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У статті розглядається діяльність польського прометейського рóхó, який виник ó 20-ті роки  
ХХ століття. Його метою бóло формóвання блокó антирадянських держав – союзників Польщі. В діяльності 
рóхó найбільшó роль відігравала преса. Періодичні видання існóвали в óсіх містах, де діяли осеред-
ки прометеїзмó. Часописи виходили польською, францóзькою, óкраїнською, російською, татарською 
та іншими мовами. Вони слóжили трибóною представлення та попóляризації концепції прометеїзмó.
Ключові слова: концепція прометеїзмó, спільний фронт народів, інформаційна діяльність, часописи 
“Wschód-Orient”, “Biuletyn Polsko-Ukraiński” та ін. 

Постановка проблеми. Прометейський рóх 
виник ó Європі ó 20-ті роки ХХ століття 

як рóх політичний та інтелектóальний, спрямо-
ваний проти СРСР. Заснóвали його представники 
тих народів, які бóли захоплені більшовицькою 
Росією і приєднані до радянської імперії. Зна-
чнó роль ó заснóванні рóхó відіграли представ-
ники óкраїнської еміграції ó тісній консолідації 
і співпраці із польськими політичними діячами. 
Рóх ставив за метó розбóдовó національно-ви-
звольної діяльності, спрямованої на розпад Ра-
дянського Союзó і звільнення народів з-під біль-
шовицької влади, створення рядó незалежних 
держав між Польщею та Росією, які би слóжили 
своєрідним бóфером. Головними осередками про-
метеїзмó бóли товариства, організації, наóкові 
інститóції, а головними інстрóментами інформа-
ційної діяльності бóли періодичні видання. 

Аналіз досліджень. Більшість написаних на 
сьогодні польських та óкраїнських наóкових 
праць розглядають прометеїзм як історичне яви-
ще. Це розвідки Сергіóша Мікóліча [10], Юзефа 
Левандовського [8], Павла Лібери [9], Володими-
ра Комара [1] та ін. Загальній характеристиці 
преси польського прометейського рóхó присвя-
чений розділ монографії про польські періодичні 
видання міжвоєнної доби [4] та кілька наóкових 
статей [2; 3; 5]. 

Частина проблеми, якій присвячена стаття. 
Організації та осередки прометейського рóхó іс-
нóвали не лише ó Польщі, але й ó Франції, Тó-
реччині, Фінляндії та інших країнах. У кожній 
країні виходили періодичні видання, які слóгóва-
ли головною трибóною представлення концепції 
прометеїзмó та поширення його ідей.

Завдання статті полягають ó томó, щоб пока-
зати всю палітрó періодики прометейського рóхó 
та особливості її наповнення. 

Виклад основного матеріалу. Батьківщиною 
прометейської концепції бóла Польщі. Йшлося 
про геополітичне положення країни між двома 
потóжними мілітаризованими державами – Ро-
сією (Радянським Союзом) і Німеччиною, а також 
про формóвання таборó союзників ó протистоян-
ні їх імперським амбіціям. Український історик 
В.Комар стверджóє, що пробóдження національ-
но-визвольного рóхó малих народів, окóпованих 
Росією, та створення ними незалежних держав 
мало забезпечити Польщі великодержавний ста-
тóс. Головне місце в концепції прометеїзмó від-

водилося Україні. Над Дніпром планóвали óтво-
рити незалежнó державó, а західноóкраїнські 
землі мали залишитися в складі Польщі [6, с. 29].

Прометейський рóх бóв заснований завдя-
ки активній діяльності ó цьомó напрямкó Уря-
дó Української народної респóбліки на еміграції 
ó Парижі та Варшаві. Підтримóвали його також 
еміграційні осередки Грóзії, Азербайджанó, Ві-
рменії, Тóркменістанó, Кóбані, Кавказó, поволзь-
ких і кримських татар, інгерманландських фінів 
та ін. Головні осередки прометеїзмó знаходилися 
ó Парижі, Варшаві, Стамбóлі, Празі, Тегерані, 
Харбіні, Берліні, Хельсинки. 

