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Шановні колеги!
Запрошуємо вас до творчої співпраці на сторінках нашого часопису. Спо-

діваємося, що матеріали, які розкриватимуть результати ваших наукових 
досліджень, відповідатимуть методологічним засадам сучасного україно-
знавства. Редакція журналу публікуватиме наукові розвідки, ґрунтовані на 
поважній джерельній базі, побудовані на принципах системного, комплексного 
аналізу української спільноти на всьому часопросторі її існування – від вито-
ків до сьогодення – в усій повноті й суперечливості її буття та в порівнянні 
з іншими спільнотами. Важливо наголосити на залученні українознавцями 
до свого інструментарію набутків сучасної гуманітаристики. З іншого боку, 
нинішні суспільні та геополітичні обставини спонукають до вивчення про-
блем історичних коренів української спільноти й історичної пам’яті, а разом 
з тим її цивілізаційного вибору та соціокультурних особливостей. Важли-
во, щоб тематика досліджень охоплювала як масштабні суспільні процеси 
і явища, так і розкривала різноманітні аспекти мікроісторії, роль, запити 
і життєві шляхи окремих людей як учасників соціокультурного процесу. Су-
часна російсько-українська війна гостро вказує на кризу гуманітарної полі-
тики України не лише на анексованих та окупованих теренах, а в цілому як 
засадничої системи будівництва держави. Це визначатиме і планування про-
блематики досліджень, і вибір тем до публікацій на сторінках журналу.

До друку приймаються наукові статті українською та іншими мовами, 
які друкуються вперше і мають як проблемно-узагальнювальний, так і кон-
кретно-фактологічний характер та стосуються різних аспектів життя 
спільноти, оперті на оригінальні практичні дослідження. 

Подані матеріали повинні містити:
– постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими 

науковими проблемами;
– аналіз досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної 

проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми, яким присвячується дана стаття, та аналіз джерел, за-
лучених автором;

– формулювання цілей статті (постановка завдання);
– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів;
– висновки з пропонованого дослідження і перспективи подальших роз-

відок у відповідній тематиці.
Статті просимо оформляти відповідно до вимог, викладених на сайті 

Науково-дослідного інституту українознавства.

Редакція журналу
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УДК 811.161.2

АКТУАЛЬНЕ УКРАЇНОЗНАВСТВО:
ЗАПИТИ СУСПІЛЬСТВА, НАУКОВІ ТА ЕТИЧНІ ПАРАМЕТРИ

Богдан ГАЛАЙКО
кандидат історичних наук, директор НДІУ

 
Арсен ЗІНЧЕНКО
доктор історичних наук, професор, заступник директора НДІУ

Анотація. Стаття покликана залучати наукову громадськість до обговорення проблем 
сучасної гуманітаристики в Україні, в тому числі українознавства. Пропонується до розгля-
ду проблематика актуальних українознавчих досліджень.

Ключові слова: українознавство, актуальне українознавство, наукове середовище, на-
укова критика, корпоративність, етика науковця.

АКТУАЛЬНОЕ УКРАИНОВЕДЕНИЕ: ЗАПРОСЫ ОБЩЕСТВА, 
НАУЧНЫЕ И ЭТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Богдан ГАЛАЙКО
кандидат исторических наук, директор НИИУ

 
Арсен ЗИНЧЕНКО
доктор исторических наук, профессор, заместитель директора НИИУ

 
Аннотация. Статья призвана привлечь научную общественность к обсуждению про-

блем современной гуманитаристики в Украине, в том числе украиноведения. Предлагается к 
рассмотрению проблематика актуальных украиноведческих исследований.

Ключевые слова: украиноведение, актуальное украиноведение, научная среда, научная 
критика, корпоративность, этика ученого.

CONTEMPORARY UKRAINIAN STUDIES: DEMANDS OF THE SOCIETY, 
SCIENTIFIC AND ETHICAL CHARACTERISTICS

Bohdan HALAIKO
Candidate of Historical Sciences, Director of RIUS

 
Arsen ZINCHENKO
Doctor of Historical Sciences, professor, Deputy Director of RIUS 

Annotation. � e aim of the article is to involve the scienti� c society in discussions of problems of 
contemporary human sciences, including Ukrainian studies, in Ukraine. � e authors considered the 
range of problems to be researched in the context of Ukrainian studies. 

Key words: Ukrainian studies, contemporary Ukrainian studies, scienti� c environment, scienti� c 
criticism, corporativity, scientist’s ethics.
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Галайко Б., Зінченко А. Актуальне українознавство: запити...

Час вимагає рішучого оновлення сус-
пільства. Усіх сфер його буття, починаю-
чи від дитячого садочка й комунальних 
послуг до державного управління і ді-
яльності академічних установ. В умовах 
інформаційної епохи технологічна куль-
тура, суспільно-політичні явища, засо-
би й стиль спілкування, підтримання 
здоров’я, поширення культурного про-
дукту визначальною мірою залежать від 
інформаційного забезпечення. Значення 
науки, яка, власне, й покликана мобілізу-
вати нову інформацію про довколишній 
світ, суттєво зростає. З цього випливає 
органічна необхідність суспільного усві-
домлення зрослої ваги науки. Це усві-
домлення має виявлятися, в тому числі,  
і в адекватному ставленні владних інсти-
туцій до запитів науки, тобто до її матері-
альної бази, забезпечення можливостей 
для вивчення й освоєння світових науко-
вих набутків і технологій, для підготовки 
й збереження наукових шкіл, для розвит-
ку університетської науки. Це загалом і 
визначає вагомість рядка фінансових ре-
сурсів у державному бюджеті, а разом з 
тим і витрат великих виробничих корпо-
рацій на наукові дослідження. Ставлення 
до науки та науковців є ключовою озна-
кою культури державного менеджменту.

Вкрай обмежені ресурси в Україні 
виділяються на розвиток гуманітарис-
тики. Завважмо, що однією з основних 
передумов кризи на сході України стало 
цілеспрямоване руйнування режимами 
Л. Кучми та В. Януковича національного 
гуманітарного та інформаційного про-
стору, особливо галузей українознавчо-
го спрямування.

З іншого боку, й атмосфера самого 
наукового середовища має бути спри-
ятливою для наукового пошуку, кон-
курентного відбору кращих наукових 

здобутків, для наукових дискусій, які 
сприяють одержанню якісного, науково 
вивіреного (верифікованого) продукту. 
Хибно було б думати, що ця атмосфера 
твориться лише у замкнутому просторі 
лабораторій чи наукових корпусів! На-
укове середовище сáме завдяки своєму 
високому інтелектуальному потенціа-
лу здатне передавати свої імпульси й на 
ширші суспільні простори, контактую-
чи, наприклад, зі студентськими ауди-
торіями, де провідні академічні науковці 
часто найперше апробують результати 
своїх наукових розробок. Це стосується 
як природничих, медичних, інженерно-
технологічних наук, так і гуманітарних.

Відповідальність науковців гумані-
тарного профілю особлива, і тим більше 
в часи змін. Вони передовсім формують 
структуру і зміст суспільних вартостей, 
актуалізують духовно-культурні тради-
ції, акцентують на коренях і виявах на-
ціональної ідентичності й значенні місць 
пам’яті. Вони впродовж тривалого часу 
відчували брутальний тиск тоталіта-
ризму, який деформував проблематику 
їхніх досліджень, характер і спрямова-
ність їхніх наукових пошуків. Рідко кому 
вдавалося встояти перед цим тиском, 
але саме таких науковців нині ми відзна-
чаємо як людей Совісті в науці. Згадай-
мо серед таких світлої пам’яті Михайла 
Брайчевського, Ярослава Дзиру, Яросла-
ва Дашкевича, Федора Шевченка й бага-
тьох інших.

Вони відійшли в світлі сузір’я, зали-
шивши по собі добру пам’ять і приклад 
для наслідування, а разом з тим і усві-
домлення необхідності діяти, вимітати 
дрібні корисливі інтереси й викидати все 
фальшиве й несправжнє. 

Звільнення від цензурного тягаря над 
суспільними науками давно відбулося, а 
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від звички діяти за поняттями того часу – 
далеко не повністю. Щодо  утвердження 
етичних норм гуманітарних досліджень, 
то тут справи ще гірші. Доба тоталіта-
ризму залишила виразки в свідомості 
багатьох людей, і, на жаль, серед науков-
ців-гуманітаріїв. Сліди колишньої пар-
тійно-службової корпоративності в науці 
залишилися й досі в науковій практиці. 
Тільки тепер на місце корпоративності 
партійної прийшла гуртова, а нерідко, 
так би мовити, корисливо-гуртова. Тепер 
вона може ховатися навіть за начебто гар-
ним поняттям корпоративної культури, 
тобто готовності служити своєму патрону 
чи кланові. Одним із виявів такої корпо-
ративності є слабкість наукової критики 
в гуманітарній науці, явна недостатність 
виваженого, аргументованого обговорен-
ня статей, монографій, дисертацій.

Низька культура гуманітарних сту-
дій певного кола дослідників породила 
й звичку цитування й перецитовування 
авторитетів, наукове значення яких сво-
го часу було явно переоцінене.

Особливо ж небезпечною хворобою 
сучасної української гуманітаристики 
є поширеність прямого й прихованого 
плагіату, за який у нашому суспільстві не 
несуть відповідальності не те що студен-
ти й аспіранти, але й зловлені на гарячо-
му академіки й перші особи в держав-
ному апараті! Пропоновані споживачам 
інтелектуального продукту т. зв. «науко-
ва новизна» і «особистий внесок авто-
ра» в дисертації (а то й у монографії!), на 
жаль, часто є більш ніж сумнівними. Годі 
вже казати про поширену серед науков-
ців звичку до самоплагіату, викорінюва-
ти який ще важче за умов, коли боротися 
з плагіатом загалом ніхто не береться.

Не меншої шкоди гуманітарній науці 
завдають голосні заклинання різного ха-

рактеру, які начебто служать українській 
справі, а насправді несуть неабияку їй 
шкоду. Чого варте хоча б тиражування 
різного роду вигадок про супердавність 
українців (чи не од Шумеру, бува! А 
може, й давніше?) чи їхню особливу «мі-
сію» та «долю», чи про гуманізм в старо-
руські часи, чи про початки українознав-
ства ще від часів Гомера – усе те давно 
наоскомило. Подібне може викликати 
хіба що зневагу не лише до подібного 
«українознавства», але й до українознав-
ства як до важливої науково-пізнаваль-
ної царини. І набралося в нас подібного 
«патріотичного» добра оберемки! Воно 
циркулює не лише в ЗМІ, але й прола-
зить на сторінки видань, що значаться 
науковими. Очевидно, що кожен більш-
менш обізнаний українофоб із задово-
ленням такі речі цитуватиме й прицмо-
куватиме, мовляв, дивіться, там, у їхній 
«незалежной», «наука»! Подібні буцім 
патріотичні візії раз по раз подаються у 
засобах масової інформації і навіть дея-
ких білянаукових виданнях. 

Загальна корумпованість суспільства, 
а не лише тих, хто там, «нагорі», проявля-
ється і в науковій сфері. Причиною цього 
є не лише брак наукової добросовісності 
й людської порядності, які є невід’ємною 
складовою етики науковця, але й особ-
ливості дрібнобізнесової діяльності 
доби хапального заробітчанства. Чи не 
на кожному паркані знайдемо заклики 
звертатися до вмілих майстрів, що за 
підхожу ціну спечуть не тільки реферат 
(чи й наукову статтю (!)), але навіть кан-
дидатську чи докторську цеглину. А по-
тому відбувається й успішний «захист» 
не лише бакалаврських і магістерських, 
але й вищого штибу дисертацій. Повто-
римо: українській гуманітаристиці явно 
бракує критичної самооцінки й  загалом 
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 наукової етики. Усе сказане так чи інак-
ше заторкує й українознавство як царину 
наукової діяльності. 

Пройшовши фазу становлення від 
початку 1990-х і голосно заявивши про 
себе цілою серією міжнародних фору-
мів, книжкових, журнальних і газетних 
публікацій, певна частина українознав-
ців спочиває на лаврах колись начебто 
здобутого суспільного визнання. Але чи 
можна взагалі говорити про якісь лаври, 
якщо саме українство належним чином 
ще не утвердилося в Україні як держа-
вотвірний чинник! Суспільний процес 
в Україні відбувається складно, турбу-
лентно, з болісними програшами в тво-
ренні держави.

Разом із революційним суспільним 
проривом осені 2013 – весни 2014 рр. 
українське суспільство заявило про себе 
як дієва спільнота, що прагне життя й 
потребує нового дихання й очищення. 
Відтак суттєво змінилися основні пара-
метри українського соціуму. Потреба 
очищення від усякого роду фальші по-
силилася, зросли запити на правдиву 
оцінку явищ. У цьому суспільний інте-
рес наблизився до сутнісних підходів 
науки, покликаної продукувати вивірені 
оцінні судження, базовані на врахуванні 
всіх, у тому числі й суперечливих, реалій 
суспільного життя.

Отож, робимо наголос на необхіднос-
ті актуалізації українознавства, що сто-
сується як самої проблематики, так і ме-
тодик дослідницької роботи на цій ниві. 
Йдеться як про поглиблення науково-ме-
тодологічної бази досліджень, так і роз-
ширення українознавчої проблематики.

Нині важливо зосередитися на ви-
вченні нових суспільних явищ, які від-
кривають перспективи модернізації 
українського суспільства, забезпечення 

його конкурентоспроможності й вижи-
вання. Йдеться передовсім про аналіз 
суспільного досвіду, який було нагрома-
джено в ході патріотичних акцій 1999 – 
2000, 2004, 2013 – 2014 рр., у тому числі 
соціокультурних та історичних переду-
мов суспільних змін, що відбулися впро-
довж останнього року. Маємо на увазі 
вивчення не лише соціально-політичних 
аспектів, але й різноманітних культур-
них явищ останнього часу. 

Виходячи з цього дискурсу, пропо-
нуємо орієнтовну проблематику акту-
альних українознавчих студій:

1. Суспільно-політична, соціокуль-
турна проблематика

Революція гідності: суспільно-істо-
ричні передумови, учасники, перебіг.

Соціальна комунікація та суспільна 
солідарність в українському суспільстві 
під час Революції гідності.

Культурні феномени під час Револю-
ції гідності.

Гуманітарна катастрофа в Донецькій 
та Луганській областях: соціально-полі-
тичні, інформаційні, ментальнісні пере-
думови й наслідки.

Феномен Новоросії: історичні, етніч-
ні, соціально-психологічні та геополі-
тичні аспекти.

2. Проблематика модернізації укра-
їнського суспільства

Модернізація української економіки: 
соціально-політичний, структурно-га-
лузевий та геополітичний аспекти.

Енергоощадність в Україні як сус-
пільна та геополітична проблема.

Корупція в Україні як соціокультур-
на проблема.

Соціальні, ресурсні та фахові про-
блеми європеїзації української освіти.

Модерна українська культура: коди, 
традиції, новаторство.

Галайко Б., Зінченко А. Актуальне українознавство: запити...
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Сучасний зелений туризм в Україні: 
мережа, організатори, проблеми.

Проблема психологічної та соціо-
культурної деколонізації українського 
культурного простору.

3. Вивчення історичних і соціокуль-
турних обставин українського розселен-
ня в світі й розроблення програм взаємо-
дії материкової України та українців у 
розселенні

Становище українських спільнот у 
розселенні.

Політична та культурна солідарність 
українців та її значення. 

Політика Української держави сто-
совно українського розселення.

Українці в Росії.
Важливо передбачити, щоб пропо-

нована науково-дослідницька пробле-
матика українознавства стала прак-
тичним інструментом модернізації 
суспільства й держави. З цією метою 
необхідно забезпечити присутність ін-
формації про Україну, її місцевості, іс-
торичні події, відомі особистості, куль-
турні явища, міста і села, ландшафти та 
географічні об’єкти у всіх засобах масо-
вої інформації. Їх демонстрація стала б 
важливою ідейною та інформаційною 
складовою пропаганди культурної та 
суспільно-політичної єдності України та 
європейських стандартів у всіх аспектах 
суспільного життя.

Українознавство має стати ефек-
тивним науково організованим полем 
комунікації експертів, які досліджу-
ють, виявляють, виділяють новітні тен-
денції розвитку українського соціуму. 
Відповідно до цього має визначатися 
й перспектива діяльності Науково-до-
слідного інституту українознавства. За-
гальна наукова проблема його діяльнос-
ті може бути визначена таким чином: 

 геополітичні й антропологічні парамет-
ри формування і розвитку українського 
соціуму та проблема його сучасної мо-
дернізації на основі європейського циві-
лізаційного вибору. Ця тема може бути 
означена як ключова під час розробки 
державної програми з українознавства.

Наголоси на актуальному україно-
знавстві зовсім не означають недооцін-
ки вивчення історичної та соціокуль-
турної ретроспективи. Навпаки, аналіз 
минулого досвіду в житті спільноти сам 
по собі є вартісним, як і кожне науко-
ве знання. Крім того, нинішня агресія 
Росії спонукає активно взятися за ви-
вчення справжнього, не прикрашеного 
змісту російсько-українських відносин, 
причин тривалої суспільно-політичної 
й ментально-психологічної залежності 
українців від російського інформацій-
ного, культурного, гуманітарно-науко-
вого продукту не лише в комуністичний 
та царський періоди, але й в умовах фор-
мально незалежної України.

Особливо важливим є вивчення 
культурно-історичної спадщини ста-
роруських часів, яку царсько-імпера-
торська Росія та її наукова обслуга без-
апеляційно оголосили своєю вотчиною. 
Метастази такого роду загарбницьких 
концепцій поширилися й серед зарубіж-
них наукових кіл і фігурують як базові 
твердження в енциклопедичних видан-
нях, тиражуються й повторюються в 
наукових працях. Відтак тема Русі, її по-
передниці – Київської держави, коренів 
української етнокультурної спільноти в 
нинішніх умовах має вивчатися особли-
во ретельно й з усією науковою відпові-
дальністю. Вона мала б стати частиною 
великої гуманітарної державної програ-
ми «Спадщина», органічною складовою 
якої є наукове українознавство.
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B. Halaiko, A. Zinchenko
Contemporary Ukrainian Studies: Demands of the Society, 

Scienti� c and Ethical Characteristics
Abstract

Science in Ukraine, humanities in particular, evidently possesses insu�  cient supply of resources. 
Meanwhile, one of the key preconditions of the crisis in the East of Ukraine was a purposeful destruction 
of national humanitarian and information space, in particular everything that concerned Ukrainian 
studies, by L.Kuchma and V. Yanukovych’s regimes. On the other hand, the atmosphere of the scienti� c 
environment has to assist a scienti� c search, scienti� c discussions, and enforces the receiving of a 
qualitative scienti� cally veri� ed product.

 It is important to take into consideration the suggested scienti� c and research problems of 
Ukrainian studies which are considered to become a practical means for modernization of the society 
and the state.

Humanitarians bear particular responsibility, especially in the dramatic times of changes. First 
of all they form the structure and the essence of social values, revive cultural and spiritual traditions 
and focus on roots and expressions of national identity and emphasize the importance of the sites of 
commemoration. 

In the revolutionary events from autumn 2013 till spring 2014 the Ukrainian society presented 
itself as an e�  cient community that aims at the essential renewal. According to this a range of problems 
and methodology of Ukrainian studies need to be improved and refer to urgent demands of the society.

Nowadays it’s necessary to focus on the research of new social phenomena which o� er prospects of 
modernization of the Ukrainian society and assurance of its competitiveness and survival. Contemporary 
Ukrainian studies has to become an e�  cient scienti� c area of communication for investigators dealing 
with the research of new tendencies of development of the Ukrainian society. 

Разом із революційним суспільним проривом осені 
2013 — весни 2014 рр. українське суспільство заявило про 
себе як дієва спільнота, що прагне життя й потребує но-
вого дихання й очищення. Відтак суттєво змінилися основ-
ні параметри українського соціуму. Потреба очищення від 
усякого роду фальші посилилася, зросли запити на правди-
ву оцінку явищ. У цьому суспільний інтерес наблизився до 
сутнісних підходів науки, покликаної продукувати вивірені 
оцінні судження, базовані на врахуванні всіх, у тому числі 
й суперечливих, реалій суспільного життя.
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ШЕВЧЕНКОВЕ СЛОВО І КОНЦЕПТОСФЕРА 
УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЧНОГО «ЗОЛОТОГО ВІКУ» 

Анатолій ЦІПКО
кандидат філологічних наук,
завідувач відділу української філології НДІУ

Анотація. У статті увагу зосереджено на особливостях відтворення спостережного ба-
чення «високої минувшини» у романтичній добі українського письменства. Йдеться про по-
шукове споглядання «золотого віку», який переносить – пересилає – «свої образи» через межі 
часу. Все здійснюється по-романтичному. Такі особливості образного пошуку подає твор-
чість А. Могильницького та Т. Шевченка.

Ключові слова: «золотий вік», романтизм, психеїстичний модус, уображення, Маняв-
ський скит, «Великий льох».

СЛОВО ШЕВЧЕНКО И КОНЦЕПТОСФЕРА 
УКРАИНСКОГО РОМАНТИЧЕСКОГО «ЗОЛОТОГО ВЕКА»

Анатолий ЦИПКО
кандидат филологических наук,
заведующий отделом украинской филологии НИИУ

Аннотация. В статье внимание сосредоточено на особенностях воссоздания созерца-
тельного видения «высокого былого времени» в романтической эпохе украинской словеснос-
ти. Речь идет об искательном созерцании «золотого века», переносящего – «посылающего» – 
«свои образы» за пределы времени. Все осуществляется романтическим способом. Такие 
особенности образного искания представляет творчество А. Могильницкого и Т. Шевченко. 

Ключевые слова: «золотой век», романтизм, психеистический модус, во-ображение, Ма-
нявский скит, «Вэлыкый лёх».

SHEVCHENKO’S WORD AND SPHERE OF CONCEPTS 
OF THE ROMANTIC «GOLDEN AGE»

Anatoliy TSIPKO
candidate of Philological Sciences,
Head of Ukrainian Philology Department of RIUS

Annotation. In the article the author emphasized the peculiarities of representation of contempla-
tive vision of the «elevated old times» in the Romantic period of the Ukrainian literature. � e point is 
in search contemplation of the Golden age, which carries its characters over the times. It became pos-
sible due to romantic style method. � ese are distinguishing features of Antin Mohylnytskyi’s and Taras 
Shevchenko’s romantic poetry. 

Key words: Golden age, Romanticism, psycheistic mode, imagination, Maniava Skete, Great Cel-
lar («Velykyi liokh»).
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Чи не в усі часи найповнішими ви-
разниками ідейних начал, величі та 
слави, поряд із словом та уродженою з 
нього літературною творчістю, ставали 
й монументальні споруди. Це тому і на 
них, як «кам’яних промовців» – свідків 
культурної величі народу й фундатор-
ської та мистецької праці окремих осіб, 
накидалися з руйнівною силою злостиві 
пришельці. Та минав час, і коли не вда-
валося поновити ці будови у перш заду-
маній красі й стояли вони руйновищем, 
навіть тоді письменницьке слово шу-
кало в них образного та ідей ного опер-
тя. Прикладів такого звертання досить 
у літературах народів Європи, має їх і 
український літературний романтизм. 
Через те і М. Го голь зауважував: «Архі-
тектура – це так само літопис світу: вона 
промов ляє тоді, коли вже вмовкли пісні 
і коли вже ніщо не говорить про загиб-
лий народ...» [1, с. 59].

Особливим, з огляду на це, виглядає 
і шлях Шевченкового творчого шукання. 
Волінням долі та за людського добро-
го сприяння юний Тарас опиняється на 
далекій півночі серед мурів тамтешньої 
столиці. Однак не забудова помпезна 
Петербурга, ані зваби світу, зібрані в 
тому місті, не перепиняють ледь чи не 
постійного Шевченкового рвучкого сил-
 кування до вивільнення з «культурного 
закуття» цього місця. Подумки лине і 
за наявної можливості часами таки ви-
ривається Шевчен ко до вольниці укра-
їнських ланів та степів. І хоча в Петер-
бурзі, керова ний практичною потребою 
науки в академії, маляр Тарас часто хо-
див до Літнього саду, щоби там вдатися 
до змальовування петербурзьких ви явів 
античних скульптур, та, напевно, таки не 
надто вріс у культурну ат мосферу петер-
бурзького класицизму, що, як і колись 

римська класична забудова і загальна 
культурна стилістика, тоді слугував на-
очному звели чуванню вже Петрового 
імперського задуму. Коли ж знову опи-
нявся вдома, на Вкраїні, і був обступле-
ний тутешньою, глибокопроникною 
ба роковою, культурною дійсністю, що 
«вросла» довгим і прикметним три-
ванням в українське загальнокультур-
не буття, незважаючи вже навіть на 
появу нових культурних занесень (чи 
то зі столичного Петербурга, чи ж з ін-
ших напрямів, йдеться про імперсько-
погордий класицизм), Шевченко таки 
прямував за народними естетичними та 
культурними перевагами. Особливо за-
хоплювався бароковістю з виразним ко-
зацьким духом.

Опертя в задумі на архітектурні руїни 
охоплює як романтичне явище та ідейна 
потреба часу чи не всю Україну. Так, у 
Галичині у XVIII ст. теж були особливі 
підстави «закидати» пильніший погляд 
у притьмарену мину вшину. Відірваність 
через політично-кордонну замкненість 
від коренево-близьких культурних цен-
трів Наддніпрянщини, з якими трима-
лися зв’язки віддавна, і поштовхувала до 
такого глибинного споглядання. І коли 
поети чне око не мало змоги натрапити 
на носіїв дійовитих імен, тоді замість 
них починали «оповідати» мури й під-
мурівки. Художньо втілив цю відро-
джувальну ідею Антін Могильницький. 
Розпочавши особисте поетичне предста-
влення читацькому загалу в галицьких 
альманахах у 40-х pоках XIX ст., 1852 р. 
з’явив перед читачами першу частину 
осяжної романтичної поеми «Скит Ма-
нявський» – головний творчий доробок 
письменника. Мандрівка у старовину 
здійснюється автором (у поемі ман-
дрівником), а за ним і чита чем, завдяки 
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 старцеві –  єдиному свідку колишньої 
величі Великого Скита на Підгір’ї. Адже 
ще без нього перехожий у творі постав 
зачаровано і в ту ж мить роз гублено по-
серед залишків будівель монастиря.

Загалом у поемі простежується ви-
разна особливість передавання роман-
тичної ходи, перед якою стираються 
межі часу. Та саме завдяки застиглості 
часу, його закарбуванню в цій місцині 
простору вдається здійснити такий пе-
рехід:

Щось подорожний думає глубоко,
Сперся на звалищ  примшений поріг...
Але надаремно! камінь не промовит...
А думка давнє житє не відновит.
Сли стерта надпись на пристінках з 

плит? [3, с. 237].

Цей миттєвий опис тогодення скита 
вже надто зближується з опові дями про 
зоставлені мешканцями міста.

Усе ж невдовзі постає перед за-
йшлим мандрівником тутешній чоло вік. 
Поступово зав’язується, знову ж таки 
романтичний за суттю, діалог поміж 
розпитливим (але дуже настороженим, 
бо чи й сподівався тут зу стріти хоч кого) 
мандрівником і старцем, та ще й інший 
спосіб взаємин, таких потрібних у цій 
ході, – старець стає поводирем.

Сам старець виводиться як особа 
«ветха» віком, але, зрозуміла річ, цей 
«часовий наголос» подається недарем-
но. Адже до такого зобов’язання автора 
чи не примушує й саме місце, над яким 
«завитав» віковіч накопичений розум, 
затриманий старцем, що проживав у 
цій лісо вій обителі. Швидкобіжна ча-
сова смуга з її носіями руйнівної сили 
проминає рядками твору, але не один 
із негативних героїв-руйнівників, вияв-
ляється, не спричинився до руйнування 
обителі.

Хоча зайшлий пошукувач, який, хто 
знає, чи випадково зустрів стар ця, набу-
ває одразу протилежного до перелічених 
імовірних руйнівників статусу у визна-
ченні лісового мешканця. Він уводиться 
до монастирсько го двору ніким іншим, 
як гостем, і причиною тому стає розпіз-
нане в при бульцеві старцем давнє благо-
честя – правдива віра, за яку до останніх 
днів, аж до розігнання, стояв монастир, 
кріплячи в тому ще і всю довкола землю. 
Однак не відразу невідомий гість сприй-
мається за свого.

Як видно з оповіді старця, за Ски-
том закріпилася особлива есхатоло гічна 
думка серед навколишнього люду, роз-
неслася вона й на далечінь.

І тут уже до дії вступає вимога часу, 
ніби передчуваючи і свій недале кий кі-
нець, старець спохоплюється, аби пере-
казати все йому відоме про Скит, бачачи 
ще й те, що іншої нагоди для зустрічі з 
таким чоловіком уже не трапиться. До 
того ж розуміє цей зберігач знання, що 
має справу з лю диною письменною, тож 
оповідженим не залишиться лише усним 
переданням, бо й сам старець посилаєть-
ся на колишні, а потім втрачені, монас-
тирські писемні джерела.

Власне, ще однією головною дум-
кою, що проводиться твором, висту пає 
проекційне відображення колишнього 
славного Галича в Манявському Скиті. 
Із занепадом під тиском австрійського 
уряду (однією з причин було нищення 
центру «схизми», хоча така причина ста-
вала не основною в досить віротерпимій 
Австро-Угорщині, інша ж – загальна по-
літика в цій державі на той час, що ви-
явилася у ліквідації монастирів та їхніх 
землево лодінь) Скита «зайшло і сонце», 
що підсвітлювало образ давнього Галича 
у його славетних часах, який відбивався 

ШЕВЧЕНКОЗНАВЧІ СТУДІЇ
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у скитських спорудах. Сам же кня жий 
Галич мав київське підґрунтя для свого 
звеличування:

В віках, коли ще галицкі країни 
Євангелія світлом не сияли, 
Честь Перунови і Ладі богини
Дністра сусіди в гаях віддавали... 
Тогди полокав Дніпер-Славутиця
Тінь святої Лаври і святі печери; 
Золотий Київ, русинів столиця, 
Був колисков Христової віри… [3, с. 240].
Старець у поемі виступає тематич-

ним заспівником, бо оповів лише про 
початки Скита впродовж одного дня, 
далі про Скит обіцявся сказати вже на-
ступної днини. Зрозуміло, що хоч і не 
доказує старець усього скитського літо-
пису, та слава й туга, що він мав за по-
требу вилити при нагоді, яка й сталася, 
пройняли переймача (а за ним і читача) 
поеми.

Розгортання такого романтичного 
тематизму простежується й у твор чості 
Т. Шевченка. Його допитливо-архео-
логічний погляд теж спрямову вався до 
оповитих легендами та оповідями, вкри-
тих хмарою часу, при трушених пилом за-
буття, але ще пам’ятних знаменитих бу-
дов. Малярське та словесне обдарування 
дали у Шевченковій творчості глибину 
синтезу бачення від споглянутого, роз-
думів і переосмислень. Спо нукальними 
до огортання такого показового матері-
алу були подорожі, здійснювані до укра-
їнських пам’ятних місць з метою безпо-
середнього – «дотичного» – знайомства 
з ними. Деякі з них траплялися поетові 
при по дорожуванні до провінційних 
осель його друзів та знайомих. Однак 
здебільшого озна йомлення зі старо-
виною відбулося під час праці над жи-
вописним відображенням украї нської 
старовини, коли виконувалися роботи, 
що склали альбом 1845  р. Хоча немала 

частка зображуваних споруд була видо-
вищем «живопис ним», але колись. Хіба 
що їхню втрачену мальовничість ком-
пенсувало яскраве оточення, творене са-
мою природою. Серед таких, колись ма-
льовничих, можна бачити зображення 
Трапезної церкви Густинського монас-
тиря, а особливий доробок складають за-
малювання Суботова та Мотриного мо-
настиря. По-малярському зображеною 
була вся колишня «Богданова ве лич», 
хоча Шевченку довелося споглядати 
лише Богданові руїни. При тому пере-
важну більшість суботівських малюнків 
підписано з неодмінним згаду ванням 
Богданового ймення.

Показавши сучасникам тогоденний 
стан української пам’ятної монумен-
талістики пензлем у фарбах, Шевчен-
ко зробив так само сповнений значно-
го болю, але набагато глибинніший та 
розлогіший у роздумуваннях ви клад у 
слові – у написаній у Миргороді того ж 
1845  р. поемі-містерії «Великий льох». 
Епілог цього твору щонайбільш показо-
во перегукується із Шевченковими ма-
лярськими роботами суботівської (Бог-
данової) тематики («Богданова церква у 
Суботові», «Кам’яні хрести у Суботові»):

Стоїть у селі Суботові
На горі високій.
Домовина України,
Широка, глибока.
Ото церков Богданова...
Отак-то, Богдане!
Занапастив єси вбогу
Сироту Украйну!
За те ж тобі така й дяка
Церков-домовину
Нема кому полагодить! [4, с. 247].
Та прийшла археологічна цікавість 

виявилася археологією заради нажи-
ви, та ще й, до того ж, чужинецькою за 
розумінням тих культурних явищ, що 



18 №1 (54) 2015 Ukrainian Studies

 крилися під нанесеною часом землею. Ще 
й лишень сторон ньою, зовнішньоспо-
глядальною була таки та археологія, без 
почуття ту ги та загальної співчутливості 
до тих, хто колись те все мурував і кого 
«позамуровувано» в лабіринтах пам’яті. 
Таким-то зайшлим впадала на думку та в 
око тільки цікавість до «споду» тих спо-
руд-руйновищ, що по значалися давни-
ною часу. Камінь безмовний, а вони біля 
нього – воло дарі світу, які були всюди та 
величались над усім, що тільки не става-
ло перед ними. До них та їхньої «власно-
рукої» цікавості звернене Шевченкове 
слово з поеми-містерії «Великий льох»:

Тепер уже заходились
Древности шукати
У могилах...бо нічого
Уже в хаті взяти:
Чого вони з тим поганим
Льохом поспішають?
Трошки, трошки б підождали,
І церква б упала...
Тоді разом дві руїни
В Пчеле описали... [4, с. 241].
Про, власне, таку бездушну архео-

логію оповідає і вірш «Розрита моги ла», 
що став ніби програмовим стосовно за-
гальнішого такого тематично го напря-
му, адже написано його попередніше 
(1843 р.) від «Великого льоху»:

Начетверо розкопана
Розрита могила
Чого вони там шукали,
Що там схоронили старі батьки… [4, 

с. 179].
Велика та ускладнена Доля єднає не 

тільки душі, що вочевидь вира зно «бі-
ленькими» (тобто голубками – чистими) 
сідають на ночівлю на старезному дубі: 
«Схопилися білесенькі // І в ліс поле-
тіли, // І вкупочці на дубочку // Ночу-
вати сіли...» [4, с. 237], але й кам’яниці-
споруди. 

Не лише Богданова оселя, руйнова-
на й по плюндрована, занепало стоїть на 
землі українській, попружним обручем 
великої й лихої Долі рівночастково під-
повита, отримує «своє» так само від неї 
через Мазепу і гетьманська забудова в 
Батурині. Бо то теж місце лихого для сво-
їх, але вчиненого з великого поривання з 
сили людського добра, «непотребства» 
перед спогляданням несподівано зрад-
ливого повороту на шляху Долі, закрі-
пленого всемогутньою печаткою часу. 
До цього стає причетною ще одна душа 
(теж позірно біленька). Перша з душ, 
як відо мо, скоює той свій, добрий люд-
ський та зрадливий для своїх, вчинок 
у Суботові Хмельницького. Адже вона 
була недалекою від суботівського родин-
ного гнізда. Особа, яка наближається до 
неї як співучасниці вели кого вершення у 
прокладанні глибокої прірви розподілу, 
що лягає до леносним вододілом у пло-
щині життя цілого народу, – Хмельни-
ченко:

Із Юрасем гетьманенком
У піжмурки граєм.
А гетьманша, було, вийде
Та й кликне в будинок... [4, с. 233].
Не зникає постать Гетьманенка з 

пам’яті суботівців і після трагедійних 
подій XVIІ ст., навіть коліївських – уже  
XVIII ст. У столітті XIX вдавалося ще 
натрапляти на той загальний «оціню-
вальний дух», який закріпився серед су-
ботівців як найближчих до всього того, 
що скоїлося, очевидців та прямих сві-
домісних носіїв уяви про Юрія Хмель-
ницького. Він теж, за місцевими пере-
казами, належав до співтворців лиха, 
але вже усвідом лених, на відміну від 
суботівської Прісі (одна з «біленьких»), 
яка прилеті ла на розкопування льоху ра-
зом з неприкаяними посестрами. Адже 
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по турчення – прямий відступ від свого 
та своїх – такий учинок Хмельниченка: 
«Його ссе гадина, і він буде мучитись і 
блукати поміж го рами аж до страшного 
Суда; а тоді вже Господь його простить, 
що обу сурманивсь і хотів розбить бать-
ківську церкву» [2, с. 277 – 278].

Вода має в поемі, як і в значеннєво-
му домінуванні у фольклорних творах, 
виразні часові ознаки. Адже коли опо-
відачки говорять про своє побутування 
у світі, то підтвердженням давності ско-
єного стають саме криниці, що тоді вже 
повисихали. Та ще й «голосом» віщим 
виявляється тут «водяна присутність». 
Бо ті ж таки криниці всихають ще й че-
рез те, що не стримуються перед руйнів-
ною силою беззаконня. Несе співдієвий 
образ води на собі, окрім того усього, 
також і живильну та життєву силу. По-
ділившись нею, колись дівчина, а на час 
оповіді – стражденна душе нька, «вмочує 
руку» – встрягає у справу грішення про-
ти братського-сестрівського – однокрев-
ного власного люду – народу. Розгор-
тається тема гріха супроти ближнього 
свого, але Шевченком робиться ні би ще 
й удокладнення цієї тематичної лінії  – 
щонайближчого ближнього.

Загальніше, покаяння і неприка-
яність, що взаємодоповнюються як 
смислові ознаки, стають провідними 
в Шевченковому творі. Налаштування 
на постійне силкування до розкаяння 
мають у собі несвідомо грішливі душі. 
Та їхній час ще не настає, ключар Пе-
тро (апостол) наказує їм бути свідками 
ще більшого переступу, ще більшої на-
руги:

Як той розкопуватимуть льох.
Коли б вже швидше розкопали.
Бо так сказав Петрові Бог:
Тоді у рай їх повпускаєш,

Як все москаль позабирає,
Як розкопа великий льох [4, с. 233]. 
Бо ж археологи-зазіхачі на здобич, за 

текстом Шевченкового «Велико го льо-
ху», докопавшись до склепінь, порушу-
ють великий спокій закутих кістяків-тіл. 
І це робиться свідомо, а не мимовільно, 
лише для здійснення такого собі псев-
доархеологічного наміру. Ця наруга над 
ближнім своїм є великою, бо зруйновано 
спокій – той, який дано померлим до часу 
останнього Суду. Саме тоді здійснюється 
передсуд над вигнанками-душами, при-
ймається їхнє тужливе покаяння, розчи-
няються для них во рота вічного Саду, до 
якого вони переходять через основний 
символ віч ності – дуб (на віттях цього 
дерева зостаються вони на ночівлю) та 
вира зно близький до нього семантично 
хрест (на якому сідають, злітаючися до 
суботівської церкви, душі), тоді їхня сні-
гова білінь уже буде виразно баченою і 
серед людей, і на небі:

Як сніг, три пташечки летіли
Через Суботове і сіли
На похиленному хресті.
На старій церкві. Бог простить:
Ми тепер душі, а не люди.
А відціля видніше буде,
Як той розкопуватимуть льох... [4, 

с. 233].
Протиставно-протилежним до «біле-

сеньких» постає збірний образ во роння 
(їх, як і тих – троє). Та вже ті, що «кри-
чали і летіли», зовсім не схожі на своїх 
попередниць із поеми-містерії. Острах 
кари за вчинене, а тим більше каяття та 
розпука – незнаний для них стан та нечу-
вана й небачена поведінкова «примара», 
що так бентежливо нуртує у душевному 
єстві «біленьких». І це стає зрозумілі-
шим, коли споглянути на їхні справи, що 
були аж такими:
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Отоді-то було свято! 
Аж пекло злякалось. 
Матер Божа з Ружавиці
Вночі заридала [4, с. 240].
Надалі не забували й носили по світу 

«суботівську славу» лірники. Це вони та 
увесь базарний люд, що зійшовся сюди, 
аби підтримати звичай ний плин життє-
вий, стоять осторонь від наруги. Власне, 
сюди, під Богда нову оселю, зводить їх 
економічний інтерес повсякдення, адже 
збира ються люди тут для купівлі-про-
дажу – крамування. Однак є ще одна 
ознака, яка мимоволі бережеться цими 
«крамовими сходками», – невираз ний, 
дещо прихований, хоча й не зовсім не-
свідомий – зв’язок із місцем, а отже, й 
віддавання цьому таки місцю шани, а ще 
й тому діячеві, що зви тяжно потрудився 
та й уславив це місце – Богданові. Лірни-
ки не позбав лені корисливого намагання 
та зиску, який сподіваються отримати з 
міс ця та зібраного там люду. Без сумніву, 
що не тільки задля цього доконано розу-
міють особливу вагу місцини та належну 
до неї супровідну пісенну потребу. Отак 
вони, ідучи до Суботова й озиваючися 
поміж со бою, готують відповідний ре-
пертуар:

А хто, братця, співа про Богдана?
Я співаю і про Ясси,
І про Жовті Води,
І містечко Берестечко.
В великій пригоді
Нам сьогодні вони стануть!
Бо там коло льоху
Базар люду насходилось
Та й панства не трохи [4, с 245].
Цілковито романтичне ідейно-твор-

че спрямування – словесно-художня мо-
нументалістика у літературі, – що мало 
вияв, зокрема, в українській літературі, 
зуміло добачити в змертвілому живе. 

Каміння «ідейно оживає», каміння по-
чинає «промовляти» схопленим колись 
голосом свого людського оточення, що 
«заліг» поміж по руйнованим муруван-
ням лише до певного часу, коли знову 
вдасться йому вповні загучати. Тим го-
лосом промовляють герої, які ходили 
й діяли поміж тим камінням тоді, коли 
ще воно складало «живу» – непоруйно-
вану  – споруду – чи то дім, чи палац, а 
чи монастир. І, що найцікавіше, цей по-
етичний го лос із каменя несе в собі озна-
ки і форми не пустогукливого відлуння, 
але отримує цілком скерувальний на-
прям – його слухачем має стати людське 
серце, людська душа, загальніше – уся 
внутрішня людина, співчутлива до пере-
житого дідами-батьками топтання не-
знаної (чужої) Долі. Цей психеїстичний 
(внутрішньолюдський) погук і визвучу-
вали українські романтики, спершу хо-
дячи поміж тим, розсипаним Долею і ча-
сом, як у творах Т. Шевченка,  камінням, 
а так само кладучи ті, схоплені з місць, 
строфи на папір у передсподіванні хоча 
б якоїсь людської на них резонувальної 
відповіді.

У пізнішому часі Леся Українка у 
власних творчих визначеннях та хара-
ктеристиках намагалася віднайти вираз-
но-влучний відповідник на озна чення 
особливостей форми «Лісової пісні», на-
зиваючи її і казкою, і феєрією. Десь так і 
Т. Шевченко зробив означальний наго-
лос стосовно «Великого льоху», назвав-
ши цей твір містерією, тим самим спо-
нукав читачів до пошу ку таїни змісту та 
чуття. І чи не ранньосередньовічний ла-
тинський, ємний за суттю, вислів набли-
жає до розв’язання втаємничених смис-
лів Шевченкового твору – Mysterium 
� dei (Таїна віри), що розгортається у 
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Шевченка у позбавлену меж часу таєм-
ничо-серцеву – Mysterium con� dei (Таїну 
дові ри), а отже, і незміреного та нероз-
ривного єднання у Шевченковій форму-
лі часу, яка огортає «і мертвих, і живих, і 
ненарожденних».
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Tsipko A.
Shevchenko’s Word and Sphere of Concepts of the Romantic «Golden Age»

Abstract
� e main attention is focused on peculiarities of representation of contemplative vision of 

the «elevated old time» in the Romantic period of the Ukrainian literature. � e point is in search 
contemplation of the Golden age, which carries its characters over the times. It became possible due to 
romantic style method. � ese are distinguishing features of Antin Mohylnytskyi’s and Taras Shevchenko’s 
romantic poetry.       

It is signi� cant that artistic search for characters of conditions of the Golden age, the Age of Glory, 
also involves the persons and buildings as historical witnesses of Greatness and Glory according to the 
worldview of the Romantic period in the culture and literature. Both man and building represent the 
notional power of the Great old times. � is is particularly so with ruined buildings which served not 
only as a ground for actions but also as witnesses of the ancient glory. Men of romanticism had speci� c 
reactions to the «witness practice» of the speechless witnesses. Buildings-characters are the «acting 
persons» in the theory of romanticism poetry. Romanticism is distinguished by the combination of 
oral (folklore) and written traditions acting in the synergetic artistic � eld of the Ukrainian romantic 
literature. In the poetry of Taras Shevchenko the folklore is borrowing from lyric traditions of kobzars 
and lirnyks. Antin Mohylnytskyi used the monastic narrative as an artistic base for his poem «Skyt 
(Skete) Maniavsky». � e sin is the main cause of the place decline which drives the Glory away from the 
magni� cent place. But the Glory comes back again to the place without human will. � us, in romantic 
manner, the time is broken, but the place remains.
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Складний та новотворчий період 
сучасного життя України окреслює ці-
лий комплекс проблем національного 
самоутвердження. Українська спільно-
та вкотре потрапила в межову ситуацію 
виживання. Прагнучи усамостійнитись, 
змінити статус країни-сателіта, вирва-
тися з ідеологічного кола малоросійства 
через утвердження розуміння гідності, 
справедливості і права, зіштовхнулася 
з очікуваним, неодноразово пройденим 
силовим сценарієм. Порубіжність Украї-
ни знову прирекла її на роль буфера у єв-
ропейсько-російських відносинах, де на 
конкретній території ведеться політична 
та світоглядна війна. Рудименти імпері-
алізму та колоніалізму, які хоча й осу-
часнюють методи своєї діяльності, заді-
юють силові структури, та за сутністю 
залишаються концептом замкненої агре-
сивної спільноти. Чи зможе український 
національний організм протидіяти нео-
колоніалізму та імперським амбіціям 
сусідів? Таку впевненість дають ідейні 
натхненники національного, до яких на-
самперед відноситься Т. Шевченко.

По-різному можна прочитувати та 
інтерпретувати творчість Т. Шевченка, 
однак його тут-присутність на кожному 
етапі творення української нації немож-
ливо заперечити. 

Шевченкову націєтворчу спрямо-
ваність виділила плеяда діаспорних до-
слідників, які гостро відчували потребу 
власної національної держави, пережи-
ли кілька етапів боротьби за неї і праг-
нули підтримати дух українства у чужих 
державах. Дослідники Б. Стебельський, 
Б. Кравців, І. Огієнко, Л. Білецький, 
Д.  Донцов, Р. Рахманний, О. Орленко, 
С. Смаль-Стоцький, П.Зайцев, Ю. Охри-
мович критично спостерігали за інтер-
претацією творчості поета радянською 

системою, знівечення справжнього зміс-
ту та грубе вилучення з поезії Шевченка 
імперської причини українського зане-
паду. При цьому вони зауважують різні 
форми фальшування – від окремих нау-
кових видань для вужчого кола літера-
торів та відредагованих публікацій для 
широкого читача, вилучення окремих 
творів з користування до явного замі-
щення релігійно наповнених та анти-
російських рядків.  

Згодом цю тенденцію підхопило по-
коління шістдесятників – Є. Сверстюк, 
І.  Дзюба, для яких Т. Шевченко зали-
шився символом боротьби в умовах то-
талітарного тиску. Недаремно Ю. Охри-
мович писав: «Далекоглядність його 
національно-політичних поглядів є за-
порукою, що чим далі ми будем відда-
лятися від дня його смерті, тим більше 
і більше зрозумілий буде нам робитися 
Шевченко, як пророк політичного ви-
зволення України» [4, c. 128].

Завданням для сучасних дослідників 
є зрозуміти помилки, зроблені у розвої 
національного життя, оцінити ризики 
українських національних процесів, на 
які вказує Т. Шевченко. Він не просто 
стає співцем долі українського народу, а 
глибоко аналізує історичні та соціальні 
чинники його невдач та поразок. Разом 
з тим саме поетичне оформлення погля-
дів Т. Шевченка дає можливість виділи-
ти людиномірну, буттєву, національно-
ціннісну основу української спільноти у 
часопросторі.  Його слова можна сприй-
мати як націософію, як відкриття «гори-
зонту минулого» до «розуміння сучасно-
го», про що свідчить уособлення образу 
поета в різних інтерпретаціях у контексті 
національно-визвольних рухів України. 

Національна сутність, споконвіку 
закладена в людині, проходячи через 
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 самосвідомість, стає осередком активно-
го життєствердження, ціннісною катего-
рією, що неминуче поєднується з виявом 
гідності та сприйняттям необхідності 
свободи. 

Свого часу, ставлячи питання сут-
ності людини, І. Кант зробив акцент на 
самосвідомому сприйнятті її можливос-
тей, відповідаючи на питання: «Хто ми 
такі? Що ми можем знати? Що ми пови-
нні робити? На кого можем покладати 
надію?». 

Аналізуючи різні можливості на-
ціональних спільнот, західні вчені ви-
діляли націєтворення «старих» дер-
жавних народів та «молодих» націй, які 
стали на шлях боротьби за культурне 
об’єднання, соціальне визволення та 
політичне утвердження. В центрі уваги 
постало питання життєздатності спіль-
ноти, яке залежить від її національного 
самоусвідомлення, починаючи від еліт 
до масового охоплення населення іде-
єю визволення. Прагнучи виявити суть 
національного, Е. Сміт вказує на необ-
хідність поєднання громадянських та 
етнічних атрибутів. У результаті кожна 
національна спільнота розпочинає своє 
усвідомлення з поцінування етнічної 
основи. Ціннісно-символічного значен-
ня набувають атрибути, які для кожного 
мають суб’єктивний зміст: групова са-
моназва, міф про спільних предків (звід-
ки ми походимо?), спільна історична 
пам’ять (хто ми?), один або більше дифе-
ренційних елементів спільної культури, 
зв’язок із конкретним «рідним краєм», 
почуття солідарності у значної частини 
населення [6, с. 10–27].

Висвітлюючи стан національного 
життя, Т. Шевченко ставить схожі пи-
тання до всієї спільноти, які дають мож-
ливість зрозуміти проблеми української 

самосвідомості: «Що ми? Чиї сини? Яких 
батьків? Ким? За що закуті?». Недарем-
но навіть у поліетнічних суспільствах 
зацікавлення цими простими питання-
ми спричинило відродження етнічної 
ідентичності. Надто особливим є пошук 
відповідей на них під час формування 
основних інтеграційних засад нації: мов-
ної, культурної, господарської уніфіка-
ції, геополітичного самовизначення. А в 
часи Шевченкових «приспаних народів», 
серед яких бачимо й українців з утвер-
дженим комплексом малоросійства й 
кріпосницькою господарською інфра-
структурою, формулювання таких за-
питань розглядалося як революційний 
злам свідомості в бік критичного пере-
осмислення минулого та запоруки на-
ціо нального майбутнього.

Саме етап «критичного усвідомлен-
ня», на думку Г. Грабовича, пов’язаний 
з Т. Шевченком і кирило-мефодіївцями. 
«Суть перелому, що його здійснює Шев-
ченко, – стверджує Г. Грабович, – поля-
гає в самому голосі, в переоцінці, навіть 
відкритті суб’єкта, індивідуальності. 
Власне тим … уможливлюється ново-
народжена національна свідомість: не 
регіоналізмом … а новою універсальною 
концепцією людини, якою можна було 
озброїтися проти гегемонії російського 
універсалізму…» [1, с. 355]. 

Шевченкове «Що ми?» включає ряд 
чинників, які дають можливість окрес-
лити вагомі сутнісні риси спільнотного 
життя. Насамперед, воно виявляє свою 
окремішність, ґрунтовану на об’єктивних 
чинниках, смислотворчих та ціннісних 
для спільноти маркерах – мові, культурі, 
традиціях, моральних нормах та осмис-
леної в категоріях культури історії.

Важливим стає розрізнення згідно з 
ознаками на «ми» – «не ми» та прагнення 
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збереження внутрішнього спільнотного 
світу. Найчіткіше таке виділення від-
бувається через порівняння з сусідніми 
народами. Т. Шевченко у своєму підхо-
ді до сприйняття національного статусу 
чітко диференціює сформовані етнічні 
групи та їх виражені соціокультурні та 
статусні ознаки. Поряд із росіянами-
«москалями», чехами-«любомудрами», 
ляхами-«шляхтичами», турками-«яни-
чарами», німцями-«вчителями» окрес-
люється образ свого окремого народу.

Поняття «ми» включає свій цінніс-
ний світ, рідний край. Шевченко чітко 
диференціює відособленість чужого 
«московського» світу та «свого», «на-
шого» українського «простого биту». 
Таке протиставлення, окрім природного 
відчуття чужини, містить потребу «на 
оновленій землі» знайти місце для свого 
народу, де «врага не буде, супостата», де 
«будуть люди на землі». Цим Т. Шевчен-
ко закладає ціннісні пріоритети взаємо-
узгодження гідності, свободи кожного 
члена своєї спільноти.

Визначення сутності спільнотного 
національного буття Т. Шевченко мис-
лить категорією єдиного часопростору, 
що включає «мертвих, живих і ненарож-
денних земляків», спільного минуло-
го, критичного сучасного та омріяного 
майбутнього. Фактично він вдається до 
конструювання національної свідомос-
ті, відновлюючи національну пам’ять, 
даючи відповідь на питання: «Чиїх бать-
ків?». Ореол минулої козацької слави в 
її доблестях дає образ спроможності до 
активної політичної дії, військового за-
хисту власних територій, необхідних 
для майбутнього націєтворення. Образ 
«славних прадідів великих» конкрети-
зується в козацькому ідеалі вольного 
життя, в якому увиразнилась єдність 

рівності та свободи, життя та смерті як 
іманентних рис буття. Політичним зраз-
ком втілення національної спільноти 
Т.  Шевченко бачить Гетьманщину: «Ба-
зари, де військо, як море червоне, // Пе-
ред бунчуками, бувало, горить, // А ясно-
вельможний, на воронім коні, // Блисне 
булавою – море закипить». 

Гостро виявляючи ознаки національ-
ної неволі, поет відповідає на запитан-
ня»: «За що закуті?», що не дозволяє нам 
жити окремим національним життям. 

Необхідні для збереження націо-
нальної сутності мова і культура є, за 
часів Шевченка і в наступні покоління, 
ознакою вторинності, меншовартості. 
Молодь нехтує національним для со-
ціального вивищення, вчить за бать-
ківську «останню корову» московської 
мови і, в результаті, деформує свою 
свідомість: «Московською блекотою, в 
німецьких теплицях заглушені». Т. Шев-
ченко дорікає землякам, що ті знають всі 
слов’янські мови, крім своєї, що «лають 
батьків своїх, що змалечку цвенькать 
не навчили по-німецькій», адже це дає 
перспективи службового росту. Внаслі-
док просвітлені наукою «діти України» 
насправді набувають прислужницької, 
конформістської психології, знання всіх 
входів-виходів, вписуються в складну 
бюрократичну систему імперського сві-
ту, яка протилежна вільним настроям. 
Такий тип ідентичності різні вчені нази-
вають «малоросійською» (З. Когут), «по-
двійною лояльністю» (П. Магочій), що 
вступає в суперечність із національною 
ідентичністю. 

Ще небезпечнішим чинником для 
національної самосвідомості є бачен-
ня власної історії крізь призму чужих 
вчителів, «по німецькому показу», та як 
німець розкаже, а звідси  закорінюється 
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чужа правда, сумніви походження – 
вони чи то моголи, чи то слов’яни. Та-
ким чином, імперський образ проникає і 
в свідомість через штучне конструюван-
ня історичної пам’яті, формування ви-
няткової сакральності та історичної місії 
однієї держави і сателітної ролі іншої. 
Відповідно включаються асиміляційні 
процеси, коли «од молдаванина до фіна 
на всіх язиках все мовчить».

Т. Шевченко вдається до поетизації 
героїчного минулого свого народу, що 
властива романтизму. Для Т. Шевченка 
в українській історії не існує сакраль-
ного часу передовсім тому, що історія 
сприймається ним як неперервна тяг-
лість  – тож «славне» минуле розгляда-
ється «тепер і тут» у вигляді своїх фа-
тальних наслідків [2, с. 50]. У Шевченка 
сучасність є закономірністю вчинків 
минулого і печаттю на майбутнє, і тому 
історія є рівнорядним мотивом поруч 
сучасності. Джерелом наших трагедій, 
мільйонів жертв, що несемо, є карою за 
те, що погодилися на Переяслав, що не 
вміли одностайно стати під Полтавою, і 
за те, що послухали Калнишевського і не 
підняли шабель, як москалі Січ руйнува-
ли [7, с.  156].

Поряд з тим калька з поетичних об-
разів інших народів стає недоречною в 
контексті важкого становища підкоре-
ного, знищуваного протягом століття, 
нівельованого своїм панством та закрі-
паченого імперським правлінням влас-
ного народу. Тому історія народу, в якого 
воля виростала, насправді реалістично 
виявляється поетом у кривавій бороть-
бі, «на козацьких вольних трупах», через 
протистояння ворогам, яким згодом спі-
ватимуть оди. Небезпечним для форму-
вання національної свідомості є і відво-
лікання від пошуків історичної правди, 

чванство щодо перемог над татарами, 
поляками і, разом з тим, замовчування 
проблеми власного уярмлення, невизна-
ння, «що добре ходите в ярмі, ще лучше, 
як батьки ходили».

Т. Шевченко гостро критикує вищі 
українські верстви за соціально-полі-
тичний конформізм, називаючи, зокре-
ма, українську верхівку «варшавським 
сміттям, рабами, підніжками, гряззю 
Москви», яка «кайданами міняється, 
правдою торгує». Той освічений, прогре-
сивний прошарок українського суспіль-
ства, який мав стати будителем свого на-
роду, відрікся від національної сутності, 
пішов за правом сильного. 

Небезпечним для морального об-
личчя нації стає фактор запроданства. 
Московські впливи породили в україн-
ському народові перевертнів, вислужни-
ків, перекинчиків, а то й зрадників, що 
катастрофічно відобразилося на націо-
нальній свідомості українців. У творчос-
ті Т.  Шевченка вони найбільші вороги 
українського народу [3, с. 19]. «Дядьки 
отечества чужого», «а меж ними і зем-
лячки», що «по-московській так і рі-
жуть, сміються та лають батьків своїх», 
це п’ята колона, яка в активному чи ла-
тентному вигляді нищить українську 
свідомість.

Відповіддю на запитання: «Ким за-
куті?» – виступає опис Т. Шевченком 
моделі імперської чиновницько-бюро-
кратичної системи вертикалі влади, за-
снованої на загальноприйнятому свавіл-
лі вищої посадової особи. Поет описує 
систему покарань чи то принижень від 
царя до масового побиття православних 
за ме жами палацу. Тут відчувається дух 
сприйняття влади сильнішого, старшо-
го за званням над простолюдинами. У 
містерії «Великий льох» поет виділяє і 
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 методи впливу та контролю над населен-
ням, щоб запобігти будь-якому опору: 
підкуп золотом, наділення почестями 
і царевими чинами, знищення усіх лі-
дерів, «Гонт», що «розпустить правду й 
волю по всій Україні».

Система імперіалізму, зауважена 
Шевченком, базується на страху: «Одна 
Сибір неісходима, // А тюрм! а люду!.. 
Що й лічить! // Од молдованина до 
фіна  // На всіх язиках все мовчить, // 
Бо благоденствує!». Вона стає символом 
обезособлення та безправ’я всіх перед 
самодержавцями, що будують свої імпе-
рії на «козацьких вольних трупах».

Без сумніву, Шевченко в нових умо-
вах прочитується з особливою увагою. 
Сплеск громадянської активності свід-
чить про окреслений комунітаристами 
символічно-смисловий зв’язок культури 
та суспільства, що забезпечує «спіль-
ний код мови спілкування». При цьому 
важливу роль мови у суспільному житті 
можна розглядати як крізь призму тра-
диційного елемента культури, так і че-
рез спільне розуміння демократичних 
цінностей, наповненість нації спільним 
розумінням понять «свобода», «справед-
ливість». Цими надбаннями, на думку 
прихильників комунікативного підходу, 
стають універсальні символи та тради-
ції, що формуються довкола здійснення 
свободи і рівноправності.

Ще в середині минулого століття до-
слідники зауважували, що «Тарас Шев-
ченко – сучасна людина! Він належить 
до нашого політичного віку – до віку бо-
ротьби за гідність людини і суверенність 
націй», що його вплив охопив мільйони 
людей – «рабів німих», яких він перетво-
рив у гідні людські створіння  [5, с. 9]. 

Таким чином, формування україн-
ської спільноти безпосередньо  залежить 

від здатності свідомо і правдиво оціни-
ти власні недоліки національного ста-
новлення та поцінування власної етно-
культурної сутності. Свою концепцію 
запитань і відповідей, необхідних для 
формування національної свідомості, 
подає Т. Шевченко. 

ЛІТЕРАТУРА
1. Грабович Г. До історії української літе-

ратури. Дослідження, есе, полеміка. – Київ: 
Основи, 1997. – 604 с.

2. Забужко О. До проблеми історизму 
в філософському світогляді Т. Г. Шевчен-
ка // Творчість Т.Г. Шевченка у філософській 
культурі України: зб. наук. праць; відп. ред. 
М. І. Лук. – К.: Наукова думка, 1992. – С. 47 – 53.

3. Орленко О. Шевченко проти Москви. 
Передрук підпільних матеріалів. – (Б.м.)Чу-
жина, 1949. – 36 с. – Режим доступу: http://
diasporiana.org.ua/ideologiya/8563-orlenko-o-
shevchenko-proti-moskvi/

4. Охримович Ю. Розвиток української 
національно-політичної думки // Матеріа-
ли до історії розвитку суспільно-політичної 
думки в Україні ХІХ–ХХ століття. Вишкіль-
ний курс. – Брюссель – Мюнхен – Лондон – 
Нью-Йорк – Торонто: Видавництво Спілки 
Української Молоді, 1977. – Ч.3. – С.77–173.

5. Рахманний Р. Чому політичний Та-
рас Шевченко? – Вінніпег: Видавнича спіл-
ка «Тризуб», 1976. – 22 с. – Режим доступу: 
http://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/
books/285/� le.pdf

6. Сміт Ентоні Д. Національна ідентич-
ність. – К.: Основи, 1994. –С.10 – 27.

7. Стебельський Б. Ідеї і творчість: збір-
ник статей та есеїв. – Торонто: Канадське на-
укове товариство імені Шевченка, Друкарня 
видавничої спілки «Гомін України», 1991. – 
352 с.

REFERENCES
1. HRABOVYCH, H. (1997) On the History 

of Ukrainian Literature. Researches, Essays, 
Polemics. Kyiv: Оsnovy. 604 p. [in Ukr.]



28 №1 (54) 2015 Ukrainian Studies

ШЕВЧЕНКОЗНАВЧІ СТУДІЇ

2. ZABUZHKO, O. (1992) ¢ e prob-
lem of historicism in philosophical outlook 
T.  Shevchenko. In: T. Shevchenko’s creative ac-
tivity in philosophical culture of Ukraine: Collec-
tion of scienti� c papers.  Кyiv: Naukova dumka. 
pp. 47 – 53. [in Ukr.]

3. ORLENKO, O. Shevchenko against 
Moscow. Reprinted underground materials. In: 
Chuzhyna (1949). 36 p. Available from: http://
diasporiana.org.ua/ideologiya/8563-orlenko-o-
shevchenko-proti-moskvi/ [in Ukr.]

4. OKHRYMOVYCH, YU. (1977) Devel-
opment of the Ukrainian national and political 
thought. In: Materials for the history of develop-
ment of the Ukrainian political thought in the 19th – 

20th centuries. Brussels – Munich – London – New 
York – Toronto:  Publishing Center of Ukrainian 
Youth Association. Vol. 3. pp. 77—173. [in Ukr.]

5. RAKHMANNYI, R. (1976) Why is 
Taras Shevchenko political? Winnipeg: «Try-
zub» Publishing Union. 22 p. Available from: 
http://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/
books/285/� le.pdf [in Ukr.]

6. ANTHONY D. SMITH (1994) National 
identity. Кyiv: Оsnovu. pp. 10 – 27. [in Ukr.]

7. STEBELSKYI, B. (1991) Ideas and Cre-
ativity: Collection of Articles and Essays. Toronto:  
¢ e Shevchenko Scienti� c Society in Canada, 
«Homin Ukrainy» Publishing House. 352 p. [in 
Ukr.]

T. Boiko
Understanding of Foundations of National Consciousness in Taras Shevchenko’s Reception

Abstract
� e article focuses on the problems of formation of Ukrainian national identity. � e main task of 

contemporaries is to detect and prevent errors in the development of national life. To solve this problem 
it is necessary to search answers for T. Shevchenko’s questions, addressed to anyone who stays on the path 
of national self-awareness: «Who are we? Whose children are we? Who are our parents? For what are 
we being chained?» Keeping their own ethnic identity, the scientists recognize awareness of importance 
of self-designation, origin, historical memory, love for native land and cultural manifestations.

Taras Shevchenko emphasized the necessity to distinguish own ethnic identity based on the group 
status markers. � e important point of national identity formation is reconstruction of images about 
common ancestors with � xing their virtues and volitional intentions. � e poet displays and criticizes 
shortcomings of the society which caused decline and dependent state of Ukraine, such as forgetting 
native language, focusing attention on other people’s authorities, replacing true story.

� e processes of national identity and self-awareness are considered in the light of poets’ reception 
on origin, historical truth and crisis of social relations caused by imperial aggression.

Shevchenko describes a model of bureaucratic imperial system of the power vertical that is based 
on the commonly held high handedness of the highest o�  cials and the system of penalties. It makes 
di�  culties for formation of national identity of each nation.
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«КОБЗАР» ЯК СВІТОГЛЯДНА ПІДСТАВА АКТУ ЗЛУКИ: 
УКРАЇНОЗНАВЧІ ПРОЕКЦІЇ ІСТОРИЧНОГО ФЕНОМЕНУ

Олександр ХОМЕНКО
науковий співробітник відділу української філології НДІУ

Анотація. У статті аналізується вплив творчості Тараса Шевченка на процес форму-
вання спільного світоглядного простору українців. На основі аналізу культурно-політичних 
вимірів розвитку національної літератури кінця XІX – початку XX ст. доводиться, що саме 
духовий імператив «Кобзаря» уможливив Акт Злуки.

Ключові слова: єдність українських земель, українознавство, українська література, 
акустика художнього слова.

«КОБЗАРЬ» КАК МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ
 АКТА ОБЪЕДИНЕНИЯ УНР И ЗУНР: 

УКРАИНОВЕДЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ ИСТОРИЧЕСКОГО ФЕНОМЕНА

Александр ХОМЕНКО
научный сотрудник отдела украинской филологии НИИУ

Аннотация. В статье анализируется влияние творчества Тараса Шевченко на процесс 
формирования общего мировоззренческого пространства украинцев. На основе анализа куль-
турно-политических измерений развития национальной литературы конца XІX – начала 
XX ст. доказывается, что именно духовный императив «Кобзаря» сделал возможным Акт 
объединения УНР и ЗУНР.

Ключевые слова: единство украинских земель, украиноведение, украинская литература, 
акустика художественного слова.

«KOBZAR» AS A WORLDVIEW BASIS OF THE UNIFICATION ACT:  
ANALYSIS OF HISTORICAL PHENOMENON IN THE CONTEXT OF 

UKRAINIAN STUDIES

Oleksandr KHOMENKO
research associate of the Ukrainian Philology Department of RIUS

Annotation. � e article discusses the in¥ uence of Taras Shevchenko’s works on formation of world 
view of the Ukrainian people. On the basis of analysis of cultural and political dimensions of the late 
XIXth – early XXth centuries national literary development the author proved that spiritual imperative 
of «Kobzar» enabled � e Uni� cation Act.

Key words: unity of Ukrainian lands, Ukrainian studies, Ukrainian literature, acoustics of 
declamation art.
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У новелі Ю. Яновського «Подвій-
не коло» (від часу написання на почат-
ку 30-х років минулого вже століття і 
до сьогодні править вона за найбільш 
місткий художній текст, у якому тра-
гедійна велич і катастрофічні провалля 
доби Визвольних змагань тієї, за І. Ма-
зепою, «України в огні і бурі революції», 
вияскравлені у вимірах такої вражаючої 
образної інтенсивності, що відповідни-
ки їм варто шукати хіба в «Слові о пол-
ку Ігоревім») центральним епізодом і 
беззаперечною емоційною екстремою 
авторської оповіді постає зустріч на 
полі бою двох рідних братів – Андрія 
та Оверка Половців: серпнем 1919-го, 
коли «небо округ здіймалося вгору бла-
китними вежами» [32, с. 215], вони зі-
ткнулися під степовою Компаніївкою. 
Зіткнулися у кривавому двобої: інакше 
й не могло бути, бо брати обрали для 
себе непримиренні орієнтації – само-
стійницько-українську та білогвар-
дійську: «Загоном добровольчої армії 
генерала Антона Денікіна командував 
Половець Андрій. Купу кінного коза-
цтва головного отамана Симона Пет-
люри вів Половець Оверко. Степові 
пірати зчепилися бортами, і їх кружляв 
задушливий шторм степу» [32, с. 215]. 
І, як писали колись літописці, була січа 
люта, і розгромили козаки УНР дені-
кінців, і поранено було Андрія, але він, 
стікаючи кров’ю і проклинаючи ворогів 
«руським серцем, ім’ям великої Росії-
матінки, од Варшави до Японії, од Бі-
лого моря до Чорного» [32, с. 216], ще 
встигає перед смертю сказати братові 
кілька слів, виповівши свій, сказати б, 
«символ віри», квінтесенцію того світо-
гляду, який привів його під триколори 
царської імперії: «Петлюрівське стер-
во… мать Росію продаєш галичанам. 

Ми їх в Карпатах били до смерті, ми не 
хочемо австрійського ярма» [32, с. 215]. 

Попри уривчастість кількох пови-
щих речень, у них сформульована визна-
чальна домінанта концепції тотального 
заперечення будь-якої можливості су-
веренного існування України: українців 
не існує, натомість існують зрадники ве-
ликої Росії, які надягають на неї  «ярмо», 
продаючи цю прекрасну країну  підступ-
ним «галичанам» – така ідея завжди ви-
користовувалась як «несучий каркас» 
великодержавного поборювання укра-
їнства. Звичайно, не могли оминути її 
прихильники відновлення «единой и 
неделимой» в добу 1917–1921 років (на-
звемо під цим оглядом відомий своєю 
антиукраїнською та антисемітською 
спрямованістю ОСВАГ – ОСВедоми-
тельное АГентство Вооруженных Сил 
Юга России: «В первом же обращении 
новой власти, расклеенном на улицах 
Полтавы… среди прочих распоряже-
ний заключался короткий приказ: «Все 
вывески на галицийском языке должны 
быть немедленно сняты»… Галиций-
ский язык? Почему же он галицийский, 
а не украинский? Значит на Украине 
нет своего особого родного украинского 
языка?» [9] – писав серпнем 1919-го, за 
кілька місяців після захоплення Полтави 
«білими», російський письменник В. Ко-
роленко), проте не з денікінців, одним 
із гасел яких були слова шовіністичного 
історика А. Стороженка «Украинский 
туман должен рассеяться, и русское 
солнце взойдет» [22], цей інтелектуаль-
ний сюжет почався, і не на них, на жаль, 
закінчився. Наріжним каменем окресле-
ного шовіністичного концепту виступає 
теза про засадничу відмінність галичан 
від мешканців Наддніпрянщини, По-
лісся, Таврії, Слобожанщини, Донбасу 
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(в  термінологічній парадигмі нашого 
політичного простору початку XX ст. – 
Великої України), відмінність на рівнях 
мовному, ментальному, світоглядно-по-
літичному настільки глибоку, що вести 
мову про спільну історичну долю, уза-
гальнено кажучи, Києва та Львова просто 
не випадає. У подібній системі коорди-
нат людина, яка свідомо обрала Україну 
й українство, протиставившись у такий 
спосіб ідеології російського шовінізму, 
не повертається до джерел своєї націо-
нальної ідентичності, не відновлює при-
тлумлену національну пам’ять, а «потра-
пляє під вплив галичан». Останні, своєю 
чергою, також не виступають самостій-
ними гравцями на «великій шахівниці»  
світової геополітики, бо вони: «прислу-
жують австрійцям» (варіант, активно 
впроваджуваний пропагандистськими 
службами царату під час Першої світо-
вої); «продалися німцям» (теза сталін-
ської ідеологічної машини під час Другої 
світової та першого повоєнного деся-
тиліття: введено було в обіг навіть спе-
ціальний термін – «українсько-німецькі 
націоналісти»); «реалізують інтереси 
американців» (звичне кліше москвофілів 
під час Революції гідності: один із харак-
теристичних у цьому зв’язку прикладів –  
груднем 2013 р. у своєму дописі в мережі 
Facebook тогочасний заступник голови 
Луганської облдержадміністрації і чіль-
ний функціонер Партії регіонів Едуард 
Лозовський зазначив, що на київському 
Майдані він бачив переважно «обитате-
лей Карпатського края» та що «их одеж-
да более чем у других приспособлена для 
ночевок в снегу» [31]). Інспірована Пу-
тіним кривава «Русская весна» піднесла 
цю ксенофобську концепцію вже до рів-
ня ідеологічного виправдання збройної 
інтервенції неосталінської імперії.

