемишль
друкарської справи
Товариство взаємної 1867
поліетнічна
Львів,
Тернопіль,
допомоги приватних
Зборів,
Борщів,
службовців Галичини
Бережани, Броди, Бучач,
Дрогобич,
Долина,
Угерці,
Гусятин,
Коломия, Косів, Радехів,
Мостиська,
Надвірна,
Перемишль, Більшівці,
Рава-Руська,
Самбір,
Станіславів,
Снятин,
Турка, Жидачів, Жовква,
Заліщики,
Золочів,
Яворів
Педагогічне
1868
поліетнічна
Львів, Дрогобич, Колотовариство у Львові
мия, Перемишль, Станіславів, Тернопіль, Сокаль, Бережани, Хирів,
Радехів, Яворів, Жовква,
Бібрка, Ходорів, Звенигород, Цеперів, Дмитровичі, Дубляни, Годовиця, Городок, Гряда,
Кам’янопіль, Кротошин,
Новий
Яричів,
Малечковичі, Малехів, Миклашів, Наварія, Підберізці, Пікулівці, Поршна, Нові Стрілища, Скнилів, Сокільники, Щирець, Шоломия, Трибоківці, Винники, Вовків, Вибранівка, Замарстинів, Зимна Вода, Знесіння, Зубра, Журавно
Молодіжне
1868
поліетнічна
Львів
товариство ремісників
«Gwiazda»
Товариство руських 1884
українська
Львів
ремісників «Зоря»
Братська
каса 1891
французької комерц.
компанії з видобутку
озокериту в Бориславі

французька

Борислав, Дрогобич
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Загальне
робітниче 1898
товариство «Znicz»
Робітниче товариство 1899
«Zgoda»

польська

Загальноробітниче
товариство
«Jad
Chazoka»
Загальнопрофспілкове
товариство
«Brüderlichkeit»
Товариство
русинських
робітників «Воля»
Товариство «Взаїмна
поміч
українського
вчительства»

1899

єврейська

1899

єврейська

Львів,
Перемишль,
Станіславів, Болехів

1904

українська

Львів

1905

українська

Львів, Мостиська, Белз,
Бережани, Сокаль, Броди, Жидачів, Жовква,
Косів, Перемишль, Перемишляни, Надвірна,
Рогатин, Самбір, Снятин, Станіславів, Добромиль, Турка, Яворів,
Щирець
Підволочиськ, Збараж

польська,
1907 р.

Стрий
українська

з Борислав,
Стрий,
Східниця,
Дрогобич,
Золочів, Перемишль
Львів

Загальнопрофспілкова 1905
організація
єврейських робітників
«Postęp»
Польське педагогічне 1906
товариство

єврейська

Організація
українських солеварів

1909

українська

Львів,
Дрогобич,
Коломия, Перемишль,
Тернопіль, Станіславів,
Тернопіль,
Сокаль,
Бережани,
Коломия,
Хирів, Радехів, Яворів
Болехів

Товариство лісорубів, 1910
поденників,
сторожової
та
домашньої
служби
«Праця»
Спілка
українських 1914
приватних урядовців
Галичини
Профспілка
1918
українських
залізничників

українська

Стрий

українська

Львів

українська

Львів, Перемишль
Стрий,
Станіславів,
Коломия,
Самбір,
Тернопіль,
Чортків,
Копиченці,
Красне,
Рава-Руська,
Підволочиськ

польська
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Статистичні дані про загальні зміни у діяльності
професійних спілок друкарів Австрії за другу половину 1914 року
Додаток Б.16
Таблиця 16

1914 р.
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень

Кількість
членів
(осіб)
16 006
15 175
12 357
12 041
11 426
11 341
11 300

Пішли до
війська
(осіб)

Непрацездатні впродовж
місяця (осіб)

Сума компенсації
(крон)

1 591
1 943
443
524
281
162

1 079
2 427
2 998
2 892
2 126
2 179

46 865,4
63 041,3
68 838,7
77 023,02
38 512,41
25 860,1

Статистичні дані про загальні зміни у
діяльності професійних спілок друкарів Австрії за 1915 рік