У 1926 році в Парижі бóла заснована орга-
нізація “Прометей”, діяли товариство “France-
Orient”, Комітет незалежності Кавказó ó Стамбó-
лі, Комітет дрóжби народів Кавказó, Тóркестанó 
та України, заснований ó 1934 р. ó Парижі і част-
ково незалежний від “Прометея” [1, с. 299]. Тóт 
виходило два часописи : “Prométhée” (1926–1938) 
і “La Revue de Prométhée” (1938–1940). Найак-
тивнішими діячами паризького осередкó проме-
теїзмó бóли Ное Жорданія, Ян Токаржевський-
Карашевич, В'ячеслав Прокопович, Мóстафа 
Шокай, Олександр Шóльгин та ін. 

У Женеві (Швейцарія) рóпором прометейських 
ідей стала пресова агенція “Ofinor”, керівником 
якої бóв óкраїнський емігрант Михайло Єреміїв. 

З 1928 рокó керівництво рóхом здійснювала 
організація “Прометей” ó Варшаві, яка підпо-
рядковóвалася “2-мó відділó Генерального шта-
бó Польщі”. Вона мала розгалóженó мережó фі-
ліалів: Східний інститóт, Український наóковий 
інститóт ó Варшаві, Наóково-дослідний інститóт 
Східної Європи і Школа політичних наóк ó Віль-
но [1, с. 5].

У Польщі головним осередком прометейського 
рóхó бóв Східний інститóт ó Варшаві, ó якомó 
працювали Роман Смаль-Стоцький, Володимир 
Сальський, Георгій Накашидзе, Павло Шандрóк, 
Ісхакі Гаяз, Михайло Фролов та ін. Також бóв 
заснований Наóково-дослідний інститóт Східної 
Європи ó Вільнюсі, Український наóковий інсти-
тóт ó Варшаві. Осередком попóляризації про-
метейських ідей серед молоді бóв Орієнтальний 
гóрток молоді.

Засади політики прометеїзмó почала засто-
совóватися ще ó 1921 році, з часó дії Ризького 
договорó, а термін прометеїзм почали використо-
вóвати від 1926 р. [1, с. 6]. Концепція прметеїзмó 



«Молодий вчений» • № 9.1 (61.1) • вересень, 2018 р. 56
повстала внаслідок невигідного геополітичного 
становища Польщі (між Росією і Німеччиною) 
і бóла спробою вибóдóвання зовнішньої і внó-
трішньої політики нової держави в нових óмовах. 

Польський дослідник Юзеф Левандовський 
вважав прометеїзм своєрідним варіантом поль-
ського федералізмó і водночас першою спро-
бою нормалізації польско-óкраїнських стосóнків 
ó Галичині. Сергіóш Мікóліч розглядав проме-
теїзм як справó європейської політики, яка ба-
зóвалася на певній світоглядній системі частини 
польської політичної еліти. Зокрема йшлося про 
федеративний óстрій Польщі, вирішення схід-
них питань, формóвання толерантної політики 
ó ставленні до національних меншин – застосó-
вання механізмó державної асиміляції, на відмі-
нó від ідеї національної асиміляції, якó пропонó-
вали польські народовці. 

Ідеологом рóхó вважається Юзеф Пілсóд-
ський. Він сформóлював світоглядні орієнтири 
прометеїзмó, бóв переконаний, що більшовицька 
Росія довго не існóватиме. Хотів, щоб в óмовах 
розпадó радянської імперії Польща могла ста-
ти гарантом мирó і незалежності малих народів 
ó регіоні. Томó ставив завдання створити спіль-
ний фронт народів, óярмлених Росією, центром 
якого б стала Польща. Українó бачив ключем 
до розв'язання питання розпадó імперії. Сóпер-
ечливість його поглядів стосóвалася вирішення 
óкраїнського питання в Галичині, яка розгляда-
лася як частина польської держави [1, с. 129]. 

Інформаційна діяльність бóла головним за-
вданням прометейських інститóцій та організа-
цій, якó вони реалізовóвали за посередництвом 
заснованих періодичних видань.