Проте значно небезпечнішим за ці 
«зовнішні» прояви свідомого руйну-
вання духової й територіальної ціло-
купності українства постають анти-со-
борницькі інтенції, які виникають – чи 
можуть виникнути – у комунікативному 
просторі самої національної ідентичнос-
ті на тому або іншому етапі її розвитку. 
Інакше кажучи, надмірне акцентуван-
ня на соціо-культурній, історичній чи 
ментальній пріоритетності східних чи 
західних теренів України (в узвичаєній 
термінології – Наддніпрянщини і Гали-
чини) здатне спричинити до ситуації, в 
якій жива екзистенція соборності може 
бути поставлена під сумнів, а згодом і 
потенційно заперечена. Чи така пробле-
ма повинна бути проаналізована справ-
ді серйозно, чи йдеться про гіпотетичні 
припущення, які до реальної дійсності 
не мають жодного стосунку? Аби відпо-
вісти на це запитання, зацитуємо спо-
чатку фрагмент з листа І. Нечуя-Левиць-
кого до М. Коцюбинського від 10 квітня 
1906 р.: «Галицькі газети нам страшенно 
пошкодили. Молоде покоління може 
10 років читало їх потаєнці і… збавило 
собі мову. Тепер наші газети пишуться 
не українською мовою, а галицькою. Ви-
йшло же, що ці газети пошкодили нашій 
літературі, одбили й одхилили од наших 
газет і книжок широку публіку й навіть 
ту, що читає й купує українські книж-
ки»  [14, с. 464]. А у листі до письмен-
ника і бібліографа М. Комарова від 25 
жовтня 1911 р. його висновки стають ще 
більш радикальними, він вже розробляє 
цілий комплекс заходів, аби «захисти-
ти наш народ од галицької пропаганди 
цієї мови, ще дальшої од народної мови, 
як простенька великоруська мова»  [13, 
с.  488]. Екстраполюючи подібні висно-
вки в простір політичного дискурсу 
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 (нагадаю, що писалося це у час, коли піс-
ля Революції 1905 р. в Російській імперії 
були скасовані найбільш дикунські фор-
ми заборони української мови і епіцентр 
культурної роботи знову почав перемі-
щатися з Галичини на Наддніпрянщи-
ну), маємо ствердити, прикру, на жаль, 
реальність: класик українського пись-
менства, автор уславлених «Хмар» та 
«Миколи Джері» принаймні в останній 
період свого життя вважав, що: а) мова 
періодичних видань Галичини, тобто 
мова, якою писали І. Франко, М. Павлик, 
О. Маковей, М. Возняк, К. Студинський 
значно більше віддалена від живої мови 
Наддніпрянщини, ніж «простенька ве-
ликоруська мова» (що є очевидним аб-
сурдом, який спростовується відомими 
всім лінгвістам об’єктивними фактами),  
і що: б) культурно-політична праця га-
личан не зберігала українську ідентич-
ність упродовж чинності терористич-
ного Емського циркуляру, коли друк 
українською мовою в царській імперії 
був просто унеможливлений (у тих-таки 
галицьких часописах – назвемо бодай 
підтримуваний «народовцями» журнал 
«Правда» – опубліковано і чимало найві-
доміших творів самого Нечуя-Левицько-
го), а навпаки – шкодила літературі і від-
вертала широку публіку від українських 
книжок. Звичайно, ніхто не стверджує, 
що між поглядами І. Нечуя-Левицького 
та денікінців потрібно поставити знак 
рівності, проте так само не можна не за-
уважити, що культивування подібних 
«теорій» про специфіку стосунків натоді 
політично й адміністративно відокрем-
лених «підросійської» Наддніпрянщини 
та «підавстрійської» Галичини могло б 
спричинити до непоправних наслідків 
для реалізації соборницької концепції 
українства.

Ґрунтовний аналіз порушеної про-
блематики змушує акцентувати на 
важливому під цим оглядом аспекті: і 
сучасні виміри соборницької концеп-
ції української єдності (назвемо її кон-
цепцією Акту Злуки – у пам’ять про 
епохальної ваги подію 22 січня 1919 р. 
на Софійському майдані), і світоглядні 
модальності її антипода – шовіністично-
імперської теорії окремішніх «історич-
них доль» Києва та Львова – закорінені 
в історичному контексті XІX ст. Це за-
кономірно, бо та доба для цілої Євро-
пи характеризувалася трансформацією 
етнічних спільнот у сучасні нації – вар-
то нагадати, що принцип національної 
державності як світоглядна домінанта 
європейської політики був утверджений 
не середньовіччям з його засадами кон-
фесійної та монархічної легітимності, а 
епохою Великої французької революції. 
І тут значущим окреслювалося те, що 
концепція окремішності українського 
народу із давньою історією ґрунтувала-
ся саме на романтично-народницькому 
світогляді, який віддавав пріоритет на-
родній поезії, а не культурі та літерату-
рі аристократичних верств суспільства. 
Згідно з уявленнями українських перед-
романтиків і романтиків першої трети-
ни XІX ст.  саме народна пісня, побут і 
звичаєвість, ширше – плин народного 
життя  утверджували та легітимізували 
самобутність українства. Під цим огля-
дом терен поширення народнопісенного 
мелосу поставав для ранніх українських 
романтиків автохтонним тереном ста-
новлення нації: інтелектуали кола Мак-
симовича і Срезневського окреслювали 
питомо український простір межами по-
ширення української пісні. Для покра-
яної імперськими кордонами України 
така концепція окреслювалася справді 
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революційною, бо сміливо поборювала 
пануючі на той час інерційні уявлення 
про пріоритетність станових і конфесій-
них «маркерів» соціальної ієрархії над 
чинниками етнонаціональними. Укра-
їнський літературний романтизм, який 
вибуяв на щедро обробленій ентузіаста-
ми збирання народних пісень і дум ниві, 
вперше в нашій інтелектуальній традиції 
сконстатував: якщо народ об’єднується 
спільною мовою, казкою, легендою, якщо 
пісні про Байду та Морозенка  співають і 
на Слобожанщині, і під Львовом – то це 
єдиний народ, незважаючи на всі інші 
обставини політичного, релігійного чи 
станового характеру. Саме тому перший 
справді науковий взірець української 
фольклористики і заразом перший по-
вносилий артефакт українського роман-
тизму – видана 1827 р. М.  Максимови-
чем збірка «Малороссийские песни» зі 
значущим для цілого передшевченків-
ського покоління імперативом її перед-
мови: «Наступило, кажется, то время, 
когда познают истинную цену народнос-
ти» [11, с. 282] – окреслився водночас і 
першим повносилим маніфестом укра-
їнського соборництва. «Від сього часу не 
пануючі династії, не імениті роди, а на-
рід-маса стає героем української історії, 
української культури, української твор-
чості в уяві дослідників і широких кругів 
інтелігенції. Не на династичні лінії, не на 
хронологічні таблиці нанизуються фак-
ти української історії, зміни політичних, 
культурних чи економічних умов укра-
їнського життя. Гадка дослідника, гадка 
поета чи публіциста починає орієнтува-
тись в усіх таких питаннях на народню 
масу як на дійсного першотворця, а зара-
зом і об’єкту, на якім передусім відбива-
ються всі сі зміни побуту, і з сього стано-
вища хоче дослідник їх прослідковувати 

і оцінювати» [3,  с. 28] – сконстатована 
М. Грушевським у праці «Малоросійські 
пісні» М.  Максимовича і їх роль у роз-
витку українознавства»  засаднича мето-
дологічна настанова фольклористичної 
збірки М. Максимовича окреслила «опе-
ративне поле» для спільної націєтворчої 
роботи інтелектуалів східних та західних 
теренів України. Збирання та досліджен-
ня усної народнопоетичної словесності, 
літературна праця живою українською 
мовою – усе це об’єктивно спонукало 
мислити в соборницькій парадигмі на-
ціонального буття. Не забарилась і тео-
ретична рефлексія у цьому напрямі: у на-
ступній після «Малороссийских песен» 
збірці «Украинские народные песни» 
(1834) перший ректор Київського універ-
ситету М. Максимович вже проголошує, 
що «Украинцы или Малороссияне со-
ставляют Восточную половину Южных 
или Черноморских Руссов, имевшую 
своим средоточием богоспасаемый град 
Киев, именем коего называлась иногда и 
самая страна их – Земля Руськая, Укра-
ина или Малороссия. Западная полови-
на их составила Червленную (Красную) 
Русь или Галицию, где Южно-Русский 
язык их и ныне называется Руським» [12, 
с. 68]. Натомість у «Русалці Дністровій» 
(1837) вільний слухач Львівського уні-
верситету М.Шашкевич, покликаючись 
як на спонуку до своєї творчості на ті ж 
таки збірки М. Максимовича, а також 
на фольклористичні праці М. Цертелє-
ва та І. Срезневського, вміщує і наукову 
розвідку І. Вагилевича «Предговор к на-
родним руським пісням», автор якої по-
дає вже, сказати б, галицький погляд на 
проблематику соборності, погляд, у яко-
му відлунює передвістя славнозвісно-
го «від Сяну до Дону»: «Нарід руський, 
один з головних поколінь Слов’янських, 
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в середині меж ними, розкладається по 
хліборобських окресностях з-поза гір 
Бескидських на Дон. Він найширше за-
держав у своїх поведінках, піснях, обря-
дах казках, прислів’ях все, що йому пред-
віцькі діди спадком лишили» [21, с. ІX]. 

Революційні події «весни народів» 
1848 р. піднесли проблематику собор-
ності до рівня найактуальніших полі-
тичних завдань українства. Зважаючи 
на те, що за рік до цих подій таємній 
поліції Миколи І, який був лідером всієї 
європейської клерикально-монархічної 
реакції, вдалося розгромити створене в 
Києві Кирило-Мефодіївське братство – 
першу в сучасному сенсі цього поняття 
українську політичну групу з виразною 
визвольною та антиабсолютистською 
програмою, політична репрезентація 
українства стала на певний час можли-
вою лише на «підавстрійських» теренах. 
Тут у травні 1848 р. створюється перша 
українська політична організація Гали-
чини – Головна Руська Рада, перед ді-
ячами якої відразу ж постало питання: 
яку ідентичність утверджувати на зем-
лях колишнього Галицько-Волинського 
князівства – загальноукраїнську, росій-
ську, окремішньо-галицьку, тобто т. зв. 
«русинську»? Відповідь на нього не була 
простою і напередвизначеною (досить 
лише нагадати, що перша редакція мані-
фесту Головної Руської Ради розпочина-
лася словами: «Ми належимо до галиць-
ко-руського народа, котрий числить 
2,5 мільйона», і лише після наполягань 
одного з піонерів українського відро-
дження в краї Юліана Лаврівського вони 
були вилучені і замінені визнанням, що 
галицькі русини – то частина 15-міль-
йонного малоруського (українського) 
народу [2, с. 52]), проте ідея національ-
ної єдності, що її  концептуалізувала 

 художня  словесність, спільна для схід-
них та західних земель України, до-
вела свою перевагу: на аудієнції в ав-
стрійського намісника Галичини графа 
Ф.  Стадіона представники Головної 
Руської Ради відповіли негативно на 
його питання, «чи ви і великороси є од-
нією і тією ж нацією» [2, с. 52], визнавши, 
отже, свою спільність саме з Києвом, а не 
з Москвою чи Петербургом. Та говорити 
про остаточну перемогу соборницького 
імперативу на цьому етапі українсько-
го національного відродження було ще 
зарано: Наддніпрянщина після арешту 
Т. Шевченка, М. Костомарова та П. Кулі-
ша впадає в стан летаргії, що тривав аж 
до поразки царату у Кримській війні, а 
в  Галичині дедалі більше загострюється 
конфлікт між українською більшістю та 
польською меншістю, яка посідала па-
нівні позиції в економічному та адміні-
стративному житті (практично всі зем-
левласники та  вищі урядовці краю були 
за національністю поляками). Саме з 
огляду на цей конфлікт тамтешнє греко-
католицьке духовенство та інтелігенція 
негайно потребують впливового союз-
ника для боротьби з польською арис-
тократією, спочатку покладаючи надії 
в цьому питанні на австрійський уряд. 
Проте швидко вони переконуються, що 
урядовці у Відні зовсім не зацікавлені 
поборювати впливи польських земле-
власників; навпаки, австрійський уряд 
укладає з польськими аристократами 
Галичини своєрідний пакт, за умовами 
якого ціла Галичина як плата за їхню 
лояльність фактично віддається у воло-
діння польським землевласникам. І тоді 
погляди галичан звертаються в інший 
бік: 1849 р. на західних теренах Украї-
ни з’являється армія імператора Мико-
ли І – вона йде придушувати Угорську 
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 революцію. Далі – слово І. Франку: «По-
хід російської армії на Угорщину викли-
кав у частини руської інтелігенції дитячі 
надії на те, що невдовзі Галичину буде 
«визволено» з-під влади Австрії. Такі на-
дії збудили в них бажання бути подібни-
ми до росіян. Цей наївний порив переріс 
у «святе переконання». Тепер уже все ві-
тчизняне здавалося дрібним і ганебним, 
інтереси простого народу не вважалися 
вартими уваги, розмовляти «селянською 
мовою», а, щобільше, класти цю мову в 
основу новостворюваних шкіл, літера-
тури, використовувати її як засіб спілку-
вання між інтелігенцією, оголошувалось 
божевіллям і нікчемністю, «бо в Росії 
вже маємо готову і багату літературу». 
Оскільки ж у Галичині ні російської літе-
ратури, ані російської мови ніхто не знав, 
невдовзі почалося фабрикування чудер-
нацьких нісенітниць, написаних суміш-
шю церковнослов’янської, польської та 
української мов, яку галичани сприй-
мали за чисту російську. Таким чином у 
Галичині виник темний, відвернутий від 
будь-якої культури напрям москвофіль-
ства» [27, с. 188]. Загроза була справді 
серйозною: в середовищі галицької ін-
телігенції ширяться думки, що, мовляв, 
вже «краще втопитися в російському 
морі, ніж у польській калабані» [2, с. 75], 
набувають популярності концепції «єди-
ного руського народа» з територією, яка 
обіймає простори «от Карпат до Урала».  
Найвиразніше цю концепцію пропагува-
ла газета «Слово» (видавалася у Львові у 
1861 – 1887 рр. та, як і інші москвофіль-
ські видання,  користувалася з регуляр-
ної фінансової підтримки російського 
уряду, як і з підтримки греко-католиць-
кого митрополита Григорія Якимовича), 
і, на жаль, пропаговані на її шпальтах ідеї 
знаходили широкий відгук. Досить лише 

згадати, що на москвофільські позиції 
перейшов Я. Головацький – побратим 
М. Шашкевича по «Руській трійці», відо-
мий у слов’янському світі фольклорист і 
перший професор «руської мови та сло-
весності» у Львівському університеті: він 
переїздить до Росії, досягає в її науково-
му світі поважних кар’єрних висот і, як 
стверджує в своїй «Истории славянских 
литератур» знаний російський літера-
турознавець тієї доби О. Пипін, «рев-
ностно проповедует «единство русской 
народности от Карпат до Камчатки» [19, 
с.  427]. Власне, всі «руські» інституції, 
які постали у Львові після 1848  р., ста-
ном на середину 60-х років XІX ст. ста-
ють підконтрольними москвофілам: «Га-
лицько-Руська матиця», «Руська бесіда», 
побудований на громадські пожертви 
«Народний дім» функціонують уже як 
осередки москвофільського руху. Орі-
єнтована на єдність з Великою Україною 
народовська течія, певна річ, не припи-
няє зовсім свого існування, проте посла-
блюється настільки, що говорити про її 
поважний вплив на політику в краї не 
випадає: симптоматично, що засноване 
москвофілами «Общество им. Михаила 
Качковского» у 1871 – 1878 рр. мало 181 
народну читальню, у той час як народо-
вці української течії, як свідчить М. Пав-
лик, заснували лише 8 читалень [2, с. 75]. 
Одначе найнебезпечнішим для ідеї ук-
раїнської соборності стало те, що мо-
сквофільство почали масово підтриму-
вати галицькі селяни. Парадокс історії 
полягає в тому, що діди тих галицьких 
патріотів, які 1914-го добровільно зго-
лошувалися до лав Українських січових 
стрільців, дуже часто були у 60 – 70 ро-
ках XІX ст. переконаними москвофілами. 
Причини того – у переважній більшості 
суто економічного характеру: австрійські 
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 намісники Галичини послідовно під-
тримували польських поміщиків у їхніх 
судових суперечках із сільськими грома-
дами за «ліси й пасовиська», без володін-
ня якими ведення більш-менш ефектив-
ного сільського господарства тоді було 
просто не можливим, до того ж уряд у 
Відні зняв у 60-ті роки давніші заборони 
на проникнення ринкової економіки в 
село, наслідком чого прикарпатські се-
ляни дуже швидко потрапили в боргову 
залежність і втрачали свої землі (новими 
власниками «грунтів» зазвичай висту-
пали єврейські капіталісти – цей процес 
відображений у численних оповіданнях 
та повістях І.Франка). Наслідком цього 
галицькі селяни – попри те, що вся їхня 
звичаєвість, всі пісні, казки, легенди та 
перекази були автентично-українськи-
ми – почали з цікавістю слухати пропо-
віді священиків-москвофілів і ходити 
в москвофільські читальні. Сучасний 
львівський історик Я. Грицак під цим 
оглядом зазначає: «У 1860 – 1880 роках 
по селах ходили чутки, що скоро в Га-
личину прийде російський цар, вижене 
євреїв, покарає поляків, забере землю 
у панів і роздасть її місцевим селянам. 
Сподівання на швидкий прихід «біло-
го царя» особливо зростали на тлі заго-
стрення австро-російських стосунків у 
1870 – 1880 р. Наївна віра в російського 
царя мала насамперед соціальний, а не 
національний вимір – подібні чутки по-
ширювалися і серед чеських  та болгар-
ських селян. Але процарські симпатії в 
Галичині відзначалися явним антиполь-
ським й антиєврейським забарвленням; 
окрім того, селяни, які називали самі 
себе «русинами», санкт-петербурзького 
монарха називали «руським царем», 
не роблячи різниці між «російським» і 
«руським» [18, с. 76].

Звичайно, для виправлення такої 
ситуації потрібні були цілеспрямовані 
зусилля патріотичної інтелігенції та що-
денна «муравлина праця», яка, попри всі 
перешкоди, поступово зрушує гори, пе-
ретворюючи мале на велике. За кілька де-
сятиліть утверджена  в своєму свідомому 
українському виборі Галичина справед-
ливо пишатиметься і такою працею, і 
такими зусиллями – вони надто важливі, 
коли спільнота прокинулася від летаргії 
і береться наводити лад у «своїй хаті». 
Проте для того, аби та ж таки спільнота 
«збудилася» після років тяжкої летаргії, 
потрібно було щось більше і потужні-
ше  – пасіонарний порив, захоплююча 
легенда, феєрична привабливість твор-
чої енергетики генія, яка руйнує звичні 
рамці унормованого й статичного, да-
ючи можливість пережити у власному 
серці і власному досвіді мрію як живу і 
конкретну дійсність національного бут-
тя. Таким генієм для всієї України – і для 
Галичини як невід’ємного терену її ці-
локупної бутності – піднісся Тарас Шев-
ченко: екзистенційно-художня акустика 
Шевченкового слова, синтезувавши в 
органічній цілісності віки й періоди на-
ціональної історії, уможливила перспек-
тиву розгортання «відродженського» 
етапу як власне художньої словесності, 
так і безпосередньої історичної проце-
суальності нашої історії. Домінуючий в 
історико-культурному просторі дошев-
ченківської доби  модус Малоросії, яка, 
попри все багатство своїх романтичних 
асоціацій, все ж поставала приреченим 
на поразку у реальному житті етногра-
фічним реліктом (характеристична у та-
кій системі координат російськомовна 
творчість Миколи Гоголя), було запере-
чено візією України, яка «розвіє тьму 
неволі, // Світ правди засвітить» [29]: за 
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П.Кононенком, «застояна в летаргійно-
му сні агресивною політикою царизму 
Україна потрапляє під непереборні чари 
українського Слова: поетичного, драма-
тургічного, прозового» [8, с. 22]. 

Соборницьку імперативність дискур-
су «Кобзаря» посилювала і мовна специ-
фіка його творчості: вірші Шевченка не-
зрівнянно більшою мірою, аніж доробок 
його попередників – І. Котляревського, 
П. Гулака-Артемовського, Є.  Гребінки, 
Г. Квітки-Основ’яненка, поетів «харків-
ської школи», – надавалися для творення 
підстав єдиної для теренів заходу і сходу 
української літературної мови: мова ав-
тора «Івана Підкови» та «Тарасової ночі» 
вільна від регіональної та діалектної лек-
сики, вона водночас і глибинно-україн-
ська, і засадничо-літературна. Важливим 
бачиться те, що Шевченко провів дитячі 
літа (висловлюючись у термінах сучасної 
науки – соціалізувався як особистість) 
на Черкащині, яка історично заселялася 
у XVІ – XVІІІ ст. вихідцями як із захід-
них теренів (Поділля, Волинь, Галичи-
на), так і людністю Полісся: у творчому 
синтезі говірок заходу та півночі вифор-
мувалось характерне для Черкаського 
краю південно-східне наріччя україн-
ської мови, яке, неконфліктно поєд-
навши «все життєздатне, що було в цих 
говірках» [24, с. 29], мовною практикою 
«Кобзаря» піднеслося до рівня невідчу-
жуваного атрибуту національної бутнос-
ті. Тож історія переконливо довела, що 
побороти інерцію книжного галицько-
го «язичія» (Галичина в 30 – 60-х роках 
XІX ст. була під цим оглядом значно 
відсталішою за «підросійську» Україну, 
плекаючи давні форми трохи змодифі-
кованої церковнослов’янщини) можна 
було тільки на основі опертої на кри-
терії живого розмовного  побутування 

лінгвістичної практики Т. Шевченка 
(М. Шашкевич у «Русалці Дністровій» – 
симптоматичний під цим оглядом його 
«Передговор» – спробував був створити 
варіант української літературної мови, 
опертий саме на галицькі говірки, проте 
зазнав невдачі [24, с. 29]).

І. Франко у широковідомому «Энци-
клопедическом словаре Ф.  А.  Брок гауза 
и И. А. Эфрона» у такий спосіб схарак-
теризував спричинені знайомством 
із Шевченковою поезією світогляд-
ні трансформації цілого українського 
культурного життя в Галичині: «Из-
данные в 1859 г. в Лейпциге некоторые 
нецензурные стихотворения Шевченка 
впервые проникли в Галицию и пораз-
или молодежь как что-то совсем новое 
и неслыханное. В 1860 г. появилось в 
Петербурге новое, более полное издание 
«Кобзаря», и для галицко-русской моло-
дежи открылся новый мир. В этом мире 
она прежде всего увидела Украину с ее 
степями, казачеством и «волей»! До сих 
пор она смотрела на все это глазами «Та-
раса Бульбы» и польских романтиков, 
особенно М. Чайковского, увлекаясь 
пышными картинами, но не чувствуя 
при этом ничего. Начинается усилен-
ное подражание украинщине, сперва в 
костюмах и манерах, потом, под влия-
нием антагонизма к полякам, все более 
глубокое; вырабатывается взгляд на не-
обходимость пользоваться в литературе 
только народным языком» [28, с. 137]. 
Поширення у середовищі гімназійної 
та студентської молоді набуває «козако-
фільство» як альтернатива осоружному 
москвофільству: «козакофіли» впереваж 
мають за джерело свого ентузіазму ро-
мантичні твори Шевченка, присвячені 
героїчній епопеї козаччини  («Іван Під-
кова», «Гамалія», «Тарасова ніч»), тому 
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популярним серед студентства стають 
атрибути й реалії козацької епохи. Від-
повідно в одязі молодь вабить не галиць-
кий стрій, а саме український народний 
костюм Середньої Наддніпрянщин, вона 
культивує  не діалектно-галицьку лекси-
ку, а відповідні загальноукраїнські мовні 
форми. Найголовніше ж – молодь почи-
нає плекати притаманний Шевченкові 
революційно-соборницький тип мис-
лення. То був справді тектонічний рух, 
який змінив цілу світоглядну парадигму 
інтелігенції краю, – рух надзвичайно ди-
намічний (як свідчила Н. Кобринська, 
поезія «Кобзаря» «електричною іскрою 
упала в серця нашої молодіжі, котрих не 
могла вдовольнити мертвечина універ-
ситетських викладів Головацького»  [15, 
с. 157]), емоційно привабливий, а зго-
дом – інституційно структурований та 
інтелектуально потужний. Симпатії до 
Великої України в короткому часі пе-
реростають завузькі вже для них рамці 
«козакофільства», і рух здобувається на 
масовість.

Його інтенсивності й стрімкому роз-
гортанню сприяло те, що саме в цей час – 
початку 60-х років XІX ст. – у Петербурзі 
починає виходити перший український 
суспільно-політичний і літературно-
мис тецький часопис «Основа», на 
шпальтах якого проблематика україн-
ства осмислювалася вже у координатах 
суверенної соборності нації: «Основа», а 
особливо ж  друкований у її І – XІІ числах 
за 1861 р. «Кобзар» Т.Шевченка за редак-
цією В.Білозерського (цю публікацію ще 
називають четвертим виданням «Кобза-
ря»), справила величезний вплив на то-
гочасне галицьке громадянство, яке, сво-
єю чергою, заповзято взялося до праці. 
Від лютого 1862 р. у Львові з’являється 
перший часопис галицьких народовців 

«Вечерниці». Його редактори й співро-
бітники – В. Шашкевич (син М. Шашке-
вича), К. Климкович, Ф. Заревич, Д. Та-
нячкевич – відразу ж наголошують на 
всеукраїнському характері видання: «Ве-
черниці» друкують як твори літераторів 
з підросійської України – М. Костомаро-
ва, П. Куліша, Марка Вовчка, О. Сторо-
женка, Л. Глібова, О.  Кониського, так і 
літературну продукцію  галичан (зокре-
ма – і Ю. Федьковича), чи не вперше в 
такий спосіб зливаючи в одне річище два 
потоки єдиного національного письмен-
ства. Проте найголовнішим у контексті 
аналізованої проблематики бачиться 
те, що «Вечерниці» були, сказати б, за-
садничо шевченкоцентричним видан-
ням. Тут публікуються як твори самого 
Т.Шевченка («І мертвим, і живим…», 
«Кавказ», «Неофіти», «Русалка», «Холод-
ний Яр», «Чернець», «Сон», «Чигрине, 
Чигрине»), так і передруковані з «Осно-
ви» матеріали шевченкознавчого ха-
рактеру (достоту епохального значення 
стаття П. Куліша «Чого стоїть Шевчен-
ко яко поет народний», розвідка О. Ла-
заревського «Дитинний вік Шевченка», 
спомин Л. Жемчужникова «Згадка за 
Шевченка, его смерть і похорони»), тут, 
зрештою,  галичани чи не вперше по-
чинають самостійно осмислювати роль 
і значення Великого Кобзаря в житті як 
Галичини, так і цілої соборної України. 
Саме на шпальтах «Вечерниць» 1862 р. 
Д.  Танячкевич публікує своє «Слівце 
правди Dzennik’ові Literack’ому про на-
шого батька Тараса Шевченка»  – пер-
ший поважний зразок шевченкознав-
ства на західноукраїнських теренах 
(«Слівце правди…», завдячуючи своїй 
пристрасній тональності і опертому на 
переконливу аргументацію спростуван-
ню польсько-шляхетських наклепів на 
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народного поета, стало знаковою подією 
культурного життя краю: голова Бойо-
вої управи Українських січових стріль-
ців К. Трильовський згодом назве цей 
текст Д. Танячкевича «знаменитою стат-
тею» [25]). Програмові напрямні «Вечер-
ниць» продовжила «Мета» (виходила у 
Львові в 1863 – 1865 рр.), епіграфом до 
якої редактори взяли Шевченкові слова 
«У своїй хаті своя правда, і сила, і воля». 
Одним із головних завдань «Мети» 
окреслилась системна протидія москво-
фільству і системне ж таки роз’яснення 
історичних, світоглядних, літературних 
підстав єдності Наддніпрянщини з при-
карпатськими теренами. Саме такий 
вимір соборницької ідеї пропагує Д. Та-
нячкевич у друкованій у третьому числі 
«Мети» статті «Письмо до громади», на 
неї ж покликається і наддніпрянський 
дописувач часопису (він заховався під 
псевдонімом Українець), який, пересте-
рігаючи галичан перед москвофільською 
загрозою, зазначає: «Віруючи в сим-
патію братів галичан, віруючи в стару 
слов’янську правду, ударяємось до вас 
з нашим горем, просимо вас прийнять і 
заявить наш голос, як тільки ви справ-
ді ставите вашим ділом життя та добро 
народне, а не сковані здалека теорії про 
московську силу … Побачите, як цілий 
народ душать: бідних та темних – різ-
кою, голодом, бідних та просвітних – 
теж голодом, поліцією, Сибіром. Чи за-
душать нас, не знаємо, будемо боротися 
за свою правду, поки життя стане. Як же 
нас розвіють по великому світу та вже 
живої душі не останеться на Україні, то 
не поминайте лихом та з нашого при-
міру учіться розпізнавати, що таке Мо-
сква» [20]. Навіки вкарбований у колек-
тивну історичну пам’ять українського 
народу цей часопис ще й тому, що саме 

в четвертому числі «Мети» за грудень 
1863 р. був уперше опублікований вірш 
П.Чубинського «Ще не вмерла Україна» 
(редакція, до речі,  була переконана, що 
це віднайдена Шевченкова поезія, і опу-
блікувала її разом з добіркою його ві-
ршів: власне, однією з передумов того, 
що «Ще не вмерла…» піднеслась до рів-
ня національного гімну спочатку в Гали-
чині, а потім і в цілій Україні, окресли-
лось те, що впродовж певного часу цей 
вірш побутував там як текст самого Шев-
ченка).

Орієнтований на концепцію все-
українського соборництва рух народо-
вців міцніє і розпросторюється з кож-
ним роком: з’являються нові періодичні 
видання, за зразком українських громад 
підросійської України утворюються сту-
дентські громади в містах Західної Украї-
ни (перша з них – у Львові 1863 р.), засно-
вується у 1868 р. товариство «Просвіта», 
яке видає популярні українські книжки 
та фундує читальні, поступово витісня-
ючи агітаційну продукцію москвофілів 
із галицьких обширів. Селяни Львівщи-
ни і Станіславщини більше не вірять ви-
гадкам про те, що російський цар наді-
лить їх землею… І повсякчас як клейнод, 
символ, маєстат, як світоглядна підстава 
нового руху підноситься постать Вели-
кого Кобзаря – поета Наддніпрянщини, 
який став і поетом Галичини. 1873 р. з 
ініціативи наддніпрянців та за активною 
участю народовців засновується літера-
турно-наукове Товариство імені Тараса 
Шевченка, яке стане прообразом єдиної 
для всіх українських земель Національ-
ної академії наук (симптоматично, що 
ініціатор створення НТШ О. Кониський 
був водночас і автором першої справ-
ді ґрунтовної біографії великого поета 
України «Тарас Шевченко-Грушівський: 
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Хроніка його життя»). У статуті Това-
риства, як зазначає М. Драгоманов, осо-
бливо наголошувалося: завдання його 
полягає в тому, «щоб спеціально були 
прибрані способи для того, щоб і позага-
лицькі, і позаавстрійські українці могли 
мати якнайбільше участі в товаристві, 
аби воно було інституцією дійсно все-
українською» [6, с. 200].

Звичайно, у такому ентузіастично-
му «наверненні» Галичини до Великого 
Кобзаря були і свої проблеми, внутріш-
ні конфлікти, навіть драматичні проти-
стояння. Шевченко, якого підносили 
галицькі клерикали, посутньо різнив-
ся від Шевченка молодих народовців, а 
згодом – радикалів покоління І. Франка 
та М. Павлика, свій варіант «прочитан-
ня» Шевченка мали і москфовіли, і по-
лонофіли. Зрештою, попри увесь офі-
ційно-народовський культ Шевченка в 
тогочасній Галичині, що він в особливо 
заповзятих його апологетів починав, 
за М. Драгомановим, нагадувати щось 
схоже на ідолопоклонство [7, с. 415], 
«Кобзар» також піддавався там цензу-
рі (у Галичині вільно було публікувати 
й поширювати заборонені на Наддні-
прянщині антимосковські тексти, але, 
наприклад, поема «Єретик» з її гострою 
критикою діяльності папського Риму в 
публічному дискурсі була відверто за-
мовчуваною – не випадково ж М. Пав-
лик 1891 р. дорікав старшому поколінню 
народовців, що «Просвіта» і Товариство 
ім. Шевченка навіть не видадуть повних 
творів Шевченка» [16, с. 330])… Усе це 
так, проте  сам факт наснаження Шев-
ченковою пасіонарністю культурно-
го часопростору Західної України мав 
значення настільки революціонізуюче, 
що цю подію справедливо потрактову-
ють як переломний етап нашої історії: 

 галицький терен «до Шевченка» був про-
стором боротьби кількох культурно-на-
ціональних тенденцій, з яких тенденція 
проукраїнська була далеко не найпотуж-
нішою, натомість «після Шевченка» про-
буджена Галичина перетворюється на 
національний П’ємонт Великої України. 
Р. Шпорлюк у студії «Українське націо-
нальне відродження в контексті євро-
пейської історії кінця XVІІІ – початку 
XІX століть» під цим оглядом підста-
вово наголосив: «Одним із найвеличні-
ших осягнень українського відродження 
було без сумніву визнання православ-
ного «східняка» «західницькою» й «уні-
атською» Галичиною, для якої він став 
національним пророком. Галичина ви-
користала культурну продукцію «Ве-
ликої України» у своєму відродженні, 
зокрема в утвердженні вартості укра-
їнської культури супроти польської, з 
якою треба було конкурувати за умов 
асиміляційних процесів. Шевченко мав 
тут виняткове значення…» [30].
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O. Khomenko
«Kobzar» as s Worldview Basis of the Uni� cation Act:  Analysis of Historical Phenomenon 

in the Context of Ukrainian Studies
Abstract

� e idea of fundamental di� erence of world-outlook, psychology and even the language of 
Ukrainians living in the central part of Ukraine (Middle OverDnipro Land) and Ukrainians of 
Halychyna is in the top of ideologists’ propagandist rhetoric of the Russian Empire and modern Russian 
Federation as its successor. Although such statement is contrary to objective scienti� c facts and o§ en 
was refuted by impartial linguists, historians, ethno psychologists, anyway it is regularly emerged full 
blown during World War I, Liberation Movement and in 2014, the time of  development of so-called 
«Russian spring».

But such “theories” constitute an extra menace only when they are proclaimed by those who identify 
themselves with Ukrainian cultural tradition. From the early XXth century, when intensive processes of 
nation building in the Ukrainian society were developed in the context of modernization transfer from 
traditional agrarian to industrial way of existence, the unity of the Ukrainian people (sobornist) as a 
world-view dominant came into focus of many complicated discussions. � e problem became so serious 
that M. Hrushevsky in his article «Halychyna and Ukraine» (1906) emphasized that lack of focused 
e� orts on the part of national intelligentsia could lead to di� erent historical ways of development for 
Middle Overdnipro Ukraine and Halychyna (likewise Serbian and Croatian nations did).

T. Shevchenko’s creative work was the most important factor of consolidation. As the poet of Great 
Ukraine and iconic � gure in its eastern, central and western lands, he has de� ned the symbolic space 
of Ukrainians without division on con¥ icting local identities. � e name of Shevchenko appears as the 
universal imperative in terms of which the process of all-Ukrainian unity in political, cultural, literary 
and artistic spheres is developing. � e Uni� cation Act of January 22, 1919 is logical end of this nation 
building process.
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Постать Тараса Шевченка широко 
досліджується і осмислюється в різних 
аспектах. Для повнішого аналізу засто-
совується архетипна, міфологічна, ген-
дерна та ін. критика, звертається увага на 
компаративні дослідження (порівняння 
здобутків Кобзаря з творами російської, 
польської та ін. літератур). Проте для 
всебічного уявлення варто проаналізу-
вати паралелі між поезією Т. Шевченка 
і творчістю митців іншої культури, на 
перший погляд віддаленої, але водночас 
побудованої на спільній основі – док-
трині європейського романтизму. 

У цьому ключі цікаві компаративні 
дослідження Віри Вовк (автонім – Віра 
Лідія Катерина Селянська), української 
письменниці з Ріо-де-Жанейро. Слід за-
значити, що Віра Вовк принципово не 
відносить себе до діаспорної культури, 
вважаючи, що українська інтелігенція 
має виступати «єдиним фронтом». Але 
прикметною ознакою творчого і науко-
вого методу письменниці, літературо-
знавця, літературного критика, перекла-
дача є поєднання генетичної української 
культури з бразильськими реаліями, 
причому останні гармонійно вплітають-
ся у світогляд авторки і не змальовують-
ся як екзотичні. Але у вітчизняній ком-
паративістиці Віра Вовк згадується лише 
як письменниця, чиї твори цікаві для 
порівняльних досліджень, тоді як тео-
ретична спадщина авторки залишаєть-
ся поза увагою. Слід зазначити також, 
що шевченкознавчі студії українських 
емігрантів у Бразилії донедавна не були 
предметом окремих розробок. Це зумов-
лює актуальність дослідження. 

З огляду на сказане вище варто від-
значити статтю Віри Вовк «Зустріч ідей 
у творах Тараса Шевченка й Антоніо де 
Кастро Алвеса» (уперше  опубліковану 

1980  р.), друковану португальською і 
українською мовами. Оригінал – «O 
En contro das Idéias na Obra de Tarás 
Chewtchenko e Antônio de Castro Alves» 
(у: Tarás Chewtchenko: «O Sonho», Com-
panhia Brasileira de Artes Grá� cas, Rio 
de Janeiro, 1980, p. 7 – 38). Також були 
україномовні публікації у виданні «Су-
часність» (ч. ІІІ. – 1993) і авторській збір-
ці «Спогади» (2003). У 2013 р. вийшла 
двомовна (португальсько-українська) 
публікація цього дослідження як окре-
мого розділу в книзі Маріано (Мар’яна) 
Чайковського «Tarás Chevtchenko. O 
Poeta da Ucrânia – Тарас Шевченко. Поет 
України» (Бразилія, Парана). Ми цитує-
мо текст за виданням «Спогади», оскіль-
ки в цій книзі переклад з португальської 
належить самій авторці. Оригінальний 
стиль збережений, у тому числі й нази-
вання бразильського поета згідно з іс-
панською, а не португальською транслі-
терацією: Антоніо де Кастро Алвес, а не 
Антоніу де Кастру Алвес. 

Мета дослідження полягає у з’я-
су ван ні специфіки розгляду постаті 
Т.  Шев ченка в компаративних студіях 
Віри Вовк. Поставлена мета реалізується 
в таких завданнях:

1) проаналізувати дискурс латино-
американської літератури доби роман-
тизму, зосередившись на бразильській;

2) простежити науковий метод 
В. Вовк у галузі компаративістики; 

3) виокремити символіку, прита-
манну поезії Т. Шевченка і К. Алвеса;

4) розкрити спільне та відмінне в 
основах українського і бразильського 
романтизму. 

Як зазначав Ю. Покальчук, у ХІХ ст. 
латиноамериканська література роз-
вивалася під впливом класичного сти-
лю («іспанізму») [2, с. 21], тому була 
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 значною мірою традиційною. Те ж саме 
можна сказати про бразильську літе-
ратуру доромантичного періоду: за ха-
рактером вона була португальською не 
лише за формою (мовою написання), але 
й за змістом. Проте, як зауважує Ю. По-
кальчук, водночас у латиноамерикан-
ській літературі вже в ту епоху спостері-
гався інтерес до фольклору, історичного 
минулого, образу індіанців (щоправда, 
як ідеалізованих людей природи). 

Варто відзначити назви тогочас-
ного напрямку тих літератур: «крео-
лізм», «нативізм», «регіоналізм», «аме-
риканізм»  [2, с. 21], «бразилізм» тощо. 
З одного боку, у перелічених термінах 
зафіксовано колоніальну залежність і 
«провінціалізм» латиноамериканських 
країн. Але з другого  – саме креольська 
література (як і взагалі культура) вияви-
лася потужною завдяки незвичному для 
європейського реципієнта змісту. Отже, 
латиноамериканська література у цьому 
плані схожа з українською, у тому чис-
лі спостерігається ідейна подібність до 
емігрантської творчості (приклад Нью-
Йоркської групи).

Стисла історія бразильської літера-
тури показує її постколоніальне мину-
ле. А. Торрес-Ріосеко зауважував: те, що 
населення Бразилії розмовляє порту-
гальською, а не іспанською мовою, «від-
різало Бразилію від сусідніх країн» [3, 
с. 209], і не всі бразильці ідентифікують 
себе з латиноамериканцями, хоча під 
це поняття підпадають не лише іспано-
мовні, але й португаломовні. Проте бра-
зильська література, як підкреслює до-
слідник, «проходить ті ж самі стадії, що 
й Іспанська Америка» [3, с. 209], і тому 
вважає відокремлення бразильців від 
загального латиноамериканського про-
цесу абсурдним. 

Треба акцентувати увагу на тому, 
що в Бразилії Віра Вовк виступає по-
пуляризатором української культури. 
За її словами, українська діаспора в цій 
державі орієнтується переважно на за-
консервовані народницькі цінності, а 
рівень володіння українською мовою в 
пересічного населення часто низький, 
мовці оперують предметними, а не аб-
страктними поняттями. З огляду на це 
В. Вовк звертається в дослідженнях до 
елітарної культури, виконуючи просвіт-
ницьку функцію. Відтак стиль її студій 
здебільшого науково-публіцистичний, а 
переказування відомих фактів і понять 
з біографії Т. Шевченка спрямоване на 
бразильську аудиторію, у тому числі на 
португаломовних українців (чи тих, які 
володіють рідною мовою на низькому 
рівні). 

У статті  авторка окреслює загаль-
нокультурний контекст виникнення 
романтизму. Віра Вовк прагне показати 
історично-культурну тяглість літератур-
ної течії, еволюцію творчого методу (вза-
галі одна з прикметних рис світогляду 
письменниці та дослідниці – неприйнят-
тя статичності). Тому коріння романтиз-
му вона виводить з доби Просвітництва, 
нагадуючи про ідеї творів Й. Ґ. Гердера. 
Слід зазначити, що німецька класич-
на філософія як світоглядна база дуже 
близька самій В. Вовк. 

Окресливши далі рух «Бурі і натис-
ку» («Sturm und Drang», або рух Геніїв) 
як предтечу романтизму, В. Вовк до-
водить, що ідеї Ґете вплинули навіть на 
пізніше, третє, покоління бразильських 
романтиків. У плані простеження ні-
мецько-бразильських паралелей дослід-
ниця виступає новатором. 

Водночас вона підкреслює, що бага-
то історичних подій також  «витворили 
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 своєрідне романтичне підсоння» [1, 
с. 310], і таким чином виникли умови для 
формування творчого методу і кредо Та-
раса Шевченка. Отже, авторка пропонує 
теоретичну порівняльну тріаду: роман-
тизм німецький, бразильський і україн-
ський. 

У будь-якого митця дослідницю ці-
кавить розвиток поетичного світогляду. 
На думку В. Вовк, інтенсивне духовне 
життя як необхідний чинник творчості 
може бути притаманний письменнику 
незалежно від умов існування. Наприк-
лад, стисло переказуючи Шевченко-
ву біографію, дослідниця наголошує: 
«…на віть на засланні не можна говори ти 
про творчий реґрес» [1, с. 311].

В. Вовк поділяє творчу спадщину 
Кобзаря на чотири групи: 1) ліричні 
поезії; 2) «мітичні баляди» (або «мітич-
но-фольклорні»); 3) історичні поеми; 
4)  поеми долі. Дослідниця застосовує 
компаративний аналіз із кельтським і 
германським фольклором (мотив мета-
морфози), наголошуючи на філософ-
ському підґрунті текстів. Також вона 
акцентує увагу на ірраціональності ро-
мантизму, проводячи ретроспективний 
аналіз балад: «Їхнім підсонням є чари, 
ворожба, прокляття, перемінення. Ді-
ється прекрасне, але також страшне. Ті 
первні походять, певно, з народних ві-
рувань і належать до найстарших поган-
ських мотивів. Прекрасне тут вбудоване 
у контекст фантастичного» [1, с. 312]. 
В. Вовк не згадує  праць Д. Чижевсько-
го, присвячених порівняльному аналізу 
різних літератур, проте контекстуально 
правильно порівнює Шевченкові ба-
лади з аналогічними жанрами в інших 
народів, тобто працює в одному річищі 
зі згаданим філософом. Слід зазначити, 
що В. Вовк адекватно відтворює  коріння 

Шевченкового романтизму, орієнту-
ючись на власну генетичну пам’ять  – 
згадування архаїчної бойківської і гу-
цульської культури, серед якої минуло 
дитинство авторки. Таким чином, завдя-
ки глибокій інтуїції відірвана від Бать-
ківщини дослідниця здійснила ретро-
спективний аналіз, підтвердивши докази 
інших учених про причини виникнення 
і передумови формування романтизму.

В основі як латиноамериканської, 
так і української літератур романтизму, 
а пізніше – магічного реалізму та нео-
міфологізму полягає принцип спирання 
на архаїчні, дописемні розповіді. Зви-
чайно, у першому випадку ця база більш 
викристалізована, оскільки міфи в Пів-
денній Америці тривалий час існували 
ізольовано, без зовнішніх європейських 
впливів, тобто не зіпсуті адаптацією чи 
надмірно літературним стилем. Ю. По-
кальчук зазначав, що такий фольклор 
«живий [виділення авторське. – О. С.], 
активно діючий, такий, що й зараз ще 
перебуває в розвитку і формуванні, в той 
час як в європейських країнах (та й Пів-
нічній Америці) про розвиток сьогоден-
ного фольклору говорити можна лише 
з багатьма застереженнями, принаймні 
про той його стан, який би міг вплива-
ти такою мірою чи служити основою для 
літературних творів. Європа проминула 
цей період у ХVІІІ столітті» [2, с. 56]. Це 
треба враховувати при компаративному 
аналізі.

На перший погляд паралель між 
Т.  Шевченком і Антоніо де Кастро Ал-
весом (1847 – 1871) незвична, оскіль-
ки український і бразильський автори 
здаються надто різними. Але В. Вовк 
наголошує, що їх споріднюють пробле-
ми національного визволення, трагіч-
ного кохання, туги за Батьківщиною, 
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 неспокою, усамітнення, материнства, 
сирітства, а також різке, архетипно-кон-
трастне змалювання побуту і страждань. 
Як і українська, бразильська культура 
мальовнича і часто вдається до кон-
трастних барв, а не до напівтонів. Тоб-
то вербальна і образотворча культури 
обох народів у даному разі мають спільні 
риси. До речі, К. Алвес, якому було чо-
тирнадцять літ у рік смерті Т. Шевченка, 
мав уявлення про Україну, вочевидь, з 
поеми Байрона «Мазепа», – і образ укра-
їнця наявний у ліриці бразильського по-
ета. Зокрема, як доказ В. Вовк наводить 
кілька цитат з поезій К. Алвеса, серед 
яких є такі рядки: «Блідий юначе! Мов 
кобзар бездомний, // Поплинь судном 
у світлу далечінь…» [1, с. 317]. Кобзар 
постає тут як образ-символ, чиї основні 
риси – вічні мандри і творчість.

К. Алвес розвинув бразильську лі-
тературу, яка перестала базуватися на 
оспівуванні ідеалізованого минулого чи 
тубільних племен або наслідуванні са-
лонної поезії. Загальновідомо, що бра-
зильська поезія ХІХ ст., як і українська, 
була близька до романтизму: «Фактично 
вона розвивалася під знаком подвійної 
спорідненості: з одного боку, європей-
ські поети-романтики, з другого – бра-
зильська поезія колоніальної епохи. Але, 
по суті, вона наслідувала основні взірці 
європейської школи – раннього роман-
тизму, релігійності й сентименталізму 
Ламартіна, потім так званий «mal du 
siécle» [фр. – «хвороба століття». – О. С.] 
і навіть деякі особливості красномовства 
Віктора Гюґо» [2, с. 223]. Ті ж самі тен-
денції можна виокремити в українській 
літературі до Т. Шевченка, проте фран-
цузький вплив був набагато меншим. 
Схожі принципи, як і в К. Алвеса: відхід 
від епігонства, спирання на інтуїтивізм, 

фольклор, але водночас і звернення до 
європейського контексту, визнавав 
Т. Шевченко, розвиваючи проблематику 
і стилістику рідної літератури.

Характеризуючи Шевченкові по-
еми, В. Вовк зазначає: «Єдині поеми, які 
формально не стосуються України, це 
«У Вільні, городі…», «Неофіти» і цикл 
біблійних поем, що служили більше для 
парафрази… ніж щоб відтворити істо-
рію. З цих віршів бачимо, що Шевчен-
ко, як то було загальноприйнято в ро-
мантиків, індивідуально трактує Святе 
Письмо, себто суб’єктивно-емотивно, а 
не об’єктивно-історично» [1, с. 314]. Далі 
авторці належить оригінальне спосте-
реження: «Дивно, що українське княже 
середньовіччя йому не було до серця, 
хоч саме романтизм високо ідеалізував 
цю добу. Пригадаймо хоча б «Руслана і 
Людмилу» Пушкіна» [1, с. 314]. Справді, 
вибором історичних тем і сюжетів Коб-
зар відрізнявся від інших поетів аналізо-
ваної доби.

Якщо український романтизм базу-
вався на здобутках передусім німецького 
і польського, то бразильський романтизм 
позначений більше впливом французь-
кої культури, особливо «через знайом-
ство з творчістю Віктора Гюґо та лорда 
Байрона (у французькому перекладі)» [1, 
с. 315]. В. Вовк пише, що в Бразилії ця те-
чія і розвинулася пізніше, причому була 
вже модифікована – під впливом стилю 
бідермаєр, «що поступово удомашнював 
нестримні пориви першої хвилі евро-
пейського романтизму» [1, с. 315]. Також 
дослідниця акцентує увагу на тому, що 
до виникнення романтизму бразильська 
література «наслідувала португальські 
зразки» [1, с. 316] , а з появою нової течії 
«вибухає національна бразилійська сти-
хія» [1, с. 316]. Попередниками К.  Алвеса 
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В. Вовк називає Антоніо Ґонсалеса Діяса 
та Жозе де Аленкара, які першими змог-
ли відчути «питомі бразилійські вартос-
ті: тропічний, щедрий пейзаж, страж-
денний народ, обдарований відвагою, 
гідністю, але схильний до туги, глибоко 
закорінений у дикій природі краю» [1, 
с. 317]. Цю ж тематику: краса природи 
як ілюстрація гармонійного світогляду 
або, навпаки, як контраст до злиденного 
життя, увага до архаїчності та ідеалізація 
«дикості» – можна виокремити в укра-
їнській літературі. Схильність до туги і 
прив’язаність до рідної культури (точні-
ше, її прапервнів) – ознаки й української 
ментальності. Меланхолія як особливо 
виражений чинник узагалі притаманна 
носіям архаїчної культури. Українські 
та бразильські романтики звернули ува-
гу на це і змогли розвинути це почуття 
вже на вищому щаблі, орієнтуючись на 
європейські зразки. Меланхолія і туга не 
стали самоціллю: письменники змогли їх 
виявити і сублімувати.

Інше почуття – туга за Батьків-
щиною, на наш погляд, не так сильно 
об’єднує твори Т. Шевченка і К. Алвеса, 
оскільки останній «тужив за Багією» [1, 
с. 318] (тобто за малою батьківщиною, і 
це почуття мало більш локальний, ніж 
загальнонаціональний характер). Проте 
образно-текстуальна подібність, а голов-
не – ідейна – наявні в обох поетів. Для 
зіставлення В. Вовк наводить Шевченків 
вірш «Ми вкупочці колись росли…» і 
«Гарний вид» К. Алвеса, щоправда, за-
уважуючи, що у бразильського поета 
краєвид – «це лише панський сад, який 
може щонайбільше символізувати піду-
палий хутір, тоді як Шевченко відтворює 
нам нещастя цілого села, більше – ціло-
го народу. Але його Оксана нагадує нам 
Люсію та Мануелу Кастро Алвеса: перша 

з них – дівчина-рабиня, яку продають 
далеко від рідного дому, друга – невинна 
красуня, що стає коханкою панича»  [1, 
с. 318]. Отже, у Т. Шевченка пейзаж як 
ілюстрація трагічної долі дівчини – це 
не локальний символ, а загальнонаціо-
нальний. І хоча в К. Алвеса згадані реалії 
(вмерлі троянди, бур’ян, пустка) – за-
гальноромантично-фольклорні й навіть 
шаблонні, але образно-символічна сис-
тема в бразильського поета подібна до 
Кобзаревої.

Біографічний чинник авторка за-
стосовує тією мірою, якою він стосуєть-
ся об’єкта аналізу. Проводячи паралелі 
між біографією Т. Шевченка і К. Алвеса, 
В. Вовк, зокрема, зауважує про бразиль-
ського поета, що він народився «недале-
ко від хутора Курраліньйос, сьогодні – 
Кастро Алвес, у Багії. Прегарний пейзаж 
того місця, з велетенськими скелями-ка-
менюками, що вражають мандрівника, 
як і баянський «сертан», формували, во-
чевидь, поетову чутливість до дикої кра-
си, подібно як і степ зі своїми курганами 
та кам’яними бабами живили фантазію 
Шевченка» [1, с. 316].

Аналізуючи відмінні риси в творчос-
ті К. Алвеса, В. Вовк наголошує на тому, 
що цей високий ідеаліст більш приват-
ний, ніж Т. Шевченко (тобто частина 
лірики бразильського поета призначена 
для вузького кола). Порівняно з К. Ал-
весом Т. Шевченко як митець більш ві-
таїстичний, тоді як у К. Алвеса інтимна 
лірика часто поєднується з танатологіч-
ною. У Т. Шевченка не помітно і такої 
трагічної роздвоєності, як у К. Алвеса 
(В. Вовк виокремлює дві течії поезії бра-
зильського автора – салонну, альбомну, і 
трагічну, мужню).

Кажучи про тяглість культури, варто 
відзначити попередників Т. Шевченка, 
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на досвід яких він спирався, не будучи 
епігоном. Це Г. Сковорода, І. Котлярев-
ський та ін. У К. Алвеса – Томас Анто-
ніо Ґонзаґа (бразильський поет ХVІІІ ст., 
відкритий у ХІХ ст.), відомий поемами 
«Ліри» і «Чилійські листи», де оспівуєть-
ся Бразилія. Водночас К. Алвес розвинув 
трагічні мотиви, наявні в творчості цьо-
го автора, і звернувся до реальності – це 
прикметна риса «кондорської школи» 
бразильського романтизму 60 – 70-х ро-
ків ХІХ ст., очолюваної поетом [4, с. 16].

Якщо Т. Шевченко сформував са-
мобутню українську літературу, не по-
значену провінційністю, то К. Алвес 
створив аналогічну бразильську по-
езію, яка не наслідувала португальських 
зразків і спиралася на питомі реалії [1, 
с. 316  – 317]. Українську і бразильську 
культури перестали сприймати як коло-
ніальні. Водночас В. Вовк застерігає від 
штучних аналогій, її аналіз об’єктивний 
і різнобічний. Звичайно, Т. Шевченко 
і К. Алвес в жодному разі не тотожні –  
йдеться, швидше за все, про інтуїтивну 
подібність і спільну європейську базу 
творчого світогляду. Але якщо Кобзар 
був радше виразником інстинкту, то 
К. Алвес, спираючись на бразильський 
фольклор, будував свою світоглядну мо-
дель більшою мірою за байронізмом. На 
відміну від бразильського романтика, 
Т. Шевченко інтуїтивно вгадував велич 
Байрона, але не наслідував його. Кобзар 
не був і прихильником салонної поезії, 
до якої вдавався К. Алвес.  В. Вовк зазна-
чає, що змалювання Т. Шевченком жі-
ночих образів більш складне і трагічне, 
ніж у бразильського поета. Водночас у 
творах К. Алвеса є образи, схожі на Коб-
зареві: «Марія з поеми «Водоспад Павла 
Афонса» близько споріднена з шевчен-
ківськими дівчатами» [1, с. 316].

Проте, як зауважує В. Вовк, «біль-
ше, ніж у біографічних даних, обидва 
поети подібні в ідеалізмі, в гуманістич-
них прагненнях, в обстоюванні Волі і 
засуджуванні насильства» [1, с. 319]. 
Обох митців об’єднує образ Прометея 
як символ поневоленого народу. Цю по-
стать В.  Вовк називає «мітично-симво-
лічною»  [1, с. 319]. Навіть текстуально 
заклики до боротьби формулюються 
подібно. Наприклад, В. Вовк згадує Шев-
ченкові рядки: «Борітеся – поборете, // 
Вам Бог помагає! // За вас правда, за вас 
слава, // І воля святая» [5, с. 312] і порів-
нює їх зі словами К. Алвеса (поема «Сто-
річчя»): «Боріться: є право, є воля! // У 
тіні, де гніт і сваволя, // Крокує безболіс-
на месть» [1, с. 319]. Індивідуальність і 
водночас ототожнення себе з цілим на-
родом, національна (в К. Алвеса – ще 
й расова) ідентифікація, усвідомлення 
себе як інакшого для світу (але свого для 
рідного оточення) – чинники, спільні 
для Кобзаря і К. Алвеса. 

Розгляд християнства у Т. Шевченка і 
К. Алвеса – проблема, яку В. Вовк розгля-
дає не дуже докладно, проте зауважує, 
що в обох поетів образ Христа функці-
онально суміщається з образом Проме-
тея. Наприклад, у Кобзаря: «За кого ж ти 
розіп’явся, // Христе, сине Божий?» [5, 
с. 314] (поема «Кавказ»). Для порівнян-
ня –  вірш К. Алвеса «Богиня безкровної 
жертви»: «Як Христос – розп’ята воля // 
На хресті страждає» [1, с. 320]. 

Алегоричність, а подекуди ототож-
нення ключових образів (у даному разі – 
волі) з релігійними концептами наявні і 
в Т. Шевченка, і в К. Алвеса. Алвес нази-
ває Волю «богинею безкровної жертви», 
поєднуючи християнські та язичницькі 
поняття (у Т. Шевченка Воля – теж уособ-
лене поняття). Якщо в Кобзаря маємо 

ШЕВЧЕНКОЗНАВЧІ СТУДІЇ
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справу з народним православ’ям (тобто 
неканонічним, поєднаним з апокрифа-
ми, віруваннями та іншими виявами ін-
туїтивного сприйняття), то в Алвеса, як і 
взагалі в багатьох латиноамериканських 
авторів, з народним католицизмом. На 
цій підставі можна стверджувати, що 
бразильський романтизм став предте-
чею магічного реалізму, який, зокрема, 
оперує поняттям народного католициз-
му (наприклад, романи Ґ. Маркеса). 

Однією зі спільних рис українського 
і бразильського романтизму можна на-
звати і матріархальність обох культур. 
Кобзаря і К. Алвеса цікавила система 
жіночих образів, серед яких виокрем-
люється образ матері. Це пов’язано з 
первісними традиціями обох народів і 
«накладанням» язичницьких рис культу 
матері як божества на православний (у 
Т. Шевченка) і католицький (у К. Алвеса) 
світогляд. 

Волелюбні мотиви, притаманні ро-
мантизму (поезії Дж. Ґ. Н. Байрона, 
Г. Лонгфелло, А. Міцкевича та ін.), про-
стежуються в обох митців особливо 
яскраво. При цьому у віршах Кобзаря 
і Алвеса йдеться не лише про соціаль-
ну несправедливість (кріпаччину – у 
Т. Шевченка, рабство – у бразильсько-
го романтика) – спостерігається навіть 
сюжетна подібність. В. Вовк зазначає: 
«Весь цикл «Невільники» Кастро Алве-
са скомпонований у дусі Шевченкових 
поем долі, де трапляються сцени насиль-
ства та інцесту між батьком-шляхтичем 
і донькою-байстрям. Нещасні героїні 
Кастро Алвеса, подібно до Шевченко-
вих, нерідко шукають собі добровільної 
смерти» [1, с. 323]. І водночас у прагнен-
нях визволення обидва поети досягають 
«космічної візії» [1, с. 323], передбачаю-
чи майбутнє. 

Отже, у своєму шевченкознавчому 
дискурсі Віра Вовк вдається до компа-
ративного аналізу. Прагнучи глибоко 
простежити причинно-наслідкову кар-
тину формування проблеми, дослідниця 
звертається до здобутків філософії, за-
лучає текстологічний, біографічний, іс-
торичний, образно-символічний, міфо-
логічний аналіз.

Таким чином, український і бразиль-
ський романтизм побудований на схо-
жих концептах, поєднуючи європейські 
здобутки з національними (фольклор-
ними і міфологічними). Це поєднання 
своєрідне. Український і бразильський 
романтизм об’єднаний завдяки нераціо-
нальному чиннику. Значна увага надана 
символіці, інстинкту, виявам дописемної 
культури, але структурованим уже згід-
но з принципами високої літератури. За-
вдяки такому синтезу і українська, і бра-
зильська література доби романтизму 
від етнічного чинника перейшла до на-
ціонального, подолавши провінційність, 
сентиментальність і примітивні форми. 
Авторів доби романтизму більше не ці-
кавило переказування міфу чи фоль-
клорного сюжету – ці можливості були 
вичерпані вже в дописемний період. На-
впаки: на фольклорній основі митці тво-
рили власну міфологію і доктрину, при-
чому звертаючись до вимог сучасності.
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ШЕВЧЕНКОЗНАВЧІ СТУДІЇ

O. Smolnytska
Taras Shevchenko in Vira Vovk’s Reception of Comparative Studies: 

Comparative Analysis of Doctrines of Ukrainian and Brazilian Romanticism
Abstract 

Тaras Shevchenko’s poetry in reception of Vira Vovk (Ukrainian writer, translator, scientist, 
critic in Rio de Janeiro) is considered in the article. Vira Vovk has been primarily examined as a writer 
(prosaic, poetess, dramatist), and � rst of all she was distinguished with her interesting biography 
considering that she has been living in exile since 1945. However, Vira Vovk is not known in Ukraine 
as an original scientist with her philosophical methodology (including Shevchenko studies). A novelty 
is in use of comparative analysis of Shevchenko’s poetry and lyric poetry of the Brazilian romantic 
Antônio de Castro Alves, who made a great contribution to the development of national literature. 
Vira Vovk examines creation of both writers in the overall context, appealing to the European 
analogies. For example, she analyses ballades of di� erent cultures (Celtic, German etc.) according to 
their plots. In the poetry of C. Alves the author sees the motives in common with Shevchenko’s lyrics: 
the fate of homeland; the rethinking of past and present; the orphanhood; the tragedy of mother and 
woman in general; the hymning of nature; the rethinking of Christian tradition (image of Christ). 
Vira Vovk discovered even some textological coincidences that demonstrate the intuitional cognation 
of both authors. Both Т. Shevchenko and C. Alves examined the world as microcosm and macrocosm, 
representing the fate of separate individuals and at the same time the global scale of tragedy. It should 
be noted that Alves developed Brazilian literature, passing from love lyrics and idealization of nature 
to the philosophical comprehension. � e core motif of the both poets’ creation is native people as a 
phenomenon, its history and self-determination. In this context the creative activities of Shevchenko 
and Alves appear as material to post-colonial studies.
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Досить тривалий час в українському 
науковому (і не тільки) співтоваристві 
точилися (й тривають досі) суперечки 
щодо визнання (чи заперечення) украї-
нознавства як науки, його призначення, 
місця, завдань і ролі не лише в академіч-
ній спільноті, а й у науковому світі, жит-
ті суспільства, народу, держави.

Не вдаючись до екскурсу в історію 
та деталі наукової, як і псевдонаукової, 
аргументації «за» і «проти» (залишимо 
цю рутину історіографам і професійним 
критикам), а також до персоніфікації 
дискурсу щодо зазначеного вище та до 
його філософсько-психологічної складо-
вої, хотілося б, проте, висловити кілька 
власних думок з приводу цього питання, 
аж ніяк не претендуючи на вичерпність 
і, тим паче, не зазіхаючи на лаври «доро-
говказувачів» чи «розпиначів» україно-
знавства.

Насамперед нагадаємо, що твори 
українознавчого характеру мають порів-
няно недовготривалу історію й почали 
ширитися окремими неофітами-просві-
тянами від XVІІІ ст., поволі здобуваючи 
популярність в освічених колах суспіль-
ства. Із плином розвитку українсько-
го просвітницького руху, літератури, 
політизації суспільства в Російській та 
Австро-Угорській імперіях українознав-
чі дослідження хоч набували більших 
і глибших обширів і розвідок, проте за 

умов бездержавництва та утисків імпер-
ських метрополій (панівних націй) все 
ще продовжували перебувати на аматор-
сько-просвітницькому рівні.

Лише за часів УНР та Української 
Держави (Гетьманату) 1918 р. були зроб-
лені істотні спроби інституціоналізува-
ти українознавство на державному рівні 
як офіційну державно-освітню програ-
му, навчальну дисципліну та вивести 
його на науковий рівень (у державних і 
урядових установах, для вчительства за-
проваджувалися курси українознавства, 
відповідні уроки вводилися у школах, в 
університетах засновувалися кафедри, 
було створено Українську академію наук 
тощо). Проте іноземні інтервенції та по-
дальша кількарічна війна на декілька 
фронтів, втрата державності й окупація 
іноземними загарбниками України пере-
рвали революційно-еволюційну потен-
цію українознавства, чому, безумовно, 
сприяла б українська національна дер-
жавність.

Подальша доля українознавства була 
співставна до долі українського народу, 
що був поневолений у рідному краї чи 
розкиданий на чужині. В СРСР, з відо-
мих нині політико-ідеологічних при-
чин, українознавство не мало не те що 
можливостей до розвитку, а й права на 
існування, окремі праці українознав-
чого характеру були публіцистично- 
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заідеологізованого штибу, а поодинокі 
дослідження українознавчого характеру 
з претензією на науковий рівень утри-
мували такий статус фактично неофі-
ційно й практично лише завдяки науко-
вому авторитету їх авторів. У діаспорі ж 
українська еміграція заснувала численні 
українознавчі центри, але відірваність 
від джерельної бази, власного народу, на-
ціональної нижчої й вищої школи, укра-
їнського академічного і державного під-
ґрунтя, рідної території тощо об’єктивно 
звела українознавчі центри в еміграції 
здебільшого до національно-виховного і 
аматорсько-публіцистичного рівнів, го-
ловним завданням яких було намагання 
якомога довше протистояти цілковитій 
асиміляції на чужині, збереження націо-
нальної свідомості (національної іден-
тичності) й мовної (історичної) пам’яті 
серед української еміграції.

Із відновленням державної самостій-
ності Україною українознавство отри-
мало історичний шанс відродитися й 
піднятися на якісно новий рівень. Проте 
постійні економічні кризи, соціальні по-
трясіння й де-факто антиукраїнськість як 
вітчизняної квазіеліти, так і українофоб-
ство чи не всіх українських урядів звели 
нанівець потенційні можливості до по-
ширення і розвитку українознавчих до-
сліджень, а примітивізація (показовість) 
праці заснованих за роки незалежності 
українознавчих державних науково-до-
слідних установ та центрів сприяла не 
підвищенню статусу й авторитету укра-
їнознавства, а швидше імітації його 
становлення як науки та всебічній дис-
кредитації (окремі винятки, звісно ж, 
становили певні вчені-особистості, які 
лише власними зусиллями та працями 
надавали українознавчим дослідженням 
наукового підґрунтя і значення).

Тож поки що через низку як 
об’єктивних, так і суб’єктивних причин 
українознавчі установи (як і досліджен-
ня) не набули ані свого потенційного 
розвитку, ані належного наукового рів-
ня, ані здобули відповідного визнання. 
Висновок невтішний, проте і не підсум-
ковий. І ось чому. 

Сучасне українознавство аж ніяк не є 
самостійною науковою галуззю (власне, 
самостійною наукою як такою) в устале-
но-класичному розумінні, проте докона-
но заявило й утверджується як самодос-
татній осучаснений синтез (комплекс) 
інтегральних наукових знань і дисциплін 
про цивілізаційний і світоглядно-духов-
ний розвиток українського народу (на-
уково-дослідницький україноцентризм), 
його нетлінний націєтворчий і собор-
ницький усвідомлений інстинкт (на-
уково-дослідницький націєцентризм) та 
державотворчий еволюційний/револю-
ційний шлях (науково-дослідницький 
державоцентризм), основою чого є ба-
гатогранний і визначальний стержень: 
українець (людина/ особистість/роди-
на) – українство (спільнота/суспільство/
народ) – державництво (нація/цивіліза-
ція/держава).

Отже, перш за все, основним пи-
танням у колі дослiдницьких проблем 
українознавства мусить бути україн-
ство у всій його єдності та різнобарв’ї 
(як власні народи є прiоритетними у 
вiтчизнянознавчих науках захiдних кра-
їн – американiстицi, англосаксознавствi, 
полонiстицi та ін.), а саме – вивчати 
свiй народ, його споконвічність і ви-
токи, його дух і тіло, його велич, ви-
нятковість, державне провідництво й 
унікальне місце у європейському і сві-
товому просторі та цивілізаційному по-
ступі людства. 
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Проте чи виключає «синтез (комп-
лекс) інтегральних наукових знань і дис-
циплін», власне, саму науковість і дослід-
ницьку складову? Очевидно, що  ні, але 
лише у тому разі, коли до його (у цьому 
випадку – українознавства) репрезен-
тантів належать причетні до науки осо-
би із відповідними освітою, системно-
аналітичними навичками, що володіють 
належними теоретико-методологічни-
ми знаннями та інструментарієм й ін-
шим науково-інтелектуальним багажем 
тощо. Ті, що усвідомлюють також і свою 
особисту наукову відповідальність, а не 
керуються потягом творчо-патріотично-
го пориву чи одержимі фантазійно-сен-
саційним графоманством. Утім такі (і не 
тільки) визначальні критерії та застере-
ження (легітимізація та табу) притаман-
ні науці (науковій діяльності) взагалі й 
кожній її галузі зокрема.

Та чи доречно на сучасному етапі 
говорити про будь-яку окремішню на-
уку, чи не є така позиція апріорі науково 
деструктивною та безперспективною з 
огляду на інтелектуальний вибух сві-
тового постіндустріального (постмо-
дерністського) суспільства й постне-
класичної науки, чи існують, врешті, у 
новітньому науковому просторі ізольо-
вані на самих себе прогресивні науково-
дослідні напрями – гадаємо, відповідь 
очевидна – сучасна планета та новітній 
науковий світ неможливі поза синтезом, 
комплексним поєднанням цілого обши-
ру наукових знань і здобутків, теоретич-
них та практичних досягнень тощо.

І українознавство тут не є і не може 
бути винятком, а отже, й за дотриман-
ня відповідних і належних наукових 
умов, рівня й дослідницьких вимог та 
результатів тощо цілком здатне зайня-
ти свою нішу у науковому світі. Ніші не 

 окремішньої чи особливої, а належної, 
з визначеним спрямуванням щодо кон-
цептуально-власного шляху розвитку, 
відповідно до потреб і запитів часу, із 
формуванням та інкубацією новітнього 
українознавчого інтелектуального ядра, 
яке здатне було б виробляти новітні 
українознавчі школи, наукові напрями, 
теоретичні концепції й методологічні 
засади тощо, а головно – кожного разу 
відповідати новітнім науковим стандар-
там та здатними вирішувати нові й нові 
цивілізаційні виклики, що супроводжу-
ватимуть українців, українську державу 
й український світ крізь простір, час та 
історію. А відтак – здобути суспільне, 
державне, світове і загальнонаукове ви-
знання [1].

Разом із тим новітній світовій поря-
док ХХІ ст., що зазнає значних трансфор-
мацій та тиску глобалізаційних процесів, 
досвід культурно-світоглядного і мов-
ного протистояння українського світу 
водночас зі псевдосвітом т. зв. «русскага 
міра» та наполегливим просуванням ан-
глосаксонської культури й мови, із на-
ступом західного мультикультуралізму 
та ісламського радикалізму й, зрештою, 
уроки останньої російсько-української 
війни й усезростаюча роль України та 
українського етнонаціонального чинни-
ка у світовій політиці й у міжнародно-
му світосприйнятті логічно висувають 
питання: чи скористається український 
народ новими можливостями і чи здо-
лає Українська Держава випробування 
сучасності, й чи готова до викликів май-
буття.

Сучасні міграційні світові процеси та 
чимдалі зростаюча еміграція українців 
в інші держави світу в умовах сучасних 
глобалізаційних викликів говорять і про 
те, що чисельність етнічних українців у 
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світі збільшуватиметься, а факт держав-
ницького існування України посилюва-
тиме інтерес до нашої історії, культури, 
освіти тощо. Тож розвиток українознав-
ства як у самій Україні, так і в діаспорі та 
за кордоном взагалі слугуватиме для дер-
жави Україна одним з аспектів концепту 
«м’яка сила», який нині починає вико-
ристовуватися світовими державами [2]. 
У зовнішній політиці контекстуальний 
розум є інтуїтивною діагностичною на-
вичкою, яка допомагає політикам узго-
джувати тактику з цілями, щоб створи-
ти розумні стратегії. Особливо важливо 
цей момент враховувати для України, 
позаяк якщо для великих держав зна-
чний потенціал «жорсткої сили» врівно-
важується «м’якою силою», то потенціал 
«твердої сили» України є набагато мен-
шим від сучасної «твердої сили» Амери-
ки (США), Росії (РФ) чи Китаю (КНР).