1915 р.
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень

Кількість
членів
(осіб)
10 561
10 007
9 619
9 074
8 788
8 275
8 273
7 802
7 828
7 925
7 747
7 527

Пішли до
війська
(осіб)
339
613
417
353
489
612
114
538
102
201
280
221

Непрацездатні впродовж
місяця (осіб)
1 930
1 377
1 120
829
946
710
532
490
423
451
397
285

Додаток Б.17
Таблиця 17

Сума виплаченої
компенсації
(крон)
23 859
12 552,55
9 076,5
5 335,25
7 756,6
3 910,8
2 886
2 347
1 716
3 274
1 412
778,55
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Статистичні дані про загальні зміни у
діяльності професійних спілок друкарів Австрії за 1916 рік

1916 р.
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень

Кількість
членів
(осіб)
7 480
7 567
7 342
7 442
7 394
7 278
7 303
7 066
6 968
6 972
6 770
6 708

Пішли до
війська
(осіб)
201
96
50
65
111
63
53
309
163
95
227
42

Додаток Б.18
Таблиця 18

Непрацездатні впродовж
місяця (осіб)

Сума виплаченої
компенсації (крон)

180
165
169
159
141
165
134
154
88
79
73
61

774,5
562,5
500,6
537,3
426
522
473
645
879
660,5
480
271

Статистичні дані про загальні зміни у діяльності професійних спілок друкарів
Австрії за перше півріччя 1917 р.
Додаток Б.19
Таблиця 19

1917 р.
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень

Кількість
членів
(осіб)
6 679
6 497
6 449
6 414
6 338
6 316

Пішли до
війська
(осіб)
78
226
95
93
93
69

Непрацездатні впродовж
місяця (осіб)

Сума виплаченої
компенсації (крон)

48
44
41
24
19
24

126
143
221
87
128
118
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Загальна чисельність членів профспілок Східної Галичини, що знаходилась під впливом
соціал-демократів
Додаток Б.20
Таблиця 20
Роки
1905-1907

Кількість
12,6 тис.

1907-1911

17,2 тис.

1911-1913

13,8 тис.

Примітка
Спостерігається загальне
зростання за рахунок
піднесення робітничого руху
Продовжується загальне
зростання членів профспілок
Спостерігається
загальне
зменшення учасників на фоні
економічної
депресії
та
безробіття

Кількісний склад найбільших профспілок Східної Галичини станом на 1913 р.
Додаток Б.21
Таблиця 21
Профспілкове об’єднання
Залізничники
Металісти
Друкарі
Працівники деревообробної промисловості
Пекарі
Кравці
Робітники хімічної промисловості
Всі решта

Загальна кількість членів
4 тис.
1,4 тис.
1,2 тис
0,9 тис.
0,9 тис.
0,8 тис.
0,6 тис.
менше 0,5 тис.

Перелік професійних спілок та організацій профспілкового характеру Східної Галичини

Профспілкові організації
Товариство взаємної допомоги
членів друкарської справи
«Товариство поступове»
львівських друкарів
Товариство львівських друкарів
«Вогнище»
Профспілкове
друкарське
товариство «Поступ»

Рік
створення
1856
1869
1875
1873

Організації профспілкового
характеру
Товариство вчителів середніх
шкіл
Товариство вчителів вищих шкіл

Додаток Б.22
Таблиця 22
Рік
створення
1874
1884

Руське педагогічне товариство

1881

Молодіжне товариство
ремісників «Gwiazda»

1868
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Товариство приватних
службовців Галичини
Товариство взаємної допомоги
приватних службовців Галичини
Педагогічне товариство у Львові
Товариство «Взаїмна поміч
галицьких і буковинських
учителів та учительок»
Товариство «Взаїмна поміч
українського вчительства»
Товариство громадських ремесел
і промислів
Товариство рукодільників
«Побратим»
Товариство взаємодопомоги
купців і торгової молоді
Товариство взаємної допомоги
львівських міських ремісників
Товариство діючої допомоги
працівників пошти, телеграфу і
телефону у Львові
Професійне об’єднання
галицьких залізничників
Товариство приватних і
залізничних машиністів для
Галичини і Буковини
Об’єднання галицьких металістів
Товариство взаємодопомоги
будівельників Галичини
«Оgniwo»
Професійна спілка робітників
пекарень
Професійна спілка робітників
цукрового промислу
Товариство львівських чоловічих
та жіночих кравці
Професійна організація
галицьких шевців
Братська каса французької
компанії з видобування
озокериту в Дрогобичі
Робітниче товариство «Zgoda»
Загальноробітниче товариство
«Jad Chazoka»
Загальнопрофспілкове
товариство «Brüderlichkeit»
Спілка українських приватних
урядовців Галичини
Профспілка українських
залізничників