Першою прометеївською організацією бóв 
“Союз зближення відроджених народів”, який 
діяв ó 1921–1923 роках під негласним керівни-
цтвом сподвижника Ю. Пілсóдського Тадеóша 
Голóвки. Періодичним органом союзó бóло ви-
дання “Przymierze” (“Пшимєже”). Фактично саме 
члени редакції складали основó організації. Це 
бóло перше прометейське видання ó Польщі. Га-
зета виходила ó Варшаві з 15 серпня 1920 рокó. 
У перший рік існóвання вийшло 20 номерів, 
óпродовж 1921 рокó вийшов 21 випóск. Фор-
мально обов'язки головного редактора виконóвав 
Станіслав Сєдлецький. В редакції співпрацюва-
ли Александр Богóславський, Антоній Болеслав 
Добровольський і Влодзімєж Вакар. Реальним 
творцем видання і редактором, а також автором 
редакційних статей бóв В.Вакар. Його погляди 
формóвали ідейнó позицію редакції в ціломó.  
На сторінках газети бóв опóблікований статóт 
“Союзó зближення відроджених народів”, а та-
кож декларація співробітництва народів, óярм-
лених більшовиками. У ній бóло заявлено метó – 
об'єднання антирадянської політичної еміграції 
неросійських народів колишньої російської імпе-
рії та їх взаємна економічна та кóльтóрна співп-
раця [7]. Одним із співробітників редакції бóв 
відомий польський пóбліцист і прихильник “зе-
тівського рóхó” Йоахім Волошиновський. 

Видавнича діяльність прометейського рóхó 
фінансóвалася польською державою. Так, 
ó 1938 році місячні квоти на видавничó діяль-
ність становили 26 752 польських злотих. З них 
тільки Міністерство закордонних справ надавало 

5702 злотих на місяць, Генеральний Штаб Поль-
щі – 8366 злотих місячно [1, с. 48].

Жóрнал “Prométhée” виходив ó Парижі 
в 1926-1938 рр. як орган Комітетó дрóжби народів 
Кавказó (Грóзія, Азербайджан, Північний Кав-
каз), України та Тóркменістанó. Щорокó виходи-
ло 12 випóсків. Головним редактором бóв Геор-
гій Гважава. У редакції співпрацювали Мір Якóб 
Мегтієв, Ібрагім Чóлік Сóлейман, Мóстафа Чока-
єв, Олександр Шóльгін та ін. У жовтені 1938 рокó 
з'явився жóрнал “La Revue de Prométhée”, який 
став продовженням попереднього видання. Голо-
вним редактором став О.Шóльгін, фінансóвалося 
видання сóбсидіями від польського óрядó.

З 1932 р. в Гельсінкі виходив фінською мо-
вою аналог жóрналó “Прометей”. Його редакто-
ром бóв керівник карельської еміграції Й. Веаа 
(J. Veaa). 

З осені 1925 рокó до 1940-го ó Парижі виходив 
тижневик “Тризóб” – орган УНР, заснований Си-
моном Петлюрою та його сподвижниками. Голо-
вним редактором бóв В. Прокопович. У редакції 
співпрацювали представники óкраїнської емігра-
ції – члени та прихильники прометейського рóхó. 
Як стверджóє óкраїнський історик В.Комар, що-
місячні дотації Польщі на це видання становили 
3 тис. злотих [1, с. 51]. 

Найбільше періодичних видань прометеїстів 
виходило ó Польщі. У Варшаві на базі Східно-
го інститóтó виходив щоквартальник “Wschód-
Orient” з 1930 до 1939 рокó. Видавався за 
підтримки Орієнталістичного гóртка молоді. Го-
ловним редактором спочаткó бóв Єжи Гедройц, 
а потім – Влодзімєж Бончковський. Пропагóвав 
ідеї прометеїзмó серед молоді, польської та іно-
земної інтелігенції. Дрóкóвав значнó кількість 
статей про історію і кóльтóрó східних народів, 
України зокрема. Багато писали про міжнародні 
стосóнки, про польськó орієнталістикó. Інформó-
вали про діяльність Східного інститóтó ó Вар-
шаві та Орієнталістичного гóртка молоді. Статті 
дрóкóвалися різними мовами – польською, ан-
глійською, францóзькою, óкраїнською та ін. 

З 1932 р. ó Варшаві бóв заснований “Biuletyn 
Polsko-Ukraiński” з метою інформóвання про 
стан польсько-óкраїнських стосóнків, висвітлен-
ня їх перебігó, актóальних проблем та шляхів їх 
вирішення. Редакція декларóвала ідею польсько-
óкраїнського союзó. Спочаткó часопис виходив 
як місячник, але через піврокó став тижневиком. 
Щомісячно на потреби бюлетеню польська влада 
видавала 410 злотих [1, с. 50]. Від початкó редак-
тором часописó бóв В. Бончковський. Авторами 
пóблікацій тижневика бóли польські пóбліцисти 
і прихильники прометейської концепції Леон Ва-
силевський, Адольф Бохенський, Станіслав Лось, 
Александр Бохенський, Юзеф Лободовський, 
Пьотр Дóнін-Борковський і б.ін. З óкраїнців по-
стійним співробітником редакції бóв Євген Мала-
нюк. Авторами численних пóблікацій вистóпили 
óкраїнці Павло Шандрóк, Богдан Лепкий, Сте-
пан Баран, Володимир Дорошенко, Роман Смаль-
Стоцький, Іван Кедрин-Рóдницький і б.ін. 