Тому Україні потрібно розвивати 
саме «м’яку силу», адже потенціал Укра-
їни у «м’якій силі» набагато більший від 
її потенціалу «твердої». Надто якщо кра-
їна послідовно прагнутиме до високої 
цивілізації, тобто слідуванню демокра-
тичним цінностям, популяризації на-
ціональної культури, що, в свою чергу, 
збільшить її «м’яку силу» й цим самим 
підвищить авторитет у світовій полі-
тиці  [3]. І цією «м’якою силою» Украї-
ни цілком може стати українознавство 
в країнах, де поширена (або де існують 
тенденції до зростання) українська діа-
спора, а також українознавчі лекції для 
іноземних студентів, що навчаються в 
Україні.

Україна має посилювати свій по-
тенціал «м’якої сили» в Росії. Потрібно 
активізувати діяльність українського 
посольства в РФ щодо проведення спіль-
них культурно-мистецьких, наукових, 

освітніх заходів не тільки в Москві, а в 
інших регіонах Росії. Необхідно актив-
ніше використовувати потенціал укра-
їнської діаспори в Росії, яка є найбіль-
шою за чисельністю серед країн СНД й 
налічує (за офіційними підрахунками) 
4 млн. 379 тис. 690 осіб, проте активність 
якої в питаннях популяризації України 
за кордоном є достатньо низькою. І в 
цьому контексті додамо, що саме украї-
нознавство може долучитися до реаліза-
ції цієї мети (й не лише в Росії чи краї-
нах колишнього СРСР, а й у країнах ЄС, 
США, Канаді, Бразилії, в країнах Азії та 
Австралії [4], врешті – в самій Україні).

Відомо, що в сучасному світі най-
більш ефективними вважаються освітні 
і культурні проекти та обміни, позаяк 
вони розглядаються як більш перспек-
тивні і тривалі в часі. Саме така діяль-
ність якнайкраще сприяє формуванню 
в зарубіжних країнах «агентів впливу», 
себто просуванню на лідерські позиції 
осіб, що представляють цінності певної 
країни. І саме таким масштабним про-
ектом нашої держави і нації може стати 
українознавство1. Тим паче, що у новіт-
ньому глобалізованому світі утверджен-
ня, розвиток, популяризація та поши-
рення (пропаганда) комплексних знань 
про досягнення, світогляд, історію, куль-
туру, побут тощо свого народу і держави 
(йдеться саме про українознавство) на-
буває не лише освітянського чи науково-
го значення, а й політично-стратегічного 
(геополітичного) рівня й стає складовою 
національної безпеки держави!

Так, наприклад, ще донедавна для ук-
раїнського суспільства була  характерною 

1 США, наприклад, виділяють значні грантові ко-
шти на навчання талановитої молоді з інших кра-
їн  у США, яка після повернення на батьківщину 
буде пропагувати американські цінності.
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криза ціннісно-світоглядних засад, яка 
проявлялася у втраті моральних орієн-
тирів, зростанні девіантної поведінки, 
збільшенні розпорошеності і диферен-
ціації українського суспільства. Цю кри-
зу можна подолати шляхом переоцінки 
колишніх норм і побудови на цій основі 
нової системи цінностей. Відтак акту-
алізується питання більш ґрунтовного 
комплексного дослідження вітчизняної 
історії, культури, традицій у контексті 
національних цінностей, національних 
інтересів та цілей у спектрі реалізації 
політики національної безпеки. В осно-
ві ж національних інтересів знаходиться 
й національна безпека. І з цього огляду 
українознавство є природною складовою 
універсального вираження комплексу 
українських національних інте ресів.

Тож українознавство має набути 
більш ширшого (глибшого) стратегічного 
значення державної ваги, в тому числі як 
українська «м’яка сила» соборницького, 
дипломатичного і політичного характе-
ру, а не лише наукового чи освітянського. 
Шляхи мають бути не лише академічно-
го чи політичного характеру, а й на рівні 
публічної дипломатії: 1) через мас-медіа – 
медіадипломатія; 2) через культурні 
акції  – культурна дипломатія; 3) через 
можливості здобути освіту – освітня ди-
пломатія; 4) через Інтернет – ноосферна 
дипломатія; 5) через неурядові організа-
ції – дипломатія «ноополітік» тощо [5].

Якщо ж спробувати визначити ядро 
домінуючих цінностей українського на-
роду, то до них слід віднести принаймні 
такі: патріотизм, історія та культура, 
права і свободи людини, соціальна спра-
ведливість, матеріальні та духовні над-
бання українського народу, національна 
безпека, природні ресурси, конституцій-
ний лад та ін.

На основі національних інтересів 
та національних цінностей  формують-
ся національні цілі. Їх сутнісні харак-
теристики визначаються динамікою та 
суперечливістю розвитку середовища 
існування суспільства і держави. Націо-
нальні цілі – це конкретні ключові за-
вдання, які держава ставить перед собою 
заради захисту національних інтересів 
та національних цінностей. Національні 
цілі – це своєрідні дороговкази розвитку 
суспільства до побудови моделі кращо-
го стану (безпечніших умов розвитку та 
життєдіяльності) кожної людини, сус-
пільства, держави [6].

Проте в умовах сучасної української 
реальності чітка реалізація тріади основ-
них рушійних сил системи забезпечен-
ня національної безпеки (національ-
ні цінності – інтереси – цілі) постійно 
стримується недостатнім рівнем кон-
солідації українського суспільства, що 
призводить до того, що інтереси, і тим 
більше – цілі, різних суспільних груп за 
певних умов набувають антагоністич-
ного характеру, та за умов розмитос-
ті загальнонаціональної ідентичності 
(самовизначення) вони не проявляють 
прагнення до діалогу і порозуміння за-
ради суспільного блага та національної 
гідності.

Українознавство (україністика) як 
комплекс і багатогранний синтез на-
укових знань у нових умовах розвитку 
суспільства та за нового світопорядку, 
що динамічно змінюються, має місію 
не лише збереження старих історичних, 
духовних, культурних надбань україн-
ського народу, а й зобов’язане долучи-
тися до вироблення новітніх цінностей 
українців, до українізації (україноцен-
тричності) ціннісного вибору українців 
(громадян і симпатиків України інших 
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національностей) в умовах сучасного 
динамічного цивілізаційного розвитку, а 
значить – сприяти консолідації новітньої 
украї нської нації та забезпеченню націо-
нально-державної безпеки України.

Вибір національних цілей – це одне 
з головних і пріоритетних завдань дер-
жави, який впливає на її подальший сус-
пільно-політичний і економічний роз-
виток та становлення на міжнародній 
арені.

У формуванні цілей, як світогляд-
них, так і державно-стратегічних, мають 
брати участь учені мужі нації у всіх лан-
ках державно-політичного і громадсько-
суспільного розвитку.

До вирішення цього спектра завдань 
державної політики має також приєдна-
тися й українознавство, а його наукові 
школи та дослідники, у свою чергу, – ви-
йти на новий теоретичний і організацій-
но-практичний рівень власної творчої, 
наукової та освітньої діяльності. І для 
усвідомлення цього (як вченими, так 
і політиками) не варто було чекати на 
створення в Україні «п’ятих» колон ін-
ших держав, шпигунських мереж, «куль-
турно-історичних» організацій впли-
ву, політичних лобістів чи збройного 
зіткнення!

Саме тому до утвердження, розвитку 
та поширення українознавства в Укра-
їні та світі мають долучитися не лише 
державні науково-дослідні (існуючі ін-
ститути українознавства) та навчальні 
установи (відповідні кафедри у вишах), 
громадські вітчизняні та діаспорні укра-
їнознавчі фундації, а й державні органи 
влади у галузі освіти й культури (відпо-
відні міністерства) та дипломатія (Мініс-
терство закордонних справ, посольства, 
консульства). Адже у сучасному світі пи-
тання розвитку українознавства набуває 

не тільки суто наукового чи освітнього 
значення, а є складовою національної 
безпеки та вагомим чинником держав-
ної політики як у самій Україні, так і на 
міжнародному рівні.
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Hai-Nyzhnyk P.
Role and Place of Ukraianian Studies in the Modern Research Area and Its Importance 

for the State Humanitarian Policy and National Security Organization
Abstract 

Modern Ukrainian studies by no means is an independent � eld of research (actually, an independent 
science as such) in the steady-classical sense. However, it is considered to be a self-contained modernized 
synthesis (complex) of integrated scienti� c knowledge and disciplines related with civilization, 
ideological and spiritual development of the Ukrainian people (R & D Ukraine-centrism), its immortal 
nation-creative and conscious instinct of national unity (R & D nation-centrism) and its state-
building evolutionary / revolutionary way (R & D state-centrism), which is based on such mainstays as 
Ukrainian (man / person / family) – Ukrainians (community / society / nation) – statehood (nation / 
civilization / state).

So, Ukrainstvo in its unity and diversity must be the major issue in Ukrainian studies (as well 
as the priority of own nations in nation studies of western countries: American studies, Anglo-Saxon 
studies, Polish studies).  Namely, it is devoted to study our people, its origin, spiritual and physical 
features, dignity, exceptional nature, state leadership and a unique place in the European and world 
space and civilization progress of the mankind.

And yet, does «the synthesis (complex) of integral scienti� c knowledge and disciplines» except 
research and development component? It is obvious that doesn’t, only in cases where its representatives 
have appropriate education, system and analytical skills, tools and other theoretical and methodological 
background as well. � ey also should aware their personal scienti� c responsibility and not to be 
motivated by craving for fantasy and sensational graphomania. However, such principal criteria and 
warnings (legitimization and taboo) are common to the science (research activity) in general and 
separate � elds of research in particular.
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Галицька постійно діюча археоло-
гічна експедиція Інституту археології 
НАН України, Івано-Франківського 
краєзнавчого музею, Прикарпатського 
університету та Національного запо-
відника «Давній Галич» у 1998 р. про-
довжувала дослідження на території 
центрального майданчика Крилосько-
го городища (с. Крилос, Галицький р-н, 
Івано-Франківська обл.). Роботи про-
водились з червня по липень 1998 р. за 
участю студентів-практикантів II курсу 
історичного факультету Прикарпатсько-
го університету (кер. І. Кочкін) та Хар-
ківського педагогічного університету 
(кер. В.Колода). В роботі експедиції бра-
ли участь наукові співробітники відділу 
археології Івано-Франківського крає-
знавчого музею М. Вуянко, Н. Далійчук, 
А. Кравець та сектору археології Націо-
нального заповідника О. Мельничук.

Метою досліджень було продовжен-
ня розкопок на території Крилоського 
городища та підготовка археологічних 
об’єктів для експонування у зв’язку з від-
значенням 1100-річчя давнього Галича. 

Розкоп V-5 закладено в 1996 р., про-
довжено дослідження в 1997 р., закінче-
но – в 1998 р. Розкоп розміром 10х12 м. 
У сезоні 1997 р. розкоп доведено до рівня 
0,4–0,7 м від сучасної поверхні, просте-
жено кам’яну вимостку вздовж східного 
боку розкопу.

У 1998 р. в південно-східній части-
ні розкопу (кв. 3, 4, 5, 6 – Л, М, Н) до-
сліджено напівземлянкове житло № 5. 
Воно простежувалося з рівня 0,7 – 0,8 м 
від сучасної поверхні своєрідним тем-
ним гумусним заповненням. Його особ-
ливістю є те, що на цій ділянці розкопу 
на рівні 0,4 м залягала потужна кам’яна 
вимостка другої половини XI ст. Тому 
котлован, який, очевидно, ще мав до-
статньо «свіже» заповнення, був напов-
нений по всьому об’єму (0,8 – 0,9 м) 
кам’яною основою вимостки (просів-
шої). Котлован під житло був опущений 
на 0,8–1,25 м в передматерик (1,8 – 2,0 м 
від сучасної поверхні). Розміри котлова-
ну: по лінії північ-південь – 4,3 м  (зовн.), 
4,0 м (внутр.); по лінії захід-схід – 5,0 м 
(зовн.), 4,3 м (внутр.). Азимут будівлі – 
30. По периметру внутрішнього котлова-
ну було споруджено зрубну конструкцію 
будівлі розміром 3,9 м х 4,2 м. Дерев’яні 
стіни зрубу були, очевидно, виготовлені 
з дерев’яних плах (товстих дощок) тов-
щиною 3–4 см, що чітко зафіксовано в 
східній частині згорілого зрубу. Збере-
жена висота плах дорівнювала 20 см. В 
кутах котловану простежено сліди не-
великих випусків зрубу (5–6 см). Цікаво, 
що випуски були у внутрішньому котло-
вані, а потім поступово переходили в зов-
нішній. Особливістю зрубної конструк-
ції даної будівлі є те, що з  внутрішньої 
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сторони ці плахи стін були зміцнені 
внутрішніми невеликими дерев’яними 
стовпами, вкопаними в ямки. Вони ви-
явлені у всіх кутах, а також посередині 
чотирьох стін. Діаметр стовпових ямок 
0,15–0,20 м, а глибина – 0,30–0,45 м від 
рівня підлоги. Відстань між стовпами 
1,5–1,65 м. В північно-східному куті бу-
дівлі виявлено піч-кам’янку. Вона скла-
дена з великого каміння – гальки. Розмір 
печі:  ширина 1,2 м, довжина 1,4 м, збе-
режена висота 0,6 м. Черінь розміщено 
з південної сторони (0,45 х 0,60 м). Тов-
щина череня 1,5–2,0 см. Внутрішня час-
тина пічки сформована з великого плос-
кого каміння, поставленого на ребро. 
Склепіння сформовано з західного краю 
шляхом нарощення уламків плоских ка-
менів, поставлених як цеглинки, один 
з одним зв’язаних колотим камінням. 
На віддалі 0,4 м від череня зафіксовано 
невелику (0,30 м) передпічну ямку гли-
биною 0,15 м. Зовні печі по двох кутах 
виявлено 4 ямки від стовпчиків (діам. 
0,20 м, глиб. – 0,25 м), які, очевидно, при-
значались для дерев’яної конструкції 
типу полички над пічкою. Ще дві анало-
гічні стовпові ямки виявлено в північ-
но-західному куті будівлі. Віддаль між 
ними – 0,45 м. Вони, певно, пов’язані з 
конструкцією дерев’яного лежака.

Заповнення: будівля згоріла, що дало 
можливість чітко простежити особ-
ливості її конструкції і подальшого 
руйнування після пожежі. Обвуглений 
шар яскраво-червоного кольору фік-
сувався по всьому периметру вже з са-
мої верхньої частини котловану. Як і у 
всіх напівземлянках, досліджуваних на 
Крилоському городищі, простежено і в 
цьому випадку глиняне заповнення між 
стінкою котловану і дерев’яною стіною 
зрубу. У верхній частині на рівні денної 

поверхні розміщувалось широке глиня-
не нарощення у вигляді невисокої вало-
подібної призьби. В середній (по висо-
ті) частині котловану простежено завал 
горілих стін. Він відокремлював нижнє 
жовто-сіре заповнення від верхнього 
жовтого, з глиняного, щільного. У про-
цесі дослідження в районі печі було ви-
явлено 8 фрагментів гончарної кераміки, 
яка в цілому датується першою полови-
ною XII ст.

Під час вивчення пічки-кам’янки в 
житлі № 5 виявлено важливий кераміч-
ний матеріал, який можна датувати кін-
цем ХІІ – початком ХІІI ст., але також є 
декілька фрагментів кераміки суто з чіт-
кими ознаками ХІІ ст. Це співвідношен-
ня кераміки характерно і для матеріалу 
з житла № 4, що дає можливість робити 
висновок про їх синхронність.

Житло № 4. Виявлено в західній час-
тині розкопу в кв. Й, К, Л – 1, 2, 3. Про-
стежувалося на глибині 0,7 м від сучасної 
поверхні як пляма прямокутної форми з 
характерним заповненням. Зокрема, на 
краю чітко прослідковувалася жовто-
сіра засипка від пристінкової призьби. 
Азимут будівлі – 30 м. Котлован розмі-
ром 4,3 (сх.) х 4,0 м (пн.) опущено в пе-
редматерик на 1,0 – 1,2 м (2,0 – 2,1 м від 
сучасної поверхні). Під стінкою котлова-
ну на рівні підлоги простежено невелику 
(шир. 0,2 – 0,22 м) приступку висотою 
0,10 – 0,15 м. Вона призначена для основи 
зрубної стінки самої дерев’яної будівлі. 
Між дерев’яною стіною зрубу і стінками 
котловану знаходилася глиняна забу-
товка. Будівля була зрубної конструкції 
без будь-яких допоміжних внутрішніх 
стовпових кріплень. У північно-східно-
му куті будівлі розміщувалася пічка-
кам’янка, складена з великого камін-
ня – гальки. Зліва від череня  розміщена 
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лише одна кам’яна плита. Розміри печі: 
1,4 х 1,5  м; висота збережена на 0,4 м. 
Черінь знаходився з південної сторони. 
Його розміри: 0,4 х 0,6 м. Товщина чере-
ня 3,0 – 5,0 см. Перед черенем, на площі 
0,6 х 1,45 м, простежено шар глини з ву-
глинками. Чітко зафіксовано два про-
шарки на жовтій глиняній підмазці.

У центральній частині будівлі вияв-
лено яму діаметром 1,0 м, яка була заглиб-
лена на 0,25 м. В ній знайдено декілька 
фрагментів кераміки. Заповнення: вище 
0,4 – 0,8 м над рівнем підлоги знаходився 
шар жовто-сірої глини, перекритий тон-
ким вуглистим прошарком. Вище знахо-
дився шар жовтої глини з вкрапленням 
чорного гумусного ґрунту товщиною 
0,4 м, який перекритий гумусно-вуглис-
тим прошарком. Над ним залягав шар 
жовто-сірої глини – остання засипка 
котловану. В південно-східній части-
ні південної стійки, на віддалі 0,7 м від 
південно-східного кута, навпроти печі, 
простежено сліди входу в житло. Його 
ширина 0,45 – 0,50 м, довжина – 1,0 м від 
стінки котловану. Простежено 4 сходин-
ки. Висота сходинок 0,15 м, а ширина – 
0,20–0,40 м.

Житло №4 розміщено на віддалі 3,5 м 
від житла № 5, паралельно одне одному. 
Вони, очевидно, одночасні і відносяться 
до кінця XI – першої половини XII ст., 
що підтверджується як стратиграфіч-
но, так і аналізом керамічного матері-
алу. Між житлами № 5 та № 4 виявлено 
канавку від паркана, його азимут – 40. 
Вона простежується чітко лише на рівні 
материка. Ширина канавки в середньо-
му 0,35 м. Вона заглиблена в материк на 
0,25 м. Краї округлі. Канавка, очевидно, 
слугувала заглибленою нижньою осно-
вою дерев’яного паркана з горизон-
тально покладених колод, закріплених у 

дерев’яних стовпах. Основу такого стов-
па зафіксовано в одному випадку (яма 
№ 33 ). Її діаметр – 0,5 м, глибина – 0,5 м, 
паркан датується початком XII ст.

Наземне житло № 1. У північній 
частині розкопу в кв. І, Й – 2, 3, 4 до-
сліджено південно-східну частину на-
земної будівлі XII–XIII ст. Орієнтація по 
осі північ-південь. Будівля складалася з 
трьох частин – заглибленої центральної, 
наземної та південної у вигляді окремої 
системи з канавки і стовпових ям. Основ-
на, внутрішня, частина будівлі заглибле-
на на 0,10 м в передматерик. Вона має 
чітку прямокутну побудову. Довжина 
південної стінки 5,0 м. У середній, за-
глибленій, частині досліджено велику 
стовпову яму діаметром 0,5 м і глибиною 
0,8 м (яма № 24). Яма була з кам’яною об-
кладкою (біле рване каміння). Яма має 
ще три заглиблені приступки. Поряд 
розчищено ще одну стовпову яму – № 25. 
Її діаметр – 0,35 м, глибина – 0,35 м. Яма 
також з кам’яною обкладкою. В півден-
но-західному куті цієї заглибленої час-
тини будівлі виявлено ще одну стовпову 
яму (№ 20) діаметром 0,45 м та глибиною 
0,4 м. Поряд з нею знаходилася ще одна 
стовпова ямка (№ 28) діаметром 0,25 м, 
глибиною 0,3 м. Вона розміщена на одній 
осі з південною заглибленою стінкою. 
Навколо заглибленої частини будівлі на 
віддалі 1,0 м від східної та 0,8 м від пів-
денної заглибленої частини знаходилася 
наземна частина. Біля крайньої наземної 
східної стінки розчищено стовпову ямку 
(№ 29) діаметром 0,45 м та глибиною 
0,3 м. В заповненні ямки виявлено кера-
міку XII–XIII ст. та 2 фрагменти скляних 
браслетів.

На віддалі 0,5 – 1,0 м на південь від 
центральної частини розчищено негли-
боку (0,15 м) канавку шириною 0,15 м, 
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яка проходила вздовж південної стіни, 
паралельно до неї. В західній частині 
вона закінчувалася стовповою ямою 
(№ 21) діаметром 0,45 м і глибиною 0,55 м 
з трьома приступками. В східній, проти-
лежній, частині канавка закінчувалася 
великою (0,6 м) ямкою глибиною 0,4 м 
(№ 27). Остання перерізала «паркан». 
Поряд виявлено ще одну невелику стов-
пову ямку діаметром 0,3 м, глибиною 
0,2 м (№ 26). Цікаво, що канавка мала не-
велике під прямим кутом відгалуження 
в напрямку стовпової ямки. Зараз поки 
що важко відповісти про призначення 
цієї канавки, яка все ж таки могла мати 
відношення до конструкції південної 
стінки будівлі.

Велика господарська яма № 26. Ви-
явлено в кв. Й-3. На рівні передматерика 
вона простежується сіро-чорним запов-
ненням і камінням. Яма округлої форми 
діаметром 1,2 м і заглиблена на 1,4 м в 
материк (2,4 м від сучасної поверхні). 
Стінки звужуються донизу, яма лійко-
подібна. У верхній частині простежено 2 
входи, які являють собою округлі (0,8 х 
0,5 м) заглиблення. Судячи із заповнен-
ня, яма відноситься до напівземлянко-
вого житла (№ 4), тобто до кінця XI – по-
чатку XII ст. В межах розкопу виявлено 
декілька кам’яних підстилок (№ 36, 37, 
39, 40), які, очевидно, відносилися до 
наземної будівлі пізньосередньовічного 
часу. Їх складено з великого рваного ка-
міння та уламків кам’яних блоків, рідше 
великої гальки. Вони простежувалися 
з глибини 0,6 м від сучасної поверхні, 
їх розчистка виявила, що під вимост-
кою знаходяться ще стовпові ями. Зо-
крема, підоснова № 37 у верхній части-
ні мала розмір 1 м у діаметрі. Стовпова 
яма під нею була заглиблена в материк 
на 0,4 м (діаметр 0,5 м). Яма з кам’яною 

 обкладкою. Підоснова № 36 діаметром 
0,8 м. Під нею знаходилася стовпова яма 
діаметром 0,25 м, глибиною 0,5 м. Яма 
була з кам’яною обкладкою. Подібну 
конструкцію мали всі кам’яні підоснови. 
Очевидно, в даному випадку ми маємо 
тут два будівельних горизонти. Спочат-
ку будівля стояла на дерев’яних стовпах, 
а після того, як вони згнили, їх було замі-
нено великими кам’яними підосновами. 
Віддаль між підосновами-стовпами ста-
новила в середньому 2,8–3,4 м. Будівля 
орієнтована за сторонами світу.

Яма № 3. Виявлено в кв. М, Н – 2, 3. 
Простежувалася з глибини 0,6 м. Яма 
округлої форми, розміром 3х1,8 м, гли-
бина 0,6 м (1,55 м від сучасної поверхні). 
Заповнення – сильно гумусований ґрунт 
з великою кількістю побутових відходів 
(вуглинки, попіл, кістки, кераміка ХІІ–
ХІІІ ст.). В південній частині ями розмі-
щена ще одна невелика (діаметром 0,7 м, 
глибиною 0,5 м) стовпова яма (№ 7). В 
цілому ця яма ХІІ–ХІІІ ст. перерізала 
своєю західною частиною паркан (кінця 
ХІ – поч. ХІІ ст.). До західного краю ями 
прилягає ще одна невелика стовпова 
яма – № 9. Її діаметр – 0,45 м, глибина – 
0,3 м (1,25 м від сучасної поверхні).

В кв. Л, М, Н – 1, 2 простежено за-
лишки великої будівлі ХІІ–ХІІІ ст. Добре 
збереглися її східна і частина північної 
сторони. Орієнтація традиційно тут по 
сторонах світу. Будівля простежувалася з 
глибини 0,6 м і була заглиблена на 0,35 м в 
передматерик. У межах її розкопаної час-
тини виявлено чотири стовпові ямки. Їх 
діаметр 0,5 м та глибина 0,5 м (1,4 – 1,6 м 
від сучасної поверхні). Ями № 3, 4, 5 зна-
ходяться в одній системі північної стіни, 
перекриваючи раннє (XI ст.) житло № 4.

В кв. Л, М – 2, 3 виявлено декілька 
ям. Зокрема, яма діаметром 0,9 м була 
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 заглиблена на 0,3 м. В її центральній час-
тині знаходилась стовпова яма (№ 11) діа-
метром 0,4 м та глибиною 0,3 м (1,7 м від 
сучасної поверхні). Яма була з кам’яною 
обкладкою. В східній частині великої ями 
знаходилась стовпова яма (№ 12 ) діаме-
тром 0,35 м та глибиною 0,5 м. З західної 
сторони до великої ями прилягає стовпо-
ва яма (№ 10) діаметром 0,4 м та глиби-
ною 0,35 м (1,25 м від сучасної поверхні). 
Цей комплекс ям перекрив паркан XI ст., 
що робить можливим продатувати ями 
XII–XIII ст.

У кв. Л – 3 виявлено яму (№ 15) діа-
метром 0,6 м та глибиною 0,4 м. Яма з 
кам’яною обкладкою, зі східної сторони 
яма мала приступку. В кв. Л, М – 3 роз-
чищено округлу яму (№ 14) розміром 
0,6  х 0,25 м та глибиною 0,5  м (1,35 м 
від сучасної поверхні). Яма з кам’яною 
обкладкою. В кв. М, Н – 3 розчищено 
яму (№ 13) діаметром 0,6 м та глибиною 
3,4 м, яка перекрила верхнє заповнення 
житла № 5. Ще одна подібна яма (№ 34) 
діаметром 0,5 м та глибиною 0,4 м зна-
ходиться в кв. Л–4. Вона потрапила 
в межі верхнього заповнення житла 
№  5 у його північно-західному куті. В 
кв.  К  –  3 виявлено ямку (№ 16) діаме-
тром 0,6 м та глибиною 0,5 м з кам’яною 
обкладкою. В кв. К, Л  – 4 знаходить-
ся овальна яма №  32 розміром 0,65 х 
0,40 см та глибиною 0,10 м. В кв. Л – 4, 5 
виявлено велику яму № 35 з пічкою. Яма 
розміром 1,4 х 1,3 м та глибиною 0,3 м 
(1,05 м від сучасної поверхні). Пічка 
розміром 0,60 х 0,40 м. Біля пічки, в ямі, 
виявлено кераміку XII–XIII ст. Поряд, з 
північної сторони, розміщено ще одну 
підпрямокутну яму (№ 31) розміром 
1,10 х 0,7 м та глибиною 0,25  м. В ямі 
знайдено декілька фрагментів кераміки 
ХІІ–ХІІІ ст. та окреме  каміння –  галька. 

В кв. Й, К – 5 виявлено яму (№ 30) діаме-
тром 0,7 м та глибиною 0,30 м. Ще одну 
яму (№ 16) діаметром 0,6 м та глибиною 
0,45 м виявлено в кв. К – 3. В кв. Й – 2, 3 
виявлено яму (№ 2 ) діаметром 0,35 м 
та глибиною 0,3 м. В кв. Й – 2 виявлено 
яму (№ 19) діаметром 0,6 м та глиби-
ною 0,3 м (1,2 м від сучасної поверхні). 
Зі східної сторони яма мала заглиблену 
приступку.

В північно-західному куті розко-
пу виявлено велику яму, заглиблену на 
0,25 м в передматерик, тут знайдено де-
кілька фрагментів кераміки фракійсько-
го гальштату. В північній частині про-
стежено меншу яму (№ 18) діаметром 
0,9 м та глибиною 0,7 м (1,4 м від сучас-
ної поверхні). Заповнення – сіра земля з 
вуглинками. Ще одна яма (№ 17) знахо-
дилась у південній частині. Вона оваль-
ної форми і заходить під західну бровку. 
Яма заглиблена на 0,5 м (1,35 м від су-
часної поверхні). Заповнення гумусне, 
без знахідок. У кв. Й – 1 виявлено групу 
великих уламків кам’яних блоків (№ 38), 
які стояли на неглибокій (0,3 м) ямі діа-
метром 0,35 м.

Таким чином, проведені археологічні 
дослідження в розкопі V-5 показали на-
явність таких об’єктів:

1. Яма фракійського гальштату (№ 42).
2. Два напівземлянкових житла (№ 4, 

5), паркан, господарська яма (№ 28) та 
окремі ями, які датуються кінцем XI – 
початком XII ст.

3. Два наземних житла XII–XIII ст. 
(№  1, 2), декілька ям, у т. ч. стовпових, 
окрема пічка тощо. В т. ч. кам’яна ви-
мостка.

4. Пізньосередньовічним часом да-
ту ється велика наземна будівля на ка-
м’яних підосновах (стовпах – перший 
будівельний горизонт).
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Abstract
In 1998 Halych archaeological expedition of Institute of Archaeology of NAS of Ukraine, the Ivano-

Frankivsk Regional Museum and the National Reserve «Ancient Halych» continued researches of the 
central area of Krylos hillfort (village Krylos of Ivano-Frankivsk region Halych district). � e works 
were conducted from June till July 1998 with the involvement of the second year historical students of 
Carpathian National University and Kharkiv Pedagogical University under the direction of I. Kochkin 
and by V. Koloda. Also the scientists of Archaeological Department of the Ivano-Frankivsk Regional 
Museum M. Vuianko, N. Daliichuk, A. Kravets and Archaeological Department of the National Reserve 
O. Melnychuk were involved in the expedition. � e aim of the research was to continue excavations in 
Krylos hillfort and to prepare archaeological sites for exposition on occasion of the 1100th anniversary 
of Ancient Halych. � e excavation V-5 was established in 1996; the research was continued in 1997 
and completed in 1998. During the � eld studies conducted in 1998 by the Ukrainian archaeologists a 
large amount of work has been performed. In particular, when investigating a masonry stove in the 
dwelling No. 5 the important ceramic material probably dated by the late 12th – early 13th centuries 
as well as some ceramic fragments with distinct features of belonging to the 12th century have been 
discovered. Such proportion of ceramics is also typical for the material of dwelling No. 4 that brings 
us to the conclusion about their synchronous nature. During the researches of the excavation V there 
were revealed the following items: 1. a hole of the � racian Hallstatt culture; 2. two semi-underground 
houses (№№ 4, 5), a fence, a midden (28) and separate holes dated by the late 11th – early 12th 
centuries. 3. two above-ground buildings of the 12th – 13th centuries (№№ 1, 2), some holes, including 
postholes, a separate stove and stone outgrowth as well. 4. a large late medieval above-ground house on 
the stone sub-base (stone pillar as the � rst building horizon).

Вибір національних цілей — це одне з головних і пріори-
тетних завдань держави, який впливає на її подальший сус-
пільно-політичний і економічний розвиток та становлення 
на міжнародній арені.

У формуванні цілей, як світоглядних, так і державно-
стратегічних, мають брати участь учені мужі нації у всіх 
ланках державно-політичного і громадсько-суспільного 
розвитку.

До вирішення цього спектра завдань державної політи-
ки має також приєднатися й українознавство, а його наукові 
школи та дослідники, у свою чергу, — вийти на новий тео-
ретичний і організаційно-практичний рівень власної твор-
чої, наукової та освітньої діяльності.
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ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДОДОМУ: ІСТОРІЯ ЗВІЛЬНЕННЯ 
З ТАТАРСЬКОГО ПОЛОНУ АННИ З ГЛИННИЦЬ ПЕПЛОВСЬКОЇ

Віталій ХОМЕНКО
науковий співробітник відділу історичних пам’яток НДІУ

Анотація. У статті описано долі бранців різних верств населення в татарському 
полоні. Основну увагу приділено процесу викупу особи шляхетського походження з татарсь-
кого полону від часу її потрапляння до неволі до моменту повернення додому. 

Ключові слова: Кримський ханат, ясир, викуп з полону.

ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ ДОМОЙ: ИСТОРИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ИЗ ТАТАРСКОГО ПЛЕНА АННЫ С ГЛИННИЦ ПЕПЛОВСКОЙ

Виталий ХОМЕНКО
научный сотрудник отдела исторических памятников НИИУ

Аннотация. В статье описаны судьбы невольников разных социальных слоев в татар-
ском плену. Основное внимание уделено процессу выкупа лица шляхетского происхождения из 
татарского плена с момента попадания туда и до возвращения домой. 

Ключевые слова: Крымское ханство, ясырь, выкуп из плена. 

THORNY WAY HOME: A STORY OF ANNA PEPLOVSKA’S 
FROM HLYNNYTSI RELEASE FROM THE TATAR CAPTIVITY

Vitalii KHOMENKO
research associate of the Historical Sites Department of RIUS

Annotation. In the article the author described the fate of slaves of di� erent social strata in the Ta-
tar captivity. � e main attention is paid to the process of ransom of noble persons (member of szlachta) 
from the Tatar captivity since they were taken captive till their returning home. 

Key words: Crimean Khanate, jasyr, release from captivity.

Впродовж довготривалого сусідства 
Кримського ханату та Речі Посполитої 
південно-східні воєводства останньої 
неодноразово зазнавали нападів татар-
ських військ. Щоразу подібні вилазки, 
котрі здійснювалися загонами від кіль-
кох сотень до кількох тисяч нападни-
ків, призводили до чималих людських 
втрат [10, c. 43]. Історія перебування по-
лонених в Орді до сьогодні  залишається 

 малодослідженою темою, однак чимало 
вітчизняних та зарубіжних дослідників 
так чи інакше торкалися цього питання.

Головною метою нашого досліджен-
ня є описати процес викупу особи шля-
хетського походження з татарського 
полону, окрім цього, в найзагальніших 
рисах показати долю бранців після по-
трапляння в неволю та можливі шляхи 
їх повернення додому.
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Відомості про події, що знаходяться 
у центрі нашої уваги, черпаємо з праць 
дослідників дипломатичних відносин 
Речі Посполитої та Кримського ханату, 
а також тих учених, які вивчали демо-
графічну ситуацію на південно-східних 
землях Речі Посполитої.

Демографічні втрати Речі Посполитої 
внаслідок татарських нападів, на основі 
польських хронік Мартина та Йоахима 
Бєльських і Мацея Стрийковського, на-
магався порахувати Ярослав Дзира. В 
своїй праці дослідник вказує на те, що 
польські хроністи рідко звертали увагу 
на кількісний обрахунок нападників та 
виведеного ясиру, що не дає можливості 
вказати навіть близьку до істини кількість 
втрат. Більше того, історик недовірливо 
ставиться навіть до тих чисел, що вказані 
в хроніках, стверджуючи, що вони пере-
більшені [11, с. 102]. Демографічні втрати 
руських воєводств внаслідок татарських 
нападів намагався обрахувати Ярослав 
Дашкевич. У праці, написаній ним на по-
чатку 1990-х років, зроблено спробу під-
рахувати загальну чисельність людських 
втрат, спираючись при цьому на роботи 
зарубіжних колег  [10, с. 40 – 47]. Дослі-
дження виявилося досить оглядовим, 
що й не дивно, зважаючи на недостатнє 
вивчення теми попередниками Я. Даш-
кевича. В 2000-х роках цим питанням 
зайнялась Ірина Ворончук. Спершу ав-
торка дослідила згадки про напади на Во-
линь та Поділля за деякими літописами 
та хроніками XVI–XVII століть, а згодом 
розширила джерельну базу за рахунок 
архівних матеріалів [2 – 4]. 

Про татарські походи за ясирем пи-
сав О. Галенко. Дослідник звертає увагу 
на причини ординських нападів, долю 
бранців та державний устрій самого 
Кримського ханату [6 – 9]. Про татарські 

походи за невільниками знаходимо відо-
мості в О. Гайворонського, С. Леп’явка та 
інших вчених, однак вони розглядають 
це явище крізь призму інших досліджу-
ваних питань, як-от історія Кримського 
ханату або міжнародних відносин у ре-
гіоні [5, 14, 15, 28, 30, 31]. 

Питанню долі невільників в Орді ще 
в кінці 1980-х років приділила увагу Віра 
Панашенко [16, с. 58 – 59]. Найбільш 
детальну інформацію про життя поло-
нених у Криму, їх долю та повернення 
додому подає Ірина Ворончук у своїй 
праці, присвятивши частину розділу пи-
танню долі бранців у Криму в XVI – пер-
шій половині XVII ст. [3, с. 378 – 417].

Варто зауважити, що повною мірою 
дослідити життя невільників у полоні 
досить складно. Це пояснюється відсут-
ністю джерельної бази, на підставі якої 
можна було б розкрити це питання.

За наявними матеріалами спробує-
мо реконструювати життя невільників в 
Орді у найзагальніших рисах. Потрапив-
ши до неволі, на них чекала різна доля. 
Старих і немічних віддавали ногайським 
хлопчикам для навчання бою, виставля-
ючи їх замість мішеней. Частину невіль-
ників залишали на степовій території ха-
нату. На них покладався обробіток землі 
з метою вирощування зернових для міс-
цевої аристократії [12, с. 122]. 

Менше щастило тим, хто потрапляв 
на невільничі ринки, де «товар» розділяли 
на чоловіків, жінок та дітей, і відтоді кож-
ного чекала своя доля. Найсильніших чо-
ловіків продавали на галери чи каторги1, 
вродливіші поповнювали гареми в ролі 
євнухів, інші були приречені пасти коней 
і мулів, працювати на кухні тощо [1, с. 18].
1 Каторга (від середньовічного грецького катер-
гон – гребне судно) – успадковане турками ново-
грецьке слово, що означає загальну назву гребно-
го судна з трьома рядами весел.
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Дітей теж чекала різна доля. Біль-
шість відправляли до Стамбула, де най-
здібніших відбирали для виховання з 
них слуг султанського палацу, інших від-
давали в науку або до спеціальних шкіл, 
готуючи з них майбутніх яничарів чи са-
лакларів (блазнів) [1, с. 17; 12, с. 89].

Щодо жінок відбір був більш при-
скіпливий. Найвродливіші з них, котрих 
спеціально навчали гри на музичних ін-
струментах та співу, потрапляли до га-
рему султана та різного достатку вель-
мож  [13, с. 198]. Менш вродливих знать 
купувала як прислугу для дружин. Не-
привабливих використовували як рабинь 
у домашньому господарстві [1, с. 18].

Відомі випадки, коли невільники по-
верталися додому, врятувавшись втечею 
вже після продажу на ринку. Самуель 
Корецький двічі потрапляв до полону. 
За першим разом (1617 р.), після року 
перебування в Стамбулі, йому вдалося 
втекти, переодягнувшись купцем. Шлях-
тич пробрався на торгове судно і з не-
ймовірними пригодами дістався Риму, а 
звідти через Відень повернувся на бать-
ківщину. Вдруге він потрапив до Стам-
була після Цецорської поразки 1620  р. 
Ні визволити силою, ні викупити його 
не вдалося, бо за час свого короткого пе-
ребування на волі Корецький встиг на-
стільки дошкулити османам, що султан  
наказав його стратити [29, с. 60 – 62].

Значно тривалішим було повернен-
ня додому шляхтича Якова Кимиков-
ського. Його життя в полоні та втечу 
описує польський поет кінця XVI – по-
чатку XVII ст. Мартин Пашковський [1, 
с. 1–25]. Як і Корецький, Кимиковський 
потрапляв до татар двічі. Спершу його 
тримали в Криму. За рік шляхтичу вда-
лося втекти до козаків. Потрапивши до 
полону вдруге, йому пощастило менше. 

Цього разу його за період неволі пере-
продавали більше двадцяти разів. За час 
перебування в полоні він змінив кіль-
ка «професій» і прийняв іслам. Врешті, 
потрапивши на галеру, йому та невіль-
никам, що перебували там, вдалося ор-
ганізувати бунт і потрапити до Іспанії. 
Звідти Кимиковський повернувся додо-
му [1, с. 5 – 6]. На жаль, достеменно не-
відомо, коли відбувалися події, описані 
М. Пашковським, однак, зважаючи на те, 
що твір вийшов друком в першій чверті 
XVII ст. і на його сторінках знаходимо 
ім’я коронного гетьмана Яна Замойсько-
го2 (1542–1605), можна припустити, що 
перебування Кимиковського в неволі 
припало на останню чверть XVI ст.

Невільникам на території Осман-
ської імперії пропонували прийняти іс-
лам. Відомі непоодинокі випадки, коли 
полонені змінювали віросповідання і ро-
били блискучу кар’єру в турецькому вій-
ську чи при дворі султана (для прикладу 
назвемо імена придворного перекладача 
Ібрагім-бея (Йоахім Страж), дипломатів 
Саїд-бея (Яна Кердея) та Алі-бея (Вой-
цех Бобовський)) [19, с. 150].

Проте не всі потрапляли на невіль-
ничі ринки і мусили рятуватися втечею. 
Зазвичай шляхту, духовенство та за-
можних міщан залишали для подальшо-
го викупу родичами. Кожен полонений 
«на окупі» мав власного господаря і, за-
лежно від стану та достатку невільни-
ка, власник призначав суму викупу [3, 
с. 380]. Подібних згадок у джерелах зна-
ходимо чимало.

Шляхту з найбільш знатних родів 
відсилали до Стамбула чи Бахчисарая. 
Уже там вони могли очікувати на ви-
куп. Повернення таких в’язнів часто 
2 Ян Замойський став коронним гетьманом у 1581 
році.
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 покладалося на королівських послів. 
Так, 1623 р. Криштоф Збаразький, окрім 
закріплення у Стамбулі хотинських пак-
тів, займався викупом із полону Станіс-
лава Конєцпольського, Лукаша Жулкев-
ського та Єжи Фаренсбаха. Загалом ці 
шляхтичі обійшлися послу у вісімдесят 
тисяч німецьких талярів [25, с. 309]. Піс-
ля Цецорської поразки 1620 р. чимало 
знатних шляхтичів потрапили до Бахчи-
сарая. Відомо, що Ян Жулкевський, син 
загиблого гетьмана Станіслава Жулкев-
ського, викупився з полону, заплативши 
сорок тисяч талярів. Більше ста тисяч 
цесарських талярів за свій викуп запла-
тили Януш Тишкевич, Миколай Потоць-
кий, Микола Струсь та інші найвищі 
полководці, що потрапили до Бахчиса-
рая внаслідок тієї ж поразки під Цецо-
рою [25, с. 310].

Найбільший масив інформації чер-
паємо зі збережених актових книг Луць-
кого ґродського та Кременецького зем-
ського судів. Варто зауважити, що судові 
книги залишаються одним із основних 
джерел для вивчення проблеми невіль-
ників в Орді. В них міститься чимало 
згадок про викуп з неволі, проте на роз-
горнені оповіді натрапляємо дуже рід-
ко. У зв’язку з цим просто безцінними 
можна вважати свідчення волинської 
шляхтянки Анни Пепловської (див. До-
даток), котра, позиваючи до суду князів 
Костянтина Вишневецького та Стефана 
Порицького, вписала до луцьких ґрод-
ських книг історію свого перебування в 
полоні та повернення з нього додому [24, 
арк. 160 зв. – 162 зв.].

На жаль, нам майже нічого не відомо 
про її походження. Знаємо лише, що вона 
родом із Глинниць, але більшу частину 
життя провела на Волині. У першому 
шлюбі була за Криштофом  Данилецьким 

(помер близько 1617 р.), з яким народи-
ла трьох синів: Михайла, Вавринця та 
Францішка. Після смерті Данилецько-
го Анна вдруге вийшла заміж за вихід-
ця з Мазовецького воєводства Каспера 
Пепловського, який наприкінці 1610-х 
років обіймав уряд кам’янецького ґрод-
ського писаря [27, с. 269].

Невдовзі після весілля Анна Пеплов-
ська потрапила до полону під час татар-
ського нападу на Волинь 1618 р. Відо-
мо, що цього року татари тут побували 
двічі – у травні та у вересні, а оскільки 
у жовтні 1619-го сама шляхтянка ствер-
джувала, що перебувала в неволі один 
рік, можна припустити, що до ханату 
вона потрапила восени 1618-го [24, арк. 
160 зв. – 162 зв.]. Відомий випадок, коли 
сестри шляхтича Нестора Веселовського 
чекали на викуп більш ніж чверть сто-
ліття [22, арк. 74 зв. – 75].

Потрапивши до полону, «в неволи 
тяжъкой будучи», Анна Пепловська 
швидко налагодила зв’язок з рідни-
ми: «писаламъ и посылаламъ трикрот 
(виділення моє. – В. Х.) тлумачовъ до 
пана малжонка моего» [24, арк. 160 зв. – 
162 зв.]. Як бачимо, комунікація з рідни-
ми у полонених була розвинута досить 
добре. Останнє можна вважати законо-
мірністю, зважаючи на бажання не лише 
полоненого повернутися додому, але й 
на не меншу завзятість власника отри-
мати викуп за в’язня.

У тих же листах до чоловіка Анна Пе-
пловська інформує його про суму вику-
пу, яка становила 1300 червоних золотих 
і на той час була неймовірно високою. Ро-
зуміючи, що в чоловіка може виникнути 
проблема з пошуком такої суми грошей, 
вона радила йому повернути «тые пензи, 
которые на Вербици от кнжати его мл. 
Костантого Вишъневецъкого и  другие 
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пнзи, што на Улашиновъцах от его мл. 
княжати Стефана Порицкого на часть 
мою належат» [24, арк. 160 зв. – 162 зв.]. 
Очевидно, обидва князі мали борг перед 
подружжям і як заклад боргової суми на-
дали їм у користування згадані села Вир-
биця та Улашинівці. Виходячи з поданої 
цитати, можна припустити, що один із 
кредиторів (Каспер Пепловський) від 
імені дружини зажадав негайного по-
вернення частини боргу за її частину сіл, 
адже мусив терміново викупити її з по-
лону. Однак князі мали повне право не 
видати борг за бажанням кредитора, що 
вони, власне, і зробили, адже, за умова-
ми, договір надання позики міг уклада-
тися на кілька років і лише після його за-
кінчення належало повернути борг.

Зважаючи на порожні кишені, Пе-
пловський, очевидно, вирішив тягти час 
і надіслав до Криму листа, в якому про-
сив перевезти дружину до Хотина для 
зручнішого ведення переговорів про ви-
куп. Його прохання не були марними, і 
вже на початку жнив 1619 р. Анну з ін-
шими в’язнями, котрі, вочевидь, також 
чекали на викуп, було перевезено до Хо-
тина. Звідти шляхтянка знову передала 
лист до Кам’янця, в якому просила чоло-
віка приїхати до неї і викупити з поло-
ну. Однак лист не знайшов адресата, бо 
Пепловський змушений був на той час 
поїхати до Любліна на засідання Корон-
ного Трибуналу. Щоправда, до матері ви-
рішив навідатися син Михайло, котрий 
тоді разом із братом Вавринцем перебу-
вав на навчанні в єзуїтському колегіумі 
в Кам’янці. У супроводі кам’янецьких 
урядників, підстарости Александра Ка-
вецького та підстолія Станіслава Мі-
левського, він прибув до матері і просив 
татар, щоби відпустили її, а взамін взя-
ли його. Татари навіть погодились, але 

заміну вирішили провести наступного 
дня. Щоправда, цей план зазнав невдачі. 
Цього ж вечора польські війська, бажа-
ючи звільнити полонених, напали на та-
тарський табір. Аби не втратити в’язнів, 
ординці відступили до Криму. Однак, 
дійшовши до Ясс, зупинилися, оскільки 
місцевий господар Граціян заборонив їм 
рухатися до Криму і розпорядився утри-
мувати полонених в Яссах доти, поки їх 
не викуплять рідні чи близькі. Тоді ж 
було складено перепис усіх бранців і на-
діслано до Кам’янця. Цей список зберіг-
ся до сьогодні [26, с. 411 – 413].

У списку знаходимо понад п’ятдесят 
осіб, котрі чекали окупу. Їхніми влас-
никами були султан-калга, мурза Аліш 
Гірей, хан (імовірно, йдеться про особу, 
що очолювала одну з орд) та Іскандер-
паша. З переліку цін можна зробити ви-
сновок, що найдорожчі невільники при-
падали на долю султана-калги. З більш 
ніж десяти його в’язнів лише четверо 
були оцінені менш ніж у 1000 червоних 
золотих. Однак не слід забувати і про 
статус інших полонених. Усі вони були 
вихідцями з заможних та добре знаних 
у Речі Посполитій шляхетських родів. 
Зі списку також випливає, що жінки 
шляхетського стану коштували однако-
во – по 1000 червоних золотих (панни 
N Вежбіцька, N Боговитинівна, сестри 
Ярмолинські, N Жабокрицька, N Пав-
ловська та N Ґнєвковська). Іноді власник 
вказував у «прайс-листі» суму одразу за 
кількох осіб. Приміром, шляхтича Вєж-
біцького продавали разом з дружиною 
за сім тисяч червоних золотих, а чоти-
рьох сестер Ярмолинських – за чотири 
тисячі [26, с. 411 – 413].

Якщо султанські в’язні, що походи-
ли з відомих шляхетських родів, оціню-
валися дорого, то більшість полонених 
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Аліш Гірея коштували значно дешевше, 
в середньому триста червоних золотих. 
Ця сума фігурує й у викупі Марка Хрін-
ницького (1619) [23, арк. 48 зв.  – 50], 
стільки ж заплатив за шляхтича Под-
луського князь Олександр Заславський 
(1617) [3, с. 381]. Повертаючись до списку 
полонених, зауважимо, що серед бран-
ців Аліш Гірея були і такі, що коштували 
більше та менше ніж 300 червоних золо-
тих. Для порівняння, селянин з Паволочі 
був оцінений вартістю одного коня та 1,8 
червоного золотого [26, с. 411 – 413]. За-
лишається загадкою, яким чином взагалі 
селянин потрапив до списку на рівні зі 
шляхтою, бодай і дрібною. 

Винятком з усього списку полоне-
них Аліш Гірея стали п’ять осіб. Їхня 
ціна дорівнювала або перевищувала 
1000 червоних золотих. Серед них була і 
Анна Пепловська. Цікавим фактом є те, 
що порівняно з іншими чотирма, серед 
яких було двоє чоловіків, вона кошту-
вала найдорожче – 1300 червоних золо-
тих [26, с. 411–413].

Уже з Ясс Анна Пепловська знову 
надіслала лист до чоловіка з проханням 
викупу. Та цього разу, зважаючи на по-
вне розорення останнього, дала досить 
дивну пораду: «а ижъ пнзей и на што бы 
их достат не мелисмы, бо татарове все 
што колвекъ: дом шляхецкий, пѣнязи, 
золото, срибро, охендозство, стадо и по-
ддане с села Вербици зо мною побрали, дру-
гих выстинали, сыновъ моих милых абы 
привезлъ албо одеслал до Ясъ, штобымъ 
ихъ засадила за себе» [24, арк. 160 зв. – 
162  зв.]. Як бачимо, Анна просить при-
слати власних синів, аби посадити їх 
замість себе на окуп. На жаль, прослідку-
вати, чи була ця практика поширеною, не 
маємо змоги через відсутність джерел, у 
яких описувалися б подібні випадки.

Зважаючи на слізні благання дружи-
ни, Пепловський приїздить до Ясс разом 
із її старшим сином Михайлом Данилець-
ким. Для викупу дружини він змуше-
ний був піти на жертви і спродати деякі 
статки, про які йдеться далі: «Приехалъ 
малжонокъ мой до Яс, зобравши що могъ 
пнзей, продавъши и данины, которые мел 
от короля его млсти под Овручем» [24, 
арк. 160 зв. – 162 зв.]. Щоправда, навіть 
ці жертви не покривали названої суми 
викупу в 1300 червоних золотих. Більш 
того, господар шляхтянки, від імені яко-
го вів торг ханський конюший Аталик, 
вимагав певного порядку в сплаті ви-
купу. Він дозволив шляхтичу сплатити 
викуп частинами. Як стверджує сама 
Анна, татарин вимагав негайної спла-
ти п’ятисот червоних золотих, на інші 
п’ятсот Каспер Пепловський мусив при-
везти до Ясс різного сукна, а поки знайти 
особу для поруки. Заставою третьої час-
тини, трьохсот золотих, мав стати син 
Михайло, котрий замість матері мусив 
залишитися на окупі. Найцікавіше, що 
за сина згаданий конюший Аталик захо-
тів отримати татарина Тахтаргу, котрий 
перебував серед в’язнів кам’янецького 
старости Валентія Олександра Калинов-
ського. Пепловський міг відкупити сина 
за гроші лише у разі смерті Тахтарги. По-
дібні випадки, коли за невільника вима-
гали повернути татарина, котрий сидів в 
ув’язненні на території Речі Посполитої, 
далеко не поодинокі. Зазвичай це були 
конкретні люди з відомим місцеперебу-
ванням. Найяскравіший приклад такого 
обміну – сюжет з возним Кременецького 
повіту Стефаном Покощовським, раніше 
згаданим шляхтичем Нестором Веселов-
ським та їхніми родичами. Після татар-
ського нападу 1573 р. до Криму потра-
пили дружина і діти Покощовського та 
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батько, мати, брат і сестри Веселовсько-
го. Обидва шляхтичі для визволення ро-
дичів мусили привезти до Криму татар, 
що перебували в полоні на території 
Речі Посполитої. Разом Веселовський і 
Покощовський поїхали до Кракова, де 
випросили татар для обміну в короля 
Генріха. Покощовський вдало обміняв 
свого бранця на дружину та дітей, а Ве-
селовський потрапив у дуже незручну 
ситуацію. Два, взяті у короля, татарина, 
які мали послугувати викупом, втекли з 
його маєтку перед поїздкою до Криму. У 
зв’язку з цим шляхтич зумів викупити за 
гроші лише батька. Скільки часу перебу-
вали в полоні мати та брат, залишається 
невідомим. У запису до кременецьких 
земських книг, датованому 1596 р., Сте-
фан Покощовський стверджує, що се-
стри Веселовського досі (на той час вже 
23 (!) роки) перебували на окупі [22, арк. 
74 зв. – 75]. 

Утім виявилося, що Каспер Пеплов-
ський не мав при собі грошей навіть для 
сплати першого внеску в 500 червоних 
золотих. Довелося позичати суму, якої 
не вистачало, у Стефана Павловського, 
котрий також перебував у Яссах. Вна-
слідок того ж татарського нападу на Во-
линь восени 1618 року в полон до Криму 
потрапили його дружина, діти та па-
сербиця панна Зофія Жабокрицька [20, 
с. 87  – 88]. За згаданим вище списком 
полонених, на окупі в Яссах знаходимо 
обох шляхтянок, Павловську та Жабо-
крицьку. Обидві жінки належали до сул-
танських полонених і коштували по ти-
сячі червоних золотих. Яка доля спіткала 
дітей шляхтича, залишається невідомим.

Сплативши перший внесок за дружи-
ну, Каспер Пепловський знайшов у Яссах 
поручителя на другу частину суми в 500 
червоних золотих. Ним став  волоський 

пугарник і митник Костянтин. Тож Кас-
перу Пепловському вдалося забрати дру-
жину, але замість неї в полоні залишився 
її син Михайло. Однак на цьому витрати 
не завершилися. За розкування Анни 
Пепловської з кайданів татарин Аталик 
вимагав ще п’ятдесят червоних золотих, 
а до цієї суми додалися ще двадцять зо-
лотих старшому приставу над в’язнями, 
котрі мали бути сплачені, щоб отрима-
ти дозвіл на вільне пересування містом, 
про що сама полонянка свідчила: «стар-
шому приставовѣ над всими вязнями, 
от Солътана кгалкги посланому, там на 
тот час двадцетъ червоных датъ мусил 
малжонокь мой, бо мя на улицы бым зно-
ву порвали» [24, арк. 160 зв. – 162 зв.].

Пробувши в неволі рівно один рік, 
Анна Пепловська була викуплена в жов-
тні 1619 р. Після розповіді про власний 
викуп вона додає оповідь про повер-
нення сина Михайла з неволі, однак ця 
історія дійшла до нас в обірваному ви-
гляді, бо наступний аркуш, на якому 
мала б бути розв’язка історії, до наших 
днів не зберігся. Втім достеменно відо-
мо, що з поверненням додому Каспер 
Пепловський віддав повністю борг Сте-
фану Павловському, зібрав різного роду 
сукно та знайшов татарина Тахтаргу в 
кам’янецького старости. З грішми, сук-
ном і бранцем він знову відправився до 
Ясс. Сталося це в М’ясопустний тиж-
день, котрий у 1620 р. припав на період 
з 9 до 15 лютого.

Можна стверджувати, що повторна 
поїздка Пепловського до Ясс не увінча-
лася успіхом. Через рік після неї, в лю-
тому 1621 р., брат Михайла Вавринець 
подав скаргу до Кременецького земсько-
го суду на князів Вишневецького та По-
рицького від себе та брата, котрий досі 
перебував у полоні [24, арк. 173 – 175]. 
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Як саме і коли повернувся додому Ми-
хайло Данилецький, залишається неві-
домим, проте в 1623 р. він уже особисто 
свідчив проти своїх опікунів (Костянти-
на Вишневецького та Стефана Пориць-
кого) [21, арк. 107 a]. 

Як бачимо, невільників зазвичай 
викупляли родичі самотужки. Однак 
траплялися випадки, коли у викупі бра-
ли участь посередники. Цю роль ви-
конували купці. Так, 1579 р. купець-ві-
рменин Іванис Богданович викупив з 
полону дружину зем’янина Курила Реш-
невецького Лідуху Ігнатівну Пантеліїв-
ну. Повернувши дружину чоловікові, він 
отримав всі витрачені кошти і винагоро-
ду [17, с. 202]. 

На жаль, не завжди викуп полоне-
ного завершувався поверненням невіль-
ника додому. В джерелах зафіксовано іс-
торію брацлавського каштеляна Василя 

Загоровського. Потрапивши до татар, 
він надіслав лист до князя Андрія Курб-
ського з проханням викупити його з не-
волі [18, с. 360 – 365], але, так і не доче-
кавшись свого викупу, помер у Криму [3, 
с. 381].

Отже, визволення з полону рідних 
вимагало від потерпілих чималих стат-
ків та зусиль. Водночас у самому процесі 
могло бути задіяно багато людей. Зага-
лом, викуп бранців був досить тривалою 
справою і не завжди закінчувався успі-
хом для в’язня. 

На жаль, невідомо, наскільки типо-
вою є історія Анни Пепловської і чи всі 
бранці проходили через однакову проце-
дуру викупу. Аби знайти відповідь на це 
питання, варто продовжити роботу над 
вивченням актових книг, які, можливо, 
містять й інші документи про аналогічні 
події.

ДОДАТОК

Текст скарги Анни Пепловської на князів Костянтина Вишневецького 
та Стефана Порицького

Протестация от пнее Пепловъской на кнжти его млт Костантого Вишневецъкого 
и кнжти мл Стефана Порицкого

Року тисяча шестъ сотъ двадцат перъвого, мца февъраля, двадцат семого дня.
На роках судовыхъ земъскихъ 

кремянецъкихъ о шестъ неделъ по Трех 
Кроляхъ, римсъкомъ вяте1, в року, сзвышъ 
написаномъ припалыхъ и судовъне отпра-
вовати зачатыхъ, передъ нами, Самуелемъ 
Ледоховъскимъ, судею, а Григоремъ Уша-
комъ Куликовъским, подсудъкомъ, урядни-
ками судовыми земъскими кремянецъкими, 
постановилася очевисто урожоная ее 
милостъ пани Анъна з Глиницъ [по м]
альжо[нку]2 Криштофая Данилецъкая, а 
второго Касъпровая Пепловъская. Будучи 
1 Так в оригіналі. Потрібно «святе».
2 Частина тексту заклеєна при реставрації книги.

здорова на тиле и на умысле доброволь-
не зезнала тыми словы, ижъ коли мя пан 
Богъ року тисеча шестъсотъ осмогонадцатъ 
за впадненъемъ […]3 войскъ татарских з 
салътаномъ кгалъкгою в р[…]4ки пода[…]5. 
Теды тамъ цалый рокъ в Крыме […]6ася, 
конюшого царского в неволи тяжъкой бу-
дучи, писаламъ и посылаламъ трикрот 
тлумачовъ до пана малжонка моего, абы тые 
пнзи, которые на Вербици от кнжати его 
3 Частина тексту заклеєна при реставрації книги.
4 Частина тексту заклеєна при реставрації книги.
5 Частина тексту заклеєна при реставрації книги.
6 Частина тексту заклеєна при реставрації книги.
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мл.  Костантого Вишъневецъкого и другие 
пнзи што на Улашиновъцах от его мл. кнжа-
ти Стефана Порицкого на частъ мою на-
лежат, на окупъ мой одыйскавши, выкупил 
мя з неволи, которого окупъ Пфербей вло-
жил на мене тринадцат сотъ чирвоныхъ 
золотыхъ. Але тых пнзей пан малжонок мой 
у кнжат их мст выдвигнут не моглъ, ани от 
мст серца хрестианского в такомъ остатном 
припадку моем, жебы мое власные пнзи 
на окупъ мни з неволи отдали, не борони-
ли. Старалъся, еднакъ, жебы мя до Волох 
одослано, посылаючи в том тлумачовъ до 
Крыму. Зачимъ мя з другими вязнями до 
Хотѣня привезено в року тисяча шестсот де-
вятнадцатом, на початку жнивъ. Где будучи 
до Каменца посылалам по малжонка моего, 
просячи, абы до Хотѣня прибылъ и зъ вязе-
ня мя осъвободилъ. Але на тот час //7 писане 
мое не застало его в Каменцу. Одехал был 
до Люблина на трибуналъ. Сын тылко мой 
старший Михал Данилецъкий с першимъ 
малъжонкомъ, который ся з другимъ сыномъ 
моим Вавринцем тамъ в коллеюм у отцовъ 
езуитовъ училъ, з его милостю паномъ 
Кавецъкимъ, подстаростим каменецъким, и 
з его млстю паномъ Милевъским, подстолим 
каменецъким, прияхал до мене. Который 
тых зараз на тот час просячи и облепля-
ючи за ноги татаровъ, що-мъ у нихъ подъ 
стражою были, жебы за мене засел, а мене 
выпустили для ластнейшого отдыйсканя у 
должниковъ помененыхъ пнзей на окупъ. 
Татарове до завтрия тое одложили, а в тым, 
того жъ дня вечеромъ, на Хотѣнь поляци 
наехали, хотячи нас отбити. Татарове поган-
ство, тое постерегъши, хотѣли нас стинати. 
Вязнювъ увели, вшакъже живыхъ до ранку 
в Хотѣню. […]8рет[…]9 дня потомъ с Хотѣня 
нас попровадили назад и даючи до Криму, 
обавяючися далших на себе небезпеченствъ. 
До Яс кгды нас припровадили, осподар его 
мст Кграциян не позволил нас провадити 

7 Дві скісні лінії означають закінчення сторінки.
8 Частина тексту заклеєна при реставрації книги.
9 Частина тексту заклеєна при реставрації книги.

до Криму, кгволи чему и татаром и намъ 
живность и потребы вси дават росказал 
поки бы нас, вязнювъ, преятеле не окупили. 
Писаламъ теды и посылаламъ знову до пана 
малжонка моего, просячи для мелосердя 
Божего, абы мя с пекла поганского выбавил 
яким колъвекъ способом, а ижъ пнзей и на 
што бы ихъ достат не мелисмы, бо татарове 
все што колвекъ: дом шляхецкий, пѣнязи, 
золото, срибро, охендозство, стадо и подда-
не с села Вербици зо мною побрали, дру-
гих выстинали, сыновъ моих милых абы 
привезлъ албо одеслал до Ясъ о то, бымъ ихъ 
засадила за себе. Писаламъ и просиламъ, 
певная // будучи, ижъ сама тымъ часомъ 
тые пнзи винные у приречоныхъ кнжтъ их 
мст отдыйскат ладвѣ бы-мъ могла. Приехалъ 
малъжонокъ мой до Яс, зобравши що могъ 
пнзей, продавъши и данины, которые мел от 
короля его млсти под Овручем. Принослъ з 
собою за прозъбою моею и сына нашого Ми-
хайла. Тамъ чинячи старане о мне великое и 
трудности и праци зажилъ, бо Аталык тата-
рин стражъникъ мой, иначей не хотѣлъ мя 
выпустит, тылько жебы-мъ зараз дала пят-
сот червоных золотыхъ, за другую пятсотъ 
абымъ поруку ставила, а за триста червоных 
жебы сынъ зосталъ, вшакъже тымъ спо-
собом, жебы в тыхъ трохсот червоныхъ 
Тахтара, которого меновали вязнемъ у его 
милости пана Калиновъского, старосты 
каменецъкого, маючи о немъ ведомостъ с 
турчина Феридона. Онымъ дала (!) муселам 
я на то зезъволити, што ми поганинъ подал, 
хотячи южъ з обридливое неволи яко билая 
голова вынист. Тое однакъ вымовивъши, же 
кгды бы татарина того не было живого, трис-
та червоных место его взял, а ижъ не мѣлъ 
малъжонокъ мой сполна пяти сот червоныхъ 
золотых, позычил тамъ же в Ясах у пна Са-
муеля Павъловъского пятисот золотых в та-
лерах золотовых и въ урътах и зложивъши 
с своими далъ пятъсот червоныхъ Аталико-
ви, а за другие пятъсот червоныхъ поруку 
ставилъ пана Костантого, великого пугар-
ника и мытника земли Волоское. В остат-
ку, то естъ ве трохсот червоныхъ, альбо в 
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Тахтарзе татарине тымъ способомъ, яко 
вышей описанъно, сына моего милого Ми-
хала зоставиламъ. Который о то добровол-
не // самъ з милости сыновъское ку матъце, 
припатрившися моей неволи, облаплявъ за 
ноги татаровъ, просячи, абы засемъ такъ 
и татарове иначей бы не были не приняли. 
Што все диялося при обецъности господа-
ра его млсти в замку и я з вязеня изъ оковъ 
выпусчона быламъ року тисеча шестсот 
девятомнадцатъ, в мсцу октебру. Вшакъже 
поты мя отковат не наказали, ажъбы Атали-
кови за послугу пятдесят червоныхъ алъбо 
зараз дала, албо принесши поруки заплатила 
и на том я мусела зозволити. Над то поповы 
татарскомъ, тлумачовѣ и муше солтановѣ, 
старшому приставовѣ над всими вязнями от 
солътана кгалкги посланому, там на тот час 
двадцетъ червоных датъ мусил малжонокъ 
мой, бо мя на улицы бым знову порвали. 

Потомъ, приехавши до Полски в Кременцу 
малжонокъ мой пану Павъловъскому онъ 
длукгъ з нагородою отдал, иж дей ся они най 
задлуживши. О Тохтарего же, татарина, ко-
торого хотѣли за сына моего, старане чинил 
и, отримавъши его у его млсти пна старосты 
каменецъкого, и пнзи, и што моглъ у кого 
способивши, и суконъ накупивъши, свое 
тежъ шаты, сребро, футра взявъши, року ти-
сяча шестьсот двадцатого под час мясопустъ 
до Ясъ пояхал, абы и поруку знослъ, и сына 
моего з заставъ выкупил тамъ. Наперод 
хотѣли которые и поручникъ жебы пору-
ку первѣ зыскалъ дал, теды пнзей готовых 
чтыриста талеровъ злотовыхъ, сукна два 
поставы фалендишу червоного, а поставъ 
шиптуху лязурового, которые они сукна 
в двухъсотъ золотых приняли. Двохъсот 
червоных еще не доставало… (Документ 
уривається)  [24, арк. 160 зв. – 162 зв.].
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V. Khomenko
� orny Way Home: A Story of Anna Peplovska’s from Hlynnytsi 

Release from the Tatar Captivity
Abstract

For a long time being in close proximity to the Polish-Lithuanian Commonwealth, the Tatars 
committed permanent attacks on the territories of Rus provinces of the Polish Crown for the purpose 
of capturing slaves. Our research traces the process of ransom of noble person from the Tatar captivity. 
Moreover, in general terms we depicted the fate of prisoners in the captivity and possible ways of their 
returning home. � e problem has already been studied by both Ukrainian and foreign historians, but 
focused predominantly on the demographic situation of the Rus provinces of the Polish-Lithuanian 
Commonwealth and its diplomatic relations with the Crimean Khanate. Unfortunately, the theme of 
slaves living in the Tatar captivity has been scantily explored until recently. It is explained by lack of 
sources which allow us to go into the question at large. 

� e registers of the XVI–XVII centuries contain occasional information about Tatar attacks 
and tangible and demographic damages they caused. However, the stories about the Tatar captivity 
and ransom of the slaves are extremely rare. � e records of ransom from the captivity of Volynian 
noblewoman Anna Peplovska from the village of Hlynnytsi allow us to reproduce the process of captives’ 
returning home. Unfortunately, we can not trace whether the procedure has always been the same. 
� e prisoners, depending on their social status and the enslaver, had to pay a di� erent ransom price. 
It varied from several hundred to several tens of thousands of red gold pieces. � e time of being in the 
captivity was di� erent too. � e procedure of ransom could last for over a quarter of century. Also, there 
were cases when a noble person died in the captivity while waiting for her or his ransom. Based on the 
discovered sources we may state that the process of ransom from the captivity and returning home was 
rather complicated.

Українознавство має набути більш ширшого (глибшо-
го) стратегічного значення державної ваги, в тому числі 
як українська «м’яка сила» соборницького, дипломатично-
го і політичного характеру, а не лише наукового чи осві-
тянського. Шляхи мають бути не лише академічного чи 
політичного характеру, а й на рівні публічної дипломатії: 
1) через мас-медіа — медіадипломатія; 2) через культурні 
акції – культурна дипломатія; 3) через можливості здобути 
освіту – освітня дипломатія; 4) через Інтернет — ноосфер-
на дипломатія; 5) через неурядові організації — дипломатія 
«ноополітік» тощо.
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Процес ліквідації полково-сотен-
ної адміністрації на Слобожанщині й 
гетьманства як інституції розгортав-
ся в обставинах посилення імператор-
ської влади Єкатерини та внутрішньо-
го послаблення козацьких інституцій, 
пов’язаного з поступовою соціяльно-
становою інкорпорацією старшини до 
російського дворянства. Щораз поміт-
нішою в українських землях ставала й 
питома вага власників пожалуваних ма-
єтностей іноетнічного походження, які 
вважали для себе чужими полкові інсти-
туції і разом з російським генералітетом 
та вищим сановництвом підтримували 
поширення загальноімперських інсти-
туцій і на українські землі.

Ліквідація урядом Єкатерини ІІ ре-
шток українського полкового устрою роз-
почалася зі Слобожанщини. Для підго-
товки цього імператорським указом було 
організовано «Комісію про Слобідські 
полки» на чолі з майором лейб-гвардії Із-
майловського полку Євдокимом Щербі-
ніним [14]. Підсумком її діяльности став 
імператорський маніфест від 28 липня 
1765 р. «Про заснування в слобідських 
полках пристойного цивільного устрою і 
про перебування канцелярії губернської 
і провінційної», за яким засновувалася 
Слобідсько-Українська губернія з п’ятьма 

провінціями на місці полків і адміністра-
тивним центром у Харкові [3]. Є. Щер-
бінін став губернатором нової губернії. 
Козацькі полки були ліквідовані, замість 
них організовувалися гусарські полки 
регулярної армії, козаки ставали військо-
вими обивателями. Разом із знищенням 
козацької служби були скасовані й давні 
«старочеркасскія обычности», затвердже-
ні жалуваними грамотами московських 
царів. Маніфест наголошував на всіляких 
«неустройствах», пов’язаних із змішаним 
військовим і цивільним управлінням, об-
тяжливістю утримання й утисками наро-
ду. Імператриця наголошувала в маніфес-
ті про свою стурбованість порушеннями 
інтересів населення і, «бажаючи виявити 
своє материнське до народу милосердя», 
вирішила здійснити цю реформу «сово-
купно с общею и собственною пользою 
народа» [17, с. 244 – 245; 8, с.  87 – 88]. 
Критичні висновки Комісії Щербініна з 
приводу зловживань старшини й утисків 
козацтва, що були використані як привід 
для ліквідації полково-сотенної адміні-
стративної системи, виявилися далеко 
не безпідставними. Проте, як зазначає 
В. Маслійчук, «у «віджилому» ладі не все 
було так і погано, якщо його скасування 
викликало протести серед різних про-
шарків населення» [14].
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Annotation. Elimination of hetman rule in the Hetmanate (1764) as well as Cossack regimental 
administration in Sloboda Ukraine (1765) caused resistance among the part of dwellers of those 
territories. � e resistance grew stronger during the election of deputies for the Legislative Commission 
engaged in compiling of a new Code of Laws (1767); the fact that the active part of the dwellers supported 
Ukrainian system of administration and jural relations is an important indicator of unity of those 
regional communities.
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Попри декларовану маніфестом ім-
ператорську турботливість, нововведен-
ня викликали невдоволення серед ко-
зацької старшини, бо з її рук вислизало 
управління і вплив. Вороже дивилося на 
перетворення й простолюддя, бо рефор-
ми відбирали його вільності й привілеї. 
Старшина занепокоїлася ще у період під-
готовки перетворень. У декількох насе-
лених пунктах Слобожанщини сталися 
збурення у період збирання й розкладки 
нового податку, а згодом – під час ви-
борів депутатів і обговорення наказів 
до Комісії з підготовки нового Уложен-
ня. В кожному разі міщанська верства й 
найвідважніша частина полкової стар-
шини визнавали суспільну вартісність 
козацько-полкових адміністративних 
інституцій та старого козацького со-
ціяльно-правового ладу і виступали в 
їхню оборону. Це відбулося як на тере-
нах Слобожанщини, так і Гетьманщини. 
В даному разі виступи в обороні спіль-
них суспільно-правових інституцій ви-
ступають як особливий індикатор мен-
тально-вартісних орієнтирів мешканців 
цих регіонів і можуть розглядатися як 
своєрідний маркер спільнотної іденти-
фікації.