1848
1867
1868
1905

Товариство ремісничої
католицької молоді «Skała»
Товариство руських ремісників
«Зоря»

1856
1882

1905
1848
1872
1868
1860

1880
1894

1898
1900

1892
1894
1907
1868
1899

1891
1899
1899
1899
1914
1918
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Підприємства обробної промисловості, що мали понад 20 робітників

Галузь
промисловості
Деревообробна
Лісопильна
Переробка мінер.
сировини
Цегельна
Харчова
Тютюнова
Металообробна і
машинобудівна
Хімічна
Паперова
Легка
Поліграфічна
Комбіновані
підприємства
Разом

Додаток Б.23
Таблиця 23
1890 р.
1902 р.
1910 р.
Кількість Зайнятих Кількість
Зайнятих Кількість
Зайнятих
підприєм. робітників підприєм. робітників підприєм. робітників
72
3265
73
6284
96
8360
69
3093
61
4321
85
7925
58
2247
79
3965
122
7465
40
50
4
21

1730
4864
3413
1873

44
61
5
34

2130
6452
3604
5207

80
67
4
37

5034
7180
3876
5830

43
4
22
10

1103
610
645
350

20
10
31
17

1181
1166
1496
671

23
11
15
21
16

2352
1788
1094
1083
791

280

14957

325

26422

408

35943
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Додаток В. Періодичні видання
Додаток В. 1
“Gazeta Narodowa”, м.Львів. №53 від 30 червня 1848 р. Заклик до усіх приватних
службовців Галичини створити професійне товариство. Фрагмент статуту

440

Додаток В. 2
“Gazeta Narodowa”, м. Львів. №53 від 30 червня 1848 р. с.2 (208). Продовження
тексту статуту професійного товариства приватних службовців Галичини

441

Додаток В. 3
“Gazeta Narodowa”, м. Львів. №53 від 30 червня 1848 р. с.3 (209). Продовження
тексту статуту професійного товариства приватних службовців Галичини
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Додаток В. 4
“Gazeta Narodowa”, м. Львів. №53 від 30 червня 1848 р. с.4 (210). Продовження
тексту статуту професійного товариства приватних службовців Галичини

443

Додаток В. 5
Перша профспілкова газета України “Urzędnik Prywatny” (“Приватний
службовець”), м.Львів, 17 серпня 1848 р. №1. Програма та звернення
центрального комітету профспілки

444

Додаток В. 6
Перша профспілкова газета України “Urzędnik Prywatny” (“Приватний
службовець”), с. 2, м. Львів, 17 серпня 1848 р. №1. Звернення центрального
комітету профспілки доприватних службовців Галичини

445

Додаток В. 7
Перша профспілкова газета України “Urzędnik Prywatny” (“Приватний
службовець”), с. 3, м. Львів, 17 серпня 1848 р. №1. Звернення центрального
комітету профспілки до приватних службовців Галичини
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Додаток В. 8
Перша профспілкова газета України “Urzędnik Prywatny” (“Приватний
службовець”), с. 4, м. Львів, 17 серпня 1848 р. №1. Звернення центрального
комітету профспілки до приватних службовців Галичини
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Додаток В. 9
Перша профспілкова газета України “Urzędnik Prywatny” (“Приватний
службовець”), м. Львів, 21 вересня 1848 р. №6. Звернення центрального комітету
профспілки до приватних службовців Галичини
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Додаток В. 10
Перша профспілкова газета України “Urzędnik Prywatny” (“Приватний
службовець”), м. Львів, 28 вересня 1848 р. №7. Повідомлення про створення
першої філії товариства приватних службовців Галичини