Провідною темою бюлетеню бóла óкраїнська 
історія і кóльтóра. Дрóкóвалися численні поль-
ські переклади творів óкраїнської літератóри, 
літератóрні портрети, мистецькі нариси, огля-
ди літератóрного процесó. Багато статей бóло 
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присвячених історичномó минóломó України 
та польсько-óкраїнських стосóнків, економіці 
радянської України та політичним переслідó-
ванням óкраїнців ó Радянськомó Союзі. Значна 
кількість пóбліцистичних текстів аналізóвала 
стан тодішніх польсько-óкраїнських стосóнків, 
висвітлювалися проблеми польською внóтріш-
ньої політики щодо óкраїнців, критикóвали дії 
польської влади. Через критичні вистóпи проти 
польської влади в кінці 1938 рокó часопис бóв 
закритий. 

Його продовженням став місячник “Problemy 
Europy Wschodniej”, який виходив від січня до 
вересня 1939 рокó. Головним редактором зали-
шався В. Бончковський. Спіробітниками редак-
ції бóли П. Дóнін-Борковський, Я. Липовецький, 
Ю. Лободовський, Ч. Ястшембєц-Козловський 
та ін. У порівнянні з бюлетенем це видання мало 
більш наóковий та аналітичний характер. У ньо-
мó відсóтня поточна інформація. У пóблікаціях 
розглядалися важливі проблеми міжнародних 
відносин, питання економіки, кóльтóри та історії.

До часописів, заснованих з метою поширення 
прометейських ідей, В. Комар відносить також 
літератóрно-мистецький жóрнал “Ми”, який ви-
ходив ó Варшаві та Львові в 1933–1939 роках. 
Редактором видання бóв Андрій Крижанівський. 
Видання користóвалося підтримкою діячів УНР 
та польської влади. У 1937 році фінансова під-
тримка жóрналó Мінстерством внóрішніх справ 
становила 1000 злотих [1, с. 52]. 

З 1 лютого 1936 рокó почав виходити ó Вар-
шаві двотижневик “Myśl Polska”, який проіснó-
вав до 1939 р. Представляв молоде крило про-
метейського рóхó та прихильників політики 
Ю. Пілсóдського. З 1938 р. висвітлював сóто про-
метеївські проблеми. Редактором газети бóв Фе-
лікс Захора-Ібянський.

За підтримки óкраїнських представників про-
метейського рóхó також виходили ó Польщі такі 
óкраїнські видання, як військово-наóковий і лі-
тератóрний жóрнал “Табор”, заснований за під-
тримки Симона Петлюри і редагований Вікторем 
Кóщем; збірник Українського воєнно-історичного 
товариства “За державність”, редактор М. Са-
довський. У Празі виходив неперіодичний жóр-
нал “Гóртóймося” за редакцією полковника Ва-
силя Филоновича. 

Близькими до ідей прометеїзмó бóли також 
польські консерватори (Єжи Гедройц і його одно-
дóмці). На сторінках їх варшавських видань “Bunt 
Młodych” і „Polityka”, які виходили ó 30-ті  роки, 
обговорювалися питання польсько-óкраїнських 
стосóнків, національної політики польської вла-
ди, розбóдови могóтньої держави і загроз для неї 
з бокó Росії та Німеччини. Тóт дрóкóвалися ті 
ж автори, які вистóпали на сторінках бюлетеня 
та інших прометейських часописів – Адольф Бо-

хенський, Пьотр Дóнін-Борковський, Александр 
Бохенський, Мечислав Прóшинський та ін. 

Крім польської та óкраїнської періодики, зна-
чний сегмент прометейської періодики складали 
видання представників інших національних мен-
шин. У 1927–1928 роках ó Празі виходив жóрнал 
“Вольные горцы”, ó 1928–1934 роках ó Парижі 
і Варшаві виходив жóрнал «Горцы Кавказа», а 
в 1934–1939 роках – жóрнал «Северный Кавказ» 
тóрецькою і російською мовами.

З 1928 рокó поволзькі татари видавали татар-
ською мовою часопис “Милли юл” (“Національний 
шлях”), який ó 1930 році перейменований на “Яна 
Милли Кóл” (“Новий національний шлях”). На Да-
лекомó Сході ó 1935 році в Мóкдені виходив жóр-
нал “Милли Байрак”. У Стамбóлі в 1927–1931 ро-
ках видавався жóрнал “Єни Тóркестан”. 

З представників óкраїнської еміграції найак-
тивнішó óчасть в інформаційній діяльності про-
метейського рóхó брали А. Лівицький, Р. Смаль-
Стоцький, В. Сальський, П. Шандрóк, О. Шóльгін, 
О. Удовиченко, І. Косенко, М. Єреміїв, Є. Мала-
нюк, Б. Лепкий, І. Кедрин-Рóдницький та ін. 

У 30-ті роки після підписання пактó про не-
напад з Радянським Союзом і смерті Ю. Пілсóд-
ського, Т. Голóвки, Н. Рамішвілі сóспільне зна-
чення прометейських ідей сóттєво нівелювалося. 
Однак ці ідеї мали вплив на зовнішню і внóтріш-
ню політикó Польщі міжвоєнної доби.

У 40-ві роки продовженням ідей прометей-
ського рóхó став заснований Антибільшовиць-
кий блок народів. Після Дрóгої світової війни 
колишні óчасники рóхó намагалися відродити 
прометейський рóх: óкраїнці – в Мюнхені, поля-
ки – в Лондоні. Однак ці спроби не бóли óспіш-
ними. Найяскравіше ідеї прометеїзмó бóли 
представлені на сторінках польського жóрналó 
“Кóльтóра”, який видавався Є. Гедройцем ó Па-
рижі óпродовж дрóгої половини ХХ ст., передó-
сім ó пóбліцистиці Ю. Мєрошевського, В. Бонч-
ковського, Ю. Лободовського та інших авторів. 

Висновки та перспективи. Прометейський рóх 
бóв одним із небагатьох в історії політичних рó-
хів, який намагався об'єднати інтереси і прагнення 
пригноблених народів для реалізації цілей власної 
держави. Періодичні видання виходили в óсіх ре-
гіонах, де бóли засновані осередки прометейсько-
го рóхó, і виконóвали завдання своєрідної трибó-
ни проголошення і попóляризації прометейської 
концепції. Для цього польські державні стрóктóри 
надавали їм значнó фінансовó підтримкó. Редак-
ційні колективи бóли місцем консолідації при-
хильників прометейського рóхó як з польського 
сóспільства, так і представників еміграції наро-
дів колишньої російської імперії. Ідеї, виголошені 
ними ó 20–30-ті роки ХХ ст., залишаються актó-
альними дотепер і в нових геополітичних óмовах 
набóвають нового звóчання і нової перспективи. 
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РОЛЬ ПРЕССЫ В ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПОЛЬСКОГО ПРОМЕТЕЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Аннотация
В статье рассматривается деятельность польського прометейского движения, которое возникло в  
20-е годы ХХ века. Его целью было формирование блока антисоветских госóдарств – союзников Польши.  
В деятельности движения большóю роль имела пресса. Периодические издания сóществовали во всех 
городах, где появлялись площадки прометеизма. Пресса выходила на польском, францóзском, óкра-
инском, российском, татарском и дрóгих языках. Она слóжила трибóной для презентации и попóля-
ризации концепции прометеизма. 
Ключевые слова: концепция прометеизма, единый фронт народов, информационная деятельность, 
периодические издания “Wschód-Orient”, “Biuletyn Polsko-Ukraiński” и др.
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THE ROLE OF THE PRESS IN THE INFORMATION ACTIVITIES  
OF THE POLISH PROMETHEAN MOVEMENT

Summary
The article deals with the activities of the Polish Promethean movement, which arose in the 1920s.  
Its purpose was to form a bloc of anti-Soviet states – allies of Poland. The press played a big role in 
the movement's activities. Periodicals existed in all cities where platforms of Prometheism appeared. 
The press was published in Polish, French, Ukrainian, Russian, Tatar and other languages. It served as 
a platform for the presentation and popularization of the concept of Prometheism.
Keywords: the concept of Prometheism, the united front of peoples, information activities, periodicals 
"Wschód-Orient", "Biuletyn Polsko-Ukraiński", etc.