Перша спроба протидіяти зламу ко-
зацько-полкового устрою Слобідської 
України пов’язана з полковником Ізюм-
ського полку Федором Краснокутським. 
Перебуваючи в Петербурзі у 1764 р., він 
дізнався про плани ліквідації полків. 
Тоді він і звернувся з листами до стар-
шини, пропонуючи їхати обраним упов-
новаженим до столиці й подавати пети-
ції з проханням зберегти старі козацькі 
інституції. Як зазначає В. Маслійчук, 
вчинок Краснокутського – радше виня-
ток, приклад певної громадянської пози-
ції у порівнянні з діями инших старшин і 

принизливими чолобитними Сумського 
й Острогозького полків [13, с.181].

Відомо, крім того, що в Ізюмі ходили 
по руках листи, складені якимись оби-
вателями Торяником і Лебединським і 
переписані писарем Гречкою. Ці листи 
були складені як наслідування листам 
Краснокутського [17, с. 255]. Листи Крас-
нокутського потрапили й до Валківської 
сотні. Там їх став поширювати валків-
ський підпрапорний Данило Сухомлин. 
Однак спроба поширювати листи серед 
простих козаків не вдалася через їхню 
недовіру до старшини [17, с. 256 – 257]. 
Військова колегія визнала Краснокут-
ського винним у навмисному збуренні 
народу й прагненні до повалення існую-
чого порядку [17, с. 260]. Його було пока-
рано засланням до Казані. Стосовно осо-
бистості самого ізюмського полковника 
В. Маслійчук зазначає, що Ф. Краснокут-
ський був людиною свого часу, неодно-
мірною й суперечливою: відважний воїн 
і меценат, а разом з тим  здирця, людина 
свавільна, та водночас – особистість із 
громадянським обов’язком [13, с. 183].

Покарані були й инші причетні до 
цієї справи. Для нас є прикметним, що 
певна частина старшини Слобідської 
України виявляла незгоду з ліквідацією 
козацько-полкового устрою, запевне-
ного ще царськими грамотами й при-
вілеями, які забезпечували збереження 
цього устрою, прерогатив старшини, за-
сад виборности. При цьому ці старшини 
апелювали загалом до принципу права 
й традиції. У противагу до цього імпе-
раторський маніфест як правовий акт 
був виявом владної волі центрального 
уряду.

Вже після ліквідації полково-
го устрою історики зафіксували низ-
ку виступів у населених пунктах 
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 Слобожанщини, спрямованих проти 
нового оподаткування. Зокрема, меш-
канці казенного містечка Соколова 
Мереф’янського комісарства протес-
тували проти обрання розкладачів но-
вопокладеного податкового збору. Для 
приборкання непокірних було виклика-
но військову команду. Ще одним при-
кладом непокори стало село Андріївка 
Ізюмського повіту, мешканці якого не 
захотіли ані платити новопокладеного 
збору, ані присягати щодо визнання но-
вих порядків. Вони не допустили вибору 
розкладачів збору. Крім того, виступили 
й проти продажу коней, які стали непо-
трібними після скасування  козацької 
служби. В містечку тривав «поголовний 
бунт». Для його приборкання до Андрі-
ївки було послано військову команду. 
Сюди прибули два ескадрони солдатів 
під командуванням капітана Іванови-
ча. Мешканці одностайно відмовилися 
видати заводіїв заворушень. У колиш-
ньому полковому місті Ізюмі було вла-
штовано масове побиття канчуками [17, 
с. 264 – 266].

Збурення відбулося також і в роз-
ташованій неподалік Андріївки слободі 
Балаклії, мешканці якої не захотіли спла-
чувати призначений оклад і самовільно 
змінили отамана. Військову команду 
довелося посилати й для приборкання 
мешканців слободи Левківки Ізюмсько-
го повіту та в містечку Угольцях Пере-
копського комісарства [17, с. 264 – 266]. 
Насправді, припускає І. Теличенко, по-
дібних прикладів було більше, бо до 
архіву потрапили лише ті справи, щодо 
яких відбувалися слідчі дії, всі ж дрібні-
ші випадки залишилися невідомими [17, 
с. 264 – 266].

У зв’язку з підготовкою до скли-
кання Комісії для складання нового 

 Уложення [5], проведенням виборів де-
путатів до неї та обговоренням наказів 
депутатам спостерігаємо кілька проявів 
протестних настроїв серед різних верств 
населення Слобідської України та Геть-
манщини. В обох цих регіонах протес-
тувальники висловилися за збереження 
традиційного адміністративно-політич-
ного устрою.

Як відомо, імператриця Єкатерина, 
яка переймалася ідеями французької 
просвітницької літератури, використала 
їх для демонстрування своєї прихиль-
ности до модних інтелектуальних віянь. 
Цими ідеями мотивувалося й скликан-
ня Комісії для підготовки нового Уло-
ження: імператриця виставляла своєю 
метою «блаженство каждого и всех». 
Тим часом справжня спрямованість її 
політики щодо України (як і Білорусії, 
Ліфляндії та Фінляндії) визначалася 
відомою інструкцією генерал-проку-
ророві Сенату князю О. В’яземському: 
«Малая Россия, Лифляндия и Финлян-
дия суть провинции, которые правятся 
конфирмованными им привилегиями; 
нарушить оные отрешением всех вдруг 
весьма непристойно б было, однако ж 
и называть их чужестранными и обхо-
диться с ними на таком же основании 
есть больше, нежели ошибка, а можно 
назвать с достоверностию глупостию. 
Сии провинции, также Смоленскую над-
лежит легчайшими способами привести 
к тому, чтоб они обрусели и перестали 
бы глядеть, как волки к лесу. К тому при-
ступ весьма легкий, если разумные люди 
избраны будут начальниками в тех про-
винциях; когда же в Малороссии гетма-
на не будет, то должно стараться, чтоб 
век и имя гетманов исчезли, не токмо б 
персона какая была произведена в оное 
достоинство» [15, с. 325].
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Підготовка й проведення виборів 
депутатів до Комісії, складання наказів 
депутатам, діяльність новообраної Комі-
сії загалом добре висвітлено в літерату-
рі  [1 – 19]. Завданням нашого допису є 
акцентування уваги на тих моментах, які 
засвідчували україноцентричний харак-
тер мислення учасників цього процесу, 
виявлений під час виборчого процесу й 
складання наказів депутатам.

Невдоволення новою реформою 
відбулося в 1767 р. під час вибору пові-
реного для обрання депутата до єкате-
рининської Комісії з підготовки нового 
Уложення в м. Межирічі. Там стався ви-
бух протесту під час складання наказу 
й вияву суспільних потреб. Майже всі 
учасники зібрання говорили про повер-
нення козацької служби й скасування 
новозапровадженого окладу [17, с. 269]. 
Д. Багалій звернув увагу на те, що у Ме-
жирічі, вочевидь, був відносно високий 
рівень писемности мешканців. У містеч-
ку на той час при церковних дворах на-
лічувалося 7 шкільних хат.  «Очевидно, 
що тільки там, де є народня освіта, може 
бути й політична самосвідомість», – від-
значає історик [8, с. 193].

Число випадків спротиву змінам, 
упроваджуваним урядом Єкатерини, 
було на Слобожанщині загалом невели-
ким. Але, як зазначає І. Теличенко, «в них 
яскраво виявилася народна точка зору: 
на перетворення дивилися вороже, тому 
що вони, знищуючи традиційні устален-
ня старовини, запроваджували обтя-
ження і в новому роді військової служби, 
і в нових видах повинностей» [17, с. 270].

Особливо активно висловило свої 
вимоги щодо політико-адміністративно-
го устрою краю шляхетство Ніжинсько-
го полку. Найбільше політичних при-
страстей викликала вимога  відновлення 

гетьманського правління, скасованого 
лише кілька років перед тим, у 1764 р. 
Ніжинське ж шляхетство прямо нава-
жилося записати в наказ вимогу про об-
рання гетьмана, причому зробило це в 
напруженій протидії заходам царської 
адміністрації та її клевретів. Але, як ві-
домо, за цю рішучість багато було зааре-
штовано й піддано суду. Не побоялися в 
своєму наказі прямо заявити про себе як 
про прихильників гетьманського прав-
ління й козаки Прилуцького полку: «у 
Малій Росії, – зазначали вони, – перший 
недолік, що немає гетьмана». Тому й 
просили у її імператорської величности, 
«щоб повелено було в Малій Росії обрати 
гетьмана вільними голосами» [9, с. 603].

Найактивніша частина мешканців 
Гетьманщини переймалися не так за-
гальними царициними формулами про 
«блаженство каждого и всех», як тим, 
щоб скористатися можливістю висло-
вити в ході обговорення пропозиції, 
спрямовані на відновлення «прав і воль-
ностей Малоросії», які мали б до решти 
розчинитися в новому загальноімпер-
ському законодавстві. Ця спрямованість 
думання виявилася як у ході виборів де-
путатів, так і під час складання наказів.

Донесення генерал-губернатора 
П.  Ру м’янцева свідчать про загальне 
збудження в шляхетському й козацько-
му середовищі, викликане виборами, й 
характеризують його заходи, вжиті для 
втримання під контролем як перебігу 
виборів, так і складання наказів обра-
ним депутатам. Особливу ж активність 
виявило шляхетство Ніжинського й Ба-
туринського повітів. Керувати шляхет-
ськими виборами в Ніжині Рум’янцев 
доручив ніжинському полковникові 
Розумовському. 29 березня шляхетство 
зібралося на вибори, прибуло 72 особи. 
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Провідником шляхетства було обрано 
земського суддю Селецького і його ж 
потім обрано депутатом до Комісії з під-
готовки нового Уложення. Провідником 
шляхетства замість нього обрано пол-
ковника Тернавіота. Таке подвійне об-
рання Селецького вказує на певну довіру 
до нього шляхетства, – робить висновок 
Г. Максимович [11, с. 162].

Після обрання депутата було обрано 
п’ять осіб для складання наказу: підко-
морій Батуринського повіту Григорій 
Долинський, Ніжинський полковий пи-
сар Яків Почека, полковий осавул Дми-
тро Григорович, підкоморій Ніжинсько-
го повіту Андрій Жураківський і сотник 
батуринський Дмитро Стожко. Однак, 
посилаючись на настання Страсного 
тижня, депутати, всупереч умовлян-
ням провідника Тернавіота, роз’їхалися, 
хоча, згідно з правилами підготовки до 
скликання Комісії, мали б узятися до 
складання наказу невідкладно. Шляхет-
ський маршалок Тернавіот відпустив 
депутатів, призначивши зібратися зно-
ву 28 квітня. Таким чином, шляхетство 
роз’їхалося і для обдумування й скла-
дання наказу в нього був цілий місяць.

Коли ж 28 квітня ніжинське й ба-
туринське шляхетство знову зібралося 
в Ніжині, їхні зібрання мали бурхли-
вий характер. Із донесень і рапортів 
Рум’янцеву та показань на суді підсудних 
видно, що на зібраннях стояв великий 
«гамір», палка «суперечка», … що шля-
хетство збиралося не лише на зібраннях, 
але й у «приватних будинках», між учас-
никами зібрань велося жваве листуван-
ня. Зрештою, найголовнішою причиною 
загального пожвавлення стало обгово-
рення наказу, складеного п’ятьма об-
раними для цієї справи особами, тобто 
Долинським, Жураківським, Почекою, 

Григоровичем і Стожком. Цей наказ, як 
видно з донесень Рум’янцеву, палко об-
говорювався на зібраннях шляхетства і 
навіть читався Щигловським з відкри-
того вікна «собранію множественного 
числа, до нѣсколько тысяч народа», як 
сказано в розпитувальних пунктах, які 
були запропоновані Щигловському на 
суді [11, с. 162 – 163].

Отже, бачимо, що пожвавлення, яке 
панувало серед шляхетства, передалося 
й численному населенню м. Ніжина, яке 
величезними натовпами зібралося перед 
вікнами комендантського будинку, де 
відбувалося зібрання, з метою послуха-
ти наказ, звістка про який, очевидно, по-
ширилася по всьому місту.

Але посеред загального пожвавлення 
цілком несподівано виступив обраний 
депутатом Селецький і заявив шляхет-
ству, що він не прийме складеного ними 
наказу і замість нього запропонував свій 
наказ. Як з’ясувалося, Селецький, при-
бувши на зібрання зі сторонніми осо-
бами, а саме бунчуковим товаришем 
Безбородьком і військовим канцелярис-
том Завадовським, у противагу наказу, 
схваленому ніжинським і батуринським 
шляхетством, зачитав инший текст і за-
жадав, щоб саме цей наказ, який тотож-
ний наказу полку Чернігівського, був 
наданий йому як наказ ніжинського й 
батуринського шляхетства. Цей виступ 
Селецького викликав обурення присут-
нього на зібранні шляхетства, яке біль-
шістю голосів (55 проти 6) відкинуло 
пропозицію Селецького. Шляхетство 
відверто зневажало Безбородька за те, 
що він змусив зібрання чернігівського 
шляхетства прийняти наказ, складений 
відповідно до вимог генерал-губерна-
тора Рум’янцева. Через те ніжинське 
й батуринське шляхетське товариство 
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тією таки більшістю вирішило відразу ж 
замість Селецького обрати иншого де-
путата і вручити йому той наказ, що ви-
словлював їхні бажання [11, с. 165 – 166]. 
Новообраним депутатом став Григорій 
Долинський, який прийняв складений 
ніжинською й батуринською шляхтою 
наказ.

Перші пункти цього наказу містили 
вимоги, які вказували на осібний ста-
тус Гетьманщини (Малоросії) й мали 
виразно політичний характер. Йшлося 
передовсім про загальну вимогу щодо 
підтвердження всіх прав і привілеїв Ма-
лоросії, даних російськими государями, 
і про збереження суду за Литовським 
статутом.

У другому пункті говорилося про 
обтяження «малоросійського народу» 
в утриманні військ, несправедливе не-
рівномірне обкладення рублевим окла-
дом і про нестягнення недоїмок. У чет-
вертому – про образи населенню з боку 
розквартированих у Малоросії велико-
російських військ і про заснування в Глу-
хові Комісії для розбору цих справ. Далі 
містилися вимоги про зрівняння мало-
російських чинів з великоросійськими, 
про дозвіл вільної купівлі й продажу ко-
зацьких ґрунтів. Усі ці вимоги не викли-
кали особливого занепокоєння царської 
адміністрації, подібні пункти містилися 
у більшості шляхетських наказів.

Особливе занепокоєння Рум’янцева 
викликав третій наказ: «Всходство 
высочайшихъ грамотъ предковъ Вашего 
И. В., данныхъ гетману Богдану Хмел-
ницкому и по немъ бывшимъ гетманамъ 
и всему Войску Запорожскому, також по 
прежним королевским привилегиямъ и 
давнимъ обыкновениямъ, гетманскимъ 
рѣшителнимъ статьямъ, всеподданѣйше 
Вашего И. В. просимъ на прежнихъ 

основанияхъ въ Малую Россию по-
велеть волними голосами купно з 
войскомъ Сѣчи Запорожской избрать 
гетмана, даби ми всенижайше безъ гет-
мана, въ отмѣну тѣхъ высочайшихъ 
грамотъ, привилегиевъ и договорныхъ 
пунктовъ остаться не могли, какъ кто 
о битіи въ Малороссіи гетману сверхъ 
выписанныхъ пожалованныхъ дозволе-
ній и высокомонаршаго Государя Петра 
Великого Императора и самодержца Все-
россійскаго за собственноручнимъ Его 
Величества подписаниемъ грамотою въ 
1708 году октября … д. Состоявшуюсь 
всемилостивѣйше между протчимъ по-
велено съездится въ городъ Глуховъ ге-
нералной и полковой старшинѣ для об-
ранія по правамъ и волностямъ своимъ 
волними голосами нового гетмана с та-
ким точно виражениемъ, въ чемъ край-
няя нужда и опасения всея Малия Россіи 
состоитъ» [11, с. 169].

Вимога обрання гетьмана, вислов-
лена у такій категоричній формі, та ще 
й вказівка на те, що це слід вчинити 
«купно з войскомъ Cѣчи Запорожской», 
і стало головною причиною обурення 
Рум’янцева та розпочатих гонінь на ні-
жинське шляхетство, передовсім супро-
ти його провідників й обраного депутата 
Григорія Долинського. Під час слідства 
генерал-губернатор особливо допиту-
вався у провідника шляхетства повіту, 
хто саме був «первым виновником глу-
пого предложения о выборе гетмана 
вместе с Сечью и не было ли об этом 
переписки с Сечью. Но они в последнем 
явились мне прямо ослушны, а в первом 
взялись все отвечать, что они все вдруг 
вздумали» [16, с. 42]. Рум’янцев вирішив 
передати цю справу до Сенату, який за-
лишив у силі вибір Селецького, а вибо-
ри Долинського уневажнив. Зачинщиків 
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«непорядків» Сенат звелів відіслати вій-
ськових на військовий, а цивільних – на 
цивільний суд.

Прикметно, що й наказ від шляхет-
ства Чернігівщини, який не містив драж-
ливих для царського уряду пропозицій, 
було складено батьком і сином Безбо-
родьками і на текст якого Рум’янцев ре-
комендував орієнтуватися ніжинським 
шляхтичам, теж містив пункти, орієнто-
вані на загальні потреби краю. Зокрема, 
вони пропонували заснувати в Гетьман-
щині дворянський корпус, а також «для 
вищих наук університет і академії» і 
жіноче училище. Пропонувалося засну-
вати в Малоросії й державний банк [18, 
с. 114 – 118]. Рум’янцев відзначив, що 
запопадливість Безбородька викликала 
ненависть і презирство: «Безбородка за 
этот наказ и сына его возненавидели и в 
бытность первого здесь (в Глухове) явно 
его презирали и нарекали быть недобро-
желателем отчизны» [16, с. 42].

Сподівання на повернення гетьман-
ського правління, імовірно, були по-
ширені й серед сотенної старшини. Як 
видно з опублікованих матеріялів, за 
подібні розмірковування політичного 
характеру зазнав покарання сотенний 
осавул Вибельської сотні Чернігівсько-
го полку Матвій Новик. Понад двадцять 
років виконував він «добропорядочно» 
свої осавульські обов’язки в сотні, що 
розташовувалася по дорозі від Черніго-
ва до Ніжина. Нарешті, через старість 
і каліцтво попросився у відставку, яку 
й одержав у березні 1768 р. Але в липні 
того ж року мав необережність у шин-
ку завести мову про старі походи. Коли 
ж дійшло до справ Малоросії, підпилий 
старий осавул виклав те, про що не раз 
думав чи, можливо, й про що міркував 
у близькому колі: «Втратила Малоросія 

свою колишню вільність і запорожці 
немало утискуються. А коли пан Ску-
ропадський буде гетьманом, але колиш-
ньої вільности відновлено не буде, то 
малоросійські козаки із запоріжцями – а 
можливо прикличуть на допомогу і та-
тарів – ударять на москалів, причому з 
першого Рум’янцева голову стнуть». Але 
в компанії того разу були не його звичні 
однодумці, а підлікар Чепелєв, який умі-
ло скерував осавула до дальших балачок 
і, використавши як свідка священика, 
подав на нього донос. Осавула, незва-
жаючи на старість, було піддано розпра-
ві [9, с. 604 – 605].

Як бачимо, питання про статус Украї-
ни та про її правовий лад жваво обгово-
рювалося в останній третині XVIII ст. в 
різних соціальних середовищах, а саме 
серед козацької старшини, шляхетства 
й міщанства Слобожанщини, Гетьман-
щини. У зв’язку з формуванням Комісії 
з підготовки нового Уложення його об-
говорення помітно пожвавилося й набу-
ло в окремих містах виразно публічного 
характеру. Прикметним, зокрема, було 
прагнення шляхетства Гетьманщини за-
лучити до реалізації своїх політичних 
проєктів і Запорозьку Січ. Це виразно 
вказує на те, що статусно-правове мис-
лення активної частини мешканців цих 
регіонів спиралося на національну пра-
вову традицію і мало виразні спільнотні 
ознаки.
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A.Zinchenko
Ukrainian Szlachta, Cossacks and Burgesses of Sloboda Ukraine 

and the Hetmanate in Protection of Traditional System of Administration 
and Jural Relations (60’s of � e 18th Century)

Abstract
Complete incorporation of the Le§ -Bank part of Ukraine (Hetmanshchyna) and Slobozhanshchyna 

into administrative and jural system of the empire was the de� ning direction of Ekaterina II government 
policy towards these territories. To this end, for example, Hetman rule was liquidated (1764) as well 
as regimental administration in Slobozhanshchyna (1765). In general there was a weak reaction from 
regimental foreman and o�  cers to the loss of their in¥ uential statuses. Nevertheless, during the election 
to the Commission on preparation of a new Code (1767) the ideas of returning Cossack regimental 
administration, Hetman rule and former status of Ukrainian lands based on charters from Russian 
czars were widely discussed within the territories of Slobozhanshchyna and Hetmanshchyna. � is was 
the manner in which the active part of urban dwellers and regimental elite acknowledged the societal 
value of Cossack-regimental institutions and old Cossack social and legal regime. At the same time this 
was the way for defending them.  As it took place both in Slobozhanshchyna and Hetmanshchyna it can 
be considered as a peculiar marker of communal identi� cation.
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� e regimental foreman were appealing to the principles of law and tradition while in opposition 
to this approach the imperial manifest as a legal act was a manifestation of power will of the central 
government. � e � rst attempt to counter the breakup of the Cossack-regimental rule in Solbozhnshchyna 
(1764) was related to Fedir Krasnokutskyi, a colonel of Izum regiment. � ough his deed was rather an 
exception, an example of certain citizenship compared with actions of other foreman.

Dispatches from General Governor A. Rumiantsev show a general excitement in aristocratic and 
Cossack environment, caused by elections of deputies to the Commission on preparation of a new Code.  
General Governor took actions to keep the elections under control as well as to prepare orders for the 
newly elected deputies. In de� ance of that the aristocracy in Nizhyn dared to formulate a demand to elect 
a Hetman in its order. It is noteworthy that the latter was done in a tense atmosphere of counteracting 
actions of czarist administration. Excitement of the nobility was soon shared by a numerous dwellers 
of Nizhyn. A demand to elect Hetman along with a note that this should be done «Along with army 
of Zaporizka Sich» was the main reason of repressive actions of Rumiantsev supported by czarina 
Ekaterina.

Процес ліквідації полково-сотенної адміністрації на Сло-
божанщині й гетьманства як інституції розгортався в обста-
винах посилення імператорської влади Єкатерини та вну-
трішнього послаблення козацьких інституцій, пов’язаного 
з поступовою соціяльно-становою інкорпорацією старшини 
до російського дворянства. Щораз помітнішою в україн-
ських землях ставала й питома вага власників пожалуваних 
маєтностей іноетнічного походження, які вважали для себе 
чужими полкові інституції і разом з російським генераліте-
том та вищим сановництвом підтримували поширення за-
гальноімперських інституцій і на українські землі.
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Пропонований матеріал розкриває 
один із аспектів соціальних відносин 
правобережного українського села в 
період переходу від польського пану-
вання у краї до російського. Подільське 
село мало свої особливості порівняно з 
іншими регіонами України. На почат-
ку ХVІІІ  ст. Східне Поділля (історична 
Брацлавщина) після безперервних воєн, 
які продовжувалися понад півсторіччя, 
було ледь заселеним. Упродовж усього 
сторіччя тут тривали активні колоні-
заційні процеси. Українське селянство, 
шукаючи волі, просувалося у цей при-
кордонний, сповнений небезпек край із 
північних та західних регіонів, де сва-
воля дідичів ставала безмежною. Осі-
даючи на слободах, селяни на якийсь 
час здобували важкою ціною жадану 
волю, але слідом уже рухалися дідичі, 
їхні службовці, економи, наглядачі та ін., 
які запроваджували ренту, спочатку 
опосередковану через маєткові оренди 
(корчемну та млинову), а потім і пряму 
(відробіткову, грошову і натуральну). 
Найбільш активні селяни починали ті-
кати від свавілля дідичів далі на південь 
і таким чином у першій половині ХІХ ст. 
заселили до того майже порожні півден-
ноукраїнські степи.

Завданням цієї статті є з’ясування 
характеру та особливостей участі чле-
нів селянських громад в управлінні пан-
ськими маєтками, зокрема визначення 
переліку посад, на які призначалися се-
ляни, характеристика їхніх функцій, ви-
світлення соціального статусу вказаних 
посадових осіб. 

Дослідження охоплює хронологіч-
ний період від часу інкорпорації Пра-
вобережної України Росією (1793 р.) до 
Польського повстання 1830 – 1831  рр. 
Географія дослідження – територія 

Схід но го Поділля, що включала у себе 
Брац лавський, Балтський, Вінницький, 
Гай синський, Літинський, Могилів-По-
дільський, Ольгопільський, Ямпільсь-
кий повіти Подільської губернії та Ли-
повецький, Махнівський і частково 
Сквирський та Таращанський повіти 
Київської губернії. Тобто йдеться про 
Брацлавський та Вінницький повіти 
колишнього Брацлавського воєводства 
Речі Посполитої, або історичну Брацлав-
щину.

Зазначене питання досі не має спе-
ціальних досліджень, хоча його певні 
аспекти висвітлювалися в загальних 
працях з історії панського фільварково-
го господарства Правобережної Украї-
ни або її частин. Важливі узагальнення 
та висновки у питанні про управління 
маєтками зроблено в монографії О. Ба-
рановича «Магнатське господарство на 
півдні Волині у ХVІІІ ст.» (М., 1955). Він 
зазначає, що в цьому регіоні у досліджу-
ваний період фільварком управляв ад-
міністратор, якому підпорядковувалася 
розгалужена система маєткової адміні-
страції, представники якої наймалися 
з числа дрібної шляхти або набиралися 
з селян-кріпаків: тивун, гуменний, при-
сяжний, писар прибутків, ставковий, 
генеральний лісничий тощо. Виділено 
й функціональні обов’язки управлінців 
у фільварку, передовсім самого адміні-
стратора маєтку. Фільваркові адміні-
стратори підпорядковувалися губерна-
тору (економу), який призначався для 
керівництва і контролю над фільварко-
вими адміністраторами одного ключа. В 
своєму розпорядженні він мав команду 
озброєних слуг з числа селян: бояр, на-
двірних козаків. У резиденціях же маг-
натів на постої постійно перебували за-
гони найманих військ [1, с. 105 – 116].
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Організація маєткової адміністра-
ції висвітлюється і в працях польсько-
го історика В. Серчика. Головна з них 
побачила світ 1965 р. під назвою «Маг-
натське господарство в Подільському 
воєводстві у другій половині ХVІІІ ст.». 
Адміністрування великими маєтками 
(латифундіями), за словами автора, мало 
багатоступеневий характер: комісаріати, 
які управлялися генеральними коміса-
рами (вони ж генеральні економи); на 
чолі ключів, що входили до комісаріату, 
стояли губернатори, яким, у свою чергу, 
підлягали адміністратори фільварків. До 
найнижчої ланки адміністрації належа-
ли магазинні, провентові, пропінацій-
ні писарі та ін. Автор згадує також тих 
осіб з маєткової адміністрації, які при-
значалися з числа підданих або вільних 
мешканців маєтку: лісничих, пасічників, 
ставкових, городників. Однак їхні функ-
ції, за браком місцевої відповідної дже-
рельної бази, визначає лише в загальних 
рисах. Обов’язки ж ключових економів 
та представників найнижчої ланки маєт-
кової адміністрації викладає на прикладі 
сусіднього з Подільським Брацлавського 
воєводства, зокрема за матеріалами, що 
походять із Теплицького ключа (1786) та 
Уманської волості (1791) графів Потоць-
ких [6, с. 30 – 35]. 

Питання функціонування панських 
латифундій Правобережної України в 
другій половині ХVІІІ ст. розглянуто в 
монографії В. Маркіної «Магнатський 
маєток на Правобережній Україні в 
другій половині ХVІІІ ст.» (К.,1961). 
Питанню організації управління маєт-
ками присвячено окремий параграф. 
Щоправда, авторка у ньому головну 
увагу зосередила на з’ясуванні функціо-
нальних обов’язків представників вищої 
маєткової адміністрації (губернаторів, 

 економів, писарів, управителів філь-
варків тощо). Про нижчу ланку згадано 
лише побіжно [2, с. 192 – 198].

 Важливі висновки та узагальнення 
щодо механізмів управління панськи-
ми маєтками в Правобережній Україні у 
ХVІІІ – першій половині ХІХ ст. містять-
ся в капітальній монографії Є. Сташев-
ського «Історія докапіталістичної ренти 
на Правобережній Україні» (М., 1968). 
Зокрема, автор визначив усі адміністра-
тивні посади, що їх у маєтку посідали 
селяни, й окреслив коло функцій зазна-
чених посадовців [4, с. 242 – 315]. 

Питання про управління духовни-
ми маєтками Правобережної України 
наприкінці ХVІІІ – у першій половині 
ХІХ ст. висвітлено А. Зінченком. Зокре-
ма, автор з’ясовує, що структура управ-
ління зазначеними маєтками майже не 
відрізнялася від тієї, яка існувала в пан-
ських маєтках [3, с. 71 – 73]. 

Головними джерелами, які пролива-
ють світло на порушену проблему, є ін-
вентарі та умови до орендних і заставних 
контрактів на маєтки, інструкції дідичів 
економам на управління маєтками. 

На чолі селянської адміністрації в ма-
єтках Східного Поділля у 1793 – 1840 рр. 
виступає війт або соцький. Причому у 
більш ранніх документах здебільшого 
головною фігурою адміністрації є війт, 
а у більш пізніх – соцький. Опрацьовані 
автором документи засвідчують, що їхні 
функції в основному були ідентичними. 
Про історичну динаміку зміни функцій, 
повноважень та способів призначення 
сільських війтів на Правобережній Укра-
їні у ХVІІІ ст. не існує спеціальних дослі-
джень. Для порівняння згадаємо подібні 
обставини на Лівобережній Україні, де в 
другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст. у селах 
війти були виборними урядовцями, що 
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очолювали власне селянські («посполи-
ті») громади, у той час як козацькі гро-
мади очолювалися отаманами [5, с. 241]. 
Очевидно, так само було й на Брацлав-
щині в другій половині ХVІІ – на почат-
ку ХVІІІ ст. Пізніше, з посиленням крі-
пацької залежності селянства, уряд війта 
поступово втратив своє первісне значен-
ня. Слід зауважити, що в досліджуваний 
період уряд війта частіше фігурує у пів-
денних повітах (Ямпільському, Ольго-
пільському, Балтському), де наприкінці 
ХVІІІ – на початку ХІХ ст. ще тривали 
колонізаційні процеси, а тому зберігало-
ся чимало соціально-економічних руди-
ментів, уже віджилих у північних пові-
тах (Вінницькому, Махнівському).

Інвентар сіл Вила та Ельжбетівки 
Ямпільської округи (1793), один із най-
раніших відомих нам інвентарів з півдня 
Брацлавщини, фіксує таку адміністра-
цію: у Вилах – війт, осавула, лановий та 
гуменний; в Ельжбетівці – війт та осаву-
ла [9, с. 461 – 465 зв.]. В інвентарі с. Лука-
Мелешківська Вінницького повіту (1807) 
зазначено, що соцький Григір Грома од-
ночасно виконує обов’язки війта. Інвен-
тар с. Бабчинців Ямпільського повіту 
(1814) згадує війта (Сандур Лазарів), со-
цького (Григір Зварич), двох десятників 
(Олекса Малик та Петро Кіт) [10, с. 520 
зв. – 531].

У селі Михайлівці-Мурафській Ям-
пільського повіту 1815 р. згадуються 
водночас війт (Шимко Антків) і соцький 
(Матвій Мацьків). У селі 82 господарі, 
десятників немає [10, с. 330 – 332 зв.]. 

У північних повітах Східного По-
ділля вже на початку ХІХ ст. вищими 
урядниками селянської адміністрації 
виступають здебільшого соцькі. Так, 
інвентар с. Пеньківка Вінницького по-
віту (1808) називає таких урядників: 

соцький  – Трохим Ковбаса, осавула – 
Максим Михальчук, гуменний – Яків 
Палюк [19, с. 508 – 513 зв.]. Інвентар 
с.  Логвина Махнівського повіту (1805) 
фіксує посаду соцького та осавула [28, 
с. 356 – 360]. Інколи в інвентарях неве-
ликих сіл замість соцького фігурує уряд 
п’ятдесятника (напр., в інвентарі с. Ли-
сіївки Махнівського повіту 1799 р.) [27, 
с. 208 – 212 зв.]. 

Документи дуже скупо окреслюють 
коло функціональних обов’язків вій та 
і соцького. Інструкція графів Мостов-
ських шляхтичеві Вотельянові на вико-
нання обов’язків управителя Довжоць-
кого ключа у Ямпільському повіті (1816) 
зазначає, що війти у селах ключа зби-
рають державні податки за допомогою 
десятників [13, с. 37 – 40]. У поясненні 
до згаданого вище інвентаря с. Логвина 
окремим пунктом вказується, що лог-
винський соцький повинен наглядати, 
щоб у селянських хатах не переховува-
лися безпаспортні люди, тобто втіка-
чі [28, с. 356 – 360]. «Війт або соцький 
для порядку в громаді», – зазначено в 
заставному контракті на с. Косанову 
Гайсинського повіту 1800 р. [23, с. 198 – 
202]. Таким чином, ставиться знак рів-
ності між обома поняттями. Певний 
штрих у з’ясування цього питання по-
дає інструкція до виконання обов’язків 
економа с. Вуйни Махнівського повіту 
п. Яблонському 1809 р.: «...Обережність 
найбільша від вогню соцькому і десят-
никам доручається...» [26, с. 1495 – 1496]. 
Збирання державних податків та різних 
поборів ставляться в обов’язок соцьким 
і війтам у трирічному орендному контр-
акті на м. М’ястківку та села Високу 
Греблю і Шарапанівку Ольгопільського 
повіту 1802 р. [24, с. 128 – 133]. У чоти-
рирічному орендному контракті на села 
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Дмитрашківку і Христище Ольгопіль-
ського повіту 1822 р. вказано: «...а для 
утримання порядку поліційного в кож-
ному селі соцький, котрий від всякої 
повинності інвентарської звільняється, 
а їх заміна в разі потреби і зауваження 
посесорів залишається за дідичем...» [24, 
с. 159 – 163].

З наведеного вище можна зробити 
висновок, що уряди війта та соцького 
на початку ХІХ ст. є майже ідентични-
ми і пов’язані здебільшого з виконан-
ням фіскально-поліційних функцій під 
наглядом панської економії. В жодному 
разі не може йтися про виборність війтів 
чи соцьких – вони призначалися діди-
чем або управителем маєтку. У ХVІІІ ст., 
коли тривав процес колонізації Брацлав-
щини, уряди війта також не були вибор-
ними. Вони призначалися власниками 
маєтків для сприяння у поселенні нових 
осадників та для виконання судових, по-
ліційних, адміністративних і фіскальних 
функцій. Уряд війта був необхідним для 
дідича, поки у маєтку не запроваджува-
лося фільваркове господарство з його 
розгалуженою системою контролю і на-
гляду з боку найманих та призначува-
них з числа селян службовців. А з часу 
його запровадження всі судові функції 
стосовно членів селянської громади пе-
реходять у доменіальний суд, що робить 
уряд війта анахронізмом. Врешті, війту 
залишаються лише поліційно-фіскальні 
функції, причому дуже обмежені, а тому 
цей уряд поступово вироджується й за-
мінюється урядом соцького.

Крім урядів поліційно-фіскально-
го характеру, в панському маєтку існу-
вала низка урядників – членів селян-
ської громади, завданням яких була 
організація панщинних робіт та нагляд 
за їх виконанням. До цієї групи  входили: 

 осавула,  гуменний, лановий (польовий). 
Обов’язки осавули обмежувалися опо-
віщенням господарів про характер та 
місце відбування панщини і забезпечен-
ням їхнього виходу на роботу. У маєтках 
із значним числом господарств осавулів 
часом бувало двоє і більше. Наприклад, 
в орендному контракті на с. Потік Ві-
нницького повіту за 1827 р. є така фраза: 
«... осавулів двох... з пішого ґрунту для 
вигону на панщину...» [21, с. 296 – 298 зв.]. 
Інвентар с. Бабчинців Ямпільського пові-
ту за 1814 р. на 182 господарі подає трьох 
осавулів  [10, с. 520 зв.  – 531]. У кількох 
випадках трапляється паралельна назва 
осавули отаманом. Так, інвентар викона-
них повинностей селянами с. Ксаверівки 
Вінницького повіту за 1795 – 1801 рр. на-
зиває пішого господаря Микиту Осавулу 
в одних місцях отаманом, а в інших  – 
осавулою [17, с. 66 – 72]. Так само отама-
ном називається рівнозначний осавулі 
уряд в подавчому інвентарі с. Кошарин-
ців Могилівського повіту 1837 р. [7, с. 9 – 
20]. В окремих випадках осавульство 
трактується у документах як повинність 
і відбувається членами громади по чер-
зі. Таку норму зустрічаємо в орендному 
контракті на с.  Сокілець Махнівського 
повіту за 1809 р.: «... повинність осавули 
по черзі піддані мають відбувати...» [26, 
с. 384 – 388]. По черзі відбувалася повин-
ність осавульства також і в с. Косановій 
Гайсинського повіту (заставний конт-
ракт 1800 р.) [23, с. 198 – 202]. В інвентарі 
с. Логвина Махнівського повіту 1805 р. 
міститься доволі рідкісна норма: замість 
відбування добової сторожі і осавульства 
кожен підданий тягловий з хати платить 
4 зл., а піший – 2 зл. й на ці гроші найма-
ються люди зі сторони [28, с. 356 – 350].

Уряд гуменного призначався для 
організації роботи на току і загалом у 
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фільварку. Гуменний обміряв і рахував 
снопи, визначав кількість вимолоченого 
збіжжя, перелічував худобу перед виго-
ном на пасовисько та після повернення, 
видавав селянам пряжу на прядиво. Зде-
більшого на фільварок призначалося по 
одному гуменному. Якщо в маєтку було 
кілька фільварків, то гуменний призна-
чався до кожного з них окремо. Напри-
клад, інвентар с. Бабчинців Ямпільсько-
го повіту 1814 р., у якому існувало два 
фільварки, фіксує двох гуменних  [10, 
с. 520 зв. – 531]. Як правило, дідич при-
значав гуменного з членів громади. Од-
нак траплялися й інші норми. Так, в 
орендному контракті на с. Сокілець Мах-
нівського повіту 1809 р. вказано, що на 
гуменного дідич призначає сторонню 
людину власним коштом [26, с. 384 – 388].

Уряд ланового призначався дідичем 
для догляду за польовими роботами. 
Інша його назва – польовий – зустріча-
ється в документах значно рідше. Кіль-
кість призначуваних ланових в одному 
маєтку залежала від розмірів панської 
ріллі та кількості кріпаків. В інвентарі 
с. Бабчинців 1814 р. записано аж 4 лано-
вих [10, с. 520 зв. – 531]. У той же час у ба-
гатьох інвентарях порівняно невеликих 
маєтків уряд ланового взагалі не згаду-
ється. Наприклад, інвентар с. Фолюшів-
ки Ямпільського повіту 1814 р., у якому 
всього 24 господарства, називає з адмі-
ністрації лише десятника і осавулу  [10, 
с. 291 зв.]. Очевидно, в таких маєтках 
функції ланового виконував осавула. В 
окремих випадках зустрічається норма, 
коли дідич призначав лановим чиншово-
го шляхтича, звільняючи його від сплати 
чиншу. Про це свідчить, наприклад, за-
ставний контракт на с. Малий Чернятин 
Махнівського повіту 1807  р.  [25, с. 87 – 
89 зв.].

Призначаючи членів громади на уря-
ди війта, соцького, десятника, осавули 
гуменного, ланового, дідич, як правило, 
звільняв їх від виконання усіх повиннос-
тей, крім державних, або від більшості з 
них. Інвентар с. Пеньківки Вінницько-
го повіту 1808 р. фіксує уряди соцько-
го, осавули та гуменного. Призначені на 
них господарі звільнені від усіх повин-
ностей  [18, с. 508 – 513 зв.]. Так само й 
в інвентарі с. Вищого Ольчедаєва Мо-
гилівського повіту 1816 р.: соцький, 2 
осавули і лановий звільнені від усіх по-
винностей [15, с. 49 – 57 зв.]. В інвентарі 
с. Вил 1793 р. війт, гуменний, осавула та 
лановий звільнені від усіх відробіткових 
повинностей, але платять по 2 зл. 15 гр. 
ставкового і по 1 зл. «докторового» (плат-
ня за послуги лікаря) [9, с. 461 – 465 зв.]. 
Інвентар передмість м. Чернівців, Пав-
лівки та Мазурівки Ямпільського повіту 
1814 р. фіксує норму, за якою господарі, 
призначені на уряди осавули, гуменного 
та ланового, звільнені від усіх відробітко-
вих повинностей і чиншу, а платять лише 
по 2 зл. cторожового [12, с. 138 – 141]. 
Інвентар с. Михайлівки-Мурафської Ям-
пільського повіту 1815 р. нормує звіль-
нення війта, осавули, ланового та польо-
вого від усіх відробіткових повинностей, 
але зазначає, що вони платять незначний 
чинш – по 1 зл. 15 гр. [12, с. 330 – 332]. 
Схожа норма і в інвентарі передмістя 
Мурафи  – с. Травної 1815 р. Тут на 49 
господарів призначені уряди осавули та 
гуменного. Вони звільнені від усіх відро-
бітків та натуральних данин, а лише пла-
тять незначний грошовий чинш – по 3 зл. 
10 гр. [12, с. 481 зв. – 485 зв.].

Оригінальні дані подає інвентар 
с. Бабчинців 1814 р.:

– війт Сандул Лазарів звільнений від 
усіх повинностей;
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– соцький Григір Зварич – так само;
– десятник Олекса Малик – так само;
– десятник Петро Кіт – платить чинш 

15 зл. 15 гр.;
– гуменний Сандул Урсуленко звіль-

нений від усіх повинностей;
– гуменний Василь Симинишин ро-

бить 81 день панщини, 12 шарварків, дає 
всі натуралії і платить чинш; причому 
він, як і С. Урсуленко, користується пі-
шим земельним наділом;

– осавули Яким Стадник, Василь По-
пель та Кирило Цурук звільнені від усіх 
повинностей, лише В. Попель платить 
очкове з 5 вуликів;

– лановий Андрій Баланишин ро-
бить 81 день панщини;

– ланові Проць Стефанишин, Яків 
Машталір та Лесько Стадник звільне-
ні від усіх повинностей, тільки остан-
ній платить очкове за 6 вуликів [10, 
с. 520 зв. – 531].

Трапляються випадки, коли пред-
ставники адміністрації зовсім не звіль-
нялися від загальних повинностей. 
Наприклад, інвентар с. Ельжбетівки Ям-
пільського повіту 1819 р. зазначає, що 
осавула Григір Видлянський та громад-
ський присяжний Андрій Тимена вико-
нують повинності нарівні з іншими під-
даними [14, с. 604 зв. – 605]. Таку ж норму 
подає й інвентар частини с. Кудіївців Ві-
нницького повіту 1827 р. З адміністрації 
у ньому зазначений лише осавула Василь 
Савульчук. Він робить панщину нарівні 
з іншими – 131 день, також 12 шарвар-
ків, дає 1 курку, 6 яєць, пряде 1 клубок 
(моток) ниток [20, с. 208 – 210 зв.]. Нор-
ми, описані у двох останніх випадках, 
зустрічаються рідко і є, швидше за все, 
винятками. 

Не можна обійти питання і про соці-
альний статус призначуваних на уряди 

селян-кріпаків. Безперечно, дідичу було 
невигідно звільняти від повинностей за-
можних селян, оскільки він втрачав би 
значну частину ренти. Разом з тим дідич 
не міг наставляти на призначувані ним 
уряди винятково представників неза-
можного прошарку мешканців села, бо 
це принижувало б авторитет урядів. Ін-
вентарі, заставні та орендні контракти 
свідчать, що у підходах до вирішення цієї 
проблеми дідичі обирали «середи ну». 
Так, інвентар с. Лисіївки Махнівського 
повіту 1805 р. фіксує три розряди госпо-
дарів: парові, піші, комірники. Представ-
ники адміністрації призначені таким 
чином: осавула і п’ятдесятник – піші, ла-
новий – комірник [27, с. 206 зв. – 212 зв.]. 
В інвентарі с. Вищого Ольчедаєва Моги-
лівського повіту 1816 р. фігурують такі ж 
розряди господарств, як у попередньому 
(крім того – поєдинкові), а члени адмі-
ністрації призначені у такий спосіб: со-
цький і осавула – парові, другий осаву-
ла – поєдинковий, лановий – піший [15, 
с. 49 – 57 зв.]. Інвентар с. Вил 1793 р., у 
якому представлені майже всі розряди 
господарств (почвірні, потрійні, парові, 
поєдинкові, піші), фіксує за урядниками 
такі польові наділи: війт – поєдинковий, 
гуменний, осавула і лановий – піші  [9, 
с. 461 – 465 зв.]. Звернемося тепер до ін-
вентаря с. Бабчинців 1814 р., який подає 
найбільш розгалужену систему селян-
ської адміністрації: війт користується 
поєдинковим наділом, два гуменних, 
три осавули, два ланових, соцький, де-
сятник  – пішим, другий десятник – ха-
лупник, третій лановий  – комірник. 
Найвищий розряд господарств у цьому 
інвентарі – почвірні [10, с. 520 зв. – 531]. 
В орендному контракті на м. М’ястківку 
та села Високу Греблю і Шарапанів-
ку 1822 р. сказано таке: «...гуменний до 
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кожного фільварку один з пішого ґрун-
ту, ланові ж і осавули – з комірного для 
послуг посесорові залишаються і з ін-
трати інвентарської вилучаються...» [24, 
с. 128 – 133]. Інвентар с. Кошаринців 
Могилівського повіту 1837 р. подає таку 
розкладку: отаман – халупний; соцький, 
гуменний і польовий – поєдинкові [7, 
с. 9 – 20].

Крім перелічених вище адміністра-
тивно-поліційних урядників, у грома-
ді існував цілий ряд її членів, які пере-
бували на особливих правах, а коло їх 
обов’язків обмежувалося вузькою про-
фесійною спеціалізацією. Перш за все у 
цьому контексті треба назвати побереж-
ників. Про їх статус сказано в поясню-
вальній записці до інвентарів сіл Вил і 
Ельжбетівки: «...Побережники... до жод-
них послуг використовувані бути не мо-
жуть, тільки запусти і ліси пильнувати 
є їхнім обов’язком...» [9, с. 464]. Інакше 
кажучи, побережники під керівництвом 
лісника, що наймався дідичем із шлях-
тичів, доглядали за панським лісом, 
оберігаючи його від свавільних порубок 
як селянами, так і сторонніми людьми. 
Кількість призначуваних побережників 
була прямо пропорційною обширу лісо-
вих угідь у маєтку. Наприклад, у згаду-
ваному вище інвентарі с. Вил 1793 р. їх 
троє. Стільки ж побережників називає 
інвентар с. Вищого Ольчедаєва 1816 р. 
Жодних повинностей відробіткових та 
грошових вони не виконують [15, с. 49 – 
57 зв.]. 

У матеріалах з південних повітів 
Східного Поділля досить часто знаходи-
мо згадки про таку категорію панської 
прислуги, як двірські козаки. Інколи 
вони фігурують і в північних повітах, 
але рідко, швидше всього, як виняток. 
Детального опису обов’язків двірських 

козаків документи не подають; очевид-
но, що вони призначалися для допомоги 
економам, соцьким, осавулам, гумен-
ним тощо. Це підтверджується фразою 
з орендного контракту на Бубнівський, 
Мочульський і Теплицький фільвар-
ки у Гайсинському повіті 1812 р.: «...До 
пильнування підвозу напоїв у селах і по 
луках – для дозору пропінації ... 9 коза-
ків кінних без оплати будуть надані і зі 
сторони управителя маєтками ясновель-
можного графа Потоцького наступить 
таке врегулювання, що козаки, пильную-
чі ліси, доглядатимуть за непідвезенням 
напоїв..., якщо ж вони погано виконува-
тимуть свої обов’язки, то будуть тілесно 
покарані економією ключа...» [22, с. 443 – 
446 зв.].

У добре загосподарених маєтках 
часто зустрічаємо особливі категорії 
звільнених від відробіткових повиннос-
тей господарів, які виконували суто 
господарські функції. Наприклад, в ін-
вентарі с. Малі Кутища Вінницького по-
віту 1818 р. виділено три трачі (пилярі) 
«скарбових», два теслі «скарбових», па-
холок до корчми. За всіма ними записано 
піші польові наділи [19, с. 161 – 180 зв.]. 
Орендний контракт на с. Потік 1827 р. 
називає, крім двох трачів, ще й рибалку 
«...до пильнування ставків...» (усі з поє-
динкових наділів) [21, с. 296 – 298 зв. ]. У 
подавчому інвентарі с. Качківки 1823 р. 
фігурують троє звільнених від усіх пови-
нностей «огородових»: Панько, Каспер 
та Міхал Мазури. Безперечно, йдеться 
про доглядачів панського городу. Хоча 
вони записані серед селян, але імена та 
прізвище вказують на можливе їх неміс-
цеве походження [8, с. 209 – 224 зв.].

Інвентар с. Бабчинців 1814 р. нази-
ває, крім членів селянської громадської 
адміністрації, цілий ряд звільнених або 
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частково звільнених від повинностей 
господарів, а саме: два двірських сто-
рожі (з пішого і халупного ґрунту, пла-
тять лише чинш відповідно до розміру 
земельного наділу, як і інші господарі), 
сторож до кухні (халупний), свинар 
двірський (піший), два скарбових пас-
тухи (піший і халупний), приписаний 
до корчемної оренди (піший), пасічник 
(халупний), муляр (комірник). Усі пла-
тять лише чинш, а власники пасік – до-
датково бджільну десятину. Приписаний 
до ґуральні (поєдинковий) і пахолок до 
корчми (халупний) звільнені від будь-
яких повинностей, у тому числі й від 
чиншу [10, с. 520 зв. – 531]. Як бачимо, 
добре загосподарений фільварок вима-
гав не тільки тягла й селянських рук у 
рільництві, але й чималої армії різнофа-
хових спеціалістів та доглядачів. Сторо-
жі здебільшого призначалися за рахунок 
громади. Наприклад, інвентар частини 
с. Логвина Махнівського повіту 1805 р. 
зазначає: «...замість відбування сторожі 
добової та осавульства кожен підданий 
тягловий з хати заплатить посесорові 
4 зл., а піший – 2 зл. ..., за які гроші посе-
сор найме собі чоловіка аби місце сторо-
жа і осавули заступив...» [28, с. 356 – 360].

Нарешті, в окремих інвентарях є по-
одинокі вказівки на виборні селянські 
уряди. В інвентарі с. Бабчинців 1814  р. 
значиться «громадський виборний» 
Іван Петрашко. Він користується паро-
вим земельним наділом, з якого платить 
чинш у розмірі 24 зл. 15 гр. на рік. Жод-
них інших повинностей не виконує [10, 
с. 520 зв. – 531]. В інвентарі с. Ельжбетів-
ки Ямпільського повіту 1819 р. фігурує 
«громадський присяжний» Андрій Пи-
мена. Він користується паровим ґрунтом 
і виконує усі повинності нарівні з інши-
ми господарями, пропорційно розміру 

земельного наділу [14, с. 604 зв. – 605]. 
Переоцінювати значення обох вказаних 
урядів не варто. Хоч документи й не тлу-
мачать їх функцій, найімовірніше, вони 
обиралися для контролю з боку громади 
під час виписування відробленої пан-
щини, оплати чиншів, віддавання да нин 
і т. ін.

В інвентарях 20 – 30-х років XIX ст. 
майже повсюдно зустрічаються церковні 
старости, звільнені від усіх повинностей 
на користь дідича. Їх призначення регла-
ментувалося державним законом, а тому 
вони випадають із поля зору нашої теми.

Таким чином, наприкінці ХVIII – у 
першій третині ХІХ ст. в панських ма-
єтках Східного Поділля існувала розга-
лужена система маєткової адміністрації, 
помітне місце у якій займали піддані се-
ляни. Її головними представниками від 
селян були: війт або соцький, десятник, 
осавула, лановий, або польовий, гумен-
ний. Зазначені посадовці призначалися 
на посади дідичем або управителем ма-
єтку. Коло їх обов’язків обмежувалося 
фіскальними та поліційно-наглядовими 
функціями, причому не повноцінними, а 
лише допоміжними. 

Часто в маєтках існували й інші при-
значувані із селян посадовці, які вико-
нували вузькі специфічні функції: по-
бережники, двірські козаки, двірські 
сторожі, пасічники, доглядачі городів 
тощо. Тут йдеться про охоронців та про-
стих фахівців. 

Призначувані із селян урядовці, як 
правило, звільнялися від усіх або від 
частини повинностей на користь ді-
дича. Причому якоїсь усталеної норми 
щодо цього не існувало. Все залежало 
від волі дідича та звичаю, який існував 
у кожному окремо взятому маєтку. Май-
новий статус призначуваних на уряди 
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 господарів можна означити як низький 
та середній. Представники заможного 
селянства на адміністративно-поліцей-
ських посадах зустрічаються дуже рідко. 

Громадське самоврядування у роз-
глядуваний період уже практично не іс-
нувало. Громада повністю залежала від 
дідича та його економії.
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O. Petrenko
Peasants in the Late 18th – First � ird of the 19th Centuries 

Eastern Podillia Landlord Economy Management
Abstract

� e late 18th – � rst third of the 19th centuries eastern Podillia landlord economies had a 
multidivisional system of management with the peasants involved in it. Based on analysis of household 
goods, rental and pledge contracts and other documents the author examines engagement of peasants 
in performing light-duty administrative work in the landlord economies: vogt, barnyard manager, 
foreman, sotskyi (a lower-rank coutry policeman), osaul, � eld manager etc. � ey were appointed by the 
landlord economy manager and their duties included � scal, police and supervision functions. Also there 
were house-serfs who carried out special works: the Cossacks, guards, bee-keepers, garden-keepers and 
men working at river or lake banks. 

Usually, the peasants involved in the economy management were fully or partly released from the 
duties for the lord’s bene� ts. At that, there weren’t any established norms in this matter. Everything 
depended on the will of landlord and rules existing in the economy. As a rule, the peasants had a low 
or middle property status. � e wealthy peasants occurred more rarely among administrative or police 
servicemen. 

� e records of southern districts of eastern Podillia o§ en make mention the Cossacks serving at the 
landlords economies; sometimes they occurred in the northern districts. 

In view of the foregoing we may draw a conclusion about the low level of self-government of the 
village community during the period in question and its complete dependence on landlords and their 
economies.

Перш за все, основним питанням у колі дослiдницьких 
проблем українознавства мусить бути українство у всій його 
єдності та різнобарв’ї (як власні народи є прiоритетними у 
вiтчизнянознавчих науках захiдних країн — американiстицi, 
англосаксознавствi, полонiстицi та ін.), а саме — вивчати 
свiй народ, його споконвічність і витоки, його дух і тіло, 
його велич, винятковість, державне провідництво й уні-
кальне місце у європейському і світовому просторі та циві-
лізаційному поступі людства.
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ВИВЧЕННЯ ШКІРЯНОГО КУСТАРНОГО ПРОМИСЛУ 
УКРАЇНЦІВ СЕРЕДНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ 

КІНЦЯ ХІХ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ ДОСЛІДНИКАМИ 
РАДЯНСЬКОГО ТА СУЧАСНОГО ПЕРІОДІВ

Оксана СЕМЕНОВА
аспірантка НДІУ

Анотація. У статті висвітлюється питання вивчення шкіряного кустарного промислу 
кінця ХІХ – першої половини  ХХ ст. на території Середньої Наддніпрянщини дослідниками 
радянського (1917 – 1991 рр.) та сучасного (з 1991 р. до сьогодення) періодів.  

Ключові слова: шкіряний кустарний промисел, історіографічні дослідження, радянський 
період, сучасний період, етнографічні дослідження.

ИЗУЧЕНИЕ КОЖЕВЕННОГО КУСТАРНОГО ПРОМЫСЛА 
УКРАИНЦЕВ СРЕДНЕГО ПОДНЕПРОВЬЯ 

КОНЦА XIX – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА 
УЧЕНЫМИ СОВЕТСКОГО И СОВРЕМЕННОГО ПЕРИОДОВ

Оксана СЕМЕНОВА
аспирантка НИИУ

Аннотация. В статье освещается вопрос изучения кожевенного кустарного промысла 
конца ХІХ – начала ХХ вв. на территории Среднего Поднепровья учеными советского и со-
временного периодов.

Ключевые слова: кожевенный кустарный промысел, историографические исследования, 
советский период, современный период, этнографические исследования. 

STUDY OF TANNING HANDICRAFT INDUSTRY 
OF THE LATE XIX – FIRST HALF OF THE XXTH CENTURIES 

MIDDLE OVERDNIPRO LAND UKRAINIANS 
DURING THE SOVIET AND MODERN PERIODS

Oksana SEMENOVA
Post-graduate student of RIUS

Annotation. � e article considers the problem of study of tanning handicra§  industry of the Mid-
dle Overdnipro Land at the end of the 19th – � rst half of the 20th centuries during the Soviet (1917 – 
1991) and modern (from 1991 till today) periods.  

Key words: tanning handicra§  industry, historiographic researches, Soviet period, modern period, 
ethnographic researches.
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Шкіряний кустарний промисел мав 
важливе значення в житті українців, 
оскільки забезпечував їх верхнім хутря-
ним та шкіряним одягом, взуттям, інши-
ми виробами господарського призначен-
ня. Характерною особливістю промислу 
було його паралельне функціонування 
разом із сільськогосподарськими робо-
тами, а в північних малородючих губер-
ніях (наприклад, Чернігівській) заняття 
цим видом промислу часто становило 
єдине джерело доходів малоземельних 
та безземельних селян. З часом промис-
лове виробництво шкіри поступово ви-
тіснило дрібне домашнє виробництво, 
однак і досі (приміром, у м. Василькові 
Київської області) окремі кустарі-одина-
ки продовжують виробляти шкіри кус-
тарним способом. 

Літературу про кустарну оброб-
ку шкіри та хутра і виготовлення з них 
одягу та взуття можна умовно поділити 
на три періоди: дорадянський (1850 – 
1917 рр.), радянський (1917 – 1991 рр.), 
сучасний (з 1991 р.). 

У даній статті автор ставить за мету 
розглянути питання вивчення шкіря-
ного кустарного промислу українців 
Середньої Наддніпрянщини кінця ХІХ – 
першої половини ХХ ст. дослідниками 
радянського та сучасного періодів. 

Нами було з’ясовано, що вивченням 
шкіряного кустарного промислу в до-
радянський період займалися статис-
ти, службовці міністерств та відомств, 
економісти, члени наукових товариств, 
любителі української старовини, пред-
ставники сільської інтелігенції (вчителі, 
священики та ін.). Зібраний у цей пері-
од матеріал містить обширні фактичні і 
статистичні, а також описові відомості 
з географії (територія розповсюдження, 
найбільші осередки) промислу,  загальну 

характеристику промислу (технологія 
вироблення шкір та овчин, пошиття 
хутряного і шкіряного одягу та взуття, 
асортимент виробів, знаряддя праці), 
розкриття економічного підґрунтя про-
мислу (тривалість робочого дня, опла-
та праці, поєднання з сільськогоспо-
дарськими роботами), опис умов праці 
кустарів (санітарно-гігієнічні умови, 
культура повсякдення) тощо. В другій 
половині ХІХ – на початку ХХ ст. питан-
ня дослідження розвитку промислу та 
його підтримки розглядалося на держав-
ному рівні. Це обумовило появу великої 
кількості як фахових, так і непрофесій-
них досліджень різних видів шкіряного 
кустарного промислу (чинбарства, куш-
нірства, лимарства, шевства) [43]. 

Встановлення радянської влади в 
українському селі призвело до насиль-
ницької зміни традиційного побуту і 
життя селянства. Заперечуючи приватну 
власність, одноосібне володіння та май-
нове розшарування, уряд прагнув пере-
творити осередки кустарного шкіряного 
промислу на центри фабрично-завод-
ської промисловості. Обробка шкір і 
виготовлення з неї виробів господар-
ського та побутового призначення, що 
впродовж віків існували у формі дрібно-
го домашнього виробництва, поступово 
переходили під контроль державної вла-
ди. Короткочасне піднесення кустарних 
промислів спостерігається в період непу, 
коли зруйноване після Першої світової 
та громадянської воєн народне госпо-
дарство країни не могло забезпечити по-
треби армії та населення у теплому одязі, 
взутті, кінській збруї, і уряд змушений 
був піти на поступки дрібним товаро-
виробникам шляхом зменшення подат-
ків, вигідних умов кредитування тощо. 
В цей час з’являються праці, спрямовані 
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на з’ясування стану розвитку кустарних 
промислів та їх значення в системі на-
родного господарства. Так, О. Рибніков 
у своїх дослідженнях подає узагальнені 
статистичні відомості про дрібну про-
мисловість Російської імперії до Першої 
світової війни [41, 42]. У низці видань 
розглядаються питання кооперування 
та кредитування кустарів, їх професій-
ної освіти, географічного розподілу, 
кількісного складу. Такі дослідження 
присвячені як тенденціям розвитку в 
20-х – 30-х роках ХХ ст. кустарної про-
мисловості загалом [4, 5, 21, 36, 48], так 
і кустарної шкіряної промисловості зо-
крема. Серед дослідників шкіряного ви-
робництва слід відзначити Г. Поварніна, 
який представив загальну характерис-
тику кустарної шкіряної промисловості 
до початку ХХ  ст., зокрема технологію 
виробництва, інструменти, особливості 
вироблення різних видів шкір, стан роз-
витку дрібних шкіряних підприємств, 
залучення до виробництва жінок та ді-
тей [38], а також був автором вузькога-
лузевих  публікацій [39]. 

Після Великої Вітчизняної війни 
дрібне домашнє виробництво, в тому 
числі шкіряне, розглядалося у видан-
нях з історії економіки та промисло-
вості УРСР [29, 30] та СРСР [22, 23], 
зокрема, питання функціонування 
дрібних шкіряних підприємств на те-
риторії України: їх кількість, місця най-
більшої концентрації, об’єм виробле-
ної продукції, використання найманої 
праці, заробіток кустарів від початку 
ХVIII  ст. до початку ХХ ст., тобто пе-
ріоду одержавлення дрібних домашніх 
виробництв. Деякі питання розвитку 
державної шкіряної промисловості на 
Україні  висвітлювалися як в окремих 

публікаціях [40], так і в спеціалізованих 
дослідженнях, наприклад, В. Волков [7] 
розглядає створення державних шкіря-
них фабрик та заводів шляхом націона-
лізації середніх та крупних виробництв, 
аналізує темпи розвитку шкіряної про-
мисловості з 1917 р., вдосконалення 
технології виробництва, створення 
бази екстрактної сировини, підвищен-
ня продуктивності праці тощо.

Шкіряна кустарна промисловість та 
її вироби становили науковий інтерес 
не лише для вчених-істориків, статистів, 
економістів, але й для етнологів. Визна-
чні етнологи кінця ХІХ – початку ХХ ст. 
Д. Зеленін та Хв. Вовк у своїх досліджен-
нях розглядали побутування різних на-
родних ремесел та промислів (у тому чис-
лі домашнього шкіряного виробництва) 
на території України від найдавніших 
часів. В. Зеленін у порівняльному аспекті 
розкриває особливості вироблення шкі-
ри та овчин, пояснює етимологію слів, 
пов’язаних з чинбарським та шевським 
промислом у різних східнослов’янських 
народів, здійснює порівняльний аналіз 
регіональних особливостей наймену-
вань та крою чоловічих хутряних верх-
ніх головних уборів, шкіряного взуття, 
верхнього хутряного одягу [14]. Хв. Вовк 
подає лише фрагментарні відомості про 
верхній хутряний одяг та чоловічі голо-
вні убори [6].

Науковий інтерес становлять також 
поодинокі етнографічні дослідження 
матеріальної культури українців, завдя-
ки яким можна відтворити картини по-
бутового життя в сільській місцевості на 
початку ХХ ст., а саме особливості робо-
ти шкіряників та шевців, види шкіряно-
го одягу та взуття, використання їх у на-
родній обрядовості тощо [13, 20].
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Велике значення для комплексного 
дослідження шкіряного кустарного ви-
робництва має вивчення його асорти-
менту, зокрема хутряного (кожухів, чо-
ловічих шапок, рукавиць) та шкіряного 
(взуття, ременів) одягу. Варто зазначити, 
що Середня Наддніпрянщина станови-
ла ядро формування української нації, а 
отже, народне вбрання Київської, Чер-
нігівської та Полтавської губерній кін-
ця ХІХ ст. лягло в основу національного 
традиційного українського одягу. Описи 
народного вбрання українців можемо 
знайти у ґрунтовному виданні «Восточ-
нославянский этнографический сбор-
ник» [8], де автор розділу «Народная 
одежда русских, украинцев и белорусов 
в ХІХ – начале ХХ вв.»  Г. Маслова подає 
загальну характеристику одягу україн-
ців, росіян та білорусів, у порівняльному 
аспекті аналізує чоловічий та жіночий 
хутряний та шкіряний одяг, взуття, шкі-
ряні аксесуари тощо. 

Детальні дослідження українсько-
го традиційного вбрання, в тому числі 
хутряного та шкіряного одягу та взут-
тя, шкіряних аксесуарів, зробили такі 
дослідники радянського періоду, як 
Г. Маслова [25], К. Стамеров [44], К. Ма-
тейко  [26, 27] Т. Ніколаєва [31 – 34], 
О. Косміна [17], Г. Стельмащук [45]. Так, 
Г. Маслова описує український одяг у 
порівнянні з російським та білоруським 
національним вбранням, підкреслюю-
чи його самобутність та оригінальність. 
К. Матейко аналізує історію вивчення 
українського народного одягу, розглядає 
комплекти одягу різних етнографічних 
регіонів України, досліджує функцію 
одягу з хутра у весільній обрядовості. 
Т. Ніколаєва подає детальний опис дея-
ких елементів народного одягу Київщи-
ни, акцентуючи увагу на їх локальних 

особливостях. Дослідниця розглядає ре-
гіональні комплекси традиційного укра-
їнського одягу, в тому числі Середньої 
Наддніпрянщини, характеризує особли-
вості їх крою, декорування, принципи 
художнього оформлення. Зустрічаються 
і поодинокі публікації, присвячені ху-
тряному одягу, зокрема, в статті Ф. Пар-
мона [37] розглядаються особливості 
крою та побутування різних видів верх-
нього одягу з нагольної овчини у схід-
них, західних, південних слов’ян та їх су-
сідів: естонців, угорців, румун, молдаван. 

Окремо відзначимо ґрунтовне етно-
графічне довідкове видання «Українська 
минувшина», в якому автори розділу 
«Ремесла й промисли» В. Горленко та 
О. Боряк, а також розділу «Національне 
вбрання» Т.Ніколаєва та Г. Щербій роз-
глядають різновиди шкіряного кустар-
ного виробництва, описують технологію 
вироблення шкір та овчин, інструменти, 
зазначають асортимент виробів зі шкіри 
та хутра, особливості їх крою та шиття, 
декорування в зазначений період [46]. У 
двотомній монографії «Українці. Істо-
рико-етнографічна монографія» В.  Гор-
ленко подає короткі відомості про чин-
барський та кушнірський промисел на 
території України, а В. Борисенко звер-
тає увагу на використання виробів зі 
шкіри та хутра у весільній обрядовості 
українців [47].

Отже, друга половина ХХ ст. відзна-
чається появою значної кількості ет-
нографічних досліджень українського 
народного одягу, які містять детальні 
описи крою, орнаментування, побуту-
вання одягу з овчин, шкіряного взуття 
та шкіряних аксесуарів різних етногра-
фічних регіонів України. 

З набуттям Україною незалеж-
ності значно зріс інтерес до вивчення 
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 української минувшини, зокрема на-
родних традицій та матеріальної куль-
тури українців. Вчені-етнологи сучасно-
го періоду М. Білан, Г. Стельмащук [1], 
Н. Каменська та С. Нікуленко [15] в своїх 
дослідженнях характеризують розвиток 
українського вбрання від найдавніших 
часів до сьогодення, акцентуючи ува-
гу на регіональних особливостях його 
крою, техніки декорування, побутування 
в повсякденному житті та семантичному 
значенні в народній обрядовості. Зокре-
ма, М. Білан та Г. Стельмащук досліди-
ли основні чоловічі та жіночі комплек-
си одягу різних етнографічних регіонів 
України, в тому числі Середньої Над-
дніпрянщини, проаналізували вбрання 
молодих та його функції у весільній об-
рядовості. У дослідженнях В. Борисен-
ко  [2, 3] йдеться про використання та-
ких виробів зі шкіри та хутра, як шапка, 
чоботи, кожух у весільній обрядовості 
українців. 

До найостанніших досліджень кус-
тарного шкіряного промислу на тери-
торії Середньої Наддніпрянщини мож-
на віднести публікації Т. Грудевич [12], 
Л. Костенко [18, 19], М. Маслова [24], в 
яких розглянуто технологію вироблен-
ня шкір та овчин, знаряддя праці куста-
рів-шкіряників, обладнання чинбарень, 
асортимент виробів шкіряного кустар-
ного промислу, умови праці кустарів, 
їх економічне становище та соціальний 
статус тощо. Важливе значення має 
представлений у дослідженнях Л. Кос-
тенко польовий матеріал – записи зі слів 
очевидців (кустарів-шкіряників, шевців, 
їхніх родичів, односельчан) про чинбар-
ський та шевський промисел на терито-
рії Чернігівщини. 

Варто зазначити, що єдиним на 
сьогодні ґрунтовним дослідженням 

 шкіряного кустарного промислу є мо-
нографічне видання Г. Горинь «Шкіря-
ні промисли західних областей Укра-
їни (друга половина ХІХ – початок 
ХХ  ст.)»  [9], проте територіально воно 
охоплює лише західні області України. 
В ній охарактеризовано основні історич-
ні етапи розвитку шкіряного промислу, 
описано технологію вироблення сиро-
вини, представлено асортимент народ-
них виробів зі шкіри та хутра. Г.Горинь 
також є автором публікацій, присвяче-
них дослідженню шевського промислу 
та художньому оформленню виробів зі 
шкіри  [10, 11]. Можемо стверджувати, 
що, крім згаданої вище праці, в радян-
ський та сучасний періоди вивчення до-
машньої форми шкіряного виробництва 
не було представлене у вигляді моногра-
фічних видань або дисертаційних дослі-
джень, а лише у вигляді окремих публі-
кацій. 

Отже, проаналізувавши стан дослі-
дження шкіряного кустарного промислу 
українців Середньої Наддніпрянщини 
кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. в 
радянський та сучасний періоди, можна 
зробити такі висновки:

із встановленням радянської влади 
державна політика, спрямована на пріо-
ритет кооперативної форми господарю-
вання, спричинила відхід кустарів-оди-
наків у тіньове виробництво; одноосібне 
домашнє виробництво (в тому числі шкі-
ряне), що суперечило принципам соціа-
лістичної та державної власності, було 
заборонене, а отже, його дослідження на 
державному рівні не проводилися;

на початку ХХ ст. існували поодино-
кі дослідження шкіряного кустарного 
промислу з метою з’ясування його місця 
в системі народного господарства краї-
ни та злиття з державними шкіряними 
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фабриками і заводами, а також вузько-
спеціалізовані публікації довідкового 
характеру, пов’язані з технологічними 
процесами шкіряного виробництва;

наукові видання середини ХХ ст. з 
історії промисловості та народного гос-
подарства України розглядають шкіря-
ну кустарну промисловість як складову 
комплексного дослідження історії роз-
витку шкіряної промисловості України; 
в цей період відсутні публікації, що ви-
світлюють шкіряне домашнє виробни-
цтво;

з середини ХХ ст. з’являються праці 
з дослідження українського народного 
одягу, зокрема його хутряних (кожух, 
шапка та рукавиці) та шкіряних (взуття, 
ремені) елементів, де подається характе-
ристика їх регіональних відмінностей, 
особливостей крою, декорування, семан-
тичного значення тощо;

в сучасний період спостерігається 
відродження інтересу до матеріальної  
спадщини українців, зокрема до дрібних 
домашніх виробництв, у тому числі шкі-
ряного. Праці сучасних істориків, етно-
логів свідчать про актуальність вивчення 
різних аспектів побутування шкіряних 
промислів Середньої Наддніпрянщини, 
проте такі поодинокі публікації мають 
епізодичний характер і друкуються пере-
важно у фахових періодичних виданнях, 
збірниках наукових праць та матеріалах 
конференцій.

Зважаючи на це, можна стверджу-
вати, що на сьогодні практично відсут-
ня історіографія окресленої тематики у 
зв’язку з недостатньою кількістю спеці-
альних монографічних видань та дисер-
таційних робіт з історії шкіряних кустар-
них промислів на території Середньої 
Наддніпрянщини, а отже, це питання 
потребує подальшої наукової розробки.
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ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ

O. Semenova
Study of Tanning Handicra�  Industry of the Late XIX – First Half of the XXth Centuries 

Middle Overdnipro Land Ukrainians during the Soviet and Modern Periods
Abstract

In the article the author examined scienti� c works devoted to research of tanning handicra§  
industry of the Middle Overdnipro Land during the Soviet and modern periods. It is established that 
development of the problem depended on the particular historical period and political, social and 
economic conditions as well.

At the beginning of the 20th century the Soviet government pursued socialization of means of 
production and govermentalization of private tanning workshops. � e then studies mainly considered 
the state of tanning handicra§  industry and its place in national economy for the purpose of further 
transformation of middle- and large-scale enterprises into co-operative cra§  societies  – cooperative 
societies – plants and factories. Since 1927, a§ er collectivization was proclaimed, the private small-scale 
enterprises faced harassment by the government agencies. � is explains a lack of researches of tanning 
handicra§  industry excepting some publications on economic or industrial history of Ukraine. 
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� e complex research of the tanning handicra§  industry is impossible without study of its range 
choice, in particular fur outwear and leather footwear.  At the end of the 20th century the group of 
prominent ethnologists studied the history of origin and development of the Ukrainian traditional 
garments. In particular, they made analysis of regional di� erences of elements of the Ukrainian costume, 
peculiarities of their cut, decoration and de� ned symbolism of sheepskin coats, hats and leather boots in 
national rites and customs. 

Nowadays we may observe an increasing interest of scientists to tangible culture of Ukrainians. 
Contemporary ethnologists in their works refer to scienti� c sources and � eld studies conducted in the 
former centers of tanning handicra§  industry in the Middle Overdnipro Land. However, that sort of 
publications is rather occasional. Besides, there are no essential thesis works or monographic researches 
on the issue. � us, the problem is scantily researched by the scientists until recently and requires further 
comprehensive study.

Українознавство (україністика) як комплекс і багато-
гранний синтез наукових знань у нових умовах розвитку 
суспільства та за нового світопорядку, що динамічно змі-
нюються, має місію не лише збереження старих історич-
них, духовних, культурних надбань українського народу, а 
й зобов’язане долучитися до вироблення новітніх цінностей 
українців, до українізації (україноцентричності) ціннісного 
вибору українців (громадян і симпатиків України інших на-
ціональностей) в умовах сучасного динамічного цивілізацій-
ного розвитку, а значить — сприяти консолідації новітньої 
украї нської нації та забезпеченню національно-державної 
безпеки України.
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CОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ ВІЙСЬКОВОГО ПОЛОНУ 
В УМОВАХ ПЕРШОЇ ТА ДРУГОЇ СВІТОВИХ ВОЄН

Володимир ПОЛУДА
аспірант НДІУ

Анотація. У статті на основі порівняльного аналізу розглядаються особливості військо-
вого полону під час Першої та Другої світових воєн. Основну увагу приділено повсякденному 
життю військовополонених. Стаття містить короткий перелік  нормативно-правових до-
кументів, які регламентували статус військовослужбовців в умовах полону.

Ключові слова: полон, військовополонені, табори військовополонених, Перша світова вій-
на, Друга світова війна.

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ВОЕННОГО ПЛЕНА 
В УСЛОВИЯХ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ МИРОВЫХ ВОЙН

Владимир ПОЛУДА
аспирант НИИУ

Аннотация. В статье на основе сравнительного анализа рассматриваются особенности 
военного плена во время Первой и Второй мировых войн. Основное внимание уделено повсед-
невной жизни военнопленных. Статья содержит краткий перечень нормативно-правовых 
документов, регламентировавших  статус военнослужащих в условиях плена.

Ключевые слова: плен, военнопленные, лагеря военнопленных, Первая мировая война, 
Вторая мировая война.

SOCIAL ASPECT OF WAR CAPTIVITY UNDER THE FIRST 
AND THE SECOND WORLD WARS CONDITIONS

VOLODYMYR POLUDA
post-graduate student of RIUS

Annotation. In the article on the base of comparative analysis the author examined features of war 
captivity during the First and the Second World Wars. � e main attention is paid to living conditions of 
the prisoners of war. � e article contains the short list of legal documents which determined the status 
of the military men in the terms of captivity.

Key words: captivity, prisoners of war, prisoner of war camps, the First World War, the Second 
World War.
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Військовий полон – стан, у якому 
знаходиться людина, захоплена против-
ником і позбавлена свободи. Полон є 
одним із трагічних феноменів людської 
історії. З ним пов’язані не тільки фізичні 
страждання і труднощі, а й важка психо-
логічна та моральна криза. Cвітові війни 
ХХ ст. перетворили військовий полон на 
масове явище в усіх воюючих країнах. 
Як комплексне і багатогранне явище він 
пройшов еволюційний шлях. Тому особ-
ливо важливим є порівняльний аналіз 
умов утримання військовополонених 
під час двох глобальних військових 
конф ліктів ХХ ст. Найголовнішими кри-
теріями порівняння є харчування, умови 
життя та медичне обслуговування.

Військовий полон у роки Першої 
світової війни досліджений достатньо 
широко в Західній Європі. Протягом 
1970 – 2010 рр. було опубліковано пра-
ці К.Штрайта,  У.Герберта, Х.Вайшера, 
Р.Фоссера, К.Х’юзера, Р.Отто, Б.Бонвеча, 
Й.Остерло, Г.Моммзена, А.Харитонова, 
К.-Д.Мюллера, у яких на основі глибо-
кого аналізу наявної джерельної бази 
досліджено не тільки життя радянських 
військовополонених у таборах та їхню 
репатріацію, але й також історію окре-
мих таборів військовополонених [18, 
с. 22]. Важливий внесок у розробку да-
ної теми вніс ізраїльський науковець 
А. Шнеєр.

В Україні зазначену проблематику 
досліджує І.Срібняк. У 2013 р. Інсти-
тут історії України НАН України видав 
науковий збірник «Велика війна 1914–
1918  рр. і Україна». Колектив авторів 
цього комплексного дослідження спро-
бував виявити та узагальнити законо-
мірності військового полону на території 
України під час Першої світової війни. 
Однією зі знакових проблем світової 

 історії, яка була маловивченою в СРСР з 
кінця 1940-х  до середини 1990-х років, 
є тема військового полону в роки Дру-
гої світової війни. В Україні її розвивали 
такі дослідники, як В.Король, С.Гальчак, 
Т.Пастушенко, О.Лисенко, В.Шевченко, 
О.Потильчак. 

Проте в наявних історичних працях 
недостатньо широко висвітлено соці-
альний аспект військового полону впро-
довж глобальних військових конфліктів 
ХХ ст. Метою вивчення соціальної сто-
рони військового полону є з’ясування 
форм і методів трудового використання 
військовополонених, а також  якісно-
го рівня їхнього продовольчого забез-
печення та медичного обслуговування. 
Формулювання мети дослідження пе-
редбачає розв’язання таких головних за-
вдань:

– проаналізувати режим трудового 
використання військових бранців;

– з’ясувати рівень та особливості 
продовольчого забезпечення полонених 
військовослужбовців;

– дослідити форми медичного обслу-
говування військовополонених.

Військовий полон упродовж століть  
формувався та змінювався як цілісне іс-
торичне явище. У країнах стародавнього 
світу військовополонених убивали. Пер-
шими країнами, де полонені перетво-
рилися на резерв дешевої робочої сили, 
стали Стародавній Єгипет і Ассирійська 
імперія.  У часи східних деспотій та  ан-
тичних полісних держав переможені у 
війні  масово ставали рабами за своїм 
соціальним статусом. У середні віки вій-
ськових бранців почали обмінювати та 
викупати [14, с. 8].

Основними складовими військово-
го полону є продовольче забезпечення, 
медико-санітарне обслуговування та 
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 трудове використання військовополоне-
них. Порівняння цих трьох компонентів 
дає можливість скласти глибинне уяв-
лення про характер військового полону.

Міжнародно-правові норми цивілі-
зованого ставлення до військовополоне-
них були кодифіковані  на конференції в 
Гаазі, яка відбувалася впродовж травня–
липня 1899 р. За підсумками зустрічі 27 
країн-учасниць підписали три конвен-
ції: «Про мирне вирішення міжнарод-
них конфліктів», «Про закони і звичаї 
сухопутної війни», «Про застосування 
до війни на морі конвенції 1864 року про 
поранених і хворих». Друга Гаазька кон-
ференція (червень–жовтень 1907 р.) за-
кріпила і розвинула положення поперед-
ніх документів. Гаазька конвенція «Про 
закони і звичаї сухопутної війни» від 
18 жовтня 1907 р. поклала відповідаль-
ність за утримання полонених військо-
вослужбовців противника на уряди вою-
ючих держав і підтвердила принципи 
гуманного ставлення до військовополо-
нених. Харчування, одяг, житло гаранту-
валися військовополоненим відповідно 
до норм резервних військ держави, яка 
взяла їх у полон. Використання праці по-
лонених для військових потреб ворожої 
їм держави суворо заборонялося. Сис-
тема міжнародно-правових норм була 
створена країнами-учасниками гаазьких 
конференцій з метою встановлення гу-
манних правил військового полону. 

Упродовж 1914–1918 рр. на тери-
торії українських губерній Російської 
імперії виникла нова соціальна група  – 
військовополонені австро-угорської та 
німецької армій. У Російській імперії 
правовий статус і утримання військо-
вополонених регламентувалися Поло-
женням про військовополонених від 16 
жовтня 1914 р. Для обліку  іноземних 

 військовополонених при головному 
управлінні Генерального штабу було 
створене 5-те управління та Центральне 
довідкове бюро російського відділу Між-
народного Комітету Червоного Хреста. 
До розроблення і оприлюднення назва-
ного правового акту вищі військові та 
цивільні чини імперії Романових діяли 
на власний розсуд. Так, після початку 
війни головнокомандувач Південно-За-
хідного фронту М.Іванов наказував по-
ліційним органам підпорядкованих йому 
прифронтових і тилових губерній узяти 
під контроль німецьких колоністів (під-
даних Росії), усіх військовозобов’язаних 
німецьких і австрійських підданих затри-
мати як військовополонених і перепро-
ваджувати до Києва для вирішення їх-
ньої подальшої долі: «Які зобов’яжуться 
чесним словом і підпискою не прагнути 
покинути межі Росії без дозволу і не ді-
яти на шкоду Росії, дозволити посели-
тися у вказаних їм пунктах під наглядом 
поліції; тих, хто відмовиться від скла-
дання зобов’язання, належить тримати 
заарештованими…» [5, с. 476]. Цим же 
наказом цивільні німецькі й австрійські 
піддані у разі підтвердження місцевою 
поліцією їх «благонадійності» могли за-
лишатися в місцях свого постійного про-
живання, при наявності ж протилежної 
характеристики вони висилалися в гли-
бокий тил країни. Ще до опублікування 
Положення про військовополонених від 
16 жовтня 1914 р. наказами  головноко-
мандувача Південно-Західного фронту 
було визначено особливий статус цивіль-
них чехів і «русинів» (українців з Австро-
Угорщини), які на момент початку вій-
ни перебували на російській території: 
«Військовозобов’язані чехи та русини, 
якщо вони є політично благонадійними – 
затриманню не підлягають» [5, с. 477].

ВІЙСЬКОВА ІСТОРІЯ
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Основна кількість полонених ав-
стро-угорської і німецької армій була 
захоплена впродовж двох перших років 
Великої війни (серпень 1914 – серпень 
1916 рр.). Відомі лише приблизні цифри: 
загалом 2 – 2,4 млн. осіб у російському 
полоні, з них 1,5 млн. – солдати і офі-
цери австро-угорської армії. За даними 
Центрального статистичного комітету, 
кількість військовополонених у Росій-
ській імперії протягом усієї війни ста-
новила: 1  587  099 австрійців, 152  760 
німців, 42 988 турків, 119 болгар. Разом – 
1 782 966 осіб. Генерал Н.Головін також 
називав цифру близько 2 млн. полоне-
них. За іншими джерелами, під час Пер-
шої світової війни у російському полоні 
опинилися 2 104 146 солдатів і офіцерів 
Австро-Угорщини та 167  082 військо-
вослужбовці німецької армії.

У Російській імперії на 1 січня 1917 р. 
нараховувалося 400 таборів військово-
полонених. Найбільшими стаціонар-
ними таборами в європейській частині 
цієї держави були Троїцький табір по-
близу Оренбурга і Дарницький табір під 
Києвом. Військовополонені, які жили 
в таборах, працювали в хлібопекар-
нях і різноманітних майстернях. Часто 
військовополонені розміщувалися на 
квартирах без охорони, під наглядом по-
ліції. Продовольче забезпечення австро-
угорських  полонених громадян і німців 
на території імперії було задовільним. 
Російське керівництво намагалося до-
тримуватися норм міжнародного права 
щодо кількості їжі для полоненого за 
нормами армії держави, яка його поло-
нила. Військовополонені могли отриму-
вати  фінансову допомогу від родичів  
через Міжнародний Червоний Хрест. У 
таборах військовополонених працювали 
буфети, де можна було купити додаткові 

продукти. Офіцери, на відміну від ря-
дових, мали кращі умови перебування 
в полоні. Їх розміщували на приватних 
квартирах або у вільних казармах гру-
пами від 20 до 400 осіб. Полонені офіце-
ри австро-угорської та німецької армій 
отримували від російського уряду «кор-
мове забезпечення», яке залежно від 
чину становило від 50 до 125 рублів на 
місяць. За місяць нормальне харчування 
обходилося офіцеру приблизно в 25 ру-
блів. Вільний час такі офіцери присвя-
чували читанню, вивченню іноземних 
мов, музиці і різноманітним фізичним 
вправам [5, с. 479]. Під час війни 1914–
1918  рр. широко застосовувалася про-
цедура обміну військовополоненими. 
Російська сторона отримала за обміном 
37 000 військовослужбовців, переважно 
інвалідів [14, с.10].

Можна констатувати, що в період 
Першої світової війни військовополо-
нені потрапляли в складні умови, проте 
їх продовольче забезпечення та медич-
не обслуговування були загалом прий-
нятними. Воюючі сторони намагалися 
максимально дотримуватися положень 
гаазьких конвенцій 1899 і 1907 років, які 
містили декларації про гуманне став-
лення до полонених, і не наважувалися 
відверто нехтувати цими принципами. 
Жодна з воюючих сторін упродовж Пер-
шої світової війни на офіційному рівні не 
здійснювала цілеспрямованого (геноцид-
ного) винищення військовополонених.

У міжвоєнний період юридичний 
статус військовополонених поліпшився, 
проте Друга світова війна продемонстру-
вала недотримання і невизнання окре-
мими країнами світу норм міжнародного 
права. Наприклад, радянські військово-
полонені перебували в складних умо-
вах у нацистських таборах унаслідок 
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 юридичних та ідеологічних факторів. 
Політичне керівництво СРСР ставилося 
специфічно до деяких міжнародно-пра-
вових договорів. Головним юридичним 
чинником важких умов утримання ра-
дянських військовополонених стала від-
мова від підписання Радянським Союзом 
Женевської конвенції 1929 р. Женевська 
міжнародна конференція 47 держав за-
вершилася ухваленням двох основопо-
ложних документів  – конвенцій «Про 
поводження з військовополоненими» та 
«Про покращення долі поранених і хво-
рих у діючих арміях». Документи місти-
ли такі принципи гуманного ставлення 
до військовополонених: заборона жор-
стокого ставлення, погроз і образ щодо 
полонених; заборона на застосування 
засобів примусу для отримання від по-
лонених відомостей військового харак-
теру; поширення на полонених загаль-
них законів держави, яка полонила їх; 
гарантування медичної допомоги через 
посередництво Міжнародного Червоно-
го Хреста [16, с. 166].

Свої підписи під Женевською кон-
венцією поставили повноважні пред-
ставники майже сорока держав, у тому 
числі Німеччини. Від Радянського Со-
юзу участі в цьому форумі ніхто не взяв. 
Відмова СРСР від підписання конвенції 
дала можливість нацистам використати 
цей факт і залишити радянських вій-
ськовополонених без жодного захисту 
і контролю з боку Міжнародного Чер-
воного Хреста та інших організацій, які 
допомагали полоненим західних країн. 
Пропагандистська індустрія нацистської 
Німеччини навіювала думку: не ратифі-
кувавши в повному обсязі Женевську 
конвенцію, радянські керівники самі вин-
ні в жорстокому поводженні щодо вій-
ськовополонених. 

Гітлерівська Німеччина конвенцію 
1929 р. формально визнавала, але в агре-
сії, яка почалася проти СРСР, своє став-
лення до полонених бійців і командирів 
Червоної Армії, цивільного населення 
визначала відповідно до нацистської 
ідеології. Значну роль у розгортанні не-
приязного ставлення рядових німець-
ких солдатів до полонених радянських 
військовослужбовців відіграла  широко 
вживана нацистами технологія психоло-
гічної маніпуляції під назвою «констру-
ювання образу ворога», яка полягала 
в дегуманізації воєнного противника, 
створенні негативного образу СРСР та 
комунізму. Виходячи з тези, що «біль-
шовизм – смертельний ворог націонал-
соціалістичної Німеччини» і  йдеться 
про боротьбу за винищення чужого їй 
світогляду, розроблені різними військо-
вими та спеціальними органами вермах-
ту, охоронними загонами нацистської 
партії (СС) та іншими службами на-
передодні і безпосередньо в ході війни 
директиви та інструкції тощо про по-
водження, охорону та утримання радян-
ських військовополонених передбачали 
в усіх випадках найбільш жорстокі та 
рішучі заходи. Найбільш відомим по-
рушенням норм міжнародного права 
був «Наказ про комісарів» від 6 червня 
1941 р., відповідно до якого діючі части-
ни німецької армії під час захоплення в 
полон політичних комісарів Червоної 
Армії мусили розстрілювати їх на міс-
ці  [12, с. 19]. Розпорядження Верховно-
го командування вермахту (ОКВ) «Про 
поводження з радянськими військово-
полоненими у всіх таборах військовопо-
лонених» від  8 вересня 1941 р. вимагало 
від кожного німецького військовослуж-
бовця беззастережного та енергійно-
го втручання при найменших ознаках 
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 непокори, активного або пасивного опо-
ру з боку полонених з використанням 
усіх наявних засобів (штика, палиці, 
вогнепальної зброї тощо). На практиці 
армія та СС убивали не тільки комісарів, 
а й військовополонених багатьох інших 
категорій, часто в різний час [17, с. 10]. 
До однієї з категорій належали солдати 
й командири єврейського походження – 
лише за те, що вони були євреями. Інша 
категорія складалася з «політруків», або 
політкерівників. Як і комісари, це акти-
вісти Комуністичної партії, котрі входи-
ли до командування невеликих частин 
(рот, батарей та ескадрилей) і рідко були 
непохитними прибічниками комунізму. 
Також убивали, принаймні якийсь час, 
командирів неєврейського походжен-
ня – просто за те, що вони обіймали такі 
посади. Вочевидь, так робилося тому, що 
айнзатцгрупа С, котра отримала накази 
(від середини липня 1941 р.) розстрілю-
вати радянських чиновників середнього 
рівня, дізналася від одного заарештова-
ного чиновника, що всі армійські коман-
дири, які мали чини вищі за старшого 
лейтенанта, були комуністами.

Проміжні та постійні табори за-
звичай складалися з неопалюваних 
дерев’яних хлівів, розташованих на від-
критій місцевості й оточених колючим 
дротом [9, с. 15]. У перші місяці воєнної 
кампанії табори військовополонених на 
території рейхскомісаріату «Україна»  
(який тоді ще не охоплював Лівобереж-
жя) нараховували близько 250 тисяч 
осіб, часто зігнаних, як худоба, в загін; 
станом на жовтень 1941 р. в десяти по-
стійних таборах РКУ перебувало близь-
ко 445 тисяч людей [5, с. 106].

У кожному нацистському таборі для 
військовополонених був лікар і шпи-
таль, проте німецькі лікарі практично не 

допомагали важкопораненим і хворим 
в’язням [7, с. 139]. Для них було перед-
бачено посаду лікаря з числа військо-
вополонених. Радянські військовополо-
нені не отримували жодної допомоги з 
боку Міжнародного Комітету Червоного 
Хреста.

В основі інструкцій для таборів вій-
ськовополонених лежала думка, що го-
дувати в’язнів, які перебувають у них, 
означає позбавляти німецький народ 
їжі. Про будь-яке харчування полонених 
слід було ретельно доповідати, а рядових 
німецьких солдатів часто попереджали 
не видавати в’язням понад мінімальний 
раціон. Проблеми харчування виникали 
з тими, хто був узятий у полон під час 
оточення в тилу німецької армії в складі 
великої групи. У збірних пунктах частіше 
за все не годували, однак пити, якщо по-
близу були колодязь, ручай, річка, озеро, 
дозволяли. У кращому випадку на 5–6 
осіб видавали один буханець хліба  [16, 
с. 165]. Німецькі установи керувалися 
щодо забезпечення бранців ідеологіч-
ними та економічними міркуваннями, 
які базувалися на користі або шкоді вій-
ськовополонених для інтересів націо-
нал-соціалістичної держави. 16 вересня 
1941 р. рейхсміністр економіки Герман 
Герінг видав інструкцію, щоб «продук-
тивність» полонених «більшовиків» ви-
значала їхнє утримання; наслідком було 
подальше скорочення харчових пай-
ків [10, с. 19]. Загалом лише окремі ниж-
чі чини та офіцери вермахту намагалися 
полегшити страждання в’язнів. За таких 
умов масовий голод почався відразу й 
тривав місяцями. 31 жовтня і 7 листопа-
да 1941 р. фельдмаршал Кейтель і Герінг 
наказали, щоб видавали достатньо їжі, 
аби в’язні могли працювати. Однак до-
кази показують, що німецькі політики 
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хотіли, щоб більшість полонених вимер-
ла, і вони далі навмисно морили голодом 
численних військовополонених, які не 
могли працювати [10, с. 154].

Окрім того, чимало полонених гину-
ло під час переходів, які голландський 
учений К. Беркгоф іменує «маршами 
смерті» [1, с. 110]. Біля Дарницького та-
бору, що формально був частиною Ки-
єва на порослому лісом лівому березі, 
лежали поля картоплі й буряку, якими 
можна було годувати військовополоне-
них. Однак нічого такого не діялося, а 
охорона табору крала всі або майже всі 
принесені харчі. Коли зневірені жінки як 
останній засіб почали перекидати кар-
топ лю, моркву і цвілий хліб через пар-
кан, охоронці стріляли в них. Охоронці 
табору у Фастові застрелили двох жінок, 
які кидали хліб через паркан, а охоронці 
проміжного табору військовополонених, 
розташованого за 50 км від Білої Церкви, 
також стріляли в жінок, які намагалися 
передати харчі [1, с. 109].

Внаслідок катастрофічних умов ут-
ри мання впродовж осені 1941 – весни 
1942 рр. загинуло не менше ніж 2 млн. 
радянських військовополонених. Час-
то під час дослідження причин та пе-
редумов масової смертності бранців у 
нацистських таборах виникає питання 
про відсутність такого дієвого та поши-
реного методу звільнення військовопо-
лонених, як обмін. Процедура передачі 
військовополонених однією державою 
іншій була прописана в Женевській 
конвенції 1929  р. Проте в радянсько-
му Положенні про військовополонених 
1941  р. таке воєнно-юридичне поняття 
не згадувалося. Восени 1941 р. в Анкарі 
за посередництва Туреччини Німеччина 
здійснила спробу провести переговори 
на тему обміну військовополоненими 

з  радянською стороною. Радянський 
Союз відмовився від зустрічі. Неможли-
вість обміну військовополоненими при-
звела до концентрації військових бран-
ців у таборах по обидва боки фронту без  
ефективної можливості їх гуманного і 
легального звільнення.

Становище військовополонених у 
німецьких таборах змінилося після по-
разки вермахту під Сталінградом, адже 
німецьке керівництво побоювалося за 
«своїх» полонених на радянській тери-
торії. Важливу роль  певної лібералізації 
режиму утримання радянських військо-
вополонених німецькі чиновники пояс-
нювали потребою в кваліфікованих ро-
бітниках та в  потенційних політичних 
пропагандистах [17, с. 35]. Проте раціон 
полоненого військовослужбовця СРСР 
складав упродовж усієї війни не більше 
45 % продовольчої норми полоненого з 
Західної Європи та Північної Америки 
та не більше 25 % норми німецького ря-
дового солдата [16, с. 95].

Матеріали Нюрнберзького процесу 
та свідчення очевидців демонструють 
катастрофічні умови утримання радян-
ських військовополонених у нацист-
ських таборах. Гаазьку конвенцію Ні-
меччина фактично ігнорувала внаслідок 
ідеологічних причин [13, с. 62]. До вій-
ськовополонених з британських, амери-
канських та французьких військ німець-
ка влада ставилася відносно терпимо. До 
січня – лютого 1945 р. американські вій-
ськовополонені забезпечувалися посил-
ками через органи Червоного Хреста та 
мали задовільне харчове забезпечення.

Отже, становище військовополонених 
у період Другої світової війни змінилося в 
гірший бік, попри прийняття гуманістич-
них міжнародних конвенцій. Ознаками 
погіршення утримання і  забезпечення 
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полонених стали такі явища, як висо-
ка смертність, нестача продовольства 
в таборах, використання полонених як 
резерву робочої сили, відсутність медич-
ної допомоги, недотримання табірними 
адміністраціями елементарних прав лю-
дини. Військовополонені-євреї зазнали 
цілеспрямованого геноциду внаслідок  
практичної реалізації гітлерівських ідей 
расизму. Умови утримання радянських 
військовополонених в нацистських та-
борах були вкрай тяжкими внаслідок 
юридичних та ідеологічних чинників.

Під час Першої світової війни вій-
ськовополонені залучалися до промис-
лових та аграрних робіт епізодично. На-
цистська держава почала вже з 1941  р. 
використовувати працю полонених вій-
ськовослужбовців фактично в усіх сфе-
рах економіки, де це було необхідно. Вій-
ськовополонені в нацистських таборах 
стали джерелом дешевої робочої сили у 
великих масштабах. Військовий полон 
на підконтрольних нацистам територіях 
перетворився на  процес масової трудо-
вої експлуатації та комплекс репресив-
них заходів проти політичних против-
ників гітлерівського режиму, до яких 
керівництво Німеччини зараховувало  
певні категорії червоноармійців. 
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Abstract

� e war captivity is an integral part of the 20th century global military con¥ icts.  � e comparative 
analysis of living conditions of the prisoners during the First and the Second World Wars is scantily 
presented in modern scienti� c literature. � e international legal documents of the late 19th – early 
20th centuries have determined the food supply, medical service and regulations of the prison labor. 
According to the rules of international law the prisoners had the equal rights with the military men of 
the country where they were taken as prisoners. � e enemy o�  cers had got the complete provision of 
material needs and medical service from the detaining state. � e belligerent states had quite a human 
treatment of the prisoners and there were low mortality rates in the prisoner of war camps. During 
the interbellum period the leading European countries created and rati� ed the Geneva Convention of 
1929. � is set of documents regulated all aspects of everyday life of the eventual prisoner of war. � e 
convention was based on the principles of equality and humanism. 

Nazi Germany totally refused to adhere the international treaty concerning Soviet prisoners of 
war. � e Nazi leaders deprived of a right to life to certain categories of the Soviet prisoners of war. � e 
prisoners received scanty food supply and o§ en had no rooms suitable to live in. � us it seems clear that 
the level of living conditions of the prisoners of war during the Second World War was rather low due 
to the particular military, ideological and economic factors. 
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Анотація. У статті розглянуто  співіснування двох діаметрально протилежних образів 
раю та пекла на українських іконах Страшного суду XV – XVII ст. Зроблено аналіз розміщен-
ня на них двох образів раю: земного – лона Авраама і небесного – града Єрусалима. Досліджено 
появу поняття «Страшний суд» у соціумі. 
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Аннотация. В статье рассмотрено сосуществование двух диаметрально противо-
положных образов рая и ада на украинских иконах Страшного суда XV – XVII вв. Сделан 
анализ размещения на них двух образов рая: земного – лона Авраама и небесного – града Иеру-
салима. Исследовано появление понятия «Страшный суд» в социуме. 
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UKRAINIAN LAST JUDGMENT ICONOGRAPHY
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Annotation. � e article examines the coexistence of two completely opposite images of heaven and 
hell depicted in the XV–XVII centuries Ukrainian icons of the Last Judgment. � e authors researched 
the emergence of the concept of «Judgment» in the society. Particular attention is paid to research of 
iconographic image of hell, demonic symbols, classi� cation of sinners and examination of the most 
popular sins in the society as well.� e article analyzes the earthly (Abraham’s bosom) and the heavenly 
(Heavenly Jerusalem) images of  heaven depicted in Ukrainian icons.
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Григорак Д., Григорак А. Образи раю та пекла в українській...

Досліджуючи питання символіки на 
іконах Страшного суду, слід зазначити, 
що середньовічний іконопис вибудова-
ний на мові символів і багатозначних 
уподібнень. Практично всі елементи 
композиції – перспектива і колір, роз-
мір, поза і орієнтація фігури – наповнені 
сенсом.

Тема іконографії Страшного суду на 
українських матеріалах висвітлена недо-
статньо і переважно в мистецтвознавчо-
му ключі. Вся відома нам історіографія  
ХІХ – ХХ ст. акцентує увагу переважно 
на естетичному, особливо на мистецько-
му, значенні ікон. 

Велике значення для дослідження 
іконографії Страшного суду мають, зо-
крема, праці В. Мількова, Г. Подскаль-
ски, Л. Гнатенко, Д. Антонова, М. Май-
зульса, О. Сидора та ін. 

Аналізуючи джерельну базу, слід на-
голосити, що до нашого часу  зберегли-
ся лише давні зібрання ікон, серед яких 
цінні колекції Національного музею 
українського образотворчого мистецтва 
в Києві і Національного музею у Львові. 
Це два найбільші зібрання українських 
ікон у світі. 

Завданням статті є висвітлення двох 
протилежних образів – раю та пекла – у 
контексті дослідження джерельної ін-
формації з іконографії Страшного суду, 
її cимволічного  значення, зокрема у ви-
явленні впливу на образи епохи.  

Цікавим є питання про появу самого 
терміна «Страшний суд», адже в писем-
них першоджерелах, а саме книзі проро-
ка Даниїла і Євангеліях, про Страшний 
суд не йдеться, а згадуються лише Дру-
ге пришестя та Останній суд. У даному 
контексті слід розглядати трактування 
поняття Страшного суду як  атмосфери 
страху і переживань, які викличе Друге 

пришестя серед людей. Вже в часи, коли 
жили отці церкви Василій Великий, 
 Іоанн Златоуст, цей  термін побутував у 
церковних богослужіннях: Молитва 1-а 
Василiя Великого:  «…в напутие живо-
та вечнаго, и во благоприятен ответ на 
Страшнем судищи Твоем…». Таким чи-
ном, можна припустити, що, слухаючи 
богослужіння, у свідомості вірян викар-
бовувалося сприйняття Другого при-
шестя саме як Страшного суду.

У свою чергу ікони Страшного суду 
часто виконували богословсько-дидак-
тичну функцію. Вони не просто мали 
показати віруючим наочну картину про-
тистояння добра і зла, а й продемонстру-
вати їм у матеріально-земних образах 
діаметрально протилежні явища, які 
були б втілені у символічних образах i 
морально-етичних категоріях.  

Cаме це окреслює візію двох шляхів, 
які відкриває перед кожним християни-
ном Боже провидіння: йти дорогою, що 
приводить до спасіння й вічного бла-
женства, або ж своїми вчинками на землі 
сприяти занапащенню своєї душі, прирі-
каючи її на вічні муки у пеклі.

Спосіб зображення цих двох проти-
лежних полюсів на іконах Страшного суду 
має свою систему координат і вироблені 
прийоми не лише представлення окремих 
іконографічних мотивів, але й загальної 
композиційної побудови. Вони базуються 
на усталеному уявленні про небо (виши-
ну) як місце перебування Бога і Божого 
Царства (Небесного Єрусалима) і про під-
земну безодню (низ) як місце страшно-
го пекла й усього, що вороже Богові [3, 
c. 403]. Цим і пояснюється відповідне роз-
ташування окремих мотивів ікони Страш-
ного суду по вертикалі [7, с. 84 – 85].

Крім того, не менш важливим щодо 
впливу на композиційну побудову таких 
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ікон було й уявлення про ліву і праву сто-
рони, з якими чітко пов’язані конкретні 
іконографічні мотиви. У випадку ікони 
Страшного суду маємо на увазі праву та 
ліву cторони щодо іконного простору, 
розташованого по праву чи ліву руку са-
мого Ісуса.

Описуючи Друге пришестя, єванге-
ліст однозначно вказує на пріоритетність 
правої сторони словами: «... Тоді цар ска-
же тим, що праворуч нього: прийдіть, 
благословенні Отця мого, візьміть у спад-
щину Царство, що було приготовано вам 
від створення світу» (Мф. 25, 34); «... ска-
же й тим, що ліворуч: «Ідіть від мене геть, 
прокляті, у вогонь вічний, приготовле-
ний дияволові й ангелам його» ( Мф. 25, 
41); «...і підуть ті на вічну кару, а правед-
ники – на життя вічне» (Мф. 25, 46).

Саме тому на іконах Страшного суду 
по праву руку від Христа, передусім у 
верхніх ярусах композиції, зображують 
ті мотиви, що пов’язані з Царством Не-
бесним й тими, хто успадкує це царство. 
Натомість по ліву руку від Ісуса знахо-
диться, зі слів Євангелія, гріховна час-
тина світу, яка протиставляється тим 
іконографічним мотивам, що поміщені 
по праву руку Ісуса (тобто на лівій по-
ловині ікони). 

Такими протиставними парами зо-
бражень є (зверху вниз):

небесний Єрусалим і скинення у бе зо-
дню грішних ангелів; 

групи праведників й осуджених на-
родів;

рай із групами праведників на чолі з 
верховними апостолами Петром і Пав-
лом і земний світ, нижче якого безодня 
пекла з грішниками, яких мучать чорти 
i Люцифер.

Для змалювання образу пекла у роз-
порядженні давньоруських майстрів 

був цілий ряд символічних прийомів, 
які об’єднували фігури бісів, монстрів 
і грішників в одне «диявольське воїн-
ство», яке представляли язичники, єре-
тики та інші слуги диявола. 

Візантійська іконографія демонів 
була набагато стриманішою, на відміну 
від латинської Європи, майстри візан-
тійського світу частіше за все зверталися 
до образу ейдолона, про який ітиметься 
далі. 

Зображення павших ангелів просте-
жується на Русі уже з XI ст., однак біль-
шість композицій, у яких вони фігуру-
ють, отримують поширення в XII cт. На 
фресці Страшного суду в церкві Спаса 
на Нередиці (1199 р.) можна побачити 
антропоморфного диявола в образі бо-
родатого старця.

Варіації в зображенні диявола і нечи-
стої сили склалися до IX cт. В іконографії 
українського Страшного суду найчас-
тіше використовувався іконографічний 
тип ейдолон (з гр. «двійник», «привид»). 
Крилата фігура переважно чорного ко-
льору почала використовуватися як 
основний образ диявола і демонів. При-
кладами є ікони з с. Мшанець, Старосам-
бірський район, II пол. ХV cт., с. Ванівка, 
Надсяння, І третина XV ст., з м. Долини, 
Івано-Франківська обл., XVI ст.; мініа-
тюра з Київської псалтирі, 1397 р. та ін.

Іконографічний тип ейдолонів (де-
монів-тіней) вдало відображає христи-
янське ставлення до демонів як павших 
небесних духів, в яких відсутнє світло. 
Вони бувають страхітливими, а часто 
просто смішними [1, с. 35]. Такі ейдо-
лони зустрічаються не лише на іконах 
Страшного суду, але й на інших, зокрема, 
на українській іконі Микити Бісоборця, 
де демон постає маленькою, безсилою 
тінню, на противагу святому.
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Інший іконографічний тип зображав 
демона у вигляді антропоморфної фі-
гури з рисами звіра (рогами, копитами, 
шерстю), схожого на античного пана. 
Їхні обличчя, людські вони чи звірині, 
частіше всього гротескно деформовані: 
витягнуті, крючковаті чи приплюснуті 
носи, додаткові пащі на животі, руках та 
інших частинах тіла [1, с. 36–38]. При-
кладами є ікони з с. Торки (Радехівщи-
на), 1670 р., c. Трушевичі, Львівська обл., 
XVI ст.; з Михайлівського Золотоверхого 
монастиря у Києві, XVII ст.

Іконографія диявола часто зазнає 
змін. На відміну від більш-менш одно-
типних ейдолонів, зображення дияво-
ла в зооморфному вигляді досить різ-
номанітні. Дослідники середньовічної 
іконографії звертали увагу на те, що на 
більшості зображень біси і нечиста сила 
відрізнялися від інших персонажів сво-
єю характерною зачіскою – здибленим 
волоссям. Окрім бісів, такими рисами 
часто наділявся і диявол. Прикладом є 
зображення диявола у вигляді ейдоло-
на із здибленим волоссям на мініатюрі з 
Київської псалтирі. 

Спробуємо розібратися, яка ж сим-
воліка даного художнього прийому. В 
найрізноманітніших культурах непри-
бране, розпатлане в різні боки волосся 
служить атрибутом негативних персона-
жів і означає кордон між цивілізацією і 
варварством, своїм і чужим. В антично-
му мистецтві здиблене волосся вирізня-
ло елліна від варвара, людину від злого 
духа. Розпущене чи здиблене волосся 
часто символізувало хаотичну силу, гнів, 
злість. А в християнській інтерпретації 
розпатлане волосся було ознакою гніву, 
одного із смертних гріхів. Незважаючи 
на те, що в іконографії з часом відбува-
лися певні еволюційні зміни, здиблене 
волосся залишалося чи не найголовні-
шою ознакою демонів і диявола.

Оскільки образ ейдолона часто був 
загальним і для диявола, і для бісів, то 
найпростіший спосіб вирізнити головну 
фігуру серед інших демонів – зобразити 
її більшою за інших. Як відомо, в іконо-
графії розмір фігури диктується не її по-
ложенням у просторі, а місцем, яке вона 
займає в ієрархії персонажів. Відповідно 
диявол вирізняється від простих демонів 

за допомогою укруп-
нення образу. Один 
із прикладів – сцена 
Страшного суду на мі-
ніатюрі Київської псал-
тирі 1397 р. Пізніше 
такий тип зображення 
диявола з’являється 
на Мшанецькій іконі 
ХV cт. та інших іконах 
Страшного суду.

Ще один «маркер», 
який виділяє дияво-
ла серед іншої нечи-
стої сили, – це борода, 
яка теж стала певною 

Фрагмент iкони Страшного суду XVI cт. 
з м. Долина Iвано-Франкiвської обл.
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 ознакою ієрархічного 
становища демона.

Досить часто на укра-
їнських іконах Страшно-
го суду диявол, услід за 
візантійськими моделя-
ми, став зображатися як 
бородата фігура з хох-
лом, закована в кайдани. 
Дивол возсідає на зоо-
морфному монстрі, що 
часто знаменує пекло [2, 
c. 98 – 100]. 

Таким чином, образ 
диявола на українських 
іконах Страшного суду 
XIV – XVII ст. постає у різних варіаціях:

у вигляді фігури сірого кольору з 
трьома обличчями, яка сидить на три-
головому звірі та Іудою на руках;

у вигляді демона з рогами і піднятим 
дибки волоссям; 

у вигляді чорного силуету ангела-
ейдолона з крилами і здибленим догори 
волоссям.

Майже завжди диявол змальовуєть-
ся на руках з маленьким Іудою. Чомусь 
в українській іконографії Страшного 
суду прийнято ототожнювати образ 
 Антихриста та Іуди. Можливо, тому, що 
в Святому Письмі Іуду названо «сином 
погибелі» (Ін. 17:12). Крім того, даний 
сюжет може перегукуватися з тематикою 
народження маленького Ісуса, який про-
повідував добро, і  Антихристом, який  
буде нести зло. Часто поряд з фігуркою 
можна побачити напис «Іуда», який зу-
стрічається на фресках і мініатюрах.  
Його знаком може виступати і невелич-
кий мішечок, який він тримає в руках, 
що нагадує про гріх, зроблений за жит-
тя: Іуда навіть у пеклі вимушений трима-
ти свої тридцять срібняків [5, c. 89].

Загалом слід відзначити, що дия-
вол з Іудою практично завжди співіс-
нують з третім персонажем – пеклом. 
Ідея про те, що пекло – не тільки про-
сторовий локус і стан грішної душі, але 
й самостійний «герой», була продикто-
вана літургійними текстами і богослов-
ською літературою, де говориться про 
«чрево», «утроб» пекла і т. д. В деяких 
текстах «пекло» виступає в ролі актив-
ного демонічного створіння. Яскравим 
прикладом є Євангеліє від Никодима, 
де пекло сперечається з дияволом, пере-
конуючи його не вбивати Христа, тому 
що він зруйнує владу диявола, зруйнує 
ворота пекла і виведе душі праведних. 
В іконографії пік популярності пекла 
як незалежного персонажа припадає на 
XVI –XVII ст. Його зображують у вигля-
ді величезної голови, пащі, двоголового 
звіра [6, c. 187–190].

Тепер перейдемо до розгляду і кла-
сифікації грішників, гріхів та пекель-
них мук. За допомогою порівняння ікон 
Страшного суду у систематизованих та-
блицях можна виділити найактуальніші 
гріхи для кожного окремого періоду.

Фрагмент iкони Страшного суду другої половини XVI cт. 
з с. Трушевичi Львiвської обл.
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Датува-
н       ня, ст.

Назва ікони, мініа тю-
ри Страшного суду Класифікація грішників і покарань

XIV Мініатюра з Київської 
псалтирі. 1397 р.

Немає чіткої деталізації. Зображено лише невелич-
ку групу людей у пекельному вогні.

XV
з с. Мшанець, Старосам-
бірський р-н
з с. Ванівка, Надсяння

Покарання:
черв невсипний; скрегіт зубів; вогонь невгасимий; 
зима незігріваюча.
Грішники:
чародійка, розбійник, заздрісник, душогубець, 
корчмарка, наклепник, блудник, п’яниця.

XVI

з м. Долини, Івано-
Франківська обл.,
з Великої Лінини
з с. Вовче
з c. Трушевичі, Львів-
ська обл.,
з Вільшаниці 
з Багнуватого

Покарання:
черв невсипний; скрегіт зубів; вогонь невгасимий; 
зима незігріваюча; тьма.
Грішники:
злодій, перелюбник, шинкарка та п’яниця (часто 
виділяється окрема сцена).1 Чародійка. Музикант 
з дудкою. Ті, хто перейшов в іншу віру.2 Блудник, 
блудниця, лжесвідок, мельник, мірочник, срібло-
любець, танцівниця, відчайдух, убивця, дітогубця. 
Той, хто лінувався вставати рано до церкви.3 
Взагалі багато у лаві грішників жінок. По ліву сто-
рону від Христа зображено представників різних 
народів – євреїв, турків, татар, греків, німців і на-
віть темношкірих, яких веде Мойсей на суд Божий. 

XVII –
XVIII

з с. Торки (Радехівщина)
з Дрогобича
з с. Молдовсько, Львів-
ська обл., автор М. Шес-
такович
з Михайлівського Золо-
товерхого монастиря з 
Києва. Гравюра
з с. Лужки Чернігівської 
обл. (ІР. НБУВ. – Ф. 279, 
№ 1680)
з каплиці. Острог

Покарання:
черв невсипний; скрегіт зубів; вогонь невгасимий; 
зима незігріваюча; тьма.
Грішники:
шинкарка, лихвар, чародійка, танцівниця, пере-
любник, багач, п’яниця, баба відьма, «що в церкву 
не ходив», злодій, табачник.
На одній із ікон (ІР. НБУВ. – Ф. 279, № 1680) різний 
розмір шрифту грішників і гріхів:
маленький: ткач, швець, коваль, табачник, музика, 
баби-шептухи, мельник.
Середній: заздрість, прелюбодіяння.
Великий: кровопивця, багач, чидьи.
На іконі з Михайлівського Золотоверхого монас-
тиря у пекельному полум’ї  зображено і народи, які 
тільки йдуть на суд. Надписів над грішниками не-
має, але народи можна ідентифікувати за одягом: 
турки, євреї та ін.

1 Сцена з корчмаркою: праворуч від стола з бочкою й посудом стоїть жінка у червоній спідниці з білою за-
паскою, чорній корсетці й чорному головному уборі. Перед столом – п’яниця, якому чорт ллє в рот напій. 
Лівіше від сцени з корчмаркою – мотив сповіді (праворуч від сидячого священика – каянник, за яким чорт, 
що відволікає його від сповіді (так пояснює напис)).
2 Два чорних чорти ведуть до пекла шість оголених людей. Поруч музикант грає на волинці. Напис пояс-
нює: «Перекрести, що в ляцкую віру кристят або в которую дияволи их приводять, біючи до муки».
3 На іконі з Багнуватого з’являється ще один мотив,  який окреслюється написом: «Сей чоловік спить, а піп 
до церкви звонить, дияволи його присипляють». Напис на пізнішій іконі з Плав’я сповіщає, що «чоловік 
лінивий спить, коли до церкви дзвонять, а диявол йому  очі замазує».
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Таким чином, образ пекла постає на 
іконах у нерозривному зв’язку з демона-
ми, дияволом та Іудою, образи яких ево-
люціонували, змінювалися та доповню-
валися, але зберігали своє символічне 
значення. Пекло на страшносудних іко-
нах у більшості випадків знаменує окре-
мого персонажа у вигляді пащі гієни. За-
галом образи нечистої сили поставали у 
двох видах: демонів-тіней-ейдолонів та 
антропоморфних фігур, у яких іконопи-
сець міг більше втілити свою фантазію. 
У зображенні мук і класифікації грішни-
ків можна спостерігати надзвичайний 
вплив народного духу, характеру і світо-
гляду. Звичайно, прослідковується вери-
фікація з писемними джерелами, але з 
текстів беруться до уваги лише ті гріхи, 
які найбільше непокоїли соціум. Напри-
клад, дуже рідко зустрінеш такий гріх, як 
лихослів’я, натомість гріх чародійства, 
блудництва, п’янства – чи не на кожній 
іконі.

Тепер розглянемо співіснування 
на страшносудних іконах двох образів 
раю  – земного і небесного, де земний 
рай знаменує місцеперебування пра-
ведних душ до Страшного суду, а небес-
ний – після. Такий подвійний образ раю 
зайняв своє місце як в іконографії, так і 
в писемних джерелах. 

Зазвичай земний рай постає у ви-
гляді прямокутного простору з дерева-
ми, в оточенні вохристих високих мурів 
з шатровидно завершеними вежами. У 
верхній частині раю на прямокутному 
престолі сидить Богородиця з розкри-
тими перед грудьми долонями рук; біля 
неї – архангели Михаїл і Гавриїл; нижче 
сидять праотці Авраам, Ісаак, Яків. За 
ними – висока вежа-брама до раю. Біля її 
дверей із зовнішнього боку стоїть апос-
тол Петро, що вставляє ключ у  замок; за 

апостолом група праведникiв, що пря-
мують до раю. Небесний рай змальову-
ється у вигляді Небесного Єрусалима 
(за пророцтвами апостола Іоанна), біля 
воріт якого стоять Богородиця та інші 
святі.

У даному контексті рай земний зна-
менує Малу есхатологію, в той час як 
небесний – Велику. Дослідивши поши-
реність існування цих образів на іконах 
Страшного суду шляхом зіставлень і по-
рівнянь, можна зробити висновки про 
те, що хвилювало соціум більше: доля 
душі після смерті чи Друге пришестя.

Тепер звернемося до писемних апо-
крифічних джерел, які змальовують уяв-
лення про рай у вірян:

«Житіє Макарія Александрійського», 
«Житіє Василія Великого», «Откровеніє 
Мефодія Патарського» подають опис 
саме земного раю, де душа померлої лю-
дини бачить Авраама, Ісаака і Якова та 
інших патріархів, пророків, мучеників і 
святих. 

«Відповіді Афанасія Антіоху» – рай 
розміщений на східній стороні, яка при-
микає до Індії.

«Видіння апостола Павла» – правед-
на душа потрапить до раю, де ріки те-
чуть з молоком і медом, де кожне дерево 
щороку приносить плоди. 

«Питання Іоанна Богослова Господу 
на горі Фаворській»: «відкриється рай 
і стане вся земля раєм... відтоді не буде 
хвороб чи печалі, ні сльози, ні пам яті 
злої і братоубивства» [4, c. 571].

«Ходіння Зосими до рахманів» – рай 
уявлявся частиною землі, але знаходився 
він десь на пограниччі.

«Ходіння Агапія в рай» – рай у вигля-
ді неприступної гори, що випромінює 
світло. «І пропливши через море поба-
чив Агапій 12 апостолів і плоди райські 
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і спів пташок райських». Ходіння в рай 
слід сприймати не буквально, а як алего-
рію, адже досягнення райського життя 
можливе лише шляхом монашої аскези. 
Тому земний рай символізує монастир. 
І смерть Агапія в раю знову ж таки є 
протиставленням смерті у монастирі [4, 
c. 646 – 647].

«Житіє Макарія Римського» – рай 
Божий оточують два гради: залізний і 
мідний. Огорожу стережуть херувими і 
серафими, яким дано зброю полум’яну, 

щоб огородити райську обитель від зем-
них прибульців [4, c. 648]. 

Таким чином, у писемній традиції  
побутують різноманітні традиції опису 
раю, як у вигляді райського саду, так і 
Божого града. В іконографії образ зем-
ного раю змальовується на всіх іконах 
Страшного суду, а два образи – не за-
вжди. І майже ніколи не зображується 
сам по собі образ Небесного Єрусалима. 
Для підтвердження думки наведена таб-
лиця.

Поширення образу раю на українських іконах Страшного суду

Датування Образ лише 
земного раю

Образ лише небес-
ного раю

Два образи раю
(земний і небесний)

XIV ст.  на 1 іконі

відсутній

XV ст. на 2 іконах

XVI ст. на 2 іконах на 2 іконах

XVII ст. на 3 іконах на 1 іконі

XVIII cт. на 1 іконі

Отже, лоно Авраама у XV – XVI  ст. 
символізує на українських іконах місце-
перебування душ праведників до 
Страшного суду, а град Єрусалим, який 
з’являється у XV ст., – небесний рай.  
Звичайно, робити на основі цього  ви-
сновки про те, що український соціум 
не хвилювала тематика Великої   есха-
тології не варто, адже на іконі існує ба-
гато інших взаємопов’язаних елементів, 
що можуть асоціюватися саме з Другим 
пришестям. Можна лише припустити, 
що вірян більше цікавило те місце, куди 
потрапить душа відразу після смерті. 
До того ж, якщо брати  до уваги зобра-
ження раю на візантійських іконах, які  
поєднували в собі лише ідею Другого 
пришестя, можна побачити, що рай на 
них зображено саме у вигляді райського 

саду. Тому, змальовуючи на іконах лише 
образ земного раю, іконописець дотри-
мувався канонів, адже візантійські ікони 
виступали за зразок. Та й сама назва іко-
ни Страшного суду говорить про вине-
сення на перший план саме ідеї Другого 
пришестя. Питання полягає в тому, чому 
і для чого з’явився інший образ раю на 
іконах: чи це було звичайним запози-
ченням (у російській іконографії також 
спів існували два образи раю), чи викли-
кано історичними подіями, які вплину-
ли на зміну іконографії.

Здійснена у роботі систематиза-
ція іконографії Страшного суду XIV  – 
XVII  ст. дала можливість предметно 
з’ясувати періоди, форми, еволюцію, 
повноту поширення певних сюжетів на 
теренах України. 
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D. Hryhorak, A. Hryhorak
� e Images of Heaven and Hell in the XV–XVII Centuries 

Ukrainian Last Judgment Iconography 
Abstract 

During the research of icons of the Last Judgment we meet a rather wide range of problems as they 
represent di� erent aspects of life, namely, world outlook, everyday life conditions, foreign in¥ uences, 
eschatological expectations etc.

� e novelty of the article is in systematization of the XIV – XVII centuries Ukrainian Last 
Judgment icons in the context of eschatological fears. � e authors presented a table which was compiled 
considering the time range, regional and subject features. � is analysis allows the evolution, special 
features and di� erences of the Last Judgment images for icons of various periods to be retraced. A 
question of emergence of the name of the Second Coming seems to be quite interesting as the source 
materials don’t contain information on the Last Judgment, thus the symbolism of the notion should 
be examined. Besides, it was constantly mentioned during the church services; when believers heard 
about the Last Judgment they felt fear and repentance. � ose ideas were � xed in iconography through 
completely opposite images of heaven and hell.

� e image of hell appears in a close connection with the demons, the devil and Judas; their shapes 
have been changed and completed, but they always kept their permanent symbolic meaning.

� e image of heaven appears in both earthly and heavenly forms. It is interesting that earlier there 
was not particular attention to the various versions of location of the images, because along with a large 
and small eschatology there is a special place for righteous before and a§ er the Last Judgment, namely 
Abraham’s bosom and Heavenly Jerusalem. Domination of one image over the other could testify about 
the changes of beliefs of the Ukrainian society. 
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ВПЛИВ УНІЙНИХ ПРАКТИК НА ВНУТРІШНЄ
ОЗДОБЛЕННЯ ПОДІЛЬСЬКИХ ХРАМІВ У XVIII СТОЛІТТІ
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Анотація. Поява Уніатської церкви на Поділлі в 1700 р. та її існування упродовж 
XVIII ст. на цій території спричинили певний вплив на церковне життя краю. У статті на 
окремих прикладах показано вплив латинізації на інтер’єр уніатських подільських храмів. 
Досліджено художній рівень подільських іконостасів.
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ВЛИЯНИЕ УНИАТСКИХ ПРАКТИК НА ВНУТРЕННЮЮ
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Аннотация. Появление Униатской церкви на Подолье в 1700 г. и ее существование в те-
чение XVIII в. на этой территории оказали определенное влияние на церковную жизнь края. В 
статье на отдельных примерах показано влияние латинизации на интерьер униатских по-
дольских храмов. Исследован художественный уровень подольских иконостасов.
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DECORATION OF THE 18th CENTURY PODILLIA CHURCHES
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Annotation. � e appearance of Uniate Church in Podillia in 1700 and its existence during the 
eighteenth century caused a certain in¥ uence on the church life of the region. � e article shows the 
in¥ uence of latinization on the interior of Uniate churches in Podillia. � e artistic level of Podillia 
iconostasis is analyzed.
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На початку XVIII ст. на Поділлі ста-
лися зміни як державно-адміністратив-
ні, так і релігійні: 1699 р., після майже 
тридцятирічної турецької окупації, по-
дільські землі були повернуті Речі По-
сполитій. Саме тоді місцеві парафії 
були підпорядковані православному 
єпископові Львівському, Галицькому та 
Кам’янецькому Йосифу Шумлянсько-
му, котрий 1700 р. відкрито пристав до 
унії (сам він двічі складав таємну като-
лицьку сповідь віри 1677 та 1681 рр.) [4, 
с.  52  – 53]. Упродовж першої половини 
XVIII ст. розпочався поступовий перехід 
місцевих православних церков на унію.

Становлення Уніатської церкви на 
території Поділля упродовж XVIII ст. 
відбувалося в умовах гострого проти-
борства з потужними структурами Ри-
мо-католицького костелу, які підтриму-
вав уряд Речі Посполитої. З іншого боку, 
віковий вплив православних традицій у 
регіоні також заважав унії просуватися 
цією територією. Православна церква, 
користуючись активним захистом Мос-
ковської держави, не збиралася поступа-
тися своїми позиціями. 

Викладені процеси мали далеко не 
однозначний, часом суперечливий ха-
рактер. Це посилює науковий інтерес 
до дослідження українознавчих аспек-
тів розвитку культурно-мистецьких 
надбань українського народу Поділля у 
XVIII ст.

Історіографія зазначеної проблеми 
нараховує значну кількість праць укра-
їнських, польських та російських дослід-
ників. Всі вони притримуються різних 
точок зору, наводячи відповідні прикла-
ди та аргументи на свою користь. Серед 
авторів праць з церковного будівництва 
на території Поділля можемо виділити 

Ю. Сіцинського, В. Щербаківського та ін. 
Інтер’єр храмів у своїх статтях аналізу-
вали польські вчені В. Делуга, П.  Крас-
ний, П. Кондрацюк, Є. Ковальчик. У до-
слідженні М. Голубця осмислено внесок 
монастирських іконописців у розвиток 
українського мистецтва, названі окремі 
прізвища митців, які мали стосунок до 
Поділля [1, с. 447 – 466]. 

Важливим джерелом дослідження, 
що дає фактичний матеріал, виступають 
акти візитацій. У них докладно опису-
ється сама церква, її внутрішній та зо-
внішній вигляд. Спираючись на ці та 
інші джерела, у пропонованій статті ста-
вимо за мету розглянути вплив унійних 
практик в організації церковного життя 
на внутрішнє оздоблення подільських 
храмів у XVIII ст.

На початку завважимо, що велике 
значення для Уніатської церкви мала її 
латинізація, яка почалася майже одно-
часно з укладанням унії. Цей процес 
охопив всі сфери церковного життя: лі-
тургію, обряди, інституції, архітектуру 
й оздоблення церков тощо. На місцях, 
де уніатські парафії мали за сусідів ла-
тинські, такі зміни відбувалися часто 
спонтанно з ініціативи місцевого духо-
венства, незалежно навіть від бажання 
унійних єпископів. На Поділлі подібні 
процеси ширилися досить повільно, 
майже не зачепивши архітектуру міс-
цевих церков. Натомість в інтер’єрі са-
кральних споруд сталися певні зміни. 

Після завершення будівництва храму 
починалося його внутрішнє оздоблення. 
Наголосимо, що будова святинь створю-
вала нові можливості для формування 
іконостасів та спорудження додаткових 
вівтарів [15, с. 149]. Останні розміщува-
лися передусім у церквах  кафедральних, 
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соборних (колегіальних) та василіан-
ських. У цих святинях зазвичай було по 
кілька священиків. Оскільки правило 
Східної церкви виключало відправлення 
кількох святих служб на одному вівтарі 
впродовж одного дня, це спричинило до 
встановлення в храмах додаткових пре-
столів, хоча в ухвалах Замойського собо-
ру не знайдемо про це жодних постанов. 
Характерним є, однак, факт, що бічні 
вівтарі з’явилися також у малих святи-
нях, де правив лише один священик. Як 
з’ясувалося пізніше, при їх спорудженні 
керувалися не лише літургійними по-
требами, але й самим внутрішнім оздоб-
ленням церкви. Необхідно зауважити, 
що встановлення бічного вівтаря було 
набагато дешевшим, ніж зведення нової 
святині [18, с. 186]. Вівтар проектував-
ся найчастіше тими ж архітекторами, 
котрі будували церкву, при цьому його 
архітектонічна форма мала, як правило, 
регіональні особливості. Зазначимо, що 
з часом утвердилася практика відправи 
богослужінь у василіанських церквах за 
певних обставин на цих вівтарях латин-
ським духовенством і ченцями та, на-
впаки, – василіанами в латинських кос-
телах [17, с. 349 – 350].

Істотною новацією у церковних ін-
тер’єрах було спорудження «латин-
ських» амвонів. Згідно з традиціями 
Східної церкви, казання (проповіді) ви-
голошувалися з амвона або підвищення 
перед іконостасом. Уніати залишилися 
вірними цій традиції впродовж XVII ст., 
зберігши її в багатьох святинях і надалі. 
У багатьох описах церков того періоду 
занотовано існування амвонів, розміще-
них на стінах або опорах. Імовірно, що 
таке їх влаштування було спрямоване 
на те, щоб проповідників, які знаходи-
лися над головами вірних, могли краще 

п очути, а також побачити [18, с. 187]. 
Однак за матеріалами візит подільських 
уніатських церков подібних амвонів ви-
явлено не було. Це пояснюється тим, що 
подібного типу амвони ставили у вели-
ких храмах на кілька сотень людей, а та-
ких на Поділлі не існувало.

Натомість значно більших змін за-
знало внутрішнє оздоблення уніатських 
церков. Були запроваджені не знані ра-
ніше місцевим населенням сповідаль-
ниці та лавки для сидіння, а також ор-
гани чи фісгармонії. Розміщення лавок 
пов’язувалося з обов’язком виголошен-
ня священиками промов та з катехизмом 
вірних. Проте такі місця для сидіння ми-
рян згадуються лише в церкві Сатанів-
ського монастиря [6, с. 358]. Впродовж 
XVIII ст. поширився звичай викорис-
тання в уніатських храмах органів, роз-
міщених – як і в римо-католицькому 
костелі – на емпорах над головним вхо-
дом. Можна припустити, що частина з 
цих інструментів відігравала певну роль 
у дизайні інтер’єрів святинь. Органна 
музика стала обов’язковою з погляду на 
збільшення кількості відправних служб 
у неділю та на свята й неможливість за-
безпечення участі хору у всіх богослу-
жіннях [16, с. 14]. Зрештою, на початку 
ХІХ ст. під тиском політики російського 
царизму щодо унії всі органи були усу-
нуті з уніатських храмів при «очищенні» 
літургії Східної церкви від латинських 
нашарувань [18, с. 188]. 

Зауважимо, що візити уніатських 
церков Подільського та Брацлавсько-
го воєводств вказують на відсутність у 
них будь-яких музичних інструментів. 
Можемо припустити, що це пов’язано з 
певними причинами. До них виправдано 
віднести передовсім причини матеріаль-
ні, нестачу підготовлених музикантів, 
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відсутність значних центрів Уніатської 
церкви на цій території, а також доволі 
обмежене часовим відрізком існування 
унії на Поділлі.

Серед церковного начиння були 
дзвіночки, дарохранильниці, срібні чи 
олов’яні кружки, які з’явилися за ре-
комендаціями Замойського собору [17, 
с. 348]. Наприклад, у Вінницькому повіті 
Брацлавського воєводства 1785 р. бічні 
вівтарі, дзвіночки та інше згадане вище 
начиння мали: церква в ім’я Святого 
Миколая у передмісті м. Тульчин, церква 
в ім’я Святої Параскеви Мучениці у пе-
редмісті м. Тростянець, церква на честь 
Успіння Пресвятої Богородиці в м. Ла-
дижин, церква в ім’я Святого Миколая в 
м.  Брацлав та низка інших [19, с. 463 – 
464, 506 – 507, 535 – 536, 552 – 559].

Вказане богослужбове начиння по-
трапляло в церкви різними шляхами. 
Як правило, забезпеченням святинь за-
ймалися братства, яким візитатори на-
казували купити ті чи інші предмети для 
Божої Служби. Наприклад, 1781 р. ві-
зитатор церкви в ім’я Святої Параскеви 
с.  Гаврилівки Кам’янецького повіту на-
казав місцевому братству на свої гроші 
купити деяке церковне начиння, що й 
було виконано до 1784 р. [2, с. 307].

28 квітня 1785 р. чоловічим брат-
ством містечка Сатанів були пожертву-
вані для василіанської монастирської 
церкви чотири пари цинкових підсвіч-
ників вагою 81 фунт. Платили майстрам 
від фунта по одному злотому, а цинк 
купували по 4½ злотих за око. Таким 
чином, цинк коштував 121 злотий 15 
грошей, робота – 81 злотий, а в сумі під-
свічники обійшлися у 202 злотих 15 гро-
шей [6, с. 395]. 

За три роки, 12 липня 1788 р., на день 
Святого Онуфрія, чоловіче братство 

м. Сатанів урочистою хресною ходою зі 
Свято-Успенської церкви принесло до 
монастиря кілька штук срібних вотивів. 
Це були дві корони на намісний образ 
Пресвятої Богородиці, а також коро-
на до ікони Святого Онуфрія, намисто 
з медаллю та книжка. Ініціаторами цієї 
допомоги стали Мартин Любрикевич та 
Ілля Козачек, обидва бургомістри міс-
течка Сатанів, старший і другий брати 
цього братства [6, с. 397]. 

Майстри, котрі виготовляли церков-
не начиння, часто самі були ченцями і 
працювали в обителях. Так, у Шаргород-
ському монастирі був срібний хрест на 
овальному підніжжі висотою 13 вершків 
із рельєфним розп’яттям, прикрашений 
12-ма різнокольоровими камінцями. На 
кінцях хреста зверху викарбувані зо-
браження Бога-Отця з херувимами, по 
боках – Божої Матері з мироносицею 
й сотника з воїном, а внизу – Святого 
Василя з написом: «Basilius Magnus». З 
іншого боку сторони хреста були зобра-
ження євангелистів, а посередині – Пре-
подобного Онуфрія з ангелом та напи-
сом «S. Onufrius». Хрест досить простого 
виконання, зроблений, як видно з напи-
су на ньому, ченцем ЧСВВ Веніаміном 
Лашкевичем з Калинівського (Шарго-
родського) монастиря 1748 р. [6, с. 419].

Таким чином, ченці часто самі тур-
бувалися про облаштування храму, 
центральне місце в якому займали іко-
ни, котрі поступово формували іконо-
стас. Загалом, як відзначають вітчизня-
ні дослідники сакрального мистецтва, 
інтер’єр храму, можливо, ще більшою 
мірою, ніж архітектура, віддзеркалює 
національну й індивідуальну психологію 
українців, зокрема особливості форму-
вання християнського культу в Україні. 
Внутрішнє оздоблення храму,  наскільки 
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його можна простежити вглиб сто-
літь, дуже щільно пов’язане з народною 
культурою в її духовно-мистецьких ви-
явах [7, с. 471]. 

Одним із основних і неодмінних 
компонентів східнохристиянського хра-
му була невисока вівтарна перегородка, 
звана темплоном, яка потім поступово 
розвинулася в ускладнену архітектур-
но-іконописну споруду – іконостас, що 
відгороджував святилище від місця роз-
ташування мирян. Центральною темою 
(основним «рядом» іконостаса) була 
група священних зображень, звана «Де-
ісус», що в перекладі з грецької означає 
«Моління» (до ікон зносили свої молін-
ня віруючі люди) [3, с. 122]. Самі ікони 
писали в монастирях ченці, імена яких, 
в абсолютній більшості випадків, не ді-
йшли до нашого часу. 

Іконостас виготовлявся з липового 
добре висушеного (до 30 р.) дерева. Він 
повністю був різьблений і складався з 
п’яти, шести, навіть семи рядів. Ікони в 
ньому здебільшого писані, але в різьбле-
них ажурних рамах. Рідше скульптурні, 
різьблені, часом майже в людський зріст. 
Ікони (образи) були відділені одна від од-
ної різьбленими колонками, в орнаменті 
яких переважало стилізоване зображен-
ня виноградної лози, мистецьки вирізь-
бленої, зі стеблом, листям та гронами 
винограду. Сама колонка завершувалася 
коринфською капітелею (голівкою). За-
звичай іконостас був позолочений, осо-
бливо це стосувалося колонок [13, с. 30]. 
Один такий іконостас потребував для 
свого виконання, як правило, не менше 
трьох років за умови праці кількох май-
стрів [12, с. 13].

Отже, неодмінним атрибутом давніх 
подільських церков були високі, у біль-
шості випадків п’ятиярусні,  іконостаси, 

які відзначалися багатством різьби й 
точно визначеною системою в розмі-
щенні ікон. Так, іконостас уніатської 
Свято-Миколаївської церкви с. Паланка 
Ямпільського повіту був виконаний та-
ким чином: посередині верхнього ярусу 
знаходився великий хрест із різьбою; 
по боках вирізьблені зображення Божої 
Матері та Іоанна Богослова; далі по бо-
ках – Розп’яття, у чотирьох півкругах – 
пророки; нижче, у другому ярусі, – Ісус 
Христос на престолі, а по боках – апос-
толи; ще нижче у два ряди – дванадцять 
свят. До того ж над царськими вратами 
в одній рамі знаходилося зображен-
ня Таємної вечері, а в другій, нижчій та 
меншій, – Нерукотворного образу Спа-
сителя. У нижньому ярусі розміщува-
лися так звані місцеві (намісні) ікони, 
далі справа – храмова Святого Миколи 
і зліва  – святої великомучениці Варва-
ри. Живопис іконостаса, швидше за все, 
кінця XVII ст., візантійського стилю, але 
з помітним західним впливом [5, с. 402].

Впровадження унії спричинило та-
кож зміни в церковній іконографії. Уні-
атська церква внесла до літургії та куль-
тового мистецтва низку нових елементів 
з латинської іконографії, оскільки, згід-
но з духом епохи, запозичувала новації 
з-за кордону [15, с. 155]. Зауважимо, що 
подільські уніатські церкви мали ікони 
як суто православного, так і уніатського 
типу. 

У добу поширення в церковному 
мистецтві стилю бароко на всіх землях 
України інтенсивно розвивалося народ-
не ікономалювання. Крім дерев’яної (ли-
пової, грушевої, зрідка кипарисової) до-
шки як традиційного матеріалу для ікон, 
народні малярі використовували жерсть 
чи прозоре скло. Так, василіанський мо-
настир с.  Голодьки Літинського повіту 



138 №1 (54) 2015 Ukrainian Studies

УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА КУЛЬТУРА

мав чудотворну ікону Святого Миколи, 
писану саме на жерсті. Вона була оздоб-
лена срібною ризою, виготовленою, 
судячи з дати на зворотній стороні, 
1705 р. [9, с. 593]. Після закриття обите-
лі близько 1745 р. цей образ був перене-
сений до місцевої дерев’яної триверхої 
церкви. 

Скляні ікони були улюбленим мисте-
цтвом малярів передусім у парафіях Уні-
атської церкви. Але відомі скляні ікони 
також на православних церковних тере-
нах Волині, Буковини, Поділля, Наддні-
прянщини й Лівобережжя. Ікона на склі 
«диктувала» маляреві дещо інші художні 
засоби, ніж ікона на дереві, наприклад, 
чітке відокремлення одного кольору від 
іншого й використання контурів для 
розділення площин [7, с. 475]. 

У XVIII ст. в іконописі України поміт-
не прагнення наблизити образи святих, 
особливо Христа і Богородиці, до націо-
нального типу. Відтак образ Вседержите-
ля з Євангелієм у руці і з типовим жес-
том благословення зберігає величність і 
монументальність, але втрачає суворість 
і набуває окремих земних, людських рис. 
У кожному регіоні України склався свій 
улюблений тип зображення Христа. Так, 
для подільського було характерне зву-
жене довгасте обличчя з невеличкими 
вусами й борідкою. Саме таким Христос 
зображений на іконі уніатської Свято-
Троїцької церкви с. Кам’яна Криниця 
Балтського повіту Подільської губернії. 
Вона вирізняється майже суцільним 
рельєфним орнаментуванням, лише об-
личчя та руки Вседержителя намальо-
вані. Іконописець зобразив його з ко-
роткою борідкою, невеликими вусами 
й довгим волоссям на проділ. У типі 
обличчя, у деталях одягу Христа бачи-
мо багато елементів, характерних для 

 мешканців  Подільського регіону Укра-
їни [10, с. 239]. Зокрема, поверх хіто-
на Христос вбраний у ризу, що нагадує 
гаптований квітами жупан, підпереза-
ний крайкою. До художньо-мистецьких 
особливостей ікони слід віднести по-
єднання об’ємного живопису обличчя, 
плоского ритого орнаменту на тлі та ви-
пуклого, ліпленого на одязі, а також зі-
ставлення мерехтливої позолоти з тьмя-
ним срібленням [11, с. 79]. З усіх відомих 
ікон Христа саме ця особливо позначена 
місцевою самобутністю.

У деяких іконостасах вгорі був ще 
один ярус із зображеннями святих пра-
отців та з іконою Святої Трійці посере-
дині [5, с. 399]. Уніатська церква Покро-
ви Пресвятої Богородиці в с. Кацмазів 
Могилівського повіту мала дерев’яний 
чотириярусний іконостас із різьбою та 
розписом періоду побудови церкви, тоб-
то 70-х років XVIII ст. Ікони Спасителя 
та Божої Матері його нижнього ярусу 
були розташовані над вратницями. Вони 
закривалися іншими іконами, а саме: 
Спаситель – Святою Трійцею, а Божа 
Матір – іконою Зачаття Пресвятої Бого-
родиці. Справа знаходилася храмова іко-
на Покрови Богородиці, яка закривалася 
іконою великомучениці Варвари, а злі-
ва – ікона Святого Миколая закривалася 
образом того ж святого іншої іконогра-
фії. Над царськими вратами знаходило-
ся зображення Нерукотворного образу 
Святителя. У другому ярусі були розмі-
щені зображення з дванадцяти свят. Ще 
вище розташовувалася ікона Цар слави 
й по боках, на чотирьох іконах, – святі 
апостоли, по три разом. Над цим яру-
сом розміщувалися п’ять медальйонів, 
де в середньому був зображений Бог-
Отець, а в круглих бокових – святі про-
роки. Середнє зображення увінчував 



139Українознавство №1 (54) 2015

Хіхлач Б. Вплив унійних практик на внутрішнє оздоблення...

великий хрест із зображенням на ньому 
розп’ятого Спасителя [5, с. 408]. 