449

Додаток В. 11
Перша профспілкова газета України “Urzędnik Prywatny” (“Приватний
службовець”), м. Львів, 12 жовтня 1848 р. №9, с.1. “Моральні приписи” членам
товариства приватних службовців Галичини
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Додаток В. 12
Перша профспілкова газета України “Urzędnik Prywatny” (“Приватний
службовець”), м.Львів, 12 жовтня 1848 р. №9, с.2 (34). “Моральні приписи”
членам товариства приватних службовців Галичини (продовження)
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Додаток В. 13
Перша профспілкова газета України “Urzędnik Prywatny” (“Приватний
службовець”), м.Львів, 12 жовтня 1848 р. №9, с.2 (35) “Моральні приписи”
членам товариства (продовження)
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Додаток В. 14
Останній номер першої профспілкової газети України “Urzędnik Prywatny”
(“Приватний службовець”), м. Львів, 26 листопада 1848 р. №11. Звернення до
центрального комітету товариства приватних службовців Галичини

453

Додаток В. 15
Останній номер першої профспілкової газети України “Urzędnik Prywatny”
(“Приватний службовець”), м. Львів, 26 листопада 1848 р. №11. Повідомлення
про створення Стрийської секції (філії) товариства приватних службовців
Галичини
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Додаток В. 16
. Останній номер першої профспілкової газети України “Urzędnik Prywatny”
(“Приватний службовець”), м. Львів, 26 листопада 1848 р. №11. Звернення управи
Львівської секції (філії) товариства приватних службовців Галичини до населення
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Додаток В. 17
Останній номер першої профспілкової газети України “Urzędnik Prywatny”
(“Приватний службовець”), м.Львів, 26 листопада 1848 р. №11. Заклик управи
Львівської секції (філії) товариства до усіх приватних службовців Галичини

456

Додаток В. 18
Титульна сторінка першого номера часопису профспілки львівських кравців
“Rękodzielnik” (“Рукодільник”), м.Львів, 3 січня 1869 р. Стаття про потребу
професійного згуртування кравецьких цехів Львова

457

Додаток В. 19
Титульна сторінка другого (останнього) номера часопису профспілки львівських
кравців “Rękodzielnik” (“Рукодільник”), м.Львів, 17 січня 1869 р. Стаття про
потребу професійного згуртування усіх кравецьких цехів Львова

458

Додаток В. 20
Титульна сторінка першого номера першого часопису профспілки львівських
друкарів “Czcionka” (“Буква”),м. Львів, 1 січня 1872 р. Стаття про історію
виникнення та розвитку професійної спілки поліграфістів Львова

459

Додаток В. 21
Друга сторінка першого номера першого часопису профспілки львівських
друкарів “Czcionka ” (“Буква”), м.Львів, 1 січня 1872 р. Продовження статті про
історію професійної спілки поліграфістів Львова
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Додаток В. 22
Перша сторінка 4 номера часопису профспілки львівських друкарів “Czcionka”
(“Буква”), м.Львів, 16 лютого 1872 р. Стаття про умови праці та навчання дітей у
друкарнях Львова
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Додаток В. 23
Перша сторінка 9 номера часопису профспілки львівських друкарів “Czcionka”
(“Буква”), м.Львів, 1 травня 1872 р. Повідомлення про V австро-угорський з’їзд
профспілок друкарів в Берні та стаття про Першу профспілкову друкарню
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Додаток В. 24
Перша сторінка 10 номера часопису профспілки львівських друкарів “Czcionka”
(“Буква”), м.Львів, 16 травня 1872 р. Повідомлення про п’ятий з’їзд профспілок
друкарів та пропозиції спеціальної комісії львівським делегатам з’їзду в Берні

463

Додаток В. 25
Друга сторінка 10 номера часопису профспілки львівських друкарів “Czcionka”
(“Буква”), м.Львів, 16 травня 1872 р. Продовження рубрики пропозиції
спеціальної комісії львівським делегатам V з’їзду друкарів в Берні