Уніатська церква в ім’я мучениці Па-
раскеви в с. Вонячин Літинського пові-
ту мала чотириярусний іконостас, зро-
блений 1772 р. Різьба в іконостасі була 
досить багата. Його ажурні колонки 
мали вигляд гілок винограду з листям 
та гронами, які в’ються спіраллю. Іко-
ни в іконостасі були розміщені таким 
чином: у першому ярусі – місцеві ікони 
Спасителя та Божої Матері, розташовані 
між царськими вратами та вратницями; 
далі, справа за вратницею, знаходилася 
храмова ікона святої мучениці Параске-
ви, а зліва – Пресвятої Трійці; на правій 
вратниці був зображений першосвяще-
ник Аарон, на лівій – Мелхіседек, котрий 
тримав у руці хліби та глечик. Над цар-
ськими вратами був розміщений Неру-
котворний образ Спасителя в круглому 
медальйоні, встановленому на ажурній 
різьбі в потрійній півкруглій арці, яка 
підноситься над вратами. У другому яру-
сі посередині над царськими вратами, в 
чотирикутній рамі з вигином зверху, 
знаходилося зображення Таємної вечері, 
а з боків у 12-ти круглих медальйонах, 
розташованих дугоподібно на ажурній 
різьбі, розміщене зображення дванад-
цяти свят з написами на верхньому кар-
низі, який відділяє цей ярус від третьо-
го. В цьому третьому ярусі посередині 
розташувалася ікона Спасителя  – Царя 
слави, а по боках – зображення два-
надцяти апостолів на шести іконах з 
кожного боку, причому на кожній іконі 
було зображено по два апостоли. Ікони 
апостолів розташувалися в іконостасі 
дугоподібно, підносячись до середини 
іконостасу та знижуючись по краях. Під 
кожною іконою був підпис. У четверто-
му ярусі були зображені святі пророки 

з підписами під кожним зображенням: 
Даниїл та Варлаам, Аарон та Ісая, Заха-
рія та Ілля, Давид та Соломон, Моїсей 
та Єремія, Гедеон та Авакум, посередині 
ж розміщувалася невелика ікона Божої 
Матері з немовлям. На самому верху, 
над іконою Богоматері, здіймався хрест 
розмірами близько півтора аршина [5, 
с. 410].

За візитою 1739 р., уніатська Свято-
Миколаївська церква м. Кам’ян ця-По-
дільського мала іконостас «дерев’яний, 
пофарбований та позолочений, з різь-
бленими прикрасами; намісних ікон на 
ньому було чотири; ікони ці прикрашені 
шістьма срібними коронками та п’ятьма 
срібними дощечками». Натомість візи-
та 1758 р. описує цей іконостас доклад-
ніше: «… з апостолами, пророками та 
святими, столярної роботи, пофарбова-
ний та позолочений, намісних ікон на 
ньому чотири; царські врата різьбленої 
роботи, пофарбовані та позолочені; біля 
іконостаса стоїть червона хоругва та ви-
носний хрест. Срібні дощечки на той час 
були обмінені на срібло, з якого вилили 
ризу на образ Святого Миколая. На міс-
цевій іконі Спасителя була срібна корон-
ка та шовкова зелена фіранка; намісний 
образ Богоматері був прикрашений дво-
ма срібними коронками, з яких одна була 
оздоблена різноманітним камінням» [14, 
с. 216].

Побудована в 1744 р. у с. Кожухові 
Літинського повіту дерев’яна триверха 
церква мала п’ятиярусний іконостас, у 
якому намісні ікони були прикрашені 
ризами з низькопробного срібла висо-
кохудожньої чеканки, з вигравіруваною 
датою «1758» [9, с. 653]. Натомість уні-
атська церква в ім’я Святого Велико-
мученика Дмитра, побудована 1770 р. у 
с.  Берестяги Гайсинського повіту, мала 
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чотириярусний іконостас, що відріз-
нявся готичним стилем різьблення [9, 
с. 362]. 

Необхідно зазначити, що на Поділ-
лі були уніатські церкви, де іконостас 
складався з ікон православного типу 
живопису. Саме таким був триярусний 
іконостас у церкві Різдва Богороди-
ці с.  Комарівка Літинського повіту [9, 
с.  616]. У церкві Шаргородського васи-
ліанського монастиря знаходилася ікона 
Святого Миколая грецького православ-
ного типу письма. Вона була виконана 
на липовій дошці висотою 2 аршина 9 
вершків і шириною 1 аршин 8 вершків. 
Святитель написаний на повний зріст, 
на іконі була риза зі срібла 12-ї проби. 
У лівій руці Святий Миколай тримав 
Євангеліє у срібній оправі, від якого 
йшли наліво праворуч і ліворуч срібні 
блискавки, що влучали в Арія, Несторія 
й Савелія, котрі лежали коло ніг Святи-
теля й опалювалися пекельним вогнем. 
Також тут була стародавня ікона Божої 
Матері на дошці заввишки 20 вершків й 
завширшки 14, грецького живопису, із 
срібною ризою, з написом слов’янськими 
літерами: «Тщанием от Мартиниана Ма-
геревича  Ч. С. В. В. сооружена шата сия 
року Божого 1749 тщанием милостынею 
же боголюбивого ктитора Шаргородско-
го монастиря» [6, с. 419].

Особливої пишноти, краси, імпо-
зантності й водночас надзвичайної при-
вабливості іконостас набув у так званий 
бароковий період розвитку українського 
мистецтва. Барокове мистецтво на укра-
їнському ґрунті втратило холоднуватість, 
яка була властива бароковій італійській 
архітектурі. Натомість воно набуло те-
плоти, сердечності й навіть казковості. В 
оздобі іконостасу чарівної, підкреслено 
євхаристичної  символічності надавала 

виноградна лоза. Вона символізувала не 
тільки науку Христової віри, але також і 
причастя під обома видами, тобто тіла і 
крові Христової [13, с. 30]. У латинсько-
му обряді причастя подається без вина. 
Відтак виноградна лоза в оздобленні іко-
ностаса мала нагадувати русинові, що 
він грецької віри, а не римо-католицької, 
що він є русином, а не поляком.

Роблячи проміжний висновок, за-
значимо, що василіанські іконописці 
XVIII ст. в своїх роботах поєднували нові 
тенденції західноєвропейського живо-
пису пізньобарочного та класицистич-
ного періоду з характерними місцевими 
національними особливостями. Митці, 
використовуючи традиційну техніку на-
писання ікон, перебували під впливом 
європейських новацій. Здійснювалася 
певна еволюція в іконографічному мис-
тецтві. Поряд із використанням тради-
ційного матеріалу для ікон (дерево) від-
булося впровадження нових  – жерсть, 
скло. Ченці-маляри працювали над роз-
ширенням кольорової гами, заміною 
архаїчних зображень святих на більш 
реалістичні, прагнули  чіткіше вимальо-
вувати персонажі та їх оточення, додаю-
чи типові місцеві риси. 

Малярі, котрі писали ікони різного 
розміру і призначення, працювали ледь 
не при кожному монастирі, а інколи і 
при церквах. Наприклад, у Рожецько-
му василіанському монастирі проживав 
чернець-іконописець (ім’я та духовний 
сан якого невідомі). Саме в нього при-
близно 1715 – 1716 рр. дідичем с. Но-
воселиці Літинського повіту Антонієм 
Залевським була куплена чудотворна 
ікона, пожертвувана ним до місцевої 
церкви Преподобної Параскеви й роз-
міщена в ряду намісних ікон. Зовніш-
ній вигляд ікона мала такий: писана на 
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 дереві  старовинним письмом, посеред-
нього живопису, лик зажурений як у 
Богородиці, так і в Господа Ісуса. Божа 
Матір тримала Спасителя на лівій руці. 
У деяких місцях, особливо на одязі, фар-
ба зійшла. Довжина ікони – два ліктя, без 
двох вершків, а ширина – один лікоть з 
вершком. Зроблена з трьох дощечок ли-
пового дерева, скріплених перекладина-
ми, чотирикутної форми [8, с. 135 – 142]. 

Часом візити згадують і про низький 
художній рівень іконостасів. Так, гене-
ральна візита церкви Святого Мико-
лая с. Северинівки Вінницького повіту 
Брацлавського воєводства Київської ми-
трополії від 3 квітня 1785 р. зазначає, що 
іконостас храму мав низьку якість [19, 
с. 503]. Візита церкви Успіння Пресвятої 
Богородиці м. Тростянець того ж повіту 
від 7 квітня 1785 р. описує іконостас як 
«старомодної різьбярської роботи, посе-
редньо мальований» [19, с. 514]. 

Серед митців-василіан, котрі мали 
певний стосунок до Подільського краю, 
зазначимо Гусаківського Геннадія, в 
миру Юрія, сина Матвія та Феодосії, 
який народився 1725 р. у с. Попівцях 
на Волині, а 29 листопада 1753 р. при-
ступив до малярства в Почаївському 
монастирі. Через рік, 11 грудня 1754 р., 
його постригли в ченці. З Почаєва він 
перейшов до братії Піддубецького мо-
настиря, а звідти – до Рожища, де 1755 р. 
був висвячений Луцьким єпископом 
Сильвестром Рудницьким на священи-
ка. Згодом 8 років він перебував у Поча-
ївському монастирі, наступні 2 роки і 6 
місяців – у Піддубецькому, а опісля був 
у Маліївському монастирі. Звідти пере-
йшов до Кам’янця, де й помер від хворо-
би в 1770 р. [1, с. 460].

На Поділлі (с. Должок Кам’янецького 
повіту) народилися два рідних  брати 

 Калиновичі – Якинт (в миру Іван) та Сава 
(в миру Степан), які малярами вступили 
до Почаївського монастиря 1751 р. та 3 
грудня 1760 р. відповідно. Щоправда, у 
подальшій мистецькій діяльності до По-
ділля стосунків не мали [1, с. 461 – 462].

Ще одним творцем ікон, пов’язаним з 
Поділлям, був Козакевич Памво, в миру 
Павло, син Івана та Анастасії, котрий на-
родився 15 січня 1721 р. у селі Чернява 
на Перемишлянщині. До Почаївського 
монастиря він вступив як маляр 15 жов-
тня 1746 р., а через рік новіціату  – 14 
вересня 1747 р. – постригся в ченці. На-
ступного ж року луцький владика Тео-
дор Рудницький висвятив його на дия-
кона в село Жабчу. У березні 1749 р. його 
було послано на науку до відомого тоді 
в Кам’янці-Подільському маляра Юрія 
Радивилівського, з котрим, мабуть, ра-
зом приїхав до Львова. Радивилівський 
малював тут ікони для нового, Святоюр-
ського, собору. Тут 6 січня 1751 р. вла-
дика Лев Шептицький висвятив його на 
пресвітера. Наступні роки П. Козакевич 
працював у чернечих осередках Захід-
ної України. Помер у с. Страклів Дубен-
ського повіту Волинського воєводства 
1767 р. [1, с. 462].

Упродовж XVIII ст. спостерігаються 
помітні зміни у внутрішньому облашту-
ванні уніатського храму, яке де в чому 
стало схожим із подібним до латинсько-
го костелу: були поставлені католицькі 
жертовники, з’явилися лавки для сидін-
ня, бічні престоли. Відбулися певні зміни 
також в іконостасі, на якому позначився 
західноєвропейський вплив, змінилася 
його архітектонічна схема. Найважли-
вішою новиною було запровадження до 
іконостаса фігурчастого різьблення, від 
якого церковне мистецтво України до-
сить довго дистанціювалося. На його 
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другому ярусі з’явилися зображення по-
дій з Нового Завіту, так звані святкові 
ікони, або «празники», де образи одна-
кового формату ілюстрували події, що 
відповідали головним святам літургій-
ного року. Наведені приклади показують 
початок тривалого процесу змін в Уніат-
ській церкві під впливом латинізації та 
полонізації на подільських теренах. 
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B. Khikhlach
� e In� uence of Uniate Philosophies

on Interior Decoration of the 18th Century Podillia Churches
Abstract

� e spread of Union in Podillia in the XVIIIth century has caused certain changes in the Ukrainian 
church art. In particular, they appeared in the architecture of churches, their interior decoration and 
changes of iconostasis. 

� e most signi� cant transformations in¥ uenced by latinization were connected with interior of 
church, which obtained some features of Roman Catholic church: there were established Catholic altars, 
credence table, side altars, pulpits. Among other introductions we can mention early unknown for 
the local population confession boxes and benches for seating, as well as pipe organs or harmoniums. 
Special order of benches was associated with the duty to deliver sermons by priests and faithful with 
catechism. 

According to recommendations of the Synod of Zamostia in 1720 there were introduced bells, 
tabernacles, silver or pewter mugs. � ose things got to church in di� erent ways: as purchase, gi§  or 
transfer. As a rule, holy things were provided by di� erent brotherhoods. Masters, who made holy vessels, 
o§ en were the monks as well and worked in the monasteries. � us, the monks themselves supplied the 
church with appropriate cult objects. 

� ere were also some changes with iconostasis, caused by Western European in¥ uence, in particular, 
its architectonic scheme and relief. � e most important novelty was the introduction of � gured carving 
of iconostasis that was denied by the Ukrainian Orthodox church art for a long time. On the second tier 
there were pictures of events from the New Testament, the so-called public icons that illustrate events 
of the main holidays of the liturgical year. However, in a province such changes were introduced very 
slowly and visitations o§ en mentioned low artistic level of icons. Traditionally, the icons were painted 
on the wooden base (linden, pear, cypress), sometimes – on tinplate or glass. � e latter were the favorite 
materials for painters, especially of Union parishes.

Analysis of these changes shows that spread of Uniate Church on the territory of Podillia during the 
XVIIIth century created new social panorama in the church and religious life of the region. It originally 
combined Ukrainian Orthodox Church tradition (wooden church architecture, church interior and 
iconography) and innovations connected with the peculiarities of the Catholic rite (the stone forms of 
church architecture, interior of the church, peculiarities of location of iconostasis and iconography).
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Усі автори, які писали про Володи-
мирський собор, не оминають такого 
факту, що кандидатура Андріяна Пра-
хова як головного проектанта внутріш-
нього оздоблення собору була нав’язана 
Києву Петербургом. Одні автори писали 
про це прямим текстом, і то з неприхова-
ним розчаруванням. Інші писали, мовби 
вибачались. Чітко мовилося, наприклад, 
що авторитетне Київське церковно-ар-
хеологічне товариство забракувало усі 
попередні рисунки, плани, проекти, які 
представив Прахов. На нашу думку,  тут у 
товариства не було якогось упередження 
проти цієї особи; але за час, відколи Пра-
хов з’явився в Києві, українська творча 
інтелігенція все ж зауважила надмірну 
активність і пробивну силу цього діяча 
у проштовхуванні наспіх зроблених ри-
сунків для всього інтер’єру собору.

Ця купа паперів Прахова була пере-
дана для рецензії професорові Київської 
духовної академії і чільному членові 
Київського церковно-археологічного 
то вариства Іванові Малишевському. 
Звичайно, Малишевський склав своє 
негативне ставлення до Прахових про-
ектів не самостійно. Він радився з тоді 
ще живим головним архітектором Олек-
сандром Беретті; можливо, з керівником 
Київської рисувальної школи Миколою 
Мурашком, знаними майстрами маляр-
ства Миколою Пимоненком, Іваном Їжа-
кевичем, а вже напевне – з талановитим 
архітектором Володимиром Ніколаєвим. 

Саме Ніколаєву професор Малишев-
ський – зі згоди усіх членів Київського 
церковно-археологічного товариства – 
доручив опрацювати альтернативний  – 
стосовно Прахового плану – проект вну-
трішнього убранства собору. Ніколаєв 
пропозицію прийняв, невдовзі опрацю-
вав ретельний план іконостасів та роз-
писів і як досвідчений архітектор та зна-
вець традицій українського церковного 
малярства представив на розгляд цер-
ковно-археологічного товариства також 
кошторис всієї наступної роботи.  

У своїх напрацюваннях Ніколаєв 
орієнтувався на архітектурно-мистецькі 
традиції Київської Руси-України, зокре-
ма на Софію Київську, яку він рестав-
рував, так само, як Андріївську церкву, 
Успенський собор Києво-Печерської 
лаври; завершував він і спорудження 
Володимирського собору (після інтриг 
проти Беретті й майже насильного його 
усунення від завершення роботи); збу-
дував Трапезну палату з церквою Ан-
тонія й Феодосія Києво-Печерських 
у лаврі; низку споруд у Флорівському 
монастирі; Братському Богоявленсько-
му монастирі; Введенському монастирі; 
Микільський та Покровський собори 
у Покровському жіночому монастирі 
тощо. Ніколаєв – знакова постать укра-
їнської, зокрема київської, архітектурної 
школи. Він мешкав у Києві з 1873 року до 
свого упокоєння 1911 року: був міським 
архітектором (1873–1887);  одночасно 

of Kyiv � eological Academy of Ukrainian Orthodox Church of Kyiv Patriarchate, 
professor of Art History of Ukrainian Free University  (Munich, Germany)

Annotation. � e article examines complicated and sometimes dramatic history of building and 
interior decorating of St. Volodymyr Cathedral in Kyiv. At a current estimate more than 90 painters 
were involved to decoration of the Cathedral in 1885 – 1895.

Key words: cathedral, architecture, painting, style, nave, dome, iconography, image, composition, 
coloristics, harmony, proposals, symmetry.
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єпархіальним архітектором Київської 
православної митрополії (1875–1898) та 
архітектором Києво-Печерської лаври 
(1893–1899).

Відомо, який спротив робила по-
тужна п’ята колона Москви, затягую-
чи спорудження пам’ятника Богданові 
Хмельницькому, уже давно відлитого з 
бронзи за проектом Михайла Микеши-
на. Українофоби все не могли знайти 
місця в центрі Києва для встановлення 
монумента українському гетьманові. 
Саме Ніколаєв своїм авторитетом по-
ставив крапку на цій московсько-шо-
віністичній тяганині, опрацювавши 
постамент у вигляді степового козаць-
кого пагорба для пам’ятника Богданові 
і рішуче переконавши громадськість у 
тому, що місце пам’ятника – на Софій-
ському майдані (1888 рік). Пізніше Ніко-
лаєв керував cпорудженням нинішнього 
Національного художнього музею, що 
при вулиці Грушевського (за проектом 
Петра Бойцова і Владислава Городець-
кого), та нинішньої Національної опе-
ри України при вулиці Володимирcькій 
(за проектом Віктора-Йогана-Готліба 
Шретера). Ніколаєв, як бачимо, – фено-
мен в українській архітектурі; і цілком 
можна погодитися із твердженням, що 
він «відзначався надзвичайною творчою 
активністю і застосуванням найрізнома-
нітніших стильових форм: неоренесан-
су, необароко, неоготики, неороманіки, 
так званого цегляного стилю, неоросій-
ського, неовізантійського, неомусуль-
манського тощо» [1, c. 278 – 279]. Можна 
собі уявити, які владні структури треба 
було задіяти Прахову і Ко, щоб відсуну-
ти напрацювання внутрішнього оздоб-
лення Володимирського собору Ніко-
лаєва як людини «надзвичайної творчої 
активності» й авторитету і просунути 

свої власні плани, раніше забраковані 
Київським церковно-археологічним то-
вариством. Але сталося саме так! І зга-
даний комітет мусив проковтнути цю 
гірку пігулку. Тому тільки по роках, коли 
собор уже був розмальований за волею 
і проектом Прахова, про цю прикру іс-
торію дещо призабули й писали про всі 
мальовила в соборі тільки позитивне, а 
інколи навіть дещо панегірично, усіляко 
наголошували на позитивах і затушову-
вали негативи.

Втім навіть у цьому потоці похвал 
(їх побільшало після того, як у серпні 
1896 року на освячення собору прибув 
сам цар Микола II) об’єктивні оглядачі 
могли спостерегти дещо таке, що дале-
ко не свідчило про досконалість плану 
Прахова, як і про його естетичний смак. 
Стефан Кульженко написав про вну-
трішнє оздоблення собору чимало до-
брих слів, але й він ризикнув – хоча й у 
вельми лагідній формі та не називаючи 
«винуватця» по імені – натякнути на 
відсутність належного естетичного від-
чуття у проектанта мальовил, а може, й 
у розхвалених на всі лади мистців-вико-
навців: «Назагал собор, незважаючи на 
деякий еклектизм в його внутрішньому 
убранстві, на деяку навмисну парадність 
яскравих та пістрявих барв малярства, 
на чудернацькі орнаменти, що бавлять 
погляд, на безліч позолоти, – справляє 
сильне і цілісне враження» [2, с. 42]. 

У тогочасній літературі про со-
бор було аксіомою, як уже зазначалося, 
протиставляти архітектуру і маляр-
ство. Мовляв, архітектура нікудишня, з 
тріщинами, а собор «мало вражаючий 
зовні, приземистий від контрфорсів» 
(В. Дєдлов); «таких ми й без того маємо 
з подостатком» (І. Александровський); 
а ось малярство – світле, витончене, 
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 прекрасне! Тому навіть мала ремарка 
Кульженка про еклектизм, чудернацькі 
орнаменти сприймалася як безтактність. 
Час показав, що у протиставленні архі-
тектури і малярства не було сенсу. Тому 
що все навпаки: позитивні моменти ар-
хітектури наче продовжені в малярстві, 
яке належно пристосоване до неї; так 
само й недоліки будови наклали відби-
ток на малярство. А в самому проти-
ставленні, на наш погляд, віддзеркалені 
певні симпатії або антипатії критиків. У 
цьому випадку – до явно переоціненого 
Васнєцова і так само упереджено недо-
оціненого Беретті.

На жаль, сьогодні не можна просте-
жити зміни в архітектурі собору за тими 
проектами, які почергово представляли 
Штром, Спарро і Беретті з поправками й 
доповненнями, які внесли Бернгард і Ні-
колаєв. Плани і креслення розходилися 
по майстернях цих архітекторів та їхніх 
підручних, постійно возилися в Петер-
бург «на затвердження». Найцікавіше 
було б глянути на проект Штрома, коли 
будівництво собору планувалося біля 
Золотих воріт. Але усі ці плани Штром 
забрав із собою в Петербург, і доля їх 
невідома. Проміжні плани від Спарро 
і Беретті також не збереглися, бо пере-
робки тривали біля трьох десятиліть. 
Зберігся остаточний графічний рису-
нок головного фасаду собору, швидше 
всього, в редакції Беретті. Якщо порів-
няти вигляд нинішнього собору з цим 
рисунком, то зауважимо, що жодних 
суттєвих змін нема. Отже, нарікання 
на бідного Беретті відпадають. У соборі 
нема жодної приземистості! Він струн-
ко й потужно підноситься вгору. Навіть 
у середовищі сучасної багатоповерхо-
вої забудови Києва собор «не потонув» 
між висотками. А якщо уявити собі його 

 серед  невисоких будинків довкілля дру-
гої половини XIX ст., то це мав бути еле-
гантний красень!

В рисунку фасаду лише вузькі вікна 
з півциркульними завершеннями та три 
потужних арочних уступи відсилають 
глядача до аналогії з чимось візантій-
ським. У всьому іншому бачимо чисті 
пропорції ренесансного стилю, і чим 
вище сягає наш зір, тим це враження 
міцнішає. Приглядаймося до куполів: 
у них нема нічого від присадкуватос-
ті, приплюснутості греко-балканських 
чи візантійських куполів. Більше того, 
впізнаємо у великому центральному 
куполі та чотирьох менших обриси ку-
пола собору святого Петра в Римі, лише 
у набагато зменшених формах. Це не 
каплеподібні й не банякоподібні чи шо-
ломоподібні куполи московитських хра-
мів, а гранчасті куполи західних базилік, 
рівно ж давніх українських храмів; кож-
на грань широка внизу біля барабана, 
але все вужчає, наближаючись до хреста. 
Грані чітко відділені одна від одної лінія-
ми, які вносять у будову враження чіткої 
пропорційності і симетричності.

Симетричність дещо порушена в ін-
тер’єрі храму, зокрема щодо арок пів-
нічної та південної сторін головної нави. 
Але вона майже непомітна для ока: аси-
метрію «приховує» малярство, тому бар-
виста поверхня стін, стовпів, масивні 
освітлювачі-панікадила сприяють про-
порціям внутрішнього простору, його 
сприйняттю як гармонійного цілого. Не 
в останню чергу такому сприйняттю до-
помогли певні здібності Прахова як де-
коратора. Він узяв на себе опрацюван-
ня проектів п’яти іконостасів, які були 
вирізьблені з мармуру і декоровані за 
його малюнками. Якби Київське церков-
но-археологічне товариство  відстояло 
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 програму розписів, запропоновану Во-
лодимиром Ніколаєвим, то розмалю-
вання собору могло б завершитися за 
чотири роки. Чому? Тому що малярство 
планувалося лише на окремих ділянках, 
переважно у вівтарі головної нави. До 
речі, Васнєцов тому й погодився, врешті-
решт, їхати до Києва на розписи собору, 
що Прахов обіцяв йому контракт на чо-
тири роки. Але все розтяглося на десять 
років (1885–1895), бо Прахов спланував 
«килимову» систему замалювання стін, 
не залишивши жодного квадратного ме-
тра без малярства. Тому, крім численних 
однофігурних святих і багатофігурних 
сцен на біблійні теми, в соборі дуже ба-
гато орнаментів, різьбярства по мар-
муру, бронзового лиття тощо. Справді, 
Володимирський собор виглядає одним 
із найбільш декоративних храмів Києва, 
що стосується його внутрішнього ма-
лярства.

Декоративні уподобання проектан-
та налаштували членів комітету будови 
собору погодитися на одноярусні іконо-
стаси – на головний у центральній наві 
та чотири іконостаси у південній та пів-
нічній навах на першому поверсі і на 
другому (на так званих хорах). Прахов 
хотів, щоб за іконостасами вірні добре 
бачили мальовила у вівтарях, бо високі 
іконостаси (у них могло бути до п’яти 
ярусів) могли б закривати намальовані 
там постаті й щедрі декоративні компо-
зиції. Усе це вписувалося в заявлену «ки-
лимову» систему розписів і, відповідно, 
у можливість домагатися більшого фі-
нансування. Був ще один цікавий мо-
мент щодо одноярусних іконостасів: усі 
вони мали бути з мармуру – дорогого, 
каррарського, імпортного. Кількаярусні 
іконостаси не могли б витримати вели-
кої ваги мармуру. На жаль, це привело 

до того, що вірні й донині бачать в іко-
ностасах більшою мірою блиск поліро-
ваного мармуру, інкрустацію на його по-
верхні, а не красу і духовність ікон між 
мармуровими колонками й округлими 
завершеннями.

Система розмалювань Володимир-
ського собору складна і багатопланова. 
Сумнівно, щоб вона повністю була опра-
цьована ще перед початком малярства. 
З’явившись на теренах Києва на почат-
ку 80-х років XIX ст., коли ще собор до-
будовувався, Андріян Прахов був увесь 
поглинений реставрацією малярства 
Кирилівської церкви і шукав мистця, 
який би намалював ікони для намісного 
яруса у цій церкві. Тоді в Київ навезли з 
Італії чимало блоків різнокольорового 
мармуру, і Прахов запропонував для Ки-
рилівки (так інколи кияни називали цей 
старовинний храм) одноярусний іко-
ностас із мармуру. Певна річ, ікони для 
нього могли чудово намалювати місцеві 
українські мистці – вихованці Рисуваль-
ної школи Миколи Мурашка чи іконо-
малярської майстерні Києво-Печерської 
лаври. Втім і світські мистці Пимонен-
ко, Мурашко, Мартинович, Їжакевич, 
Красицький, Микола Ге та інші могли б 
справитися із завданням, бо добре знали 
іконографію і стилістику української на-
ціональної школи ікономалярства. Але 
Прахову були потрібні гучні імена на 
всю Росію, а не «мєстниє», а найголовні-
ше – потрібна була «русскость» у всьому!

Працюючи в Кирилівці, Прахов при-
кидав шляхи, як йому вийти на провід-
ну роль у майбутніх розписах собору 
на Бібіковському бульварі, бо собор 
уже був майже готовий, а до київсько-
го митрополита Платона Городецького 
вишикувалася черга мистців, охочих 
розмальовувати собор. Якщо б він став 
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у цю чергу, нічого б доброго з цього не 
вийшло, він не вміє малювати людські 
постаті, а тільки орнаменти, а крім того, 
українці з їх умінням виживати – нізащо 
не погодяться на його кандидатуру го-
ловного розпорядника у розмалюванні 
собору. Спробувавши діяти через Київ-
ське церковно-археологічне товариство 
й отримавши від нього «от ворот пово-
рот», Прахов зрозумів, що треба діяти 
напролом, тобто через Петербург.

Саме туди їде Прахов, щоб заручити-
ся підтримкою високопоставленої особи, 
яка б у наказовому порядку призначила 
його головним розпорядником внутріш-
нього оформлення Володимирського со-
бору (такою особою і став міністр вну-
трішніх справ граф Толстой), а також у 
пошуках мистців для змалювання ікон 
для одноярусного мармурового іконо-
стасу в Кирилівці та можливої участі в 
розмалюванні Володимирського собо-
ру. Отримуючи одну за одною відмову 
від іменитих майстрів, Прахов вирішив 
скористатися авторитетом відомого пе-
дагога малярства Петербурзької акаде-
мії мистецтв Павла Чистякова, щоб че-
рез нього навербувати потрібних йому 
для Києва мистців. «У черговий приїзд 
до Петербурга Прахов навідався до ака-
демічної майстерні Павла Чистякова, 
сподіваючись знайти серед його учнів 
виконавця роботи (ікон для іконоста-
су Кирилівської церкви. – Д. С.). Під 
час розмови у двері постукали, і в май-
стерню увійшов стрункий, худорлявий 
молодий чоловік середнього зросту, із 
блакитними очима, світлим волоссям, 
обличчям неслов’янського типу. Чистя-
ков вигукнув: «Ну, ось – на ловця і звір 
біжить! Ось тобі й художник! Кращого, 
талановитішого і більш підходящого для 
виконання твого замовлення я не можу 

 рекомендувати». Це був 28-літній, ніко-
му не відомий як художник, Михайло 
Врубель. На початку літа 1884 року він 
приїхав до Києва, де почався найкращий, 
найяскравіший період творчості мистця, 
який згодом назвуть київським» [3, с. 26].

Уже сам факт, що Врубель мав при-
страсть постійно і багатократно малюва-
ти демона, мало б насторожити Прахова 
бути обережним у плані залучення його 
до розмальовування християнських свя-
тинь. А трапилося саме навпаки. Прахов 
негайно залучає його до роботи в Ки-
рилівці над настінними мальовилами, 
головним з яких було «Зішестя Святого 
Духа на Богородицю й апостолів». Не 
обтяживши себе працею над вивченням 
усталеної, давно затвердженої церквою, 
іконографії кожного з дванадцяти апос-
толів, Врубель, при явному схвален-
ні Прахова, змальовує усіх «з натури», 
тобто з портретів киян, котрі згодилися 
йому позувати. Прототипом Богородиці 
стала Марія Єршова; апостола Якова – 
Андріян Прахов; Івана Богослова – свя-
щеник Петро Лебединцев – і так усіх 
апостолів. Подібна навмисність недо-
речна ні на іконах, ні в церковних роз-
писах. Християнський Київ обурився, 
що над грішними людьми, обличчя яких 
Врубель видавав за апостольські, сяяли 
золотаві німби святих. Але це не зупини-
ло ні Прахова, ні Врубеля. Закінчивши 
упродовж літа й осені 1884 року розма-
льовувати стіни Кирилівки, Врубель, за 
порадою Прахова, їде до Італії, головно 
до Венеції, де в соборі святого Марка 
і церкві Богородиці Привітної (Санта 
Марія дель Салюте) він мав вивчати іко-
нографію святих у візантійському сти-
лі. Величезне незадоволення київських 
церковних та світських кіл композицією 
«Зішестя Святого Духа на Богородицю й 
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апостолів» на хорах Кирилівської церк-
ви спонукало Прахова дати гроші Вру-
белю і його супутнику, київському ху-
дожнику Самійлові Гайдуку (очевидно, 
душевний стан здоров’я Врубеля вже у ті 
його молоді роки був такий, що пускати 
його самого за кордон було проблема-
тично), щоб поїхали в Італію, надивити-
ся тамтешнього релігійного мистецтва і 
в такому дусі малювати ікони для мар-
мурового одноярусного іконостасу в Ки-
рилівській церкві.

Від листопада 1884 до травня 1885 
року Врубель із Гайдуком – у Венеції. 
Півроку Михайло Олександрович ви-
вчає мозаїки і фрески соборів Сан-
Марко і Санта Марія дель Салюте. На-
коротко відвідав Рим. Дивно, чому не 
поїхав до Равенни, де в соборах збере-
глися чудові візантійські мозаїки V та VI 
століть. Там же, у Венеції, Врубель малює 
чотири ікони для Кирилівського іконо-
стасу в Києві: Христа, Богородиці, двох 
святих отців ранньої церкви Христової: 
Кирила Олександрійського та Афанасія 
Олександрійського на цинкових бляхах. 
Звичайно, Венеція збагатила Врубеля 
колористично. Він особливо багато на-
вчився від колориту майстрів венецій-
ської школи малярства Джованні Беллі-
ні, Карпаччо і Канальяно. Та, очевидно, 
іконографія тамтешніх образів не особ-
ливо вразила мистця. У Києві він зно-
ву вдався до малювання облич святих з 
конкретних людей. Про те, що обличчю 
Пресвятої Богородиці Марії в намісному 
ярусі Кирилівського іконостасу Врубель 
надав риси обличчя дружини Андріяна 
Прахова, в яку був дуже закоханий, Емі-
лії Львівни Прахової, загомонів увесь 
Київ: хто з обуренням, хто з іронією. У 
церкву перестали ходити на літургію 
і за требами: «Ми на Льолю Прахову 

 молитися не будемо!». Пояснення Вру-
беля і самого Прахова, що, мовляв, це 
не Емілія Львівна, а образ, почерпнутий 
з венеційської поїздки Врубеля, не були 
правдивими. Правду написав у своїх 
спогадах син Прахових Микола через 
багато років опісля цього казусу.

«У нашої матері були чудові очі тем-
но-василькового кольору й гарно окрес-
лені уста. Зберігся в родині дуже цікавий 
рисунок італійським олівцем, на якому 
зображена напівпостать матері у про-
філь, схилена над якоюсь роботою. Ма-
буть, мати залишила роботу й вийшла 
з кімнати, а Врубель перевернув цей 
шматок ватманського паперу й накидав, 
у три чверті повороту голови, те ж саме 
обличчя в іншому плані, як воно йому 
уявлялося доречним до типу Богородиці. 
Так, відштовхнувшись від цілком реаль-
ного першого рисунка у профіль, після 
другого – з натяком на майбутній образ – 
він створив по пам’яті третій рисунок, 
що тепер в Державній Третьяковській 
галереї. Останній, четвертий робочий 
рисунок голови Богородиці, він нарису-
вав на піваркуші ватманського паперу 
«торшон», де на звороті була прекрасна 
акварель «Букет квітів». Тут, на рисунку, 
зробленому по пам’яті, велика портретна 
схожість з оригіналом, який дав мистцеві 
ідею обличчя Богородиці» [4]. Мало хто з 
вірних, а то й просто відвідувачів (Кири-
лівська церква багато років була музеєм), 
не висловлювався про цю дивовижну Бо-
городицю пензля Врубеля: від захоплен-
ня до цілковитого несприйняття! Одним 
з найцікавіших був відгук відомої поетки 
Анни Ахматової: «Київський Врубель. 
Богородиця з божевільними очима в Ки-
рилівській церкві. Дні, наповнені такою 
гармонією, яка, відійшовши, так до мене 
й не повернулася» [5].
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Ось на такому тлі Андріян Прахов 
починає опрацьовувати програму роз-
мальовування Володимирського собо-
ру. Обсяг роботи – колосальний: треба 
було розмалювати близько декількох со-
тень метрів площі, виготовити ікони для 
п’яти іконостасів, подбати про різьблен-
ня, виливання з металу, золочіння тощо. 
Розмах був співмірний кипучій актив-
ності Прахова, і, що найважливіше, мі-
ністр внутрішніх справ граф Толстой не 
тільки поставив його головним організа-
тором здійснення внутрішнього оформ-
лення собору, а й зобов’язався фінансу-
вати усі проекти Прахова! Отримавши 
таку владу й такі кошти, мистецтвозна-
вець не міг не замислитися, де ж взяти 
взірці облич і постатей для численних 
святих, які мали бути намальовані на 
стінах, стелях, куполах, на барабанах, 
стовпах, на іконах іконостасів? Задум 
«килимового розмалювання» собору 
передбачав, що жодної незамальованої 
поверхні не повинно бути. Прахов у цій 
ситуації не бачив нічого вартого осуду, 
щоб малярі, яких він запросив, змальо-
вували святих з натури, в «портретних 
варіантах», тобто з окремих людей, риси 
обличчя яких здавалися схожими на тих 
святих, яких вони збиралися малюва-
ти. Як діяч з претензіями на провідно-
го мистецтвознавця Росії, Прахов мав 
би знати, що малювати святих з облич 
грішників заборонив не тільки Сьомий 
Вселенський собор Церкви 787 року [6], 
але й не схвалювали таку практику пра-
вила релігійного малярства, записані 
у трактатах західних мистців Ченніно 
Ченніні, Леона Батісти Альберті, Джор-
джо Вазарі, Джованні Батісти Арменіно і 
в правильниках-єрмініях східних іконо-
малярів, зокрема, у відомій єрмінії афон-
ського ієромонаха Діонисія з Фурни. Для 

мистців були розроблені спеціальні ли-
цьові Біблії та збірники взірцевих святих 
церковної історії [7]. Можливо, про них 
Прахов і знав, але його та найнятих ним 
мистців чомусь влаштовувала практика 
малювати святих з «живства», хоч це й 
суперечило практиці сакрального мис-
тецтва. Прикладом «іконографічного са-
моправства» були сакральні мальовила 
Врубеля, які схвалював Прахов, але не 
схвалював комітет будови собору; тому, 
на невдоволення Прахова, після казусів 
у Кирилівській церкві Врубель не був до-
пущений малювати святих у Володимир-
ському соборі, а лише орнаменти та різні 
обрамлення, як це побачимо далі.

Крім закордонної поїздки Врубе-
ля і Гайдука, подібні мандри здійснив 
сам Прахов у товаристві сина міністра 
Толстого, а також головний маляр со-
бору Васнєцов. Це були корисні поїзд-
ки, які виводили російське сакральне 
мистецтво з ізоляції, з примітивних ра-
мок замшілої суздальщини, яку чомусь 
пов’язували з «візантійським стилем». 
Важко сказати, якою мірою ці поїздки 
відобразилися на програмі розписів Во-
лодимирського собору, на іконографії і 
стилістиці змальованих тут святих. Але 
коли читаємо про того ж Врубеля, що 
«після повернення до Києва працює над 
«Демоном» (!), створює безліч акварель-
них та олівцевих начерків і етюдів, пише 
орнаменти у Володимирському собо-
рі» [8], то результат цієї поїздки виглядає 
рівним нулю.

В історії складання програми роз-
малювання Володимирського собору 
відсутня інформація про роль Київ-
ської митрополії: чи то як учасника про-
грами, чи як наглядового органу, чи як 
консультанта. Коли собор будувався, то 
була очевидною праця представників 
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 митрополії, ченців у комітеті будови; 
названі їхні імена і доручення, які вони 
виконували. Уся історія спорудження 
й розмалювання собору тривала при 
шести київських митрополитах: Філа-
реті Амфітеатрові (1837–1857), Ісидорі 
Нікольському (1858–1860), Арсенії Мо-
сквині (1860–1876), Філотеї Успенсько-
му (1876–1882), Платоні Городецькому 
(1882–1891), Йоаникії Руднєву (1891–
1900). Двоє останніх, Городецький і Руд-
нєв, мали б бути безпосередньо причет-
ними до складання програми малярства 
собору та її здійснення мистцями, яких 
запросив Прахов. Митрополити або 
призначені ними компетентні клірики 
цілком певно не благословили б малю-
вати святих з облич тих чи інших киян, 
навіть коли б такий намір мав імени-
тий мистець. Вони б не дозволили, щоб 
в іконостасі на іконах святий чи свята 
були зображені у півпрофіль і звертали 
свої погляди кудись убік, а не на вірних, 
що моляться, як того вимагає іконогра-
фічний канон. Бо цей канон, запрова-
джений ще у стародавній Церкві Хрис-
товій, вимагав зустрічі поглядів святих 
осіб і тих, хто підносить молитву до них. 
Отже, іконні святі повинні бути тільки 
і виключно зображені в анфас із пря-
мим поглядом на людей, які моляться. 
На жаль, автори, які описували історію 
собору, нічого не пишуть про участь ки-
ївського духівництва у справі малюван-
ня собору, яке тривало ціле десятиліття 
(1885–1895).

Простір храму непростий. Нижня 
частина розділена на три нави – цен-
тральну, яка є найвищою, та дві бічних 
нави – південну й північну, набагато 
нижчих, тому що над ними підноситься 
другий поверх собору у вигляді широ-
кого балкона, що спочиває на потужних 

стовпах. Три нижніх нави завершуються 
іконостасами: головним іконостасом на 
шість намісних ікон; північним іконо-
стасом на честь рівноапостольних Кон-
стантина і Єлени, Кирила і Мефодія; 
південним іконостасом, названим Вар-
варинським, бо тут є ікони святої ве-
ликомучениці Варвари (нині в соборі у 
коштовній раці є її мощі), святих Арсе-
нія Великого, Філарета Милостивого та 
Миколи Чудотворця. Ще два іконостаси 
розташовані на другому поверсі собору, 
«на хорах». Північний названо Борисо-
глібським, південний – Ольгинським. 
За планом Прахова, на цих верхніх іко-
ностасах мали бути ікони святих, на по-
шану яких ці іконостаси були названі. 
Сумнівно, щоб назви цих іконостасів та 
розташування на них ікон Прахов вирі-
шував сам, не радячись з духівництвом. 
Можна тільки висловити припущення, 
що він консультувався з митрополією, 
але факти про такі консультації відсут-
ні. Усі мармурові одноярусні іконостаси 
внизу й на хорах були встановлені піс-
ля того, як основні малярські роботи 
на стінах, стелях (плафонах), у куполах, 
барабанах, на стовпах були завершені. 
Одначе проекти були зроблені завчасно і 
передані у різні підприємства й майстер-
ні для їх виготовлення.

Не схоже на Прахова зізнаватися в 
тому, що хтось був вищий над ним, хто б 
давав йому поради, що, де і як малювати 
в соборі. Але ні мистці, задіяні в розма-
льовуванні собору, ні сам Прахов не були 
такими богословами й істориками Церк-
ви, щоб самостійно розв’язати питання 
усієї системи розписів. З дуже великим 
ступенем вірогідності можна припусти-
ти, що перше слово у формуванні систе-
ми розписів належало трьом київським 
установам: 1. Комітетові  будови собору; 
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2. Митрополії; 3. Церковно-археологіч-
ному товариству. Одначе в листі до Вас-
нєцова 1 червня 1885 року Прахов ви-
кладає програму й систему розписів як 
таку, що «ми спільно придумали» – без 
вказівки, хто це «ми»? Але далі з цього 
листа виходить, що сюжети й місця їх 
розташування визначені самим Прахо-
вим.

Перш ніж перейти до змісту цього 
листа, слід зауважити, що він був напи-
саний після повернення Васнєцова з Іта-
лії, куди, услід за Врубелем, Прахов на-
стійно радив йому поїхати для вивчення 
все того ж візантійського мистецтва, яке 
в католицькій Італії збереглося набагато 
краще, ніж у православній Візантії; бо 
тут воно фундаментально понищене са-
мими візантійськими «православними» 
іконоборцями між 726 та 843 роками, а 
після 1453 року – завойовниками-турка-
ми. Подорож Васнєцова по Італії трива-
ла мало – лише один місяць. Відвідав він 
Венецію, де, як і перед тим Врубель, зри-
совував та змальовував мозаїки в соборі 
святого Марка. Після Венеції по декіль-
ка днів побував у Равенні, Флоренції, 
Римі й Неаполі. Найдовше – цілий тиж-
день – Васнєцов пробув у Римі, відвідав 
катакомби і церкву святого Климента, а 
за інші місця нічого не згадував. Хотів 
побувати в Палермо на острові Сицилія, 
але забракло грошей, і він не поїхав.

Кровно зацікавлений у тому, щоб 
Васнєцов не передумав і не відмовився 
від київського проекту розписів (а таке 
могло статися, хоча договір був підписа-
ний ще у квітні 1885 року й була зроблена 
попередня прикидка, що і де малювати), 
Прахов у листі люб’язно обіцяє не надто 
турбувати Васнєцова і не навантажува-
ти його роботою: «Милий друже, Вікто-
ре Михайловичу, душевно радий, що Ви 

вдало з’їздили та вивезли сильні і нині 
для Вас дуже важливі враження. Бажаю 
тепер добренько відпочити та в жодному 
разі не буду Вас даремно турбувати. Те-
пер же я керуюся такими міркуваннями.

1. 3 огляду на таку важливу і тривалу 
роботу, Вам необхідно на цей час ґрун-
товно застановитися в Києві, щоби ніщо 
й нікуди Вас не тягнуло й не відвертало 
Ваших думок від головного. Нам же з 
Вами треба добре зіспіватися й до почат-
ку роботи біля стін з’ясувати все. Сто-
совно купола також все залежить від Вас. 
Я, зі свого боку, потурбувався про Ваше 
бажання й заклав ніші, так що широкий 
цілісний пояс уже готовий. Сюжети такі: 
1. На дні купола – Ісус Христос Вседер-
житель. 2. Матір Божа. З. Іван Предтеча – 
Деісус. Нижче вікон – Рай. В парусах  – 
чотири євангелісти, а між ними в замках 
арок – чотири медальйони. 4.  Святий 
убрус (Нерукотворний образ Ісуса Хрис-
та. – Д. С.). 5. На чотирьох арках голов-
ного квадрата зазвичай малювалися 40 
мучеників у медальйонах – по 10 на кож-
ній арці. Якщо ми не втримаємо 40 муче-
ників, то відповідне число медальйонів – 
з ангелами або російськими святими. 
6. Нижче медальйонів – постаті й орна-
менти, між вікнами – орнаменти тощо. 
Стосовно собору повідомляю Вам, що ми 
спільно придумали: Вселенську Церкву; 
стародавню Церкву гонінь: Яків  – брат 
Господній; Ігнатій Богоносець; папа Кли-
мент Римський; архідиякон Стефан; архі-
диякон Лаврентій.

2. Представники християнської ос-
віти й літератури першої епохи торже-
ства Церкви: Афанасій Великий, Василій 
Великий, Григорій Богослов, Іван Золото-
ус тий, Кирило Єрусалимський, папа Рим-
ський Григорій Двоєслов, Кирило Олек-
сандрійський, Микола Мирлікінський.
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3. Засновники монашества: Антоній 
Великий, Пахомій Великий, Сава Освя-
чений, Федір Студит.

4. Поети й музиканти: Іван Дамас-
кин, Косьма Маюмський.

Російська Церква: Кирило і Мефо-
дій – просвітителі слов’янства; Ми хаїл – 
перший митрополит Київський; Бла-
женний Іларіон – митрополит і учитель 
Церкви Російської; Леонтій – єпископ 
і просвітитель Ростовський; новгород-
ський архієпископ Ніфонт; єпископ Во-
лодимирський святий Симеон; митро-
полити Київські, Московські і всієї Руси 
Петро і Олексій; просвітитель Пермі 
Стефан; просвітитель Казанський Гурій; 
просвітитель Іркутський Інокентій; Ди-
митрій Ростовський; Митрофан Воро-
незький; Тихон Задонський. Начальники 
іночеського життя й письменники: Ан-
тоній і Феодосій Печерські, Сергій Ра-
донезький, Зосима і Саватій Половецькі, 
Нестор Літописець.

Обидві Церкви (тобто святі Все-
ленської та Російської Церков. – Д. С.) 
повинні зайняти низ продовгуватих 
вівтарних стін, а що залишиться – по бо-
ках на сусідніх пілонах.

Ваша думка пов’язати пророків із 
зображенням Богоматері у головній ап-
сиді  – думка гарна і знаходить підтвер-
дження у стінописі та в іконописі. В 
цьому випадку пишуться такі пророки: 
Мойсей, Даниїл, Яків, Давид, Ісая, Заха-
рія, Валаам, Соломон, Єзекиїль, Аарон, 
Авакум, Гедеон, Єремія. Увесь Ваш – 
А. Прахов» [9].

Ось таку програму запропонував 
Прахов Васнєцову. Вона зазнає змін під 
час виконання. Нові постаті і багато-
фігурні композиції будуть додані до 
цього списку, коли будуть запрошені 
інші мистці. Але програма, накреслена 

Праховим для Васнєцова, свідчить про 
його поверхові знання Святого Письма 
й історії Церкви. Зачислення Кирила і 
Мефодія до «Російської Церкви» не ви-
тримує критики. У список російських 
святих потрапили маловідомі діячі типу 
Гурія Казанського, Митрофана Воро-
незького і деяких інших. Непорозуміння 
викликає список пророків, наведений 
Праховим наприкінці листа до Васнєцо-
ва. Біблійних пророків, книги яких уві-
йшли до канону Старого Заповіту, було 
16: 4 великих пророки (Ісая, Єремія, Єзе-
киїл, Даниїл) та 12 малих пророків (Осія, 
Йоіл, Амос, Овдій, Йона, Михей, Наум, 
Авакум, Софонія, Огій, Захарія, Мала-
хія). За цим каноном і зображалися ві-
ками пророки у християнських храмах. 
Інші, що їх називає Прахов, фігурують 
у Біблії, але не як пророки канону. Царя 
Давида, наприклад, відносять до про-
років, але царя Соломона, суддю Гедео-
на, Якова й Аарона – ні. А щодо Валаа-
ма, то це швидше негативний персонаж 
Біблії – про його переступ мовиться у 
книзі «Числа», а також у Новому Запо-
віті: «Вони покинули просту дорогу та 
й заблудили, і пішли слідом за Валаа-
мом Беоровим, що полюбив нагороду 
несправедливости, але був докорений у 
своїм беззаконні: німа під’яремна осли-
ця проговорила людським голосом, та й 
безум пророка спинила» (Друге собор-
не послання святого апостола Петра, 2: 
15–16); «Горе їм, бо пішли вони дорогою 
Каїновою, і попали в обману Валаамової 
заплати, і загинули в бунті Корея!» (Со-
борне послання святого апостола Юди, 
1: 11). Тож цілком не зрозуміло, навіщо 
Прахов пропонує Васнєцову малювати 
Валаама поруч справді великих і слав-
них пророків, книги яких представлені 
в Біблії. 
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Можливо, не варто дорікати Прахо-
ву за нелогічні з богословського погляду 
пропозиції, але що він брав на себе за-
вдання, які мали б вирішувати священ-
нослужителі, – то це факт. Тим більше, 
що такі поради давалися Васнєцову, 
який хоч і навчався в семінарії, але не за-
вершив її, і його знання не були тут біль-
шими за знання Прахова. Так чи інакше, 
але Васнєцов, оселившись у Києві, за 
лічені тижні літа 1885 року підготував 
22 ескізи майбутніх розписів. Прахов 
їх схвалив і завіз до Москви показати 
тамтешнім мистцям, насамперед Павлу 
Третьякову, який пізніше викупив їх у 
Васнєцова.

Тим часом треба було думати про ре-
шту розписів. Програма для Васнєцова 
була заповнена вщерть, і намічати для 
нього інші сюжети не входило в плани 
самого Васнєцова, бо він був готовий 
працювати в Києві не більше трьох ро-
ків, щоб потім повернутися до своїх 
фантазій-казок, фольклорних сюжетів, 
які залюбки малював до того, як Прахов 
переконав його розмальовувати Володи-
мирський собор у Києві.

План розписів храму складався по-
ступово. Навіть концепція розписів ви-
зріла не одразу. Священноначальство 
непокоїло те, що усі п’ять іконостасів 
мають бути однорядні – лише з намісни-
ми іконами. Це суперечило православ-
ній традиції про п’ять ярусів, в іконах 
яких знаходили відображення основні 
події та основні персоналії Біблії та іс-
торії Церкви. Тут же не передбачалися 
ікони нижнього ярусу з так званими 
жертвами старозаповітних патріархів 
Ноя, Авраама, Мелхиседека, Мойсея. 
Не було дванадцяти ікон третього яру-
су із зображеннями великих свят цер-
ковного року. Не було четвертого ярусу 

з  образами апостолів та п’ятого ярусу з 
образами пророків. Очевидно, керівник 
розписів зумів переконати отців, що, по-
перше, високі іконостаси закриють для 
молільників чудові розписи у вівтарях 
і, по-друге, мармурові іконостаси недо-
цільно робити високими через дорожне-
чу мармуру і його вагу.

Тоді було знайдено компромісне рі-
шення: усі образи і сюжети, які не увійшли 
в іконостаси, змалювати на стінах собору. 
Таким чином, зберігалася молитовна і ви-
ховна місія мистецтва як «зображально-
го Святого Письма» та стверджувалася 
засобами малярства велич вселенської і 
національної церковної історії. Загальна 
площа, яка підлягала розмалюванню, до-
зволяла втілити цей грандіозний задум, 
але для цього потрібно було забезпечити 
три речі: розмалювати собор цілковито 
«килимовим» стилем; запросити до вико-
нання малярства не одного-двох, а цілої 
артілі мистців під одним керівництвом; 
роздобувати значно більше коштів. Ці 
далеко не прості проблеми ніяк не мож-
на було вирішити за передбачувані три-
чотири роки, тому все розтяглося на 
ціле десятиліття. І хоч усе вирішувалося 
«по-русскі», з неймовірною тяганиною, 
бюрократизмом, корупцією, але саме тут 
знадобилася ділова жилка Прахова, його 
вогниста енергія, уміння всіх переконува-
ти і все вибивати, щоб, врешті-решт, со-
бор був розмальований і оздоблений усім 
необхідним. Не в останню чергу успіхові 
сприяло те, що на завершальному етапі 
розмалювання собору до роботи були за-
прошені місцеві українські мистці – хай 
навіть у ролі помічників, але саме вони 
завершували в деталях – і то з великою 
професійною майстерністю – те, що на-
мічав у загальних рисах і ескізах постійно 
перевтомлений Васнєцов.
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При плануванні розписів було пра-
вильно і логічно враховано, що найваж-
ливіші образи і сюжети повинні бути в 
середній – цетральній і головній – наві. 
Тут під час богослужінь концентруєть-
ся найбільше молільників. І все, що тут 
намальоване, повинно мати для цих лю-
дей духовно-виховне, молитовне та мис-
тецько-естетичне значення. Найперше – 
головний купол. Тут неодмінний образ 
Господа Ісуса Христа Вседержителя 
(з грецької – Пантократора). Він тримає 
однією рукою Святе Письмо, а другою 
благословляє молільників. Нижче під-
купольного простору – у так званому 
барабані – 12 вікон з півциркульними 
завершеннями. Довкола вікон мали бути 
тільки орнаменти. Під вікнами, в ниж-
ньому поясі барабана, Прахов спочатку 
планував орнамент, але він вийшов би 
неспівмірно великий. Тому пізніше цей 
пояс використали у не зовсім традицій-
ній для православних храмів композиції 
«Перед входом до Раю». Де закінчується 
барабан, у хрестово-купольних та бази-
лікальних храмах утворюються чотири 
трикутники, після яких починається 
плафон. На трикутниках малюються чо-
тири євангелісти.

На плафонах головної нави план пе-
редбачав Розп’яття Господнє, за ним  – 
Бог-Отець, що приймає Господа Ісуса 
Христа, ще далі, над входом до храму, 
безпосередньо під хорами, на тлі бла-
китного неба у вигляді небесного голуба 
мав бути зображений Святий Дух. Так 
планувалося представити на склепіннях 
головної нави собору Святу Трійцю. За-
стереження з богословського боку, що 
Свята Трійця виходила наче розділена на 
три окремі сюжети, не було прийняте до 
уваги, тому що це була ані ікона Старо-
заповітної Трійці у вигляді трьох  ангелів, 

ані Новозаповітна; три сцени виражали 
догмат, що в трьох особах – один Гос-
подь.

Тридільні плафони північної та пів-
денної бічних нав також мали бути за-
мальовані сценами на сюжети Старого 
Заповіту Біблії. Тут було шість площин, 
які добре надавалися для змалювання 
Бога-Отця, Який упродовж шести днів 
творить Всесвіт, Землю, океани, матери-
ки, рослини, тварин і людину. Ідея таких 
композицій була зустрінута схвально, 
але створені і зреалізовані конкретні 
сюжети були після розпису центральної 
нави.

Особливу увагу приділив Прахов і 
його дорадники композиціям у головно-
му вівтарі храму: розписові апсиди, кон-
хи та прилеглих стін. Конха – традиційне 
місце образу Богородиці. Сама округла 
форма конхи є неначе символом перехо-
ду від неба до землі. Перехід цей втілив-
ся в образі Пречистої Діви, яка зачала у 
своєму лоні Небесне, Боже – і народила 
тілесне, земне, покликане змінити світ і 
спасти його від панування гріха і смерті. 
Приклад Святої Софії з мозаїками Бого-
родиці Молільниці й Заступниці (Оран-
ти) та сценою Євхаристії нижче Оран-
ти (причастя Господом Ісусом Христом 
апостолів) мав бути повторений і у Воло-
димирському соборі – в малярстві конхи 
й апсиди. У нижній частині апсиди мало 
бути сідалище (трон) для архієрея під 
час Божественної Архієрейської Літургії. 
На бічних стінах вівтаря передбачалося 
зобразити шість найвизначніших святих 
отців ранньої Церкви Христової та шість 
святих вітчизняних. Це відповідало ідеї 
собору, який мав утвердити пряму спад-
коємність східноєвропейського право-
славного християнства від стародавньої 
Церкви і Візантії.
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Ідея «русскості» мала запанувати в 
малярстві центральної нави, фланкова-
ної з боків масивними стовпами, на яких 
опиралися широкі арки. Усі чотири грані 
кожного стовпа мали достатню висоту й 
ширину, щоб на кожній грані намалюва-
ти того чи іншого святого на повен зріст 
і у відповідних його санові строях. Цих 
«стовпових» постатей мало бути трид-
цять. Коли, по кількох роках праці мист-
ців, ця галерея була викінчена, і кожна 
постать обвита орнаментами різних рос-
линних мотивів, кияни й гості побачили 
доволі строкату панораму осіб, з якої ві-
ками складалося таке поняття, як «рус-
ская вєра»: «Тут ми бачимо мучеників, 
юродивих Христа ради; святих жінок; 
князів – то в пишних князівських строях, 
то у всеозброєнні; то схимників у чорних 
рясах, які відмовилися від цього світу. 
Уся історія «русской веры», усі пориван-
ня духу, який шукав правди й подвиж-
ництва, оповіджені в цих глибоко націо-
нальних постатях. Вони, незважаючи на 
свій реалізм та історичну вірність різ-
ним епохам російської історії, – напов-
нені загальнолюдським розумінням і 
яскраво виражають вкладені в них ідеї 
боротьби – і всепрощенського смирен-
ня; нестримної душевної спраги – і спо-
кою, навіяного розумінням звершеного 
доброго подвигу» [10].

Отже, при плануванні настінних роз-
писів на найбільш видне місце, де буває 
багато молільників, винесена ідея «свя-
той Руси» як компонент усієї ідеї цього 
собору. Євангельські сюжети відставле-
ні на бічні нави. З-поміж усіх можливих 
сюжетів, які Прахов подав у комітет, свя-
щенноначальство митрополії порадило 
змалювати у бічних навах сцени перед 
страстями і під час страстей Господа Ісу-
са Христа – від воскресення Лазаря до 

Розп’яття Ісуса Христа на Голгофі. Не-
відомо, чи комітет уточнював, де і як 
малювати те чи інше зображення. Мож-
ливо, отці і передали вирішувати це ке-
рівникові розписів та cамим мистцям. А 
даремно, тому що розміщення сцен між 
південною й північною навами спочатку 
було довільне і, швидше всього, більш 
пристосоване до розміру стін та числа 
персонажів на кожному зображенні, ніж 
до хронологічної послідовності подій, як 
вони описані в Євангеліях.

Ця непослідовність плану, на щастя, 
була знята, коли приступили до зма-
лювання обох бічних нав. Можливо, 
на цьому етапі енергійніше втрутили-
ся члени митрополійного комітету або 
ж корективи внесли самі мистці, яким 
було доручено розмальовувати бічні 
нави. Південна нава – вона праворуч, 
якщо увійти в собор через головні две-
рі, – повинна була містити три настінних 
сюжети: Чудо воскресення Лазаря (за-
хідна стіна), Тайна Вечеря (східна стіна), 
Вхід в Єрусалим (південна стіна). У пів-
нічній наві – вона ліворуч від входу в со-
бор – намічені були також три настінні 
композиції: Молитва Ісуса Христа про 
чашу у Гефсиманському саду (східна сті-
на), Суд Понтія Пилата над Ісусом Хрис-
том (північна стіна), Розп’яття Господа 
Ісуса Христа на Голгофі (західна стіна).

Залишалося спланувати настінні роз-
писи у західній частині головної нави, 
що обіймає простір одразу при вході в 
собор, тобто над хорами. Справа від вхо-
ду розташована хрещальня для немов-
лят і дорослих, де пізніше встановили 
киворій з мармуру з мозаїками. Тут же 
заплановано було розпис про Хрещення 
Ісуса Христа в Йордані. Над входом до 
хрещальні на стіні планувалося нама-
лювати композицію, яка дуже  цікавила 
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киян і про яку говорив увесь Київ ще 
до того, як вона була намальована в со-
борі: Хрещення князя Володимира. Про 
це хрещення ходило чимало легенд: де і 
як був охрещений князь? Тому цей ма-
люнок мав бути добре обміркований і 
відповідно виконаний. На протилежній 
стороні головної нави, тобто зліва від 
входу в собор, над сходами, що ведуть 
на хори, запланована була композиція 
«Хрещення киян у Дніпрі». Уся західна 
стіна над головним входом мала зобра-
жати Страшний суд, причому стінопис 
мав ніби «обіймати» вхідні двері звер-
ху, справа і зліва та спускатися додолу. 
Ідея ікон чи настінних мальовил на теми 
Страшного суду, яку мали споглядати всі 
молільники, залишаючи храм, була вве-
дена у християнське мистецтво з перших 
віків ранньої Церкви з дуже конкретною 
виховною метою, тому її й запланували 
серед розписів собору. 

Володимирський собор двоповерхо-
вий. Потужні чотиригранні стовпи під-
пирають другий поверх – своєрідний 
балкон, званий хорами, який у вигляді 
літери «П» обперізує інтер’єр храму з 
трьох сторін: північної, південної і за-
хідної. Хоч увесь цей простір зазвичай 
називають хорами, але власне хорис-
ти співають тільки у західній частині 
другого поверху. А північна й південна 
частини цього балкона – це невеликі за 
розміром церкви, відповідно, на поша-
ну страcтотерпців-князів Бориса і Гліба 
(синів князя Володимира) і рівноапос-
тольної княгині Ольги (бабуні князя Во-
лодимира). Згідно із загальним планом 
цілковитого килимового розмалюван-
ня всього собору, іконостаси, вівтарі, 
настінні та плафонні розписи повинні 
бути і в цих двох церквах другого повер-
ху. На цей поверх вели мармурові сходи 

з поручнями, розташовані зліва від вхо-
ду в собор. Ними кожного разу підніма-
лися співаки, реґенти і ті, хто мав слу-
жити у Борисоглібській чи Ольгинській 
церквах. За одноярусними іконостасами 
обох церков на балконах у вівтарях були 
заплановані настінні малюнки Різд-
ва Христового в Ольгинській церкві та 
Вос кресіння Христового в Борисогліб-
ській церкві. Малі куполи над вівтаря-
ми в цих храмах повинні були, згідно з 
планом, мати зображення хреста в кругу, 
від рамен якого і від круга відходили б 
зірчасті промені, сягаючи крилатих хе-
рувимів. Щодо плафонів горішніх цер-
ков, то на них намічалося зобразити 
Христа Підлітка («Отрока»), Преобра-
ження Господнє, Вознесіння Господнє, 
Перших людей в Раю, Гріхопадіння Єви, 
Вигнання Адама і Єви з Раю. На стінах 
обох церков другого поверху мало бути 
намальовано ряд святих у медальйонах. 
Імена їх були названі ще тоді, коли ма-
лярство планувалося, але виконані вони 
значно пізніше, коли була розмальована 
нижня частина собору у її центральній 
частині – середній наві. Одночасно з 
корпусом однофігурних та багатофігур-
них зображень планувалася ціла система 
декоративних композицій – орнаментів 
різноманітних мотивів, медальйонів, 
картушів. Їх добирав сам Прахов із сво-
їх подорожніх замальовок, з книжок, 
альбомів. Тут він був фахівцем і мав у 
своєму розпорядженні не тільки зразки 
візантійських орнаментів, але й назагал 
східних, включаючи так звані арабески, 
малюнки капітелей колон, проекти різь-
би по мармуру для балюстрад, форми 
колон для мармурових іконостасів тощо.

Отож, ще до початку розпису собо-
ру була виконана велика підготовча ро-
бота в рисунках. Звичайно, усе  одразу 
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передбачити було неможливо, тому пла-
нування деталей не припинялося аж до 
освячення собору 1896 року. Попередні 
рисунки зазнавали змін, корекцій. Але 
цілісна концепція розпису була сфор-
мована 1885 року, пройшовши бого-
словську апробацію членів комітету і 
мистецьку апробацію фахівців у ділянці 
образотворчого мистецтва.
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Stepovyk D.
� e History of Building and Interior Decorating of St. Volodymyr Cathedral in Kyiv

(on the occasion of the 120th anniversary of completion of interior paintings)
Abstract

� e article examines the complicated and sometimes dramatic history of building, particularly, 
interior decorating of St. Volodymyr Cathedral in Kyiv, the main patriarchal pulpit of the Ukrainian 
Orthodox Church of Kyiv Patriarchate. � is year we commemorate the 1000th death anniversary of the 
Great Prince of Kyiv Rus Volodymyr and the 120th anniversary of completion of interior paintings of the 
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Степовик Д. Історія побудови та внутрішнього оздоблення...

Cathedral. At a current estimate more than 90 painters were involved to decoration of the Cathedral in 
1885 – 1895. Kyiv Orthodox hierarchy and the society didn’t like the idea to appoint Andrian Prakhov 
the chief manager of decorative works that was imposed by St. Petersburg. � e author emphasized the 
signi� cant importance of pupils of M. Murashko Kyiv private painting school, Mykola Pymonenko and 
other Ukrainian painters in decorating of the Cathedral. Unfortunately, they were not mentioned in the 
then publications and the idea of mythical «Russian style» was dominant in architecture and painting 
in those days. 

While planning wall painting on the most conspicuous place with a large number of prayers, the idea 
of «saint Rus» was presented as the component of the main idea of the Cathedral. � e evangelical plots 
were depicted on the side naves. In the painting of the Cathedral the devotional and educative role of art 
is represented as   «pictorial Holy Scripture» and the greatness of the church history was established by 
means of painting. � e integral concept of the painting was formed in 1885 a§ er theological approbation 
by the committee members and artistic approbation by � ne art experts. 

У соборі нема жодної приземистості! Він струнко й по-
тужно підноситься вгору. Навіть у середовищі сучасної ба-
гатоповерхової забудови Києва собор «не потонув» між ви-
сотками. А якщо уявити собі його  серед  невисоких будинків 
довкілля другої половини XiX ст., то це мав бути елегантний 
красень!

В рисунку фасаду лише вузькі вікна з півциркульними 
завершеннями та три потужних арочних уступи відсилають 
глядача до аналогії з чимось візантійським. У всьому іншо-
му бачимо чисті пропорції ренесансного стилю, і чим вище 
сягає наш зір, тим це враження міцнішає. Приглядаймося 
до куполів: у них нема нічого від присадкуватості, приплюс-
нутості греко-балканських чи візантійських куполів. Більше 
того, впізнаємо у великому центральному куполі та чоти-
рьох менших обриси купола собору святого Петра в Римі, 
лише у набагато зменшених формах. Це не каплеподібні й 
не банякоподібні чи шоломоподібні куполи московитських 
храмів, а гранчасті куполи західних базилік, рівно ж давніх 
українських храмів; кожна грань широка внизу біля бара-
бана, але все вужчає, наближаючись до хреста. Грані чітко 
відділені одна від одної лініями, які вносять у будову вра-
ження чіткої пропорційності і симетричності.
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честве выдающегося украинского графика Георгия Нарбута (1886–1920) в контексте тесной 
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Annotation. � e evolution of Neo-baroque style in the works of famous Ukrainian graphic artist 
Heorhii Narbut (1886–1920) is analyzed in the context of close connection of this style with traditions 
of Ukrainian folk art.
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Модерну українську графіку ХХ ст. 
нині не можна уявити без надзвичай-
но яскравого й характерного стилю, 
що отримав серед сучасних мистецтво-
знавців влучну назву «необароко». І 
справді, цей стиль творчо розвиває й 

 переосмислює традиції, що намітилися 
в українському графічному (та й не лише 
графічному) мистецтві XVII – XVIII ст., 
тобто доби «козацького бароко», яка в 
масовій свідомості поєднується з епохою 
Гетьманщини – специфічно української 
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 козацької державності. Саме тому тво-
ри графіків-модерністів стилю необаро-
ко  – М. Кирнарського, Л. Лозовського, 
Р. Лісовського, П. Ковжуна, М. Бутови-
ча – стійко асоціюються з потужним 
національно-патріотичним струменем 
у новітньому українському мистецтві. 
Проте перше місце серед митців цього 
ряду належить, безперечно, Георгію Іва-
новичу Нарбуту (1886–1920) – творцеві 
українського необароко, якого Є.  Ма-
ланюк у своїй «Книзі спостережень» 
назвав «безпосереднім продовжувачем 
духовного мазепинства в національній 
культурі Відродження». «Це – Нарбут, 
що недаремно сам називав себе «мазе-
пинцем» і, з першим гуком Відродження 
опинившись в Києві, розгорнув був там 
величезну, стилем і духом істотно націо-
нальну творчість, розвинувши й вичер-
павши, як ніхто перед ним і по нім, наш 
«козацький» барок», – зазначав поет [9, 
с. 218].

Аналізуючи основні етапи творчос-
ті Нарбута (зокрема, у зв’язку саме з 
«мазепинською» традицією його твор-
чості), Є. Маланюк схарактеризував їх 
так: 1)  петербурзький період – Нарбут 
«в цілій своїй ще «імперській», петер-
бурзькій чинності»; 2) київський баро-
ковий період (який поет характеризує 
в наведеній вище цитаті); 3) київський 
«по-бароковий» період, «несподіваною 
смертю перерваний».

Характеристика Є. Маланюка є до-
сить чіткою і влучною (пізніші дослід-
ники, насамперед П. Білецький, теж 
виділяли в Нарбутовій творчості «пе-
тербурзький» та «київський» періоди, 
певною мірою протиставляючи їх один 
одному).  Часом у сучасній науково-по-
пулярній літературі можна зустріти 
навіть думку, що Нарбут був типовим 

«українцем 1-го березня», тобто люди-
ною, яка до Лютневої революції не вияв-
ляла особливих симпатій до українства, 
а перейнялася ними лише під впливом 
подій весни 1917 р. у Києві (типовим 
зразком такого «українця 1-го березня» 
традиційно вважається, наприклад, ге-
нерал П. Скоропадський – майбутній 
гетьман).

Подібна оцінка, однак, видається 
надто поверховою. Український – і зо-
крема необароковий – струмінь у твор-
чості Нарбута був визначений і продик-
тований уже самим походженням митця, 
тими обставинами, які з дитячих літ 
формували його як особистість. Як під-
креслював Ф. Ернст, «він був українець 
не тільки кров’ю, мовою, переконання-
ми, – українською стихією просякнуті 
й усі його твори, і формальне джерело 
його генія б’є завсіди з рідного чорнозе-
му Чернігівщини» [5, с. 14].

Якщо уважно проаналізувати твор-
чість художника, простежити її еволю-
цію від учнівських (1903–1909) до піз-
ніх (1917–1920) років, можна впевнено 
стверджувати, що до свого необароко 
Нарбут ішов тривалий час: окремі його 
риси можна виявити вже в ранніх ком-
позиціях графіка-початківця, а для тво-
рів 1914–1915 рр. (обкладинки та ілю-
страції до праць з української історії та 
мистецтва) барокові елементи вже є ціл-
ком органічними.

Проте в період 1917–1920 рр., за 
доби, коли Нарбут безпосередньо пе-
ребував у вирі українських визвольних 
змагань, необароко стало справді інди-
відуальним творчим почерком митця, 
який вирізняв його з-поміж сучасників. 
Так, П. Ковжун чітко визначив роль Нар-
бута в процесі підготовки та оформлен-
ня державних атрибутів і документів 
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України 1917–1918 рр. (зокрема, в ді-
яльності «Експедиції заготовлення дер-
жавних паперів України», що мала «про-
тягом якнайкоротшого часу виготовити 
для уряду проекти українських грошей, 
поштових марок, бандеролей, герба, 
банкових і векселевих листів, гральних 
карт – взагалі всіх цінних і документар-
них паперів, без яких не може обійтися 
ніяка держава»). В цьому аспекті Ковжун 
зазначав: «Несподіваний поворот на 
Україну Нарбута справу змінив дуже ко-
рисно: одна першорядна мистецька сила 
зуміла дати максимум мистецької енергії 
і помислів, щоби задовольнити пекучі 
графічні потреби, ще й ідеологічно ви-
ведені» [8, с. 13].

Так само П. Білецький, порівнюю-
чи роботу Нарбута в «Експедиції заго-
товлення державних паперів України» 
з композиціями інших художників цієї 

установи, зробив висновок, що Нарбут 
у цьому середовищі залишався чи не 
найталановитішим графіком. На думку 
дослідника, композиції І. Золотова по-
ряд з нарбутівськими видаються «на-
вдивовиж незграбними», в творчій ма-
нері А.  Середи помітна «певна сухість» 
тощо [2, с. 172–173]. 

Крім того, П. Білецький підкреслює, 
що для самого Нарбута робота в «Експе-
диції…» була, за словами його сучасни-
ка М. Бурачека, «не роботою, а жартом 
якимось» [2, с. 172]. Якщо взяти до уваги 
те, що жартівлива, гумористична скла-
дова є аж ніяк не останньою в культурі 
українського бароко XVII–XVIII ст., то 
можна побачити в цих словах М. Бура-
чека дещо більше, ніж просто випадкове 
враження від Нарбутової роботи (чис-
ленним тогочасним творам графіка – об-
кладинці журналу «Наше минуле», про-
ектам гральних карт тощо – притаманна 
саме гумористична, сміхова тональність, 
що помітно, наприклад, у неодноразових 
Нарбутових варіаціях на тему народної 
картини «Козак Мамай»).

Все це переконливо свідчить, що 
саме необарокова тенденція з її майстер-
ним поєднанням традицій національно-
го минулого та новаторських художніх 
експериментів виробила в творчості 
митця той неповторний «нарбутівський 
стиль», який мав безпосередній вплив 
на формування характерного «почер-
ку» українських графіків першої по-
ловини XX ст. (та й пізнішого періоду). 
Питома спорідненість цієї тенденції з 
народним світоглядом і художнім сма-
ком (до того ж виробленим упродовж 
багатьох століть) зробила творчість 
Нарбута справжнім «обличчям» укра-
їнського національного графічного (та й 
узагалі образотворчого) мистецтва, що Державний герб України, 1918 р. 
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було  особливо актуальним у період ви-
звольних змагань 1917–1920 рр., коли (за 
словами того ж П. Ковжуна) було «най-
тяжче… працювати на ідеологічно мис-
тецькім полі» [8, с. 14]. 

Зауваження Ф. Ернста про те, що 
саме «рідний чорнозем Чернігівщини» 
став головним джерелом Нарбутово-
го таланту, можна трактувати багато-
планово. З одного боку, звичайно ж, на 
формування відчуття прекрасного в 
майбутнього митця не могли не вплину-
ти мальовнича природа та побут рідно-
го краю – на чому, до речі, акцентував 
П. Білецький, цитуючи «автобіографічні 
уривки» самого художника: «В тиші де-
рев звивистими сріблястими вузеньки-
ми смужками дзюрчать два струмки – це 
річки Ловра та Рачинка. З боку правого 
берега поряд з вербами або садками при-
тулилися до пагорбів десь із п’ятдесят 
білих хаток. Вище на горбку чорніє неве-
ликий хвойний гайок. Кілька струнких, 
із голими жовто-мідяними стовбурами 
сосон вискочили над верхівками дерев і 
пишаються, красуються своїми темними 
шапками» [1, с. 12].

Прикметно, однак, що тут-таки 
П.  Білецький зауважує: в «автобіогра-
фічних уривках» Нарбута це милування 
рідними краєвидами поєднане з «еле-
гічними нотками» – мотивами туги за 
давнім «панським» минулим, як-от: «За-
мість містка колись була висока гребля з 
двома млинами й сукновальнею, але від 
усього цього залишився земляний насип 
і кілька почорнілих паль». «З цього по-
чуття могла виникнути і рано виникла 
схильність Нарбута до ретроспекції», – 
підсумовує дослідник [1, с. 12].

Не менш важливим є й інший чин-
ник. Як відомо, Георгій Нарбут – наща-
док типових для Лівобережної України 

XIX – початку XX ст. «старосвітських по-
міщиків», дрібних дворян козацько-стар-
шинського походження. Психологію та-
ких дворян надзвичайно чітко окреслив 
гетьман П. Скоропадський у своїх «Спо-
гадах»: «В усьому підкреслювалось якось, 
що ми не великороси, а малоросіяни і, як 
тоді говорилося, вельможного походжен-
ня… Політики не було, але все українське 
було нам дороге, і його трималися» [10, 
с. 387–388]. Попри всю простоту побуту 
таких «старосвітських поміщиків» («діти 
росли на лоні природи, бавилися з сіль-
ськими дітлахами, від яких ні смаками, ні 
одягом, ні поняттями не відрізнялися», – 
зауважує П. Білецький [1, с. 11]), в їхніх 
родинах зазвичай панувало шанобливе – 
аж до трепетного – ставлення до власно-
го «вельможного» минулого. Вочевидь, 
не без впливу батьків (та й сусідів-хуто-
рян) юний Георгій теж перейнявся цим 
почуттям. Ще навчаючись у Глухівській 
гімназії, майбутній художник зацікавив-
ся власним «шляхетством», що видно з 
його листа (1904 р.) до П. Дорошенка – 
чернігівського краєзнавця та археолога-
аматора, син якого Григорій був Нарбуто-
вим однокласником: «Вельмишановний 
Петре Яковичу! Ви надавали відомості 
Ол. Лазаревському для його «Опису ста-
рої Малоросії». В цій книзі між іншим є 
про х[утір] Нарбутівку – список з якоїсь 
грамоти, повідомлений Вами. Чи можу я 
щось дізнатися про рід «Нарбут»? Чи не-
має у Вас герба цього роду й чи не мож-
на його змалювати? За це буду Вам дуже 
вдячний…». Між іншим, звертає на цей 
чинник увагу й той-таки П. Білецький: 
«Думка про те, що предки його були за-
порозькими козаками, тішила, загострю-
вала інтерес до місцевих старожитностей 
і, зрозуміло, до історії Нарбутівки» [1, 
с. 16].
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До речі, зацікавлення геральдикою 
(а геральдичні мотиви зазвичай висту-
пали одним із найважливіших елементів 
мистецтва бароко – і зокрема україн-
ського) виявилося вже в юнацьких ро-
ботах графіка-початківця. Так, у вико-
наних 1903 р. ілюстраціях до «Пісні про 
Роланда» постійно виступають герби та 
геральдичні мотиви (що значною мірою 
продиктовано «лицарською», середньо-
вічною тематикою самого ілюстровано-
го твору). Але прикметно, що кінцівку 
до «Пісні…» Нарбут-гімназист оформив 
у вигляді композиції з трьох фігурних 
барокових щитків – з гербами Чернігова, 
Глухова та вензелем самого автора (літе-
рами «Г. Н.») [6, с. 164].

Навіть підліткові «авантюри» глухів-
ських гімназистів часом лише сприяли 
Нарбутовому зацікавленню старовиною. 
«Одного дня – це було, здається, 1902 
року – школярі притягли до гімназії тем-
но-бурі, зотлілі рештки шовкового ко-
зацького пояса. Виявилося, що це Нар-
бутова компанія почала справжнісінькі 
розкопи козацького валу біля свого та 
сусідніх дворів. Земля була переповне-
на людськими кістками, черепами, на-
решті витягли з землі пояс. Його забрав 
учитель словесності Ол. Нич. Малинка 
і передав до якогось музею», – зазначав 
Ф.Ернст [5, с. 19]. До речі, згаданий тут 
О. Малинка – пізніше відомий україн-
ський учений-етнограф, співробітник 
Етнографічної комісії ВУАН – теж ціл-
ком міг мати значний вплив на юного 
Нарбута, стимулюючи в нього захоплен-
ня національною старовиною.

Ближчими роками, вже після закін-
чення гімназії (1906–1907 рр.), Нарбут 
плекав задум серії композицій «Былая 
Малороссия» (надихаючись, як свід-
чить П. Білецький, шевченківською 

 «Живописной Украиной»). Хоча ці ком-
позиції виконані не в бароковому, а в 
більш реалістичному дусі (дві з них – 
«Кобзар» і «На селі» – були видані «Об-
щиной св. Евгении» на поштівках; решта 
залишилися неопублікованими), уже 
сама їхня тематика свідчить про щире за-
хоплення молодого графіка українською 
старовиною: «Сліпий з хлопчиком-пово-
дирем», «Лірник», «Краєвид Новгорода-
Сіверського», «Священна брама в Дани-
лівському монастирі» тощо  [4, с. 8–11]. 
Незакінчена «Былая Малороссия» стала 
певною учнівською віхою в становленні 
нарбутівського «необароко»; окремі її 
знахідки (наприклад, архітектурні мо-
тиви) згодом, уже будучи досвідченим 
майстром, митець використав у своїх 
творах книжкової графіки.

Цікаво, що окремі графічні елементи, 
які безпосередньо пов’язані з впливами 
українського бароко, з’являються в Нар-
бута вже на початку його «петербурзько-
го» періоду (зокрема, в 1907–1908 рр., у 
період приватного навчання у відомого 
російського графіка І. Білібіна). Хоча в ці 
роки, за словами П. Білецького, худож-
ник «власної манери ще не виробив» [1, 
с. 26], деякі його композиції немовби 
«віщують» пізніший зрілий стиль Нар-
бута. Так, обкладинка до п’єси Л.  Ан-
дреєва «Чорні маски» (1908) наскрізь 
пронизана геральдичними мотивами 
(фігурні щитки з шоломами й намета-
ми), а також властивою гравюрі бароко 
XVII–XVIII ст. алегорикою (скелет – тра-
диційний символ смерті – неодмінний 
елемент українських епітафіальних гра-
вюр часів Гетьманщини) [1, с. 27].

Так само й ілюстрації до російської 
казки «Дерев’яний орел» (1909), у цілому 
ще «такі білібінські» (за П. Білецьким) [1, 
с. 30], позначені характерно  бароковими 
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мотивами. Так, у композиції, що відтво-
рює епізод казки з польотом царевича на 
орлі, Нарбут знову використовує гераль-
дичні елементи  – герби Московського 
царства та Священної Римської імперії, 
до того ж у фігурних барокових щитках 
(подібних прийомів учитель Нарбута 
І. Білібін ніколи не застосовував у своїх 
ілюстраціях до казок). На титульному 
аркуші художник також вмістив імпро-
візований «герб» – характерний бароко-
вий картуш із зображенням моря, над 
яким у небі півмісяць і шестикутна зірка 
(типові геральдичні фігури). Крім того, 
всі сторінки книжки (як текстові, так і з 
ілюстраціями) Нарбут оздобив декора-
тивною рамкою, в якій можна побачити 
елементи як російського лубка (на чому 
наголошував П. Білецький), так і україн-
ської книжкової гравюри XVIII ст.

Новий бароковий струмінь з’яв ля-
ється в Нарбута у період його нетривало-
го навчання в Мюнхені (1909–1910 рр.). 
Характерним твором цього часу є ілю-
страція до казки В. Жуковського «Як 
миші кота ховали» (уривок з незакінченої 
поеми «Війна мишей та жаб»). Сюди, як і 
в ілюстрацію до «Дерев’яного орла», ав-
тор вводить кілька традиційних елемен-
тів гравюри бароко: «клітчаста» підлога 
кімнати (що часто фігурує, наприклад, 
у творах київського гравера XVIII  ст. 
Аверкія Козачковського), багатий орна-
ментальний декор стін, знову-таки герб 
(цього разу це вітраж на вікні з досить 
точним зображенням герба князівського 
роду Ґрімальді) [1, с. 35–37]. Щоправда, 
тут (як і в попередніх творах) барокові 
елементи ще не несуть суто українсько-
го змістового наповнення; знайомі засо-
би цього стилю художник використовує 
лише з декоративною метою, оздоблюю-
чи ними «інтернаціональні» сюжети.

Для того, щоб засвоєні Нарбутом зо-
бражальні засоби бароко нарешті потра-
пили на свій рідний, український, ґрунт, 
потрібен був своєрідний «поштовх», сти-
мул, який упритул зацікавив би молодого 
митця українською темою, «пробудив» ті 
інтереси, які зародилися в нього ще в роки 
навчання в Глухівській гімназії. Таким 
«поштовхом», безперечно, стало близьке 
знайомство Нарбута з видатними укра-
їнськими культурними діячами – брата-
ми Г. Лукомським (мистецтвознавцем) 
і В.  Лукомським (істориком-геральдис-
том). З 1912 р. Нарбут, оселившись разом 
з Г. Лукомським, «почав приглядатися 
до архітектурних пам’яток, до проекту-
вання». «Він полюбив, живучи в мене, – 
згадував Г.  Лукомський,  – архітектуру 
садиби (я захоплювався тоді Батурин-
ським палацом гетьмана  Розумовського), 

Iлюстрацiя до казки «Дерев’яний орел», 
1909 р.
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 церковки, іконостаси» [1, с. 64]. Водночас 
інтереси В. Лукомського, поза сумнівом, 
вплинули на давнє Нарбутове захоплен-
ня геральдикою. Саме з 1912 р. Нарбут 
починає оформлювати мистецтвознавчі 
та історичні праці братів Лукомських  – 
«Вишневецький замок» (1912), «Мало-
російський гербовник» (1914), «Старо-
винна архітектура Галичини» (1915), 
«Старовинні садиби Харківської губер-
нії» (1916). До кола Лукомських належа-
ла також низка інших українських істо-
риків та мистецтвознавців – насамперед 
С. Тройницький і В. Модзалевський. 
В оформленнях як їхніх праць – «Тов-
століси», «Герби гетьманів Малоросії» 
(обидві 1915 р.), так і праць братів Лу-
комських Нарбут уже практично повніс-
тю користувався стильовими засобами 

 українського бароко XVII–XVIII ст. (що-
правда, скажімо, обкладинку журналу 
«Гербовед», який виходив друком у Пе-
тербурзі за редакцією С. Тройницького 
впродовж 1913–1914 рр., він оформив у 
підкреслено «ампірному», витриманому 
в дусі початку XIX  ст., стилі; водночас 
заставки до цього ж часопису виконані 
в яскраво бароковій манері – з викорис-
танням характерних деталей орнаменту, 
військової арматури тощо) [1, с. 86].

Уже в цей час (1913 р.) Нарбут у жар-
тівливому «реєстрі» співробітників «Гер-
боведа» позиціонує себе як «мазепинець, 
полку Чернігівського старшинський 
син і гербів і емблемат живописець» [1, 
с.  86 – 87]. Прізвисько «мазепинець» 
(по ширена на той час серед російських 
офіціозних кіл зневажлива назва укра-
їнців-патріотів), судячи з усього, обране 
Нарбутом свідомо, навіть демонстратив-
но. В ці роки художник (як свідчать його 
біографи) досить часто відвідував Украї-
ну, робив ескізи та замальовки  («Вулиця 
в Чернігові», «Будинок Скаржинської 
в Лубнах», «Церква в селі Хохлівці» та 
ін.), вивчав народну творчість. Навіть 
своє весілля в січні 1913 р. Нарбут ор-
ганізував у дусі старожитніх козацьких 
обрядів, навмисне вишукуючи для цього 
на селі знавців давніх звичаїв. «З вели-
кими труднощами Нарбут здобув десь 
у повіті старого п’янюгу, що досконало 
знав всі тонкощі старовинного весілля. 
Уповноважений усіма диктаторськими 
правами, своєрідний церемоніймейстер 
разом з женихом стали тиранами всього 
дому»  [5, с. 40], – з іронією зауважував 
Ф. Ернст, посилаючись на особисті спога-
ди дружини художника (В. Кир’якової).

Ще одним «поштовхом» до розвитку 
стилю необароко в творчості Нарбу-
та стала робота над «малоросійським» 

Обкладинка до «Малоросiйського 
гербовника», 1914 р.
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відділом виставки «Ломоносов і єли-
заветинський час», організованою на 
початку 1912 р. Імператорською Акаде-
мією наук у Санкт-Петербурзі (у складі 
виставкового комітету, між іншим, були 
такі видатні українські вчені, як Д.  Ба-
галій та М. Біляшівський). У цей час ху-
дожник працював з великою кількістю 
автентичного мистецького матеріалу  – 
стародрукованими книгами, іконами, 
парсунами, козацькими прапорами та 
документами тощо [1, с. 65 – 66]. Саме ця 
напружена робота з історичними джере-
лами, поєднавшися з давнім юнацьким 
захопленням «былой Малороссией», 
стала для художника остаточним доро-
говказом у його творчих пошуках. «Така 
праця над першоджерелами, – зазначав 
Ф. Ернст, – призвела Нарбута до при-
родного, єдиного можливого висновку: 
 царська Росія, знищивши автономію 
України, стерла, виснажила стару укра-
їнську культуру» [5, с. 38].

У свідомості Нарбута все це спри-
чинило яскраву художню романтизацію 
козацької доби та її мистецького стилю. 
Ставлення графіка до українського ми-
нулого, до Гетьманщини (повною мірою 
виявлене в його композиціях) було, за 
слушним зауваженням Ф. Ернста, «не 
тверезо-критичне, а художньо-роман-
тичне» [5, с. 41].

Прикметно, що до численних своїх 
необарокових композицій 1912–1915 рр. 
Нарбут обов’язково вводив фрагменти 
«першоджерел». Найчастіше це, звичай-
но ж, герби – Чернігова на обкладинці 
«Малоросійського гербовника», роду 
Товстолісів на обкладинці «Товстолі-
сів», галицьких шляхетських родів на 
обкладинці «Старовинної архітектури 
Галичини», Харкова на обкладинці «Ста-
ровинних садиб Харківської губернії» 

(згадаймо, що для барокової книжко-
вої гравюри XVII–XVIII ст. герб – чи не 
найуживаніший атрибут). Окрім гербів, 
він використовував зображення автен-
тичних архітектурних споруд (так, чер-
нігівський Спаський собор бачимо на 
обкладинці «Товстолісів», Троїцький со-
бор – до речі, перемальований з відомої 
гравюри І.Мигури «Мазепа серед добрих 
діл своїх» 1706 р. – на обкладинці «Ма-
лоросійського гербовника»). Фігурують 
тут і копії парсун історичних діячів: 
обкладинку «Товстолісів», наприклад, 
оздобили постаті Сави Туптала й Тодо-
сії Паліїхи, обкладинку «Старовинної 
архітектури Галичини» – постать кня-
зя К.  І.  Острозького (гетьмана Велико-
го князівства Литовського, героя битви 
1514 р. під Оршею) [4, с. 42 – 44]. В окре-
мих роботах помітні чіткі впливи укра-
їнського народного живопису – ще одно-
го тогочасного Нарбутового захоплення: 
так, обличчя одного з двох козаків на об-
кладинці «Малоросійського гербовни-
ка» виконано в дусі популярних картин 
«Козак Мамай».

Крім книжкової графіки, ці ж риси 
помітні і в ужитковій графіці Нарбута, 
наприклад в екслібрисах. Характерно ба-
роковим є, наприклад, датований 1913 р. 
екслібрис П. Я. Дорошенка, в основі яко-
го стилізоване в дусі геральдики XVII ст. 
(в овальному щитку з картушем) зобра-
ження родового герба цього гетьман-
ського нащадка [1, с. 89].

Таким чином, уже впродовж 1912–
1915 рр. Нарбут, позиціонуючи себе 
«мазепинцем», «козаком», створив влас-
ний необароковий стиль як цілком ори-
гінальну художню манеру. Поєднуючи 
прямі цитати з творів українського мис-
тецтва доби козаччини з власними сти-
лізаціями й новаторськими знахідками, 
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він уже в цей «петербурзький» час за-
клав основи тієї головної ідеї своєї твор-
чості, яку Є. Маланюк назвав «духовним 
мазепинством».

Революційний 1917 рік, що приніс 
доленосні зміни в Україну, не міг не від-
битися й на настроях Нарбута. Ось яким 
запам’ятав художника в перші дні рево-
люції його приятель і колега С. Чехонін: 
«Настала революція, і Георгій Іванович 
із головою пірнає в неї... ловить горо-
довиків по горищах, мало не ночує на 
торбах у Таврійському палаці й жадібно 
ковтає події. Захлинаючись, переповідає 
промови матросів у першій Раді, що го-
ворять із трибуни з ґвинтівками в руках. 
Георгій Іванович майже не працює... в 
нього починає складатися мрія про „са-
мостійність”» [1, с. 28].

Так, саме ця мрія про «самостій-
ність»  – незалежність України – стала 

тоді головною в усім житті митця. За 
спогадами того ж Чехоніна, «Георгій 
Іванович тоді вже вирішив виїхати на 
Україну зовсім. Гадав перебратись і ляг-
ти кістьми на батьківщині, як він тоді 
говорив».

Своєрідним «прощанням з Петер-
бургом» і водночас привітом Україні 
стала остання петроградська робота 
Нарбута – аркуші «Української абетки», 
яка мала побачити світ у видавництві 
«Голіке-Вільборг». В «Абетці» він ніби 
підсумував, зібрав докупи всі свої попе-
редні творчі знахідки. Повною мірою це 
зауваження стосується і його необаро-
кових експериментів.

«Абетка» – твір багатоплановий. 15 її 
збережених аркушів надзвичайно різно-
манітні за своєю тематикою: це і лірико-
романтичні пейзажі – «Б» («башта, бик, 
бочка»), «В» («вітряк, відро, виноград»), 
«Л» («лев, лебідь, ліра»), і  розраховані 
на дітей «нісенітниці» – «Н» («негр, но-
жиці, ножі»), і казково-фантастичні сю-
жети  – «Ч» («чорти, чайник, чашка»). 
Проте в «Абетці» є чотири аркуші, по-
будовані на історичних українських сю-
жетах і оформлені в дусі гравюри бароко 
XVIII ст.: «Г, Ґ» («гетьман, голуб, ґвинт»), 
«К» («козак, кінь, корабель»), «М» («мед-
відь, монастир»), «Ф» («феєрверк»).

Композиція аркуша «Г, Ґ» практич-
но повністю повторює стиль гравюр-
панегіриків доби Гетьманщини: біля 
ґанку напівзруйнованої кам’яної спору-
ди, оздобленої гербом (родовим гербом 
Дорошенка у восьмикутному щитку з 
картушем), стоїть гетьман – сам Петро 
Дорошенко, зображений у підкреслено 
«парсунному» дусі (риси його обличчя, 
одяг, шапка, булава практично скопійо-
вані художником з відомого «волоко-
ламського портрета» кінця XVII ст.); під Аркуш «Української абетки», 1917 р.



171Українознавство №1 (54) 2015

Панченко В. Творець українського мистецького необароко

ногами гетьмана – гармата (що нагадує 
мотив «трофеїв» із згаданих панегірич-
них гравюр), а над ґанком – голуб (вико-
наний у чіткій «геральдичній» манері). 
Збоку малюнка – притулений до стіни 
великий ґвинт (в якому П. Білецький 
слушно вбачав алегорію «скріплення 
роз’єднаних частин України» як основи 
Дорошенкової політики) [1, с. 144 – 146].

Аркуш «К» більше споріднений з 
українськими народними картинами. 
Верхи на баскому коні тут зображений 
козак – у вбранні чорноморця кінця 
XVIII століття і з характерним обличчям 
«мамая»; на задньому плані – корабель, 
який нагадує зображення запорозької 
галери з відомої гравюри 1622 р. – ілю-
страції до «Віршів на жалісний погріб 
зацного рицаря Петра Конашевича-Са-
гайдачного» Касіяна Саковича [1, с. 146].

Центром композиції аркуша «М» є 
монастир – зображення брами з фігур-
ним бароковим фронтоном, оздобленим 
трираменним «патріаршим» хрестом (до 
речі, улюбленим мотивом української 
церковної архітектури XVII–XVIII ст.), 
за яким видно оформлену в тому само-
му стилі дзвіницю (з характерною «гру-
шевидною» банею) і скромний, без при-
крас, кам’яний будинок чернечих келій. 
Попереду – дещо курйозний, в умовно-
«геральдичному» дусі вималюваний вед-
мідь (діалектне медвідь) [1, с. 146 – 148].

Нарешті, в аркуші «Ф» поєднані риси 
обох улюблених Нарбутових графічних 
стилів – бароко та ампіру початку XIX ст. 
Сюжет аркуша – феєрверк, яскраві раке-
ти в нічному небі над Батуринським па-
лацом гетьмана Кирила Розумовського. 
Збоку – обвита пишним цвітом садова 
шпалера, перед палацом – силуети само-
го Розумовського (в двірському вбран-
ні й перуці) і «старосвітського» козака в 

 шароварах, шапці зі шликом і з шаблею 
при боці. Прикметно, що вміщена внизу 
аркуша буквиця «Ф» не лише вималювана 
Нарбутом у дусі барокової орнаментики, 
а й оздоблена овальним щитком з родо-
вим гербом Розумовських [1, с. 148–149].

Цілковиту рацію мав П. Білецький, 
назвавши «Абетку» водночас «підсум-
ком петербурзького періоду творчості 
майстра» і «зернами того, що він посіє 
на ниві українського мистецтва». Уже 
наступного – 1918 – року, приступаючи 
до роботи в охопленому національно-
визвольною боротьбою Києві, Нарбут 
ще більше «переосмислив» свої давніші 
необарокові прийоми, певним чином де-
мократизував їх, наблизив до народної 
малярської творчості.

Дві київські композиції 1918 р. – 
титульний аркуш до збірки  родинних 
 документів «Akta Narbutorum» [1, 
с.  158  – 162] (цікаво, що перше слово 
«Akta» художник передав не в латин-
ській, а в польській транскрипції, – воче-
видь, щоб передати в творі певну «шля-
хетську» атмосферу) і обкладинка до 
журналу «Наше минуле» [1, с. 168–170] – 
є з цього погляду особливо показовими. 
В обох творах щедро використано ба-
рокові «першоджерела»: в титульному 
аркуші до «Akta Narbutorum» – це вже 
знайомий нам портрет Тодосії Палії-
хи, в обкладинці до «Нашого минуло-
го» – композиція з гравюри-панегірика 
І. Щирського «Тріумфальне знамено» 
(група студентів Києво-Могилянської 
академії), геральдичні емблеми («козак з 
самопалом» – герб Війська Запорозького 
і родовий герб гетьмана Івана Мазепи). 
Поряд із цим Нарбут вмістив орнаменти 
народного вибійчаного вбрання (жупа-
ни на козаках, кунтуші на козáчках), сти-
лізував обличчя персонажів в умовному 
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Титульний аркуш до збiрки родинних 
документiв, 1918 р.

дусі парсун та «мамаїв». Є тут і типові 
для барокових гравюр (і для компози-
цій Нарбута 1913–1915 рр.) архітектурні 
мотиви: на титулі «Akta Narbutorum» – 
зображення церкви з села Хохлівки, на 
обкладинці «Нашого минулого» – «ма-
зепинська» церква Всіх Святих (у Киє-
во-Печерській лаврі) і палац з фігурним 
фронтоном у стилі початку XVIII ст.

Проте чи не найбільшою мірою нео-
барокові мотиви виявились у Нарбуто-
вих композиціях 1917–1918 рр., вико-
наних у рамках діяльності «Експедиції 
заготовлення державних паперів Укра-
їни» (про яку вже йшлося). Цими мо-
тивами позначений насамперед проект 
державного герба України («козак під 
тризубом») і його варіації (проекти «дер-
жавної печатки» і «печатки державного 
секретарства»).

Проект державного герба, підготов-
лений Нарбутом, поєднує два історич-
них українських національних симво-
ли: «тризуб» (символ київської княжої 
династії X–XI ст. і герб УНР 1918 р.) та 
«козак з самопалом» (герб Війська Запо-
розь кого XVI–XVIII ст.). У восьмикут-
ний щиток з розкішним «акантовим» 
картушем художник вписав постать 
«козака з самопалом» у гаптованому ві-
зерунчастому жупані (цю подробицю 
Нарбут, до речі, запозичив з першодже-
рела – печатки Війська Запорозького ча-
сів Івана Мазепи); над картушем – золо-
тий «тризуб» [2, с. 173].

Цікаво, що до свого проекту митець 
додав обкладинку, оформлену так само 
в необароковому дусі. За своєю компо-
зицією вона близька до інших творів 
Нарбута 1918 року: з лівого боку, на тлі 
краєвиду з козацькою трибанною церк-
вою, – умовне візерунчасте «родовід-
не дерево» української Гетьманщини, 
 увішане фігурними щитками з родовими 
гербами гетьманів – від Петра Сагай-
дачного до Кирила Розумовського; під 
деревом – гетьман з булавою в гаптова-
ному жупані, «козак Мамай» з бандурою 
в руках (майже точно перемальований з 
картини XVIII ст., опублікованої свого 
часу М.Грушевським) і студент Києво-
Могилянської академії. З іншого боку – 
обеліск, під яким стоїть майстровий (ко-
валь?) у фартусі й чоботях, що тримає 
овальний щиток з золотим «тризубом» 
(своєрідний «творчий автопортрет» ху-
дожника; П. Білецький влучно назвав 
цей образ «гоголівським ковалем Ваку-
лою», який, до речі, пригадаймо «Ніч пе-
ред Різдвом», «у вільний від роботи час 
займався малюванням») [2, с. 173].

Досить рясно необароковими впли-
вами позначені й проекти грошових 



173Українознавство №1 (54) 2015

Панченко В. Творець українського мистецького необароко

 знаків УНР та Української Держави – 
Гетьманату, виконані впродовж того ж 
1918 р. Тут Нарбут експериментує з уже 
знайомими елементами (гірлянди, карту-
ші, варіації на тему «тризуба»), але часом 
вводить і автентичні елементи – наприк-
лад, у банкноті номіналом у 10 гривень 
використовує орнаментальну рамку з 
гравійованого плану Києва 1638 р. (з 
книги Афанасія Кальнофойського «Те-
ратургіма»). У композиції 100-гривневої 
банкноти виступають і стилізовані в дусі 
народної картини постаті дівчини-се-
лянки в вінку, з серпом і снопом (ця але-
горія «молодої України» є чи не наскріз-
ним символічним образом рідної землі у 
тогочасній Нарбутовій творчості), і вже 
знайомого нам робітника-«Вакули», 
цього разу – з молотом, по-бароковому 
обвитим гірляндою з лаврового листя [3, 
с. 10 – 14].

Водночас митець працює над одним 
із найкурйозніших (і найбільш «нео-
барокових») своїх творів – проектом 
колоди гральних карт в українському 
козацькому стилі (оригінал проекту за-
гинув у 1950-х роках під час знищення 
«петлюрівських» документальних ма-
теріалів у Львівській науковій бібліоте-
ці імені В.  Стефаника; збереглися лише 
фотокопії). «Королями» в його колоді 
стали реальні гетьмани, перемальова-
ні з автентичних портретів, – Петро 
Сагайдачний (за відомим портретом з 
Києво-Могилянської академії), Петро 
Дорошенко (з «волоколамської парсу-
ни» кінця XVII ст.), Іван Мазепа (за мі-
ніатюрою з Літопису Самійла Величка), 
наказний гетьман Василь Дунін-Борков-
ський (за відомим портретом з колекції 
Василя Тарновського). Цікаво, що Нар-
бут, відтворюючи старовинні парсуни, 
дещо «переосмислив» їх, надав їм більш 

 невимушеного, часом навіть гуморис-
тичного звучання, а також декорував 
окремі фрагменти одягу персонажів на-
родним орнаментом (чого здебільшо-
го немає в історичних оригіналах). Над 
портретами «королів»-гетьманів худож-
ник незмінно вміщував їхні родові гер-
би, вписані в фігурні барокові щитки з 
картушами [7, с. 139 –143].

У такому ж дусі виконані й «кра-
лі»  – так само персонажі козацьких 
портретів XVII – XVIII ст.: гетьманша 
Настя Скоропадська з низкою коралів 
у руці, полковниця Тодосія Паліїха в 
намітці, з букетиком квітів, сотничи-
ха Євдокія Журавка з люстерком. Чет-
вертою – виновою – кралею в Нарбута 

Проекти гральних карт, 1918 р.
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 стала  селянська  дівчина-красуня в вінку 
з колосків, уже знайомий нам з проектів 
грошових знаків символ «молодої Украї-
ни» [7, с. 143–145].

Найбільшим гумором у Нарбута по-
значені ескізи «валетів» – типи запорож-
ців з народних картин «Козак Мамай». 
Відчайдухи-козаки з бандурою, шаблею 
або стрілами в руках ніби взяті худож-
ником з рядків народних дум та пісень. 
Найкумеднішим у проекті вийшов чир-
вовий валет – шаржований «автопор-
трет» митця: перемалювавши з гравюри 
XVII ст. портрет гетьмана Павла Тетері, 
Нарбут зобразив його в дірявій шапці 
(«шапка-бирка, зверху дірка» – прига-
даймо народні думи), з відірваним ву-
сом, з квартою горілки в руці і... з влас-
ним, нарбутівським, родовим гербом за 
спиною [7, с. 145–153].

Щодо «тузів», то їх Нарбут виконує 
також у необароковому дусі, вписуючи 

символи мастей у геральдичні картуші 
стилю XVII–XVIII ст. (прикметно, що 
для кожного ескізу митець обрав свій 
окремий варіант картуша) [7, с. 153].

І, нарешті, своєрідною «лебединою 
піснею» нарбутівського необароко стала 
ілюстрація до «Енеїди» І. Котляревсько-
го, виконана для «розкішного» видан-
ня цієї поеми, запланованого видавни-
цтвом «Друкар» (на жаль, цей проект так 
і не було реалізовано). Чубаті й вусаті 
троянці в убранні запорозьких козаків, 
озброєні шаблями та мушкетами; Еней 
у «римському» обладунку, що нагадує 
архангелів з народного іконопису; сіль-
ський вітряк поряд із капітеллю йоній-
ської колони – всі ці деталі блискуче пе-
редають настрій поеми Котляревського, 
водночас кумедний і величний. Ілюстра-
ція до «Енеїди», за словами П. Білець-
кого, «гідно вінчає шукання майстра, 
розпочаті ще в Петербурзі… Своє укра-
їнське бароко він створив» [1, с. 177].

Специфічний необароковий стиль 
Нарбута, що став його художнім доро-
говказом упродовж усього мистецького 
шляху майстра – від учнівських спроб 
початку 1900-х років до останніх (фак-
тично передсмертних) творів 1919  р.,  – 
визначив один з основних напрямів 
розвитку українського графічного мис-
тецтва від 1920-х років аж до нинішніх 
днів. «Духовне мазепинство» – органіч-
ний зв’язок Нарбутового стилю з україн-
ським національним  світоглядом, яким 
так захоплювався Є. Маланюк, – робить 
спадщину майстра особливо актуальною 
і в наш час, коли питання про самовиз-
начення, самоідентифікацію українсько-
го народу (як європейської нації) знову 
постає гостро як ніколи. «Самих глибин 
народного духу пізнав він і виявив… у 
своїх творах» – ці слова Нарбутового 

Iлюстрацiя до «Енеїди» І.Котляревського, 
1919 р.
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V. Panchenko
� e Creator of Ukrainian Neo-Baroque Art

Abstract
We cannot imagine modern Ukrainian graphics of the 20th century without such bright and 

characteristic style as «neo-baroque». It is not deniable, that Heorhii Narbut (1886–1920) stands � rst 
among its creators; Yevhen Malaniuk considered him to be the «direct developer of Mazepa’s spirit in 
national culture of Ukrainian Renaissance».

Having analyzed Narbut’s works and their evolution from early (1903–1909) to late (1917–1920) 
masterpieces, we can assert that Narbut created his «neo-baroque» style for a long period: some features 
of this style appear in his early works, and they are entirely organic for his works of 1914–1915. During 
1917–1920, when Narbut was a direct participant of the Ukrainian liberation struggle, «neo-baroque» 
became his individual artistic style.

приятеля та однодумця Ф. Ернста чи не 
найяскравіше характеризують необаро-
кові експерименти художника.
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Great interest to the Ukrainian national heritage was displayed already in early Narbut’s works: 
illustrations for «� e Song of Roland», sketches for «� e Bygone Little Russia» album, book illustra-
tions of 1908–1910 etc. � e «push», which activated Narbut’s interest to Ukrainian themes, was caused 
by his acquaintance with such Ukrainian cultural workers in St. Petersburg as H. and V. Lukomskyi, 
S. Troinytskyi, and V. Modzalevskyi. When designing their historical works, Narbut used stylistic fea-
tures of the 17th – 18th centuries Ukrainian baroque, based on big amount of authentic art material 
(ancient books, icons, folk portraits, etc.). All these facts have led Narbut’s consciousness to bright ro-
manticization of Cossack epoch and its artistic style.

1917, the year of revolution, has brought fateful changes to Ukraine and Narbut’s spiritual order 
as well. � e dream of independent Ukraine became the principal one in the artist’s life. In his works of 
1917–1920 («� e Ukrainian Alphabet», the cover of «Our Past» magazine, works for «� e Ukrainian 
State Papers Design Expedition» (projects of national coat-of-arms, banknotes, playing cards, etc.), 
illustrations to I. Kotliarevskyi’s «Aeneis» etc.) Narbut reached the peak of his original «neo-baroque» 
style, which determined development of Ukrainian graphics from 1920’s right up till the modern time. 

Український — і зокрема необароковий — струмінь у 
творчості Нарбута був визначений і продиктований уже 
самим походженням митця, тими обставинами, які з дитя-
чих літ формували його як особистість. Як підкреслював 
Ф. Ернст, «він був українець не тільки кров’ю, мовою, пе-
реконаннями, — українською стихією просякнуті й усі його 
твори, і формальне джерело його генія б’є завсіди з рідно-
го чорнозему Чернігівщини».

Якщо уважно проаналізувати творчість художника, про-
стежити її еволюцію від учнівських (1903–1909) до пізніх 
(1917–1920) років, можна впевнено стверджувати, що до 
свого необароко Нарбут ішов тривалий час: окремі його 
риси можна виявити вже в ранніх композиціях графіка-по-
чатківця, а для творів 1914–1915 рр. барокові елементи вже 
є цілком органічними.
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Анотація. У часи української бездержавності суспільна думка одним із головних пріо-
ритетів визначила пошук шляхів та засобів відновлення соборної незалежної України. Про-
стежується боротьба української еліти за права уярмленої України, створення громадських 
організацій. Аналізується діяльність українських партій та політичних об’єднань.
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Кінець ХVIII – початок ХІХ ст. стали 
часом поступової, але невпинної ліквіда-
ції ще вцілілих решток політико-держав-
ної осібності України та перетворення її 
в частину адміністративно-територіаль-
ної структури Російської імперії. 

20 грудня 1753 р. вийшов царський 
указ про поширення в Гетьманщині єди-
ного мита Російської держави, а 5 січня 
1754 р. – царський указ про скасування в 
Гетьманщині внутрішніх митних зборів, 
які поповнювали гетьманський скарб. 
Так було знищено рештки куцої фінан-
сової незалежності України. 10 листопа-
да 1764 р. царський указ оголосив про 
ліквідацію Гетьманщини та утворення 
замість неї суто виконавчої структури – 
Малоросійської колегії як органу управ-
ління Лівобережною Україною  на чолі з 
її президентом П.Рум’янцевим (діяла до 
1786 р.). 

Практично одночасно з цим ука-
зом, у 1764 р., з’явилась Новоросій-
ська губернія, до складу якої ввійшли 
Нова Сербія, Новослобідський полк, 
Слов’яно-Сербія, частина земель Мир-
городського й Полтавського полків, а 28 
липня 1765 р. вийшов урядовий указ про 
ліквідацію полкового устрою на Слобо-
жанщині й утворення з козацьких 5 гу-
сарських полків; було утворено також 
Слобідсько-Українську губернію. Тери-
торіально-адміністративна реформа, яка 
в Україні означала «крапку» в її полі-
тичній визначеності, невпинно продов-
жувалася: так, урядовим указом від 14 
лютого 1775 р. утворена Азовська губер-
нія у складі двох провінцій – Азовської 
та Бахмутської. І остаточно 7 листопада 
1775 р. оприлюднено урядовий указ про 
чинність на Лівобережній Україні «Уста-
новления о губерниях», згідно з яким те-
риторія Російської держави поділялася 

на 41 губернію. Старовинний полковий 
устрій повністю ліквідовувався. 

Останньою «кісткою в горлі» для 
царизму залишалася Запорізька Січ. 
4  червня 1775 р., якраз на Зелені свята, 
царськими військами під командуван-
ням генерала П.Текелі вона була зруй-
нована: кошовий Калнишевський, суддя 
Головатий та писар Глоба заарештовані і 
ув’язнені, саму Січ – пограбовано і спа-
лено, а козаків – розсіяно. Через два мі-
сяці, 3 серпня, маніфестом Катерини ІІ 
це беззаконня було узаконено. Прикмет-
но, що в цьому «документі», вільно чи не 
вільно, царедворці вказали на справжню 
причину свого вандальського акту: запо-
рожці «розривали залежність від Росії 
і прагнули створити цілком незалежну 
область» [16, с. 138]. В адміністративно-
територіальному устрої України також 
відбувалися нові зміни: утворено Хар-
ківське (1780 р.), Київське, Чернігівське 
і Новгород-Сіверське (1781 р.), Катери-
нославське (1783 р.) намісництва. Цар-
ським маніфестом від 2 квітня 1783  р. 
було оголошено про приєднання до Ро-
сійської держави Кримського ханства 
і натомість утворення в 1784 р. на його 
території Таврійської губернії.

Після приєднання до імперії (ма-
ніфест від 27 березня 1793 р.) Правобе-
режної України 13 квітня того ж року 
вийшов указ про утворення Ізяславської 
і Брацлавської, а також Кам’янецької об-
ластей, 17 січня 1796 р. – указ про ство-
рення Малоросійської, Новоросійської, 
Київської, Подільської і Волинської гу-
берній. На початку ХІХ ст. формування 
на теренах України нової царської управ-
лінської реальності було практично за-
вершено: указом від 27 лютого 1802  р. 
Малоросійську губернію поділено на 
Чернігівську і Полтавську, а указом від 
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8 жовтня 1802 р. Новоросійська губернія 
трансформувалась у Катеринославську, 
Таврійську і Миколаївську.

Таким чином, Україна як державно-
політична реальність на початок ХІХ ст. 
повністю припинила своє існування. На-
став тривалий, тяглістю понад століття, 
період бездержав’я. 

Цілком закономірною стала та обста-
вина, що в умовах бездержав’я україн-
ське суспільство смисложиттєвими без-
перечними пріоритетами свого розвитку 
обрало дві взаємопов’язані системи цін-
ностей: з одного боку, якомога повніше 
збереження і відтворення свого само-
бутнього традиційного способу життя, 
діяння і думання, з другого – постійно 
наростаюча за своєю глибиною та обши-
рами духовно-практична і теоретична 
думка щодо визволення України з-під 
іноземного ярма та створення власної 
незалежної демократичної держави з до-
веденням її до здійснення практичними 
діями.

У контексті політичної тяглості серед 
пріоритетів першого роду показовими є 
постійні і невпинні спроби облаштувати 
 повсякденний лад української спільноти 
за давніми звичаями, в т. ч. з управлін-
ськими та судово-правовими особливос-
тями. Наведемо показові приклади.

Після зруйнування Січі боєздатне за-
порозьке товариство опинилося за Дуна-
єм. Однак  царські кола, розуміючи, що 
без цієї військової потуги південні об-
шири імперії буде важко задовольнити, 
всіляко намагалися повернути запорож-
ців до своїх обіймів. Тому 22 січня 1788 р. 
вийшов царський указ про формування 
з колишніх запорожців Чорноморсько-
го козацького війська у межиріччі Бугу і 
Дністра. А в 1792 р. розпочалося масове 
переселення цього війська на Кубань.

Але там, попри всі царські потуги, 
створювалась і відтворювалася питома 
Україна. Цим питанням  свого часу за-
цікавилися знатні запорожці – єсаул Ба-
рилко і хорунжий Кияшко, які у 1865 р. 
склали вельми цікавий документ (на 
основі оригінальних актів і постанов 
1796 – 1816 рр. з Чорноморського ко-
зачого архіву) під назвою «Про час по-
селення колишнього Чорноморського 
козачого війська на місця, які вони нині 
займають, і про зміни, які відбувалися у 
військовому та цивільному управлінні».

Стародавні акти переконливо за-
свідчили, що саме переселення відбува-
лося організованим чином, а розселення 
проходило за зразком структури Запо-
розького війська: по 40 куренях (ста-
ницях), зокрема Катеринославському, 
Кисляківському, Іванівському, Канелов-
ському, Сергіївському, Динському, Кри-
лівському, Канівському, Батуринсько-
му, Поповичівському, Васюринському, 
Низамаєвському, Ірклієвському, Щер-
бинівському, Татарівському, Шкурин-
ському, Коренівському, Рогівському,  
Корсуньському, Кальниболотському, 
Уманському, Дерев’янківському, Пере-
яславському, Полтавському, Мишас-
тівському, Мінському, Тимошівському, 
Величківському, Леушківському, Плас-
туновському, Дядьківському, Брюхо-
вецькому, Медведівському, Платниров-
ському, Кущівському, Березанському та 
Пашківському. Інша ж «частина козаків 
поселена на границі, при кордонах», що 
засвідчувало усвідомлення козацтвом 
своєї геополітичної окремішності.

Так само за національними принци-
пами та нормами визначалися права і 
обов’язки запорозько-кубанського люду. 
У «Порядку загальної користі», ухвале-
ному 1 січня 1794 р. кошовим  отаманом 
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з військовою старшиною, полковника-
ми, бунчуковими товаришами та курін-
ними отаманами, визначалось: «Окруж-
ні правління повинні піклуватися про 
започаткування мешканцями хлібороб-
ства, млинів, лісів, садів, виноградників, 
скотарства, риболовецьких устроїв, ку-
пецтва та інших мистецтв, для сприяння 
людському добробуту. А ліси що є і пло-
дючі дерева щоб зберігати від спусто-
шення вирубкою, худобою та пожежею, 
в цілості на загальну військову користь. 
Так само поміж людьми постаючі сварки 
та бійки прилюдно розбирати, ображе-
них захищати, з наданням справедливої 
втіхи; лютих вгамовувати, лихих виправ-
ляти, сиріт та вдів захищати і у всьому 
їм допомагати; ледачих примушувати 
до працелюбства; для поширення сімей-
ного життя нежонатих до одруження 
спонукувати, супротивних владі та не-
пошануючих старійшин, за мірою зло-
чину, штрафувати, а вчинивших важкий 
злочин для законного суду присилати до 
військового управління…» [5, с. 51–56].

Таким чином, генетична пам’ять, 
менталітет і дух козацтва, його звичаєве 
право намагалися пробитися і утверди-
тися крізь будь-які пута: чи то польські, 
чи турецько-татарські, чи московські.

Власну ідентичність і самодостат-
ність, права і вольності українці намага-
лися зберегти і на законодавчому рівні. 
Саме під тиском української військово-
політичної, церковної та інтелектуальної 
еліти центральна влада вимушена була 
робити (чи робити вигляд, що робила) 
спроби кодифікувати українське право 
в імперському правовому полі. З цією 
метою працювали Комісії для укладання 
проекту нового Уложення 1728 – 1743, 
1767, 1796 років. На початку ХІХ ст. ука-
зом Олександра І була створена чергова 

Комісія, пропозиції якої, як і слід було 
очікувати, надовго загубилися в архів-
них фондах. І лише в 1993 р. зусиллями 
українських вчених-правників їх було 
оприлюднено  [18].

У такому обрізаному вигляді права 
українців зводилися лише до прав ци-
вільних: власності, промислу, спадщини, 
купівлі-продажу та ін. Інакше кажучи, 
про громадянські свободи, права люди-
ни, політичні проблеми тощо не могло 
бути й мови. Але навіть і ці регіональні 
особливості були настільки відмінними 
від загальноімперських реалій з тоталь-
ним безправ’ям простої людини, що 
вони сприймалися владою як чужорідне 
тіло у своєму організмі.

Імперська практика ставлення до 
українців скрізь і повсякчас ігнорувала 
національне правочинство. Наприклад, 
у 1831 р. на Лівобережній Україні було 
скасовано дію Магдебурзького права, а 
в 1841 р. там само заборонено викорис-
товувати норми Литовського статуту; 
у 40-х роках на Правобережній Україні 
центральна влада масово (до 64 тис.) ви-
креслила із дворянських реєстрів шля-
хетські українські роди, принижуючи 
українських людей навіть і на цьому 
рівні. Та подібні кроки царизму як на 
Лівобережній, так і на Правобережній 
Україні, на думку Д. Дорошенка і Н. По-
лонської-Василенко, мали супротивний 
і дуже корисний для української спра-
ви ефект: «Тоді серед старшини почав-
ся рух: почали розшукувати літописи, 
хроніки, договори, всякого роду акти, 
які доводили право на дворянство. Не-
зважаючи на практичну мету, ця праця 
принесла велику користь українській 
культурі, викликала інтерес до минуло-
го, збудила почуття національної гіднос-
ті» [16, с. 390]. 
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Провісником нової хвилі політичних 
намірів уярмленої України стала т. зв. 
«місія Капніста» наприкінці ХVІІІ ст. до 
європейських володарів щодо обгово-
рення її майбуття. 

Василь Васильович Капніст (бл. 
1756–1823 рр.) – поет, публіцист, громад-
ський діяч, спадкоємець старовинного 
шляхетського роду Дуніних-Борков-
ських та італійських графів грецького 
походження, палкий оборонець прав та 
вольностей України. У відповідь на ска-
сування решток української автономії 
царським урядом він пише поему «Ода 
на рабство» (1782 р.). У 1788 р. опра-
цював проект відновлення полково-
го устрою України, який був властями 
проігнорований. У пошуках союзників 
В. Капніст вирушає у 1791 р. в Пруссію, 
щоб прихилити її зверхників до україн-
ських справ. Намір був переговорити з 
канцлером Евальдом-Фрідріхом Герц-
бергом або ж навіть з королем Фрідрі-
хом-Вільгельмом ІІ. Про це свідчить 
доповідна записка канцлера до короля, 
яка просвітлює обставини та мету місії 
Капніста. Дворянин з «Російської Украї-
ни», за словами канцлера, «твердить, що 
[його] послали мешканці цієї країни, що 
доведені до крайнього відчаю тиранією, 
яку російський уряд, а саме князь По-
тьомкін, здійснювали над ними, та що 
він хотів би знати, чи на випадок війни 
вони зможуть сподіватися на протек-
цію Вашої Величності – в такому випад-
ку вони спробують скинути російське 
ярмо» [2] (переклад авт. – В. К.).

Зі змісту листа вельможі до короля 
зрозуміло, що посланець – не одинак, а 
представник певної спільноти – україн-
ської еліти – і представляє її позицію, яка 
при повстанні здатна виставити прак-
тично водночас збройну силу приблизно 

у 30 тис. козаків. Для канцлера після пе-
ремовин, поза всяким сумнівом, постала 
серйозність намірів і української шлях-
ти, і козацького народу покласти край 
чужоземному пануванню. Єдине, в чому 
канцлер застерігає свого короля, так це 
те, чи не може бути візит посла прово-
кацією російського двору, тобто, що він 
є емісаром, підісланим «для зондування 
тут ґрунту»; «хоча по ньому цього не ви-
дно», – закінчує свого листа канцлер. 

Практично одночасно з місією 
В.Капніста до Берліна зі своїми політич-
ними вимогами українська еліта звер-
талася і до петербурзької влади. Попри 
зрозумілі вірнопідданські ноти укра-
їнського дворянства, не можна не по-
мітити глибокий внутрішній спротив 
імперському гніту. Принаймні саме таке 
враження складає «Записка о нуждах 
малоросійського дворянства», ухвалена 
шляхетським зібранням Чернігівщини 
14 серпня 1801 р. для подання імпера-
тору Олександру Павловичу (Олексан-
дру І).

Лейтмотивом «Записки…» є про-
хання не відміняти в Україні дію Литов-
ського статуту як основи судочинства 
та місцевого самоврядування. Зокрема, 
йдеться про вибраність посадових осіб 
на всіх рівнях губернського управління, 
пільгові подання та митні збори, пов-
новаження земських повітових судів 
тощо. До речі, чернігівчани нагадали 
спадкоємцю трону, що його бабуся, ім-
ператриця Єлизавета ІІ, «высочайшим 
указом 1786 года апреля 23 дня издан-
ном, соблаговолила в Малой России в 
губернском городе Чернигове назна-
чить быть университету и на создание 
того денег…». І виборна рада продовжує 
далі: «но сим высочайшим и нам и на-
шему юношеству благотворением доселе 
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осчастливлены» [4, с. 341], тобто ніяких 
грошей виділено не було. Чи варто гово-
рити про те, що й інші прохання україн-
ців та царські обіцянки-цяцянки, як за-
вжди, загрузли в імперському затхлому 
болоті.

Того ж 1801 р. на зборах дворянства 
Роменського повіту низку доленосних 
питань для України порушив відомий 
громадський діяч В. Полетика. До цієї 
теми він неодноразово повертався і в 
своїх наступних виступах на різних зі-
браннях, а також у теоретичних  розду-
мах.

Василь Григорович Полетика (1765–
1845 рр.), син відомого громадсько-по-
літичного діяча, українського автоно-
міста  Григорія Андрійовича Полетики 
(1725–1784 рр.), продовжив справу сво-
го батька як захисника прав і свобод 
України, збирача історичних документів 
та стародруків. Син і батько Полетики 
вважаються одними з можливих авторів 
«Історії Русів».

В.Полетика обіймав низку виборних 
та управлінських посад, був предводите-
лем дворянства Роменського краю, брав 
активну участь у громадському житті 
краю. Але в центрі його помислів – рідна 
Україна, її минуле та майбутнє. Один із 
найзначніших трактатів В. Полетики  – 
«Записка про початок, походження та 
гідність Малоросійського дворянства», 
що була надрукована в 1893 р. в «Киев-
ской старине».

В. Полетика стоїть на тому, що влас-
ному дворянству Росія ще залишила дея-
кі права, але «права, вольності і свободи 
малоросійського народу повністю віді-
брані» [15, с. 243]. Імперські закони – не 
наші, вони супротивні законам України, 
несправедливі щодо її громадян, – мір-
кує політик. Доповідач постійно веде 

мову про славне минуле України, діяння 
її вождів, народні звитяги, цілісність і 
соборність країни, нагадує про 360 тис. 
козацького війська – непереможну міць 
України. І знову Г. Полетика нарікає на 
невиконання імперською владою обіця-
нок відкрити в Україні університети та 
військові школи, бідкається про занепад 
у краї загалом.

Для самого патріота немає ніякого 
сумніву в тому, що загальна, всебічна і 
вища освіта має бути національно орі-
єнтованою. У своїй промові на дворян-
ських зборах у Полтаві 19 грудня 1802 р., 
закликаючи владу і громадськість від-
крити новий навчальний заклад євро-
пейського типу, він виголошує: «Я споді-
ваюсь, що добродійний Уряд дозволить 
нам на будинку, створеному для цього 
училища, власними руками написати: 
школа  ВІТЧИЗНИ  (підкреслено і наго-
лошено В. Полетикою. – В. К.), і що в ній 
нічого пропущено не буде для вдоскона-
лення виховання. – Діти наші будуть, під 
нашим наглядом, зростати і вдоскона-
люватись в науках і благочесті. – У вчи-
телях своїх знайдуть вони для себе про-
світителів, а в нас самих приклади всіх 
патріотичних чеснот» [15, с. 248].

Із самого початку ХІХ ст. практично 
на теренах всієї України, як у межах Ав-
стрійської, так і Російської імперій, по-
чали виникати різноманітні громадські 
об’єднання, котрі серед головних своїх 
завдань ставили питання і політичної 
трансформації, навіть кардинальної змі-
ни існуючого ладу. З огляду на тоталь-
ність імперської наруги над поневоле-
ними народами такі товариства мали як 
загальногромадянський, так і етнонаціо-
нальний характер. Втім у товариствах 
обох напрямків неодмінною складовою 
було і залишалось «українське питання». 
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З часом, однак, більш організованими та 
авторитетними ставали власне україн-
ські об’єднання з осердьовим напрям-
ком своєї діяльності на здобуття держав-
ної незалежності.

Так, у 1814 р. в Одесі грецькими па-
тріотами засновується визвольна орга-
нізація «Філіка Етерія», у 1815 р. в Пере-
мишлі організовується перше українське 
просвітницьке товариство, 9 лютого 
1816 р. в Петербурзі створюється «Союз 
спасения» – перша таємна організація 
дворянських революціонерів. На той 
час знаковою стала подія 1818 р. на ко-
лишній Гетьманщині: видання у Харкові 
«Украинского вестника», у якому дру-
кувалися твори відомих просвітителів і 
вчених – В. Каразіна, І. Срезневського, 
П. Любавського та ін. У тому ж році в 
Петербурзі розпочинає свою діяльність 
«Союз благоденствия» – таємне дворян-
ське революційне товариство. 

На початку 20-х років зібрання ро-
сійських офіцерів оформилися в Північ-
не товариство декабристів у Петербурзі. 
Аналогічно  на території України вини-
кло Південне товариство декабристів, у 
складі якого було створено Тульчинську 
управу на чолі з П. Пестелем, Кам’янську 
управу (керівники – В. Давидов, С. Вол-
конський), Васильківську управу (керів-
ники – С. Муравйов-Апостол, М. Бесту-
жев-Рюмін). Щорічні наради протягом 
1822–25 рр. відбувалися у Києві.

Північне товариство, за конститу-
ційним проектом Н. Муравйова, обсто-
ювало принципи облаштування Росії як 
конституційної монархії і федеративної 
держави. Росія ділилася на 14 держав 
та 2 області, а серед них передбачало-
ся створення чорноморської держа-
ви з центром у Києві (3,465 млн. чол.) 
й «Української держави» з центром у 

 Харкові (3,5  млн.  чол.). Ці дві держави 
мали право вирішувати всі проблеми 
свого внутрішнього життя та управлін-
ня, за винятком чеканки монет, міжна-
родних відносин та воєнних дій: «Фе-
дерація Муравйова за досконального 
вивчення її проекту по суті означала 
унітарну державу без надання дійсної са-
мостійності державам, цілком залежним 
від центральної влади».

Свій варіант майбутньої конституції 
Росії запропонував також фактичний го-
лова Південного товариства Павло Пес-
тель. І хоча серед його членів було багато 
офіцерів-українців та місцевих поміщи-
ків, майбутня держава бачилась виключ-
но єдиною і неподільною, без будь-яких 
натяків на федералізм та права народів. 
Загарбані Закавказзя, Україна, Бессара-
бія та ін. були необхідними з господар-
чих або стратегічних міркувань. Для ро-
сійського ж люду передбачалися рівність 
громадян перед законом, ліквідація крі-
пацтва тощо.

Таким чином, у прогресивних мріях 
суспільного поступу декабристів Украї-
на була гідна лише згадки як матеріал 
для розвитку Росії.

Нові політичні ідеї нерідко обгово-
рювалися в різноманітних гуртках, клу-
бах та ложах напівмасонського та масон-
ського спрямувань у Києві, Чернігові, 
Харкові та інших містах. Так, наприклад, 
у 1823 р. дворянами із Слобідської Украї-
ни братами Петром та Андрієм Борисо-
вими разом із волинянином Юліаном 
Люблінським було засновано «Товари-
ство З’єднаних Слов’ян». Його учасники 
пропагували (програмні документи  – 
«Правила», «Клятвенна обіцянка») ство-
рення вільного союзу слов’янських на-
родів: Росії, Польщі, Богемії, Моравії, 
Сербії, Молдавії, Волощини,  Далмації, 
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Кроації, Угорщини і Трансільванії, 
увільнення від абсолютистської влади, 
подолання національного антагонізму 
між деякими слов’янськими народами, 
широку політичну автономію їхніх дер-
жав [1, c. 297–298]. Україна як майбутній 
член федерації у планах товариства не 
згадувалась.

У 20-х роках ХІХ ст. з полтавських 
інтелектуальних зібрань викристалізу-
валося таємне політичне товариство під 
головуванням повітового маршала дво-
рянства Василя Лукашевича, який склав 
його програмний документ «Катехізис 
автономіста». Організація дотримува-
лася виразно автономістсько-сепара-
тистських тенденцій, а до катехізичного 
для цього гуртка запитання: «Де сходить 
Сонце?» – відповідь була лише одна: в 
«Чигирині», тобто гетьманській столиці 
України [1, с. 298]. Головним своїм за-
вданням українські патріоти бачили від-
рив України від Росії і створення її феде-
рації з Польщею. Вельми близькими до 
полтавських патріотів позиціями керу-
валися також члени таємного демокра-
тичного гуртка в Гімназії вищих наук, 
що діяв у 1827–30 рр. в Ніжині.

Геній Івана Котляревського (1768–
1838 рр.), який своєю «Енеїдою» по-
вернув кожному українцю гідність та 
гордість за самого себе, велична когорта 
його сучасників та подвижників: Кость 
Пузина (1790–1850 рр.), Михайло Ма-
каровський (1783–1846 рр.), Остап Ру-
диковський (1784–1854), Павло Білець-
кий-Носенко (1774–1856 рр.), Олександр 
Корсун (1818–1891 рр.), Кость Дими-
трашко (1814–1886 рр.), Василь Гоголь 
(1777–1825 рр.) і ще велика спільнота 
інших творців нової української культу-
ри на весь світ возвеличили живу укра-
їнську мову, неповторність українського 

життя і самодостатність української лю-
дини. Подібну долю більшість україн-
ських істориків, політологів, філософів 
відводять уславленій «Історії Русів», але 
вже в царині історико-політичній.

«Історія Русів» – блискучий політич-
ний трактат», – зауважує Н.Полонська-
Василенко [16, с. 391]. «Історія Русів»  – 
це найвизначніший твір української 
національно-політичної думки», – на-
голошує Валерій Шевчук [20, с. 15]. 
«Історія Русів» істотно вплинула на 
подальшу гуманітарну науку, навіть 
на формування нових світоглядних 
цінностей. Йдеться, зокрема, про 
О.Бодянського, О.Пушкіна, М.Гоголя, 
Т.Шевченка, А.Метлиневського, М.Кос-
томарова, П.Куліша, М.Драгоманова, 
М.Чайковського, В.Барвінського та бага-
тьох інших знаних постатей і пересічних 
громадян. Очевидно, слід погодитися з 
думкою Валерія Шевчука, причина цього 
полягає в тому, що «основна засада тво-
ру – натуральне, моральне та історичне 
право кожного народу на самостійний 
державно-політичний розвиток, а бо-
ротьба українського народу за визволен-
ня – головний зміст книги» [20, с. 18].

До цього часу достеменно не відомо, 
хто саме є автором «Історії Русів». Коли 
в 1828 р. члени Стародубського суду 
Лайкевич та Гамалія описували в міс-
течку Гриневі на Чернігівщині бібліоте-
ку племінниці Олександра Безбородька, 
вони знайшли невідомий рукопис, який 
показали знаним людям. І відразу з ньо-
го почали робити і поширювати спис-
ки, що свідчило про неабиякий інтерес 
до твору, аж поки Осип Бодянський не 
оприлюднив його друком у 1846 р. в Мо-
скві спочатку в «Чтениях Общества Ис-
тории и Древностей Российских», а по-
тім і окремою книгою. 
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Серед імовірних авторів «Історії 
Русів» називають відомих знавців ста-
ровини: Г.Кониського, батька і сина 
Полетиків, А.Худорбу, О.Безбородька, 
М.Рєпніна та ін. Істина, очевидно, по-
лягає в тому, що знайдений у бібліоте-
ці текст є кінцевим варіантом тривалої 
праці не одного, а декількох дослідників, 
однодумців за поглядами та політични-
ми орієнтаціями, знавців джерельної та 
епістолярної спадщини, глибоко еру-
дованих у класичній та сучасній літера-
турі, патріотів України. Принаймні та 
обставина, що в передмові до самої «Іс-
торії  Русів» згадано імена Г. Кониського 
та Г. Полетики як авторів твору, робить 
ідею одноосібного авторства не такою 
вже й безсумнівною.

«Історія Русів» подає історію Украї-
ни від найдавніших часів до сучасності, 
критично спираючись на існуючі дже-
рела та історичні версії різних авторів. 
Для автора Русь – це Україна, тому події 
в ній  – то і є власне українська історія. 
І надалі всі зусилля українського наро-
ду були спрямовані на боротьбу проти 
чужинців, оборону власної Вітчизни, 
захист прав, вольностей і свобод її гро-
мадян. Тим-то автор «Історії Русів», на 
що звернув увагу ще М. Драгоманов, ви-
ступає не лише як український патріот-
незалежник, а як оборонець прав кон-
кретної людини. 

Перша половина XIX ст., таким чи-
ном, являла собою цілу палітру погля-
дів та проектів щодо шляхів розвитку 
України. Настання доби бездержавнос-
ті, з одного боку, і включення України в 
структуру Російської імперії – з другого, 
викликало великий розумовий розбрат 
і спонукало робити особистий вибір. 
В таких умовах поставали найрізнома-
нітніші варіанти, включно з полярно 

 протилежними: від закликів покласти 
всі сили, навіть життя, задля України до 
ідеї примирення з новими політичними 
реаліями і лаштувати своє життя відпо-
відно до накладених Росією норм і пра-
вил.

Напрочуд глибоко і чітко вирізнив 
головні напрямки розвитку української 
національно-політичної думки у першій 
половині XIX ст. блискучий мислитель 
Юліан Охримович, безжалісно страче-
ний більшовиками у свої 29 літ.

Ю. Охримович народився 1893 р. в 
Стрию. Навчався в гімназіях Львова та 
Коломиї, з 1911 р. – на філософському 
факультеті Львівського університету, 
брав активну участь у діяльності Укра-
їнського Студентського Союзу. Початок 
війни 1914 р. застав у своєї рідні на Над-
дніпрянщині, в 1915–1916 рр. перехову-
вався в Мелітополі і Криму. Саме там 
для нелегальних студентських громад 
у Києві та Москві він пише «Короткий 
нарис розвитку української національ-
но-політичної думки  в XIX ст.», перша 
частина якого з’явилася друком у 1918 р. 
накладом видавництва «Серп і Молот». 
Планувалася також друга і третя части-
ни книги, та їхня доля невідома. Брав 
активну участь у визвольних змаган-
нях 1917–18 рр., у 1919–21 рр. був учи-
телем жіночої школи в Мелітополі, яка 
його стараннями українізувалась. Як 
сповістили його приятелі, «наш Юль-
чик ще 10.X. 1921 «отправлен» на той 
світ…»  [19]. Передмова Ф. Федорціва 
була написана 19 лютого 1922 р.

Ю. Охримович виділив чотири го-
лов них напрямки української націо-
нально-політичної думки першої поло-
вини XIX ст. [14]:

1) Перша течія була сформована си-
лами людей, які відреклися від усього 
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українського; їхня ідеологія – «це мос-
ковський націоналізм, рабська погорда 
до всього українського, особливо до по-
літичного українства. Вони являються 
продуктом денаціоналізації і взагалі па-
нування одної нації над другой». І дони-
ні такі перевертні є напрочуд помітною 
силою, докладаючи до своєї лютої нена-
висті до всього українського ще змогу 
завдяки своєму становищу впливати на 
перебіг суспільно-політичних процесів.

2) «Другий напрямок» творили укра-
їнці-декабристи, що в ім’я загально-дер-
жавного поступу нехтували рідним на-
родом і його національними інтересами: 
мовляв, проблема уярмлених народів 
є надуманою, псевдопроблемою: вони 
ж бо повністю перейняті загальноро-
сійським прогресом. Українська справа 
для них не просто зайва, але й шкідли-
ва, оскільки заважає їхнім благородним 
«начинаніям».

3) До третьої течії належали піоне-
ри українського літературного відро-
дження. Вони знову були духовними 
батьками «українофільства», «що ство-
рило українську літературу, а почасти й 
науку, але все стояло осторонь політи-
ки, намагаючись всіма силами доказа-
ти, що українство це чисто культурний 
рух». Відтак Ю. Охримович, з огляду на 
величезну будительну роботу таких ді-
ячів, вказує на їхню націєтворчу роботу, 
підводячи українців з колін і виводячи 
їх із задвірків на широкі шляхи історії. 
Роль духовного чинника як вирішальної 
онтологічної підстави національно-ви-
звольного руху анітрохи не змінилася і 
донині.

4) Четвертий напрямок і є, за суттю 
своєю, визначальним для українського 
державотворення, а його духовні бать-
ки – гурток Лукашевича та  сподвижники 

ідеї, подальші знакові віхи – Кирило-
Мефодіївське братство, Т.Шевченко, 
М.Драгоманов, галицька радикальна та 
українська революційна партії. Цей на-
прямок «подає руку сучасному україн-
ському автономізму й самостійництву».

Мудрість мислителя дала можли-
вість виокремити дійсно весь спектр по-
літичних течій і є унікальною в тому, що 
до політичних напрямків він зарахував 
не тільки течії національно-визвольно-
го ґатунку, але й ворожі, супротивні їм, 
антиукраїнські. Без врахування цього 
чинника не можна до кінця зрозуміти 
труднощі і перепони, які доводиться до-
лати свідомому українству у досягненні 
визначеної мети і в наш час.

Своєрідною концентрацією інте-
лектуальних зусиль патріотичної укра-
їнської еліти Києва, котра мріяла про 
незалежність України, була діяльність 
Кирило-Мефодіївського товариства чи, 
як його іменували в поліційних паперах 
1847 р., Українсько-Слов’янського това-
риства.

Початки організації та концептуаль-
ної діяльності Товариства відносять-
ся до весни 1846 р., коли в спілкуванні 
між собою М.Гулака, В.Білозерського, 
П.Куліша, О.Марковича, М.Костомарова 
зароджується ідея створення товариства, 
яке б ставило собі за мету об’єднання 
слов’янських народів у федерацію на 
принципах рівності націй та ліквідації 
кріпосництва. У квітні до Товариства 
приєднується Т.Шевченко, який щойно 
приїхав до Києва з Петербурга.

На той час М.Костомаров був обра-
ний (28 травня) професором російської 
історії Київського університету, і пере-
важно на його долю випала розробка 
ідеології та програмних завдань Товари-
ства. Народився він 16 травня 1817 р. у 
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селі Юрасівка на Слобожанщині, навчав-
ся в Харківському університеті, де спіл-
кувався з І.Срезневським, П.Гулаком-
Артемовським, А.Метлинським та 
іншими діячами української культури. 
Саме в цей час у нього сформувалися 
світоглядні принципи, котрі він втілив 
у програмних документах Товариства 
і вір ним яким залишився аж до своєї 
смерті 19 квітня 1884 р. в Петербурзі.

До київської професури М. Костома-
ров встиг попрацювати викладачем гім-
назії і пансіонів Рівного та Києва, вивчав 
причини та характер унії, особливості 
народної поезії, написав драму «Сава Ча-
лий» (1832 р.) і трагедію «Переяславська 
ніч» (1841 р.), активно виступав як кри-
тик та оглядач літературного процесу в 
Україні («Обзор сочинений писанных 
на малорусском языке» (1842 р.)) та ін. 
Тому його шлях до Товариства був ціл-
ком закономірним.

Статут самого Товариства склав Ва-
силь Білозерський (1825–1899 рр.). У 
статуті йдеться про слов’янську єдність 
незалежно від релігійних переконань, 
самодостатність кожного з народів 
федерації, примирення між ними роз-
біжностей, керування євангельськими 
правилами любові, смирення і терпін-
ня. В ньому ж формулюється україн-
ська національна ідея, котра витікає з 
традиційного українського волелюб-
ства. Логіка викладу полягала в тому, 
що Україна «не знала ні царя, ні пана», 
бо вони  були чужими, тобто неукраїн-
цями: «справжній українець не любить 
ні царя, ні пана і знає одного Бога» [7, 
с.  258]. Саме в цьому полягає особли-
вість української місії в світі, оскільки 
народ спілкувався з Богом без посеред-
ників, а  тому пани-царі йому не по-
трібні, маємо, таким чином, своєрідний 

переспів давньої ідеї про  богообраність 
одного з народів.

Головні програмні ідеї та принципи 
Товариства розробив М.Костомаров. 
Це, насамперед, «Книги битія україн-
ського народу» та дві відозви: «Брати 
Українці» і «Брати великоросіяни і по-
ляки». «Книги» – це своєрідний «Закон 
Божий» для українського народу; вони 
написані як наслідування смислового 
ряду, ритміки та призначення Святого 
Письма і забарвлені у народний стиль. У 
«Книгах» осередьовою складовою є істо-
рія й історіософія українського народу, 
призначенням – формулювання цілей та 
завдань Товариства, кінцевою метою – 
незалежність України.

М.Костомаров в афористичному 
стилі викладає засадничі положення То-
вариства: федералізм, терпимість, рів-
ність між народами, подолання перепон 
на шляху до людського щастя. Так, усіх 
слов’ян гнітять, – констатує автор, – але 
це робить сила, ворожа для них, не їх-
ньої природи. М.Костомаров алегорич-
но називає  пригноблювачів «німці», але 
це не етнонім – а позначення верхівки 
імперської влади, яка і в Росії є за сво-
їм етнічним походженням чужозем-
ною. І панує «деспот кат» над народами 
слав’янськими, калічить добру їхню на-
туру. Саме у вивільненні слов’ян і поля-
гає месіанське призначення українсько-
го народу:

«103. Бо голос України не затих. І 
встане Україна з своєї могили і знову 
озоветься до всіх братів своїх Слав’ян, і 
почують крик її, і встане Слав’янщина, 
і не позостанеться ні царя, ні царевича, 
ні царівни, ні князя, ні графа, ні герцо-
га, ні сиятельства, ні превосходитель-
ства, ні пана, ні боярина, ні крепака, ні 
холопа – ні в Московщині, ні в Польщі, 
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ні в  Україні, ні в Чехії, ні в Хорвутан, ні у 
Сербів, ні у Болгар…

104. Тоді скажуть всі язики, показу-
ючи на те місце, де на карті буде нама-
льована Україна: «От камень, него же на 
берегоша зиждущії, той бисть во главу 
угла» [8].

Зрозуміло, що це була романтич-
на мрія пригноблених людей. Своїми 
душевними пориваннями вони хотіли 
змінити світ, не шкодуючи самих себе, а 
жорстока реальність жорстоко покарала 
їх: суди, заслання, відлучення від робо-
ти тощо. Втім серед самих мефодіївців 
було тверде розуміння шляхів досягнен-
ня мети. «Ясно, зрештою, – зауважував 
В.Білозерський, – що окреме її [України] 
існування неможливе; вона буде зна-
ходитися між кількома вогнями, її бу-
дуть тіснити і вона може мати гіркішу 
долю, ніж мали поляки» [7, с. 269]. І, на 
жаль, до цього часу українці не можуть 
розв’язати цю проблему повністю.

Ідеї кирило-мефодіївців не були 
спонтанним, випадковим явищем у сус-
пільній думці. Після карного вироку 
влади члени Товариства не здалися, а 
продовжували жити і творити згідно зі 
своїми переконаннями. Безперечно, в 
ідейно-світоглядній правильності обра-
ного українськими патріотами погляду 
на майбутнє слов’ян переконливо за-
свідчили події, відомі як «весна народів» 
у Європі, зокрема революція 1848–49 рр. 
у Габсбурзькій імперії. Вагомими стали 
наслідки у здобутті її українським насе-
ленням громадянських та національних 
свобод: у березні 1848 р. угорський сейм 
відміняє кріпосне право на Закарпатті, 
а в квітні–травні того ж року кріпосне 
право було ліквідоване у всій імперії, 
зокрема і в Східній Галичині. У червні 
1848 р. у Празі збирається Слов’янський 

конгрес, скликаний з метою досягти 
слов’янської єдності у боротьбі за націо-
нальну незалежність. Фактично йшлося 
про практичне втілення програмних за-
вдань, які ставили перед собою і члени 
розгромленого Кирило-Мефодіївського 
товариства.

«Весна народів» вдихнула політичну 
свіжість і в західноукраїнські землі. 23 
квітня 1848 р. у Львові українська шлях-
та організовує свій об’єднавчий орган 
«Руський собор», а 2 травня виникає 
перша українська організація – Головна 
руська рада, виходить (15 травня) пер-
ший номер української газети «Зоря 
галицька». Для Європи загалом і для 
Украї ни зокрема (нехай і не всієї, а лише 
у Львові і Новому П’ємонті) настали нові 
часи. І заскорузла система влади в Росій-
ській імперії також мусила реагувати на 
ці неприємні для неї обставини.

Вже в 1855 р. Олександр ІІ дару-
вав амністію більшості членів Кири-
ло-Мефодіївського товариства. У кінці 
1857 р. повертається звільнений із за-
слання Т.Шевченко. В Петербурзі зно-
ву зібралися П.Куліш, М.Костомаров, 
В.Білозерський, Т.Шевченко, які про-
довжили свою творчу і політичну ді-
яльність. Волею долі, таким чином, 
імперська столиця стала «духовним 
осередком» українського національного 
руху» [16, с. 310]. По суті справи, йдеться 
про новий етап боротьби за національ-
не визволення, створення ефективної 
ідеології досягнення мети. І чи не най-
прикметнішу роль у цьому відіграв ви-
значний громадський діяч, письменник, 
історик, перекладач і видавець П. Куліш.

Пантелеймон Олександрович (Пань-
ко Олелькович) Куліш народився 7 серп-
ня 1819 р. у містечку Вороніж на Глу-
хівщині у заможній козацькій  родині, 
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навчався в Київському університеті, як 
член Кирило-Мефодіївського товари-
ства у вересні 1847 р. був засланий на 
три роки в Тульську губернію без права 
писати. Активно займався науковою та 
літературною працею в Петербурзі, Вар-
шаві, Відні. Оселившись на власному ху-
торі Мотронівка на Чернігівщині, багато 
працював також над перекладами та лі-
тературною творчістю.

Творча і наукова спадщина П.Куліша 
величезна; недарма ж І.Франко у пле-
яді українських корифеїв вважав його 
«першорядною зіркою». Ось лише деякі 
віхи його творчості. Мандруючи в моло-
ді роки Україною, П.Куліш пише поему 
«Україна» (1840 р.) та історичний ро-
ман «Михайло Чернишенко или Мало-
россия восемьдесят лет назад» (1843 р.), 
роман «Чорна рада. Хроніка 1863 року» 
(перша редакція 1845–46 рр., окремі ви-
дання українською і російською мовами 
1857 р.), збирає і видає збірку «Украин-
ские народные предания» (1847 р.). В 
Петербурзі друкує глави з фундамен-
тальної праці «Опыт биографии Нико-
лая Васильевича Гоголя» (1852–54 рр.), 
енциклопедичні «Записки о Южной 
Руси» в двох томах (1856 р.; третій том 
вийшов у 1876 р. у Москві). Вже в цьому 
виданні було застосовано розроблений 
П.Кулішем український правопис, який 
докладно було розтлумачено у «Грама-
тиці» (1857 р.) письменника – одному з 
перших українських букварів. Пізніше 
видає тритомне дослідження «История 
воссоединения Руси» (1873–74 рр.). За 
станом здоров’я повернувшись в Мо-
тронівку, пише низку соціально-філо-
софських праць, зокрема «Хуторская 
философия и удаленная от света поэзия» 
(1879 р.), брошуру «Крашанка руси-
нам і полякам на Великдень 1882 року», 

 тритомну історичну працю «Отпадение 
Малороссии от Польши» (1888–90 рр.). 
П.Куліш творить оригінальну лірику, 
поеми і драми, постійно виступає з літе-
ратурно-критичними статтями. Митець 
перекладає і переспівує знаних євро-
пейських поетів – Й.Гете, Ф.Шиллера, 
Дж. Байрона та ін. Поза сумнівом, осіб-
но стоїть його титанічна праця над пе-
рекладом Святого Письма, який після 
численних житейських негараздів було 
таки зроблено. Так, завдяки П.Кулішу і 
віденському українцю І. Пулюю україн-
ський народ отримав перший науковий, 
літературно досконалий переклад Біблії 
сучасною українською мовою. Друга по-
ловина 50–60-х років наскрізь просякну-
та організаційною та творчою роботою 
соціально-політичного спрямування, 
консолідацією українських творчих сил. 
У 1860 р. в Петербурзі він видає україн-
ський альманах «Хата». Спільними зу-
силлями з Т.Шевченком, В.Білозерським 
і М.Костомаровим вдалося організувати 
журнал «Основа» (1861–62 рр.). Обидва 
видання стали могутнім українським (за 
мовою, проблематикою, орієнтаціями) 
променем в імперському мороку.

Для П.Куліша Україна, так само, як і 
для Т. Шевченка, – святе сакральне на-
чало, об’єкт безмежної любові і водночас 
страждань за її негаразди. Програмний 
вірш письменника так і зветься «Святи-
ня». «Годі, браття, сумувати! Ще не вмер-
ла наша Мати!» – звертається до сущих 
поет. Він переконаний, що її чекає краща 
доля, бо не було в світі людей завзятіших 
і славніших від козаків, що народ, який 
має таке героїчне минуле, може мати ще 
краще майбутнє.

Свої патріотичні позиції П.Куліш 
обґрунтовує науковими досліджен-
нями – історичними, політичними, 
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 філософськими. Йдеться, зокрема, про 
цикл світоглядно-філософських нарисів 
«Листи з хутора», вперше опублікованих 
в «Основі» 1861 р. В них досліджують-
ся цінності традиційного українського 
устрою життя і його деформація при-
йшлою (міською, за Кулішем) чужозем-
ною культурою. У своїх роздумах автор 
сягає осмислення цілісності цивілізацій-
ного процесу, умов та обставин гармонії 
людини із власним довкіллям. «Цивілі-
зація, кажуть, веде чоловіка до всякого 
щастя… – розмірковує П.Куліш. – А як 
же ні?... Що тоді робити, панове? Де тоді 
візьмете людей, світлих душею і міцних 
здоров’ям, щоб іншим робом зопсова-
ну по всій землі жизнь поправити?... 
Так покиньте ж хоч нас, будьте ласкаві, 
по хуторах про запас: може, ми вашим 
правнукам згодимося. Пишіть собі там 
і друкуйте що хотя. Може, воно й до-
бре кому слухати, тілько не нам. У нас, 
панове, наука своя, тисячолітня: вона 
навчила нас більше слухати праведно-
го слова Божого, аніж лукавої панської 
мови. Коли б ви так учили, як учив Хрис-
тос, то ми б вас послухали одразу, а то ви 
учите не Богові, а мамоні служити; зо-
лотому ідолу розумною головою кланяє-
тесь, думаючи, що пішли ще дальш самої 
Євангелії… «Просвітились», як той мов-
ляв» [12].

Експлікуючи погляди П. Куліша на 
сучасну політологію, не без здивуван-
ня знаходимо паралелі з однією з най-
більш популярних нині глобалістичних 
доктрин, а саме концепцією «зіткнення 
цивілізацій» С.Хангтінгтона. Свого часу, 
таким чином, П.Куліш міркував над тим, 
як уберегти одну (незахищену) цивіліза-
цію від агресивних намірів іншої.

Ще в 1843 р. П. Куліш звернувся до 
земляків із зверненням «Україна». У цій 

відозві проглядаються ідеї месіанства 
українського народу, його славної ми-
нувшини від княжих часів до Хмельнич-
чини, і вже тут звучить тема, розгорнута 
пізніше в «Листах з хутора»: «Не було в 
світі люду [одважнішого] завзятішого й 
славнішого од греків і козаків: нема ж 
ні у кого й пісень [луччих] кращих, як у 
греків та в козаків» [11]. У тому ж році 
створена і «Книга о ділах народу україн-
ського і славного війська козацького за-
порозького», в якій проголошено віру у 
прихід в Україну віщого пророка, коли 
«все оживе, все стрепенеться, відчує 
Україна свої питомі сили, і оновиться, 
як орля, юність її» [10]. 

Поза сумнівом, дослідники розрізня-
ють величезне пасіонарне значення по-
глядів і практичної роботи П.Куліша для 
політичної української думки, з одного 
боку, і певну ефемерність, романтизм 
його мрій про майбутнє – з другого, не 
випадково М.Попович зазначав, що «у 
філософії П.Куліша помітні витоки піз-
нішого українського консерватизму, і 
саме тому український національний 
рух не міг прийняти в той час Кулішової 
ідео ло гії» [17, с. 475].

Цю функцію з успіхом виконало по-
стаюче громадівство і особливо його ду-
ховний лідер М. Драгоманов.

Громади є явищем загальнонаціо-
нальним, їхня діяльність розгорнулася 
наприкінці 50-х – на початку 60-х років 
і активно продовжувалася в наступні де-
сятиліття як в Україні, так і за її межами. 
Певним аналогом українському грома-
дівству було російське народництво, од-
нак останнє мало переважно соціальний 
характер, тоді як український рух ос-
новну увагу звертав на національно-дер-
жавницькі та культурно-освітні пробле-
ми, не полишаючи, звичайно, і питання 
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соціального розвитку. Основними цен-
трами громадівського руху стали Петер-
бург і Київ.

Петербурзька Громада, крім кола 
засновників журналу «Основа» В.Бі ло-
зерського, М.Костомарова, П.Ку лі ша, 
Т.Шевченка, своїми активними учас-
никами мала видавця Д.Каменецького, 
письменника М.Стороженка, історика 
О.Лазаревського, правника О.Кістя ків-
ського та інших вимушених емігрантів 
з України. Коло її завдань було якнай-
ширшим: безпосереднє спілкування між 
собою закинутих далеко за межі Батьків-
щини людей, обмін думками про збере-
ження і розвиток української культури, 
пошук шляхів консолідації патріотич-
них сил та досягнення кращого майбут-
нього України. Не в останню чергу саме 
завдяки зусиллям громадівців культурне 
життя тодішнього Петербурга виразно 
набирало українських рис.

Київська т. зв. «Стара Громада» 
остаточно викристалізувалась у 1861  р. 
Її засновниками були В.Антонович, 
П.Житецький, К.Михальчук, Т.Риль-
сь кий, Б.Познанський, а згодом до них 
приєдналися М.Зібер, П.Чубинський, 
М.Дра гоманов, М.Старицький, О.Русов, 
Ф.Вовк, М.Лисенко. Загалом Київська 
Громада нараховувала близько трьохсот 
активних членів.

«Стара Громада» виростала в ідейно-
інтелектуальному річищі Кирило-Мефо-
діївського товариства, коли на прикінці 
50-х років у Києві почали виникати 
студентські гуртки, котрі пропагували 
як просвітницькі, так і національно-
патріотичні ідеї. Тоді ж визначилися дві 
основні течії всередині громадівців, що 
проявилося, наприклад, під час їхньої 
роботи в недільних школах. «Вже в час 
відкриття шкіл виявилися  розбіжності 

в українському студентському гуртку: 
частина вважала, що орієнтуватися тре-
ба на «суто українську» культуру, час-
тина орієнтувалася на світовий рівень. 
Перші називали себе українцями, а дру-
гих – самостійниками» [17, с. 433]. Втім 
їх об’єднувала спільна відданість україн-
ській справі, тому різниця між напряма-
ми була суто зовнішня, про що свідчить 
бодай той факт, що певний час до «кос-
мополітів» належав і студент М. Драго-
манов.

Петербурзька і Київська громади 
стимулювали громадський рух по всій 
Україні: базуючись на засадах «Старої 
Громади», засновувалися громади в ін-
ших українських містах: Полтаві, Одесі, 
Чернігові, Харкові, Ніжині. Зазвичай, 
як  свого часу в Києві, індуктором таких 
громадських зібрань була студентська 
молодь, до якої долучалось і доросліше 
покоління. Пробудження національної 
свідомості – ось головна мета громадів-
ців, яку вони втілювали в життя через 
шкільництво, концерти, пропагування 
української книжки, авторські виста-
ви тощо. Цілком природними були такі 
думки громадівців: чому ми, українці, є 
невільниками? Україна має стати неза-
лежною державою!

Відповіддю на ці питання став жи-
вий національно-патріотичний рух се-
ред прогресивної молоді в 90-ті роки 
ХІХ ст. «На цьому етапі створюється 
ряд організацій: «Братство тарасівців» 
(1892 р.), група молоді, що ставила собі 
за мету боротьбу за самостійну Україну 
(Самійленко, брати Міхневські, Черня-
хівський, Грінченко, Вороний); Загаль-
на Українська Організація (1897 р.) на 
чолі з В.Антоновичем та О.Кониським, 
що поставила собі за мету згуртувати всі 
національні сили. Наприкінці ХІХ  ст. 
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 український національний рух набу-
ває вже політичного характеру»  [9]. До 
цього слід додати, що саме подібні ор-
ганізації були предтечами справжніх не-
залежницьких партій. Власне кажучи, 
заснована у 1897 р. в Києві на з’їзді пред-
ставників громад Загальна українська 
безпартійна демократична організація 
фактично вже була партією зі своїми 
громадськими філіями в більшості міст 
України. Ця організація, як і засно-
вана у 1897 р. в Харкові під проводом 
Д.Антоновича Революційна Українська 
Партія, як і її відгалуження Народна 
Українська Партія, програмним завдан-
ням на перших етапах боротьби із само-
державством визначали здобуття Украї-
ною автономії з кінцевою метою повної 
незалежності.

Зазвичай потужний поштовх націо-
нальному розвитку дали не тільки полі-
тичні, але знакові для України науково-
культурні події другої половини ХІХ ст. 
Україна, крім етнічного унікуму, постала 
перед світом як потужна інтелектуальна 
країна, не провінційна родичка, а повно-
цінний член європейської сім’ї.

У 1874 р. старогромадівці виступили з 
ініціативою заснувати українське науко-
ве товариство під назвою «Південно-За-
хідний Відділ Російського Географічного 
Товариства». Члени товариства зробили 
неоціненний внесок у вивчення історії, 
етнографії, економіки, мови та природи 
України. Водночас члени «Старої Грома-
ди» активно популяризували результати 
своїх досліджень у журналі «Киевская 
старина» (1862–1906 рр.), в якому чільну 
роль відігравав відомий історик В. Анто-
нович. Стараннями українських науков-
ців були створені фундаментальні праці 
фактично з усіх напрямків суспільно-гу-
манітарних наук, зібрано і видрукувано 

багатющий джерельний матеріал з етно-
графії України. «Ці праці, – зауважувала 
Н.Полонська-Василенко, – здивували 
науковий світ своєю солідністю та роз-
махом» [16, с. 318]. Якщо врахувати, що в 
цей час в Україні жили і працювали вче-
ні зі світовим ім’ям – медик М.Пирогов, 
бактеріолог І.Мечников, біолог О. Кова-
левський та інші уславлені дослідники, 
то цей висновок є цілком закономірним.

Практично в цей самий час, у 1875 р., 
в Києві відбувся ІІІ Археологічний з’їзд, 
який ретельно готували українські вчені, 
де були представлені унікальні архео-
логічні артефакти, витвори народного 
мистецтва, українські мапи та гравюри. 
Українська археологія, а отже, вся укра-
їнська культура, відзначали відвідувачі і 
учасники виставки, є неоціненною скла-
довою світової культури. Українська 
археологія здобула загальносвітове виз-
нання.

Водночас  потужна гілка україн-
ського громадівства через низку обста-
вин перемістилася на терени Європи. 
Після звільнення з Київського універ-
ситету один із чільних діячів «Старої 
Громади» М.Драгоманов її коштом був 
делегований за кордон. Він оселяєть-
ся в Женеві, де (спільно з М.Павликом 
та С.Подолинським) засновує журнал 
«Громада». Коло авторів цього часопису 
стає своєрідним здобутком українського 
соціалістичного руху. На ґрунті розхо-
дження позицій «Стара Громада» при-
пиняє фінансувати Драгоманова, і він у 
1889 р. переїжджає до Софії, де й працює 
до кінця свого життя.

Михайло Драгоманов народився 
30 вересня 1841 р. в містечку Гадяч на 
Полтавщині в сім’ї давнього козаць-
ко-старшинського роду. Брат Олени 
Пчілки, дядько Лесі Українки, він все 
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життя жив і працював для України. На-
вчався в Гадяцькому повітовому учи-
лищі, Полтавській гімназії, Київському 
університеті (історико-філософський 
факультет). Все подальше життя і ді-
яльність М.Драгоманова були напрочуд 
всебічними і дуже насиченими – в Києві, 
Женеві, Парижі, Відні, Софії тощо. Свої 
творчі здобутки він, крім української, 
оприлюднював російською, німецькою, 
французькою та болгарською мовами.

Суспільно-політична та історико-ет-
нографічна спадщина М. Драгоманова 
напрочуд багата. Серед основних праць: 
«Література російська, великоруська, 
українська і галицька» (1873–74  рр.), 
«Исторические песни украинского на-
рода» (в 2-х т. (1874–75 рр.) спільно з 
В.Антоновичем), «Малоруські народні 
переклади і оповідання» (1876 р.), «Нові 
українські пісні про громадянські спра-
ви. 1764–1880» (1881 р.), «Політичні піс-
ні українського народу ХVІІІ–ХІХ ст.» 
(1883–85 рр.), «Листи на Наддніпрянщи-
ну» (1893–94 рр.) та ін.

Захищаючи українську літературу 
від нападників, учений вважав, що вона 
має бути «по ідеях демократична, по ма-
нерах критична і реалістична, по мові 
живонародна». Його порівняльно-істо-
ричний метод давав можливість робити 
експлікацію загальнолюдських мораль-
них та естетичних цінностей з ціннос-
тей національних, не позбавляючи при 
цьому останніх власної своєрідності та 
самодостатності.

М.Драгоманов виступав за еволю-
ційний шлях розвитку суспільства, а 
майбуття держав бачилося йому федера-
цією вільних громадян зі спільними те-
риторіальними та господарськими скла-
довими, а кожна нація (народ) має право 
на автономію. Доконане становлення 

незалежної держави охоплює три етапи: 
культурно-просвітницький, політичний 
та формування соціально-економічних 
відносин. Ядром політичного етапу є 
здобуття громадянських свобод і запро-
вадження демократичної конституції. 
При цьому політичні зрушення мають 
бути прерогативою всього народу, а га-
рантом нормативних зрушень виступає 
його здатність до самоорганізації та са-
моуправління.

Драгоманівський ліберальний ево-
люціонізм органічно не сприймав ради-
калізму новітніх політичних неофітів, 
насамперед марксизму. Його заклики до 
кардинальних змін, причому будь-яким 
шляхом і завдяки будь-яким методам, 
є несумісними з інтересами широкого 
громадянства. А тому негідним є ви-
правдання досягнення мети будь-якими 
засобами: «…не кажучи вже про про-
лиття часто невинної крові, дуже часто і 
багато хорошого із старого порядку гине 
при встановленні нового» [3]. На преве-
ликий жаль, подальша історія повністю 
підтвердила істинність цього роздуму 
М. Драгоманова.

Своєрідним «рубіконом» між ХІХ 
і ХХ ст. у царині політичної думки в 
прямому і переносному значенні ста-
ла програмна робота М.Міхновського 
«Самостійна Україна», яка тривалий 
час була основоположним документом 
для нового покоління українських па-
тріотів. Наразі таке поважне значення 
«Самостійної України» могло бути лише 
через те, що вона стала своєрідним ідей-
но-концептуальним узагальненням роз-
думів і напрацювань усіх попередників 
М.Міхновського у ХІХ ст.

Микола Міхновський народився у 
1873 р. на Чернігівщині. За освітою ад-
вокат-правник, займався юридичною 
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практикою в Харкові. Все свідоме жит-
тя присвятив боротьбі за незалежність 
України, як думкою, так і ділом. Відій-
шов у небуття в 1924 р. – переслідува-
ний більшовицьким режимом, наклав на 
себе руки.

У роки визвольних змагань 1917–
21  рр. М. Міхновський – один із ліде-
рів військової справи. Вже 22 берез-
ня 1917 р. за ініціативою поручника 
М.Міхновського відбулися перші збори 
українських старшин і вояків, які ухва-
лили послати меморіал до Тимчасового 
уряду з вимогою автономії для України 
і проголосити Тимчасову Українську 
Військову Раду [6, с. 712]. 18 травня 
1917 р. відбувся перший Всеукраїнський 
Військовий з’їзд, на якому голову-
вав М.Грушевський, членами президії 
були обрані С.Петлюра, В.Винниченко, 
Ю.Капеах та М.Міхновський. На цьому 
з’їзді було утворено Український Гене-
ральний Військовий комітет як верхов-
ний провід всього українського вій-
ськового уряду, до складу якого було 
обрано і М.Міхновського. Загалом істо-
рики збройної боротьби українців за не-
залежність, роздумуючи над причинами 
поразки, з гіркотою відзначали прикру 
нестачу воїнів, як Міхновський: «Таких 
людей, як Міхновський та його при-
хильник з колишньої Української На-
родної Партії (УНП), брати Шемети, д-р 
Луценко, полуботківці і т. ін., що рубом 
ставили державну окремішність України 
і що боротьбу проти всякої Москви, лі-
вої чи правої, білої чи червоної, вважали 
за перший свій заповіт, найшлось у той 
же час спільно, що тих вірлів [орлів] між 
гайвороннями» [6, с. 411].

Основні ідеї «Самостійної України» 
М.Міхновський виголосив у 1900 р. в 
Харкові і Полтаві на зібраннях молодих 

незалежників; у тому ж році на публіч-
ному вічі виступив Д.Донцов, і україн-
ське студентство прийняло резолюцію 
про свій ідеал – створення самостійної 
Української Держави. А незадовго перед 
цим у Львові 1 січня 1900 р. Українська 
Національно-Демократична Партія, до 
керівного органу якої (Народного ко-
мітету) були обрані М.Грушевський, 
К.Левицький, В.Охримович, Д.Савчак, 
І.Франко, утвердила в програмі-мак-
симум вимогу соборної незалежної 
України, «де усі частини нашої нації 
об’єдналися в одну новочасну культурну 
державу». Отже, українське суспільство 
стало повноцінним і свідомим суб’єк-
том політичних трансформацій у своїй 
країні.

Щоб усвідомити шляхи і засо-
би здобуття Україною незалежності, 
М.Міхновський звертається до істо-
ричного минулого і критично його пе-
реосмислює, вишукує позитивний до-
свід для сучасників. У цьому контексті 
пильний інтерес і дотепер становить чи 
не перша в новітній історії спроба кри-
тичного потрактування ним Переяслав-
ської угоди 1654 р. Зокрема, дослідник 
звертає увагу на той промовистий і нині 
практично всім відомий факт, що Мос-
ковська держава не виконала основних 
пунктів угоди, а українська сторона була 
обдурена. Хоча в «Переяславських стат-
тях» йшлося про військовий союз, тобто 
рівноправну міждержавну угоду Украї-
ни-Руси і Москви. І цей політичний 
злочин, за Міхновським, не має строку 
давності: «Та навіть, коли б ми не бачи-
ли у нашій історії безупинних протестів, 
то й тоді наше власне існування є про-
тест проти насилля не тільки над нами, 
але й над нашими предками, воно пере-
риває течію задавнення, воно накладає 
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на нас обов’язок розбити пута рабства, 
щоб спадкоємці Богдана Хмельницько-
го  – ми по праву могли користуватися 
нашою спадщиною» [13]. 

У політичному маніфесті М. Міх-
новського «Вірую» задекларовується по-
гляд на Росію як на окупанта України, 
а метою визвольних змагань є здобуття 
повної державної незалежності. Досяг-
нення цієї мети мають уможливити такі 
постулати-гасла:

1) «Україна для українців і доки хоч 
один ворог-чужинець залишається на 
нашій території, ми не маємо права по-
класти зброю»;

2) «Візьмемо силою те, що належить 
нам по праву, але відняте від нас теж си-
лою»;

3) «Вперед! Бо нам ні на кого споді-
ватись і озиратись назад»;

4) «Одна, єдина, нероздільна, вільна, 
самостійна Україна від Карпат до Кавка-
зу!».

Проект конституції майбутньої віль-
ної України, запропонованої М. Міхнов-
ським, гарантує її громадянам основні 
права людини: свободу совісті, свободу 
слова, недоторканність особи, відокрем-
лення церкви від держави, а держави від 
церкви, право на освіту, свободу друку, 
свободу зібрань, свободу утворення спі-
лок, право на рідну мову за визнання 
української мови офіційною, право на 
звернення до суду та ін. Територіально-
адміністративно Україна поділяється на 
9 спілок, вільних і самоврядних громад, 
тобто 9 земель – Чорноморську, Слобід-
ську, Степову, Лівобережну (або Геть-
манщину), Північну, Гайову (або Поліс-
ся), Підгірську, Горову і Понадморську 
Україну. Це мала бути водночас держава 
унітарна, з президентом, двопалатним 
парламентом та радою міністрів.  Судова 

влада належала всім судам і суддям, а 
самоуправління на місцях здійснювало-
ся виборними земськими і громадськи-
ми радами за власними законами. Ці та 
інші ідеї М. Міхновського знайшли своє 
повне або часткове втілення в державо-
твор чій діяльності УНР та сучасній 
Україні, а деякі з них ще чекають свого 
часу.

У часи української бездержавності 
суспільна думка одним із головних пріо-
ритетів визначила пошук шляхів та за-
собів відновлення соборної незалежної 
України.
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V. Krysachenko
� e Achievements of the Ukrainian Classical Political � ought for the Present Time

Abstract
Ukraine as a state and political reality completely stopped its existence at the beginning of the 

XIX century. � e stateless period, which lasted more than a century, has come. In such conditions the 
Ukrainian society has chosen two interrelated systems of values as apparent priorities of its development. 
On the one hand there was a full preservation and reproduction of the original traditional way of 
life, acting and thinking; on the other hand there was a constantly increasing spiritual, practical and 
theoretical thought of liberation of Ukraine from the foreign yoke and creation of own independent 
democratic state. From the very beginning of the XIX century almost on the whole territory of Ukraine 
within the Austrian and the Russian Empires the various civil groups dealing with the problem of political 
transformation and even cardinal changing of the existing system began to appear. Such societies had 
both general civil and ethnonational character. «� e Ukrainian question» was the constant component 
of both types of the societies. In time the Ukrainian associations appeared to be more arranged and 
recognized; they regarded state independence as the principal direction of their activity. � e � rst half 
of the XIX century represented a wide range of views and prospects of Ukraine’s development. In such 
conditions there was a great amount of di� erent views, even completely opposing one another: from the 
appeals to give all forces, even life for Ukraine, to the idea of accommodation with new political realities 
and readiness to live according to the norms and rules imposed by Russia. Both political and cultural 
events of the second half of the XIX century had a great impact on the national development of Ukraine.
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ОСВІТНЯ СИСТЕМА УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ КАНАДИ 
У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД

Олеся ДЗИРА
аспірантка НДІУ

Анотація. У статті висвітлюються історія становлення та розвитку системи освіти 
української діаспори Канади у період між двома світовими війнами, її вплив на формування 
суспільної думки. Показано рівень громадської активності та ініціативи українців у будівни-
цтві власних шкіл, бурс, інститутів у еміграції. 

Ключові слова: українська освіта, діаспора Канади, рідні школи, інститути, бурси, гро-
мадська ініціатива.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА УКРАИНСКОЙ ДИАСПОРЫ 
КАНАДЫ В МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД

Олеся ДЗЫРА
аспирантка НИИУ

Аннотация. В статье освещаются история становления и развития системы образо-
вания украинской диаспоры Канады в межвоенный период, ее влияние на формирование об-
щественной мысли. Показан уровень гражданской активности и инициативы украинцев в 
строительстве собственных школ, бурс, институтов в эмиграции.

Ключевые слова: украинское образование, диаспора Канады, родные школы, институты, 
бурсы, общественная инициатива.

EDUCATIONAL SYSTEM OF THE UKRAINIAN DIASPORA 
IN CANADA IN THE INTERWAR PERIOD
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Annotation. � e article considers the history of development of education of the Ukrainian 
diaspora in Canada during the interwar period and its in¥ uence on the formation of public opinion. 
� e author examined the level of civic engagement and initiative of Ukrainians in foundation of their 
own schools, divinity schools (bursas) and institutes in emigration.

Key words: Ukrainian education, diaspora in Canada, native schools, institutes, divinity schools 
(bursas), civic initiative.
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Дзира О. Освітня система української діаспори Канади...

Сучасна наука потребує окремих до-
сліджень та комплексних, узагальнюю-
чих праць про освітній сегмент органі-
зованого життя українства в діаспорі. 
Адже досвід будівництва освіти для 
української молоді в Канаді, плекання в 
ній почуття національної гідності, фор-
мування національної свідомості може 
стати прикладом для налагодження су-
часного навчально-виховного процесу в 
Україні. Тому актуальним стає визначен-
ня ролі української спільноти в розбудо-
ві освіти в Канаді на всіх її напрямах, а 
також висвітлення питання освітнього 
рівня української діаспори в Канаді че-
рез призму ініціативи громадських ді-
ячів, просвітників, учителів, що доклали 
значних зусиль задля становлення укра-
їнських освітніх закладів у Канаді.

Проблемам розвитку української 
освіти в Канаді присвячено ряд наукових 
доробків, переважна більшість з яких не 
відривається від контексту загальної іс-
торії, опису суспільного ладу українців 
Канади. Такими є численні напрацю-
вання вченого діаспори М. Марунчака, в 
яких є підрозділи з описом формування 
системи шкільництва в Канаді, де пока-
зано також налагоджену діяльність гро-
мадських активістів для координації зу-
силь учителів [8, с. 512; 9, с. 299]. Рівень 
початкової та середньої освіти у міжво-
єнні часи в Канаді досліджував В.  Ма-
кар [7, с. 284]. Питанню становища шкіл 
при товаристві «Український робітни-
чо-фермерський дім» присвячена стат-
тя М. Скрипника [15, с. 129–140]. Про 
створення та функціонування вищих 
навчальних закладів подано розлогу та 
детальну інформацію в ювілейних аль-
манахах, виданих науковими діячами, 
які самі  активно займались розбудовою 
цих установ. Такими працями  стали, 

наприклад, Ювілейна книга 25-ліття 
Інституту ім. Михайла Грушевського в 
Едмонтоні та Ювілейна книга 25-ліття 
Інституту ім. Петра Могили в Саскату-
ні [20, с. 207; 21, с. 435]. Із сучасних укра-
їнських науковців дослідженням вищої 
освіти в Канаді в першій половині ХХ ст. 
займалась О. Ковальчук [5, с. 105–119]. 
У її статті висвітлено роль інститутів 
та бурс у збереженні українцями їхньої 
культури та історичної пам’яті. Цінним 
джерельним матеріалом для досліджен-
ня української освіти в діаспорі, окрім 
виданих спогадів учителів, викладачів, 
статутів інститутів, звітів і резолюцій 
з`їздів їх членів, є українська преса в 
Канаді 1918 – 1939 рр., що знаходиться 
в колекції О. Ольжича в Центральному 
державному архіві зарубіжної україніки.

Метою даної роботи є висвітлен-
ня громадської ініціативи української 
спільноти в Канаді на ниві освіти у 1918–
1939 рр. Відповідно до мети поставлено 
такі завдання: 1) розглянути зміни в рів-
ні освіти українського населення в Кана-
ді впродовж 1918–1939 рр.; 2) показати 
результати освітньої діяльності україн-
ських емігрантів у Канаді в міжвоєнний 
період; 3) виявити вплив розвитку осві-
ти в діаспорі на громадське життя укра-
їнського населення.

Значна частина українських емігран-
тів кінця ХІХ – початку ХХ ст. була мало-
грамотною або й зовсім неписьменною. 
Таке становище склалося в результаті 
збігу цілого ряду обставин: низький 
рівень освіти населення західноукра-
їнських земель, кількість неписьмен-
них людей серед поселенців зростала 
за рахунок невідвідування школи зна-
чною частиною дітей через незадовіль-
ні матеріальні умови, політику правля-
чих кіл Австро-Угорщини, які не дуже 
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 переймалися проблемою освіти укра-
їнців Галичини й Буковини. До того ж 
усе це супроводжувалося невисоким на 
той час рівнем національної свідомості 
самих українців. Можливість здобути 
освіту вже на території свого нового по-
селення ускладнювалась труднощами 
економічного характеру, поселенням 
у лісистих чи болотистих місцевостях, 
віддалених від міських центрів. Най-
першою і найпекучішою проблемою 
для новоприбулих було здобути засоби 
для існування. Для підтвердження тези 
про малограмотність українських посе-
ленців достатньо навести той факт, що 
станом на 1921 р. налічувалося близь-
ко 40 % осіб, котрі не вміли ані читати, 
ані писати, а етнічна група загалом за 
рівнем освіти знаходилася на одному з 
найнижчих місць серед інших етнічних 
спільнот Канади. Ситуація зі здобуттям 
бодай початкової освіти для українських 
дітей у Канаді в піонерську добу усклад-
нювалася ще й тим, що виникали труд-
нощі через необхідність сплачувати так 
званий шкільний податок, який держава 
брала з поселенців, котрі хотіли відкри-
вати свої школи. 

Навчання для дітей шкільного віку 
в Канаді було обов’язковим. Для ви-
конання поставленого завдання функ-
ціонували два типи початкових шкіл: 
народні (public), котрі утримувалися за 
рахунок коштів держави, та відокрем-
лені (separate), що утримувалися за ра-
хунок бюджету муніципалітетів, але 
перебували у віданні церкви. Запрова-
джуючи обов’язкове навчання, в тому 
числі й для дітей іммігрантів, федераль-
ний уряд Канади прагнув підняти рівень 
освіти майбутніх громадян, сформувати 
їх державницький світогляд. Але, без-
перечно, переслідувалась ще одна мета, 

розрахована на асиміляцію іммігрантів 
у перспективі [7, с. 105–107]. До 1916 р. 
в Канаді існувала двомовна система на-
вчання, тому в українців була можли-
вість відкривати школи, в яких би на-
вчали рідної мови. 

Після скасування двомовної систе-
ми навчання почався новий етап в освіті 
української молоді в Канаді. Це дало по-
штовх до формування приватних шкіл. 
Діти вивчали в них українську мову, лі-
тературу, географію, культурні традиції 
землі своїх батьків. Дуже часто уроки у 
рідних школах призначались на вечірні 
години та суботи. Уроки відбувались у 
залах читалень, народних домів або па-
рафій. Часто було не під силу утриму-
вати такі школи, де не було достатньої 
кількості дітей. Їх батьки не були спро-
можними оплачувати роботу вчителя, не 
вистачало кваліфікованих сил [8, с. 120–
121]. Характеристику праці вчителів 
наводить у своїх спогадах писар Укра-
їнської стрілецької громади в Кіркленд 
Лейк: «Учителі в рідних школах міняли-
ся часто, не раз мусіли бути одночасно 
диригентами хору й оркестри, ставилися 
до них вимоги високі, а праця тяжка, не-
вдячна і слабо оплачувана, бо завжди не 
ставало грошей» [10, с. 175]. Отже, педа-
гоги в діаспорі ставили собі за мету не-
сти просвіту й українську думку дітям.

Взагалі, українських учителів у Ка-
наді можна поділити на дві групи: ті, що 
працювали в публічних школах і, крім 
своєї щоденної фахової роботи, вчили ді-
тей української мови після обов’язкових 
годин або ввечері; а також ті вчителі, які 
займались виключно навчанням рідної 
мови й активно проводили громадську 
діяльність. Українські викладачі Мані-
тоби навіть мали свою окрему організа-
цію, яка проводила щорічні конференції 
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вчителів, на яких вирішувались пробле-
ми організації і проведення навчання в 
школах. Перша з таких після війни була у 
Вінніпезі в липні 1921 р. [8, с. 121 – 122]. 
Такі конференції збирались до 1938 р. Їх 
члени робили важливу справу на про-
світній ниві в діаспорі. Вони активно за-
охочували громадськість до співпраці, 
виховували молодь у пронаціональному 
руслі, збагачували її знання з україно-
знавства.

Навчали дітей української мови за 
букварями й читанками М. Матвійчу-
ка, а також за букварями й читанками 
А. Крушельницького. Послуговувались 
педагоги також «Помічником до на-
уки початків української мови в «Літніх 
школах» авторства А. Загарійчука. Член 
комітету рідних шкіл В. Свистун так пи-
сав про оплату вчителів: «Давніше було 
так, що учитель, який в додаток до про-
грами, приписаної шкільним законом, 
зобов’язувався навчати рідної мови, 
діставав за це від шкільних рад («трос-
тісів») вищу платню від платні, яку діс-
тавав учитель, що української мови не 
знав, або не хотів «вчити по-українськи» 
після четвертої години. Пізніше такої 
різниці щодо платні вже не було. Були 
навіть випадки, де шкільні радні, хоч 
самі українці, або в більшості українці, 
воліли «наймати» англійських учите-
лів замість українських, бо, мовляв, ан-
глійський учитель краще говорить по-
англійськи, як учитель-українець» [13, 
с. 17 – 18]. Отже, саме громадська пози-
ція та ініціативність визначали розвиток 
української початкової та середньої осві-
ти в діаспорі.

Головний комітет рідних шкіл було 
утворено на конференції вчителів Мані-
тоби в липні 1923 р. Він мав займатись 
координацією навчального процесу. 

 Через два місяці Головний комітет рід-
них шкіл видав звернення до україн-
ської спільноти в Канаді, подавши при 
ньому свої завдання, які зводилися до 
таких напрямків роботи: скоординувати 
працю на навчання молодого покоління 
української мови; постаратися, щоб у 
кожній місцевості була закладена рідна 
школа; вести реєстр таких шкіл, статис-
тику вчителів, дітей; вести інформацій-
ну роботу для таких шкіл; подбати про 
відповідну кількість учителів для таких 
шкіл за допомогою курсів українознав-
ства, спеціальних і кореспондентських. 
У Головному комітеті рідних шкіл пра-
цювали тоді Я. Арсенич, М. Стечи-
шин, І. Рудачек, О. Дик, З. Бичинський, 
Н.  Білаш, Д. Ростоцький, М. Корецька, 
П. Гуменюк, В. Свистун, М. Мігайчук, 
Г.  Новак, П. Войценко, М. Оленьчук, 
О. Гикавий, О. Назарук, І. Боберський, 
І. Карач, Т. Ферлей. Більшість із них була 
не тільки педагогами, а й видатними гро-
мадськими діячами. На з’їзді 1923 р. було 
також ухвалено замінити назву організа-
ції українських учителів на Товариство 
українських учителів Канади (ТУУК). З 
початку 30-х років простежується пев-
ний занепад у роботі й активності ТУУК 
через господарську кризу в Канаді. Але в 
1932 р. діяльність організації пожвавлю-
ється: проводяться вчительські наради, 
семінари. 

ТУУК співпрацювало з тотожними 
учительськими угрупованнями в Сас-
качевані та Альберті, але тут організа-
ція вчителів виглядала дещо інакше. В 
Саскачевані учителі гуртувалися спер-
шу при Інституті ім. П. Могили і під час 
щорічних з’їздів Інституту проводили 
теж тут свої наради. В 1929 р. було ство-
рено Союз українських учителів Саска-
чевана. Чільними його членами стали 
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І.   Шклянка, І. Данильчук, С. Микитюк, 
А. Чепесюк та ін. В Альберті учителі гур-
тувались довкола Інституту ім. М.  Гру-
шевського. До їх організації входили 
М.  Шевчук, М. Леміський, Н. Зварич, 
П. Воробець. 

Ці організації включали в себе так 
званих «двомовних» учителів. Окремо 
виділяються «рідношкільні» вчителі, 
що не викладали в публічних школах. 
Вони вели вечірні та суботні уроки й 
були виключно на утриманні організа-
цій чи парафій. У 1932 р. вони утвори-
ли у Вінніпезі Товариство українських 
учителів рідних шкіл у Канаді (ТУУРШ). 
Ініціативу в цьому проявили викладачі 
вінніпезьких рідних шкіл. Проіснува-
ло ТУУРШ до Другої світової війни [8, 
с. 122 – 126]. 

У 30-х роках ХХ ст. централь Товари-
ства рідних шкіл у Канаді поставила собі 
за мету скласти статистику українського 
шкільництва в Канаді, а саме порахувати 
кількість суботніх та вечірніх шкіл, яки-
ми вона опікувалась та організовувала. 
Учителі цих шкіл якраз і організували 
цю централь. Передовиками тут були 
А.  Загарійчук, А. Господин, М. Кумка, 
Ю. Цукорник, Є. Ситник та інші. Згідно 
із поданим звітом до календаря канадій-
ських українців «Провідник» на 1934 р. у 
Манітобі в 1933 р. навчалось 1123 чол. у 
суботніх та вечірніх школах. У Вінніпезі 
працювали рідні школи при таких орга-
нізаціях, як Український Народний Дім, 
Канадський український інститут про-
світи, Рідна школа Маркіяна Шашкеви-
ча, читальня «Просвіти», парафія св. Во-
лодимира і Ольги, парафія св. Покрови, 
парафія св. Євхаристії. Були також рідні 
школи в передмістях Вінніпега, в Тран-
сконі, Портедж ля Прері, Брендоні, Рос-
борні та ін. На жаль, в інших провінціях 

такої докладної статистики не було про-
ведено [9, с. 137 – 139]. Ці підрахунки да-
ють змогу простежити процес зростан-
ня кількості закладів середньої освіти в 
українській діаспорі Канади.

Існували так звані рідні школи і при 
товаристві «Український робітничо-
фермерський дім» (ТУРФДім), що ста-
вило перед собою такі завдання: 1. Вста-
новлення й ведення шкіл для робітників, 
фермерів і членів товариства, безплатні 
школи для їхніх дітей та курси для негра-
мотних; 2. Організація мітингів, лекцій, 
конференцій, влаштування концертів і 
театральних вистав, побудова читалень і 
т. ін. Ці школи були розраховані на пев-
ну категорію учнів, батьки яких розділя-
ли прокомуністичні погляди. Кошти на 
школи покривали родичі й місцеві заря-
ди відділень стоваришення, що заохочу-
вали членів до організування таких шкіл. 
Про їх діяльність свідчать звіти й резо-
люції, схвалені річними зборами і згодом 
з’їздами ТУРФДім. На з’їзді товариства 
1923 р. було обрано Центральну шкільну 
раду, якій доручено розробити навчаль-
ну програму для шкіл, знайти спосіб і 
засоби для придбання підручників, роз-
глянути можливості для організування 
курсів з виховання вчителів української 
мови й музики. Незважаючи на ліві по-
гляди, в цих школах не використовували 
радянських підручників, щоб не прово-
кувати канадський уряд. Тому прохання 
про їх написання було звернено до чле-
нів «братньої» організації в США. Також 
використовувався буквар М. Матвійчу-
ка. У 1925 р. було опубліковано уніфі-
ковану шкільну програму «Порадник», 
що включала специфіку шкіл при ТУРФ-
Домі. Статистичні підрахунки говорять 
про збільшення шкіл з 1923 р. з 34 (1 600 
учнів) до 50 (2 175 учнів) у 1928 р. У роки 
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економічної кризи деякі школи були 
змушені припинити свою діяльність че-
рез брак коштів на зарплати вчителям. У 
1937 р. було вирішено знімати по 50 цен-
тів на місяць з дітей безробітних батьків, 
а в деяких випадках не знімати й цього. 
Решту шкільних коштів покривало від-
ділення ТУРФДому. У цьому ж році було 
ухвалено розширити Центральну шкіль-
ну раду за рахунок членів Центрального 
виконавчого комітету ТУРФДому й Го-
ловного заряду Робітничого запомогово-
го товариства, Жіночої секції, Федерації 
канадсько-української молоді, а також 
шкільного директора і трьох місцевих 
вчителів [15, с. 132 – 138]. Такі школи, 
окрім того, що навчали рідної мови, лі-
тератури, географії, пропагували інтер-
національні ідеї та виховували майбут-
ніх членів робітничого товариства. Учні 
шкіл вступали до секції молоді, пізніше 
до Федерації канадсько-української мо-
лоді, юнацької секції при ТУРФДомі.

Українські діти також навчались рід-
ної мови в цілоденних (поруч із держав-
ними) англомовних школах, вечірніх та 
вакаційних, де вчителювали сестри-слу-
жебниці, і при їх монастирях, при пара-
фіяльних католицьких школах [9, с. 140]. 
Такими навчальними закладами були 
школа Пресвятого серця для дівчат в Ед-
монтоні, школа св. Миколая у Вінніпезі, 
дві школи в Йорктоні: Академія пресвя-
того серця для дівчат і колегія св.  Йо-
сифа для хлопців, школа в Ріджайні [8, 
с. 127]. На початкових етапах у цих шко-
лах вчили до 8, 10 класів. З часом вони 
запроваджують у себе «вищу школу» 
(12 класів). Культурно-освітню і духо-
вну місію провадив Ювенат (Мала семі-
нарія), що підготовляв своїх вихованців 
на майбутніх священиків.  Висвячували 

священиків з Великої семінарії в Йорк-
тоні [2, с. 52].

Для допомоги бідним учням про-
тестантські церкви побудували в різних 
місцевостях бурси для хлопців і дівчат, 
у яких за невелику оплату або й даром 
вони діставали утримання і ходили до 
публічних шкіл. Такі бурси знаходили-
ся в Тулоні, Вегривілі, Принс Альбер-
ті, Йорктоні та інших місцевостях  [1, 
с.  209]. Таким чином, до вирішення 
освітніх проблем активно долучалась 
церква. На фермах і по містах, де жило 
більше число українців, організовува-
лись рідні школи, у яких навчали дітей 
рідної мови, історії, співу та музики.

Позашкільною освітою займались 
просвітні товариства, а особливо «Про-
світа», яка була всім відома ще з рідно-
го краю. Свій внесок в освіту українців 
зробили читальні, самодіяльні гуртки, 
народні доми. Так, при народному домі 
у Вінніпезі у 1916 р. виникла рідна шко-
ла, що протягом 30 років випустила 
3  тис. учнів. Утримувалась вона за ра-
хунок оплат дітей і внесків членів на-
родного дому [12, с. 219, 588 – 589]. При 
цих організаціях створювались і діяли 
музичні колективи (хори, оркестри, ан-
самблі, драматичні гуртки) та музичні 
товариства, які мали масовий характер. 
Концертна діяльність колективів була 
спрямована на проведення різних тема-
тичних свят, а започаткування різнома-
нітних курсів для диригентів виконува-
ло освітню функцію [4, с. 431]. 

Як бачимо, незважаючи на всю 
складність ситуації, в якій опинилось 
українське населення в Канаді, українці 
прагнули дати своїм дітям освіту, щоб 
вони в майбутньому стали повноправ-
ними членами канадського суспільства, 
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при цьому не забуваючи своєї мови та 
історії.

Крім рідних шкіл, які зазвичай від-
відували діти шкільного віку, перші по-
селенці подбали про інститути для мо-
лоді. Ці установи не лише забезпечували 
учнів і студентів приміщенням і харчу-
ванням, що особливо важливо для тих, 
хто жив поза містом, а їх була переважна 
більшість, але й також стали виховними 
інституціями. Усі вони утримувались 
головним чином коштом батьків, укра-
їнських громадських організацій, церк-
ви та меценатів. Перший заклад такого 
типу «Українська бурса» був організова-
ний в Едмонтоні (1912 р.) [5, с. 106 – 108]. 
У 1915 р. відкрито бурси ім. А. Коцка та 
ім.  А. Шептицького [18, с. 10]. Такі дії 
були доказом високого рівня націо-
нальної свідомості серед просвічених 
кіл українців діаспори, готових власним 
коштом засновувати й підтримувати на-
вчальні заклади. Ці заклади мали плека-
ти почуття гордості у дітей за їхню бать-
ківщину і забезпечувати знаннями, які б 
не дозволили українцям забути про своє 
походження. 

Під проводом католиків у Кана-
ді діяла колегія св. Йосифа. В 1919 р. в 
Йорктоні оо. Н. Декамп і Л. Боский за-
йнялись питанням формування україн-
ської католицької колегії, яка відкрилась 
для студентів у жовтні 1920 р. Вихованці 
навчального закладу мали змогу вивча-
ти українську, англійську, французь-
ку, німецьку, латинську мови. Щорічно 
вони складали державні іспити і мали 
привілей у здачі екзаменів наперед з 
кількох предметів. Так, найздібніші сту-
денти могли закінчити чотирирічний 
курс навчання за три роки. Багато ува-
ги приділялось у колегії спорту. Після 

її  закінчення випускники мали право 
вступити до учительської семінарії, уні-
верситету чи духовної семінарії [14, с. 37; 
19, с. 66]. 

У 1916 р. заснована бурса – Інсти-
тут – ім. П. Могили (у 1917 р. набуває ста-
тусу інституту) світською інтелігенцією 
та студентами на засіданні студентсько-
го гуртка. Ініціативу заснувати інститут 
приписують двом студентам: А.  Кібзею 
та В. Свистунові. Заклад мав готувати 
громадських провідників з числа учнів 
середніх шкіл та студентів університе-
тів [3, с. 121]. Статут Інституту проголо-
шував, що його метою є надавати дешеву, 
а деяким студентам і безплатну освіту, 
виховувати молодь в українському дусі 
(«Український голос», 17 травня 1916 р.). 
Навчалось у виші від 40 до 150 чол. за-
лежно від економічної ситуації в країні. 
Першим ректором Інституту ім. П. Мо-
гили був В. Свистун, а з 1921 р. – Ю. Сте-
чишин, з 1929 р. – М. Зюбрак, у 1931 р. на 
цю посаду повертається Ю. Стечишин, у 
1933–1935, 1936–1937 рр. ректором був 
В. Буряник, в 1935–1936 рр. – В. Сар-
чук, 1937–1939 рр. – І. Кіщук. Загалом в 
обов’язки ректорів українських інститу-
тів Канади входив нагляд за дисциплі-
ною та наукою в навчальному закладі, 
призначення предметів, вибір підручни-
ків, контроль над бібліотекою, представ-
ляти Інститут у пресі, департаменті й 
перед суспільством і надавати звіти про 
його роботу [16, с. 17–258]. 

Інститут ім. П. Могили став основ-
ним предметом боротьби між націо-
нально свідомою інтелігенцією, яка 
інкорпорувала Інститут вільним від на-
лежності до будь-якого віросповідання, 
і єпископом Будкою, який вимагав для 
Інституту статусу католицької школи. 
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Позицію  дирекції Інституту було влуч-
но представлено в «Українському голо-
сі»: «На перше місце ми кладемо укра-
їнство, а релігійне виховання на другим 
місці, бо всі ми українці, члени одного 
народу, а не члени Греко-католицької 
чи Православної церкви» («Український 
голос», 16 квітня 1916 р.). Тоді єпископ 
Будка зробив заяву, що Інститут не змо-
же розраховувати на підтримку греко-
католиків, якщо він не буде записаний 
на єпископську корпорацію так само, 
як церкви [17, с. 19]. З цього приводу 
розгортається жорстка полеміка в пре-
сі. Греко-католицька церква засуджу-
вала тих парафіян, які віддавали своїх 
дітей до цієї установи. Тиск з боку гре-
ко-католицького духовенства змусив за-
сновників Інституту та членів редакції 
«Українського голосу» у липні 1918 р. 
на спеціальних зборах мирян прийняти 
рішення про формування Української 
греко-православної церкви в Канаді. Це 
рішення було продиктовано не бажан-
ням наголосити на релігійних відміннос-
тях католицької та православної віри, а 
вказати на патріотичне повернення до 
віри своїх предків, котрі були змуше-
ні зректися її та приєднатися до Риму в 
1596 р. [3, с. 122].

Для кращої організації роботи Інсти-
туту проводились регулярні з’їзди його 
членів та гостей, на яких вирішувались 
і питання матеріального забезпечення 
вишу. Проходив збір коштів також під 
час так званої «коляди», коли спеціальні 
робітники-колектори їздили по провін-
ціях Канади і збирали гроші на діяльність 
закладу. Розсилали і листи з прохання-
ми пожертвувань різним громадським 
активістам. Писали про свої потреби в 
ЗМІ. Така система збору грошей була і 
в інших українських  освітніх закладах 

у Канаді. На з’їздах Інституту розгля-
дались і питання підтримки українців 
у «Старому краї», напрями руху в гро-
мадській діяльності. Інститут ім. П. Мо-
гили щорічно проводив народні з’їзди в 
Саскатуні, його філії у Вінніпезі, Інсти-
туті ім. М. Грушевського в Едмонтоні. 
Взагалі, Інститут ім. П. Могили активно 
співпрацював з подібними закладами 
в цих містах (його філіями) і запрова-
джував у них тотожну освітню систему. 
Восени 1927 р. вже було оголошено про 
один конкурс студентів для  всіх трьох 
вузів, а з 1930 р. вони починають вести 
спільне господарство [17, с. 26]. 

На одному зі з’їздів у Саскачевані 
делегати прийшли до думки про потре-
бу створення національної організації, 
яка б об’єднала всіх українців Канади. 
І в грудні 1927 р. на черговому зібран-
ні було створено Союз українців само-
стійників, його президентом обрано 
В. Свистуна («Український голос», 4 січ-
ня 1928 р.) [3, с. 121 – 123]. З 1929 р. до 
участі в організації з’їздів долучився 
Союз українців самостійників, очільник 
якого В. Свистун був і головою Інститу-
ту. Тепер також питання функціонуван-
ня і планів СУС вирішувалися на цих 
з’їздах. Члени Інституту активно до-
лучались до роботи в СУС. Так, під час 
судової справи над Союзом визволен-
ня України СУС у Вінніпезі сформував 
Центральний протестаційний комітет, 
який закликав українську спільноту в 
Канаді виступати проти більшовицько-
го терору. Інститут також належав до 
того комітету і долучався до скликання 
протестаційних віч у Канаді та висилав 
протести до різних іноземних представ-
ництв. Проводились протестаційні віча 
Інститутом з питань польської пацифі-
кації в Західній Україні. 
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У 1933 р. через Велику економічну 
депресію в Канаді було закрито філію Ін-
ституту у Вінніпезі. Сам заклад зазнавав 
тяжких втрат, кількість студентів значно 
зменшилась [16, с. 17–258].

При Інституті ім. П. Могили з 1932 р. 
діяв духовний семінар, що готував 
православних священиків [12, с. 586]. 
Функціонував при Інституті також сту-
дентський гурток, що скликав збори 
щотижня. Його головою був М. Стечи-
шин. Студенти видавали свій журнал 
«Бурсак». У 1917 р. постало студентське 
об’єднання «Каменярі», яке видавало 
власний журнал під назвою «Каменярі». 
Його засновником і головою був С. Сав-
чук [16, с. 17–258].

Уся робота в Інституті ім. П. Моги-
ли проводилась під кличем, що українці 
в Канаді повинні мати свою інтеліген-
цію, яка виховувалась би у вишах і була 
б корисною для свого народу. Інститут 
спонукав до пожертвувань в українській 
громаді і довів, що український народ 
може будувати свою освіту власними си-
лами. Він відіграв важливу роль у поши-
ренні української справи серед неукраїн-
ського населення Канади. Саме цей виш 
дав поштовх до створення Української 
православної церкви.

Інститут ім. П. Могили спричинив 
заснування тотожного закладу і в Едмон-
тоні. Ініціативу у цій справі виявив гур-
ток студентів ім. А. Коцка з В. Грицюком, 
І. Гринчишиним, С. Микитюком, І. Кирі-
яком, П. Василишиним, М. Лучковичем, 
А. Кібзеєм, С. Сенюком та ін. На зборах 
10 березня 1918 р. було утворено Інсти-
тут ім. М. Грушевського з управою на 
чолі з Д. Фарбеєм. Його засновники наго-
лошували на «всенародному» характері 
установи, її цілковитій незалежності від 
церкви. Ректором став А.  Кібзей, пізніше 

ними були М. Лучкович, П. Галицький, 
П. Лазарович, П. Василишин, І. Зварич, 
І. Горецький, О. Лукіянчук. Вже у 1919 р. 
відбулося прикріплення до бурси в Ед-
монтоні бурси ім. Т. Шевченка у Вегри-
вілі. Від Інституту функціонувала рідна 
школа, хор під керівництвом Ю. Цукор-
ника та театральний гурток. Число сту-
дентів складало від 35 до 90 чол. залежно 
від фінансового та економічного стано-
вища в Канаді  [6, с.  7 – 16]. У виші ви-
кладались такі предмети, як граматика, 
історія, географія, література, музика. 
1921–1924  рр.  – кризовий період для 
установи. Тому в 1924  р. вводиться по-
даток на членів Інституту в розмірі 3-х 
доларів на рік, доки ситуація не поліп-
шиться. Було створено окремий комітет, 
який займався збором коштів для спла-
ти боргу. За допомогою  пожертвувань 
добровольців Інститут втримався на 
плаву. В 1930 р. загальноканадська еко-
номічна криза не оминула й навчальних 
закладів. Завдяки невтомній праці його 
членів Інститут ім. М.  Грушевського в 
Едмонтоні витримав і це випробуван-
ня [12, с. 581–582]. Освітній заклад тісно 
співпрацював з Інститутом ім. П. Моги-
ли. Для координації та консолідації про-
українських сил було прийнято рішення 
про злиття цих двох установ на з’їзді у 
1928 р. На з’їздах членів Інституту об-
говорювались не тільки освітні та фінан-
сові проблеми установи, а й політичні, 
релігійні, питання національного роз-
витку українців у діаспорі, проблеми, 
створювані комуністичною пропаган-
дою серед фермерства й робітництва, 
культурні потреби громадськості в діа-
спорі. З 1938 р. було систематизовано 
вихід радіопрограм, які створював виш 
на едмонтонській радіостанції CJCA. Це 
зроблено з метою ознайомити ширший 
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загал з працею Інституту й, зокрема, з 
ідеологією Союзу українців самостій-
ників [6, с. 7–94]. За всі роки діяльності 
з відозв Інституту простежуємо, як він 
активно заохочував молодь до навчання. 
А з роботи гуртка ім. А. Коцка бачимо, 
як освітня установа підтримувала гро-
мадську діяльність студентів. Для підви-
щення самоповаги і збереження націо-
нальної пам’яті для молоді діяли курси 
з українознавства. Думку українського 
суспільства в діаспорі формували також 
з’їзди членів Інституту та гостей. Через 
українську та канадську пресу Інститут 
розповсюджував інформацію про жит-
тя в діаспорі та на Україні для громадян 
Альберти.

У 1934 р. виникла бурса Братства 
українців католиків у Саскатуні. Енту-
зіастами утворення цієї установи були 
о.  П. Сулятський, О. Прийма, Й. Топу-
щак. Два перших та посол О. Жеребко, 
В.  Харко, Б. Корчинський, о. О. Криво-
ручко управляли цієї установою довгі 
роки. Студенти тут отримували місце 
для проживання, харчування, а вечора-
ми мали пари з української мови, літера-
тури, історії, співу, музики, деколи ще й 
з релігії [8, с.127].

Функціонували також бурси і при 
протестантських місіях, як Манітоба, 
коледж у Вінніпезі та притулок у Сифто-
ні, де перебували студенти до появи бур-
си. Утримувались українські студенти в 
таких притулках, як у Тулоні в Манітобі, 
Принс Альберті в Саскачевані,  Вастао, 
Вегревілі, Смокі Лейк в Альберті. В той 
час такі суто релігійні бурси не мали ши-
роких симпатій серед провідної верстви 
української молоді [12, с. 92, 577].

Інститути стали осередками укра-
їнського життя в Канаді. Вони нарахо-
вували сотні членів та вихованців, що 

були активними суспільними діячами, 
які планували і спрямовували діяль-
ність української спільноти в Канаді. 
За роки функціонування в міжвоєнний 
період виші зробили великий внесок у 
поширення вищої освіти серед студент-
ства, а також у напрямку пробудження 
національної свідомості серед своїх ви-
хованців та української громадськості в 
Канаді. Варто відзначити їх роль у по-
пуляризації серед неукраїнського насе-
лення Канади відомостей про українців, 
українську історію, мову, літературу, 
церкву, звичаї, мистецтво, націокультур-
ні цінності й тогочасні визвольні зма-
гання нашого народу в Європі.

Отже, упродовж 1918 – 1939 рр. зна-
чно зросла кількість українських шкіл у 
Канаді. Удосконалювалась і сама система 
викладання, стали видавати більше під-
ручників для навчання. Також розши-
рювалось коло спеціальностей, за якими 
навчались студенти у вишах, збільшува-
лось і число вступників до вишів. За цей 
час було сформовано й налагоджено ро-
боту з’їздів членів комітетів рідних шкіл 
і окремо інститутів та бурс, що сприяли 
кращій і більш скоординованій організа-
ції діяльності освітніх установ діаспори. 

Таким чином, проявом освітніх здо-
бутків українців у Канаді у міжвоєнний 
період була активна організація рідних 
шкіл, учительських семінарій, які готу-
вали учителів для цих шкіл, духовних 
семінарій, бурс та інститутів. Ці досяг-
нення мали великий вплив на життя 
української спільноти в країні. Українці 
в Канаді доклали значних зусиль і ко-
штів для розвитку освіти в діаспорі і для 
збереження молоддю культурної іден-
тифікації своїх батьків. Встановлення 
низької плати за навчання в інститутах 
дало змогу молоді з незаможних сімей 
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здобути вищу освіту. Навчальні закла-
ди відіграли важливу роль у формуванні 
прошарку інтелігенції в Канаді поряд із 
фермерським та робітничим класами. 
Викладачі виховували у молоді почуття 
гордості за батьківщину своїх предків, 
сприяли збереженню українських тра-
дицій, спонукали до формування про-
українських товариств у Канаді. Крім 
освітньої, вони проводили націокуль-
турну роботу серед громадськості, нама-
гаючись запобігти асиміляції українців з 
місцевим населенням.
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O. Dzyra
Educational System of the Ukrainian Diaspora 

in Canada in the Interwar Period
Abstract 

� e period of the second wave of Ukrainian emigration to Canada was distinguished by quantitative 
and qualitative growth of educational institutions. It was caused not only by the newly arrived 
Ukrainians with strong national consciousness but also the law abolishing bilingual schools in Canada 
in 1916. Establishing private schools and institutes was the only way to preserve the Ukrainian language 
and culture. � e lessons of the Ukrainian teachers in public schools were conducted a§ er the obligatory 
study time on Saturdays or during the vacation time. Also the teachers of the Ukrainian pedagogical 
community «Ridna shkola» («Native school») taught children in the people’s houses. � ey got payment 
at the expense of parents, public organizations or parishes. In the 20’s – 30’s the great contribution 
to the preservation of the Ukrainian language was made by Ukrainian houses and schools under 
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the sponsorship of the society «Ukrainian Labour-Farmer Temple». To coordinate the educational 
process the committees of teachers were organized. � e conscientious work of teachers provided learning 
the Ukrainian language, literature, history and culture by the Ukrainian children in diaspora. � ey had 
possibility to continue and improve their knowledge in divinity schools (bursas) and institutes with a 
rather low tuition fee, such as A. Kocko Divinity School, St. Petro Mohyla Institute, M. Hrushevskyi 
Institute, A. Sheptytskyi Institute etc. Higher educational establishments not only concentrated leading 
academic sta�  but also were the places of studying of public activists. � us, at one of the meetings at 
St. Petro Mohyla Institute the Ukrainian Self-Reliance League for the purpose of consolidation of all 
public-spirited Ukrainians was organized. � e institutions call the Ukrainian community for opposition 
to the Bolshevik terror and the Polish «paci� cation»; they invited to make charitable donations for the 
Ukrainian a� airs and proved that the Ukrainian people can develop education by own e� orts. � e 
activity of secondary and higher educational institutions revealed a high level of national consciousness 
of some Ukrainians in Canada. � ey contributed to the formation of intellectual stratum of Ukrainians 
in exile, which aim was to keep the Ukrainian language, culture, customs, traditions and general spirit 
of the Ukrainian diaspora in Canada.

Досвід будівництва освіти для української молоді в Ка-
наді, плекання в ній почуття національної гідності, форму-
вання національної свідомості може стати прикладом для 
налагодження сучасного навчально-виховного процесу в 
Україні. Тому актуальним стає визначення ролі української 
спільноти в розбудові освіти в Канаді на всіх її напрямах, 
а також висвітлення питання освітнього рівня української 
діаспори в Канаді через призму ініціативи громадських ді-
ячів, просвітників, учителів, що доклали значних зусиль 
задля становлення українських освітніх закладів у Канаді.
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23 січня 2015 р. у Науково-дослідно-
му інституті українознавства Міністер-
ства освіти і науки України відбувся Все-
український круглий стіл «IV Універсал 
та Акт Злуки: символізм, втілення, іс-
торичні паралелі та уроки в контексті 
сучасності», присвячений 97-й річниці 
проголошення самостійності УНР (IV 
Універсалу Центральної Ради від 22 січ-
ня 1918 р.) та 96-й річниці Дня Собор-
ності України (Акту Злуки між УНР і 
ЗУНР від 22 січня 1919 р.).

Основними питаннями, які розгля-
дались, були: передумови української 
національно-демократичної революції 
1917–1920 рр., що передували договору 
про об’єднання між УНР і ЗУНР; погля-
ди на Акт Злуки 22 січня 1919 р. в сучас-
ній історичній науці; значення Акта Злу-
ки для українського державотворення; 
подальший процес здійснення собор-
ності українських земель у ХХ – на по-
чатку ХХІ ст.

У роботі круглого столу взяли участь 
представники дванадцяти наукових ус-
та нов та вищих навчальних закладів 
Ук ра їни. У вступному слові директор 
НДІУ к.і.н. Б. Галайко зауважив, що 
соборність була споконвічною мрією 
українців, які упродовж багатьох століть 
боролися за втілення її в життя. Навіть 
у найважчі часи після розпаду Київської 
Русі, коли українські землі перебували 
у складі різних держав (Великого кня-
зівства Литовського, Австро-Угорської 
імперії, Російської імперії, Речі Поспо-
литої, Румунії, Чехословаччини тощо), 
українство завжди прагнуло звільнення 
з-під чужинецького гніту та відновлення 
своєї цілісності, об’єднання всіх етніч-
них територій, усіх гілок нашого народу.  

Проблема соборності українських 
земель та українського народу, на жаль, 
залишається актуальною і сьогодні, коли 
українці реально ведуть війну з росій-
ськими загарбниками і вкотре змушені 

НАУКОВИЙ КРУГЛИЙ СТІЛ 
ДО ДНЯ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ 
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відстоювати свою державність. Нині, як і 
в 1917–1920 роках, вони зі зброєю в руках 
відстоюють своє право мати одну собор-
ну Українську державу і, об’єднавшись в 
єдину силу, доводять, що можна не тіль-
ки змінювати історію власної держави, а 
й впливати на хід європейської історії. 

Українська революція 1917–1920 ро-
ків створила унікальну можливість влас-
ного державотворення та об’єднання 
етнічних українських земель у межах 
власної незалежної держави. Однак че-
рез низку зовнішніх (війна з Росією, 
Польщею, іншими державами тощо) 
і  внутрішніх (розкол на непримиренні 
політичні табори, гостра міжпартійна і 
внутрішньопартійна боротьба, грома-
дянська війна на теренах Наддніпрян-
ської України, розбіжності з питань 
стратегії й тактики  боротьби за націо-
нальну державність між провідниками 
УНР та ЗУНР) чинників об’єднання УНР 
і ЗУНР виявилося незавершеним. І це 

треба брати до уваги і робити  правильні 
висновки, щоб не припуститися поми-
лок в майбутньому. 

Говорячи про 1917 рік та актуаліза-
цію проблем соборництва, д.і.н., проф., 
чл.-кор. НАН України В. Солдатенко 
наголосив, що, аналізуючи процеси 
оформлення української ідеї, можна ді-
йти висновку, що не було раз і назав-
жди даної (сталої) української ідеї і не 
могло бути. Це залежало від багатьох 
об’єктивних і суб’єктивних обставин. 
Але дві константи завжди були в укра-
їнській ідеї. Це ідея державності і со-
борності, які ґрунтувалися на феномені 
української осібності, зокрема, долі, похо-
дження, традицій, ментальності, духов-
ності, культури, мови тощо. Упродовж 
багатьох років Інститут історії України й 
Інститут українознавства проводили ряд 
заходів, присвячених проблемам україн-
ської державності і соборництва на різ-
них історичних етапах та їх розв’язанню. 
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І тут помітна така тенденція. В останні 
2–3 роки є немало позитивних зрушень, 
у т. ч. в концептуальному плані. Однак у 
підручниках і посібниках напрацюван-
ня науковців щодо проблем соборності 
не знаходять адекватного висвітлення й 
виявляються на маргінесі. Тому в якості, 
змісті викладання на це необхідно звер-
нути увагу. І в цьому контексті НДІУ має 
відігравати вагому роль.

У своєму виступі д.і.н. П. Гай-
Нижник зауважив, що в тому, що собор-
ність УНР та національна державність 
були зруйновані певною мірою не лише 
через зовнішню агресію, а й українськи-
ми ж руками, є гіркий урок та повчаль-
на сторінка історії для сьогоднішніх і 
майбутніх українців. Урок цей вчить, 
що у часи негод і боротьби слід відкину-
ти будь-які власні та політичні амбіції і 
берегти національну єдність народу та 
Українську Соборну Самостійну Держа-
ву. І в цьому завданні немає дрібних та 
другорядних питань, важливих і менш 
важливих територій, українських і менш 
українських регіонів! Кожен клаптик 
української землі є всією Україною.

Нині соборність здійснюється не в 
рамках державної програми. Здача Кри-
му в березні минулого року зумовлена 
тим, що там не було інтересів україн-
ських еліт (бізнесово-класових). Крим 
завжди був де-юре українським, а де-
факто – російським. Він фактично не на-
лежав жодному українському політич-
ному клану; там всім керували росіяни 
(90% бізнесу там – російський), «яким 
врешті набридло ділити власні доходи з 
київськими скарбниками…». Саме з цієї 
причини українська політична верхівка 
практично здала Крим Росії. А коли події 
на Донбасі торкнулися інтересів космо-
політичного клану, його бізнесу, одразу 

згадали про власні міні-армії, парамі-
літарні (напіввоєнізовані) добровольчі 
організації, дозволили їм озброюватися і 
воювати за інтереси єдиного народу і со-
борної України тощо.

Маємо будувати націократичну, ук-
раїноцентричну державу, яка, як показує 
досвід, нам конче потрібна. Якщо ж бу-
дуватимемо мультикультурну державу 
в рамках ЄС, зазначив П.  Гай-Нижник,  
втратимо не тільки національну іден-
тичність, а й державність. Українці ма-
ють об’єднатися навколо правої ідеології 
з гаслами, наголосив він, – нація, держа-
ва – понад усе, Україна – для українців. 
Всі, хто виступають проти єдності Украї-
ни, є колаборантами, злочинцями, які 
співпрацюють з окупантами.

Відтак, наголосив доповідач, питан-
ня соборності має вийти за межі тери-
торіальної цілісності чи етнічного насе-
лення. Соборність України – це українці 
в Канаді, Бразилії, Австралії та багатьох 
інших країнах, де вони живуть, працю-
ють і де створено сотні українознавчих 
центрів. Саме враховуючи це, сьогодні 
соборність вимагає нових підходів і но-
вого усвідомлення своєї сутності.

Розглядаючи соборність України як 
українознавчий процес, д.і.н., заслуже-
ний професор КНУ імені Тараса Шев-
ченка Я. Калакура детально зупинився 
на історіософській сутності соборності 
України, яка полягає в історичній тя-
глості та безперервності етногенезу 
українського народу, цілісності його 
земель, нерозривності національної 
культури і духовності, нескореності 
українського духу, єдності цивілізацій-
них устремлінь української нації, її єв-
ропейського вибору. Вчений виокремив 
декілька перспективних напрямів як по-
дальшого дослідження самої  проблеми, 
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винесення повчальних уроків, так і 
утвердження соборності самого украї-
нознавства: 1) об’єднання і координація 
зусиль українознавців навколо напов-
нення сучасним змістом понять «со-
борність України», «українська собор-
ність», «соборність українознавства», 
обґрунтування оптимальної моделі і 
шляхів утвердження соборної України 
як цілісної, територіально неподільної, 
демократичної європейської держави; 
2) дослідження української соборнос-
ті має проводитись, у першу чергу, не 
стільки як конкретних подій, скільки