464

Додаток В. 26
Перша сторінка 11 номера часопису профспілки львівських друкарів “Czcionka”
(“Буква”), м.Львів, 1 червня 1872 р. Стаття про важку жіночу працю в друкарнях
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Додаток В. 27
Перша сторінка 12 номера часопису профспілки львівських друкарів “Czcionka”
(“Буква”), м.Львів, 17 червня 1872 р. з повідомленням про підписання органами
влади статуту Першої профспілкової друкарні у Львові
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Додаток В. 28
Друга сторінка 12 номера часопису профспілки львівських друкарів “Czcionka”
(“Буква”), м.Львів, 17 червня 1872 р. з повідомленням про порядок денний V
з’їзду друкарів Австро-Угорщини
467

Додаток В. 29
Перша сторінка 15 номера часопису профспілки львівських друкарів “Czcionka”
(“Буква”), м. Львів, 17 липня 1872 р. з статтею про необхідність перегляду
цінника на виконані роботи друкарів
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Додаток В. 30
Друга сторінка 15 номера часопису профспілки львівських друкарів “Czcionka”
(“Буква”), м.Львів, 17 липня 1872 р. з повідомленням про резолюції та ухвали V
з’їзду професійних спілок Австро-Угорщини
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Додаток В. 31
Перша сторінка 17 номера часопису профспілки львівських друкарів “Czcionka”
(“Буква”),м.Львів, 31 липня 1872 р. з статтею про необхідність добиватися
підвищення цін на виконані роботи в поліграфічній галузі

470

Додаток В. 32
Друга сторінка 17 номера часопису профспілки львівських друкарів “Czcionka”
(“Буква”), м.Львів, 31 липня 1872 р. з статтею про необхідність добиватися
підвищення цін на виконані роботи в поліграфічній галузі

471

Додаток В. 33
Третя сторінка 17 номера часопису профспілки львівських друкарів “Czcionka”
(“Буква”), м.Львів, 31 липня 1872 р. з статтею про необхідність добиватися
підвищення цін на виконані роботи в поліграфічній галузі

472

Додаток В. 34
Друга сторінка 13 номера часопису профспілки львівських друкарів “Czcionka”
(“Буква”), м.Львів, 10 червня 1873 р. з свідченням, що профспілка львівських
друкарів була однією з перших в цілій Австрійській монархії

473

Додаток В. 35
Перша сторінка 3 номера часопису профспілки львівських друкарів “Czcionka”
(“Буква”), м.Львів, 11 лютого 1874 р. з аналітичною статтею про багатогранну
діяльність львівських друкарів

474

Додаток В. 36
Друга сторінка (10) 3 номера часопису профспілки львівських друкарів
“Czcionka” (“Буква”), м.Львів, 11 лютого 1874 р. з аналітичною статтею про
багатогранну діяльність львівських друкарів

475

Додаток В. 37
Третя (11) сторінка 3 номера часопису профспілки львівських друкарів “Czcionka”
(“Буква”), м. Львів, 11 лютого 1874 р. з публікацією звіту за 1873 р. про діяльність
професійної спілки

476

Додаток В. 38
Четверта сторінка 3 номера часопису профспілки львівських друкарів “Czcionka”
(“Буква”), м.Львів, 11 лютого 1874 р. з публікацією матеріалів про засідання та
вибори членів головної управи професійної спілки
477

Додаток В. 39
Титульна сторінка часопису “Przewodnik” №16 профспілки львівських
друкарів, м.Львів, 1 листопада 1891 р. з публікацією статті
“Професійні хвороби друкарів”

478

Додаток В. 40
Титульна сторінка часопису промисловців і торговців “Dzwignia” (“Важіль”),
який під час березневого страйку 1906 р. вийшов у рукописі, м.Львів, 1906 р.

479

Додаток В. 41
Друга сторінка рукописного часопису промисловців і торговців “Dzwignia”
(“Важіль”) з повідомленням про страйк, м.Львів, 15 березня 1906 р

480

Додаток В. 42
Третя сторінка рукописного часопису промисловців і торговців “Dzwignia”
(“Важіль”) з повідомленням про страйк, м.Львів, 15 березня 1906 р.
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Додаток В. 43
Четверта сторінка рукописного часопису промисловців і торговців “Dzwignia”
(“Важіль”), м.Львів, 15 березня 1906 р.
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Додаток Г. Статути
Додаток Г. 1
Титульна сторінка проекту статуту “Cтоваришування взаємної допомоги
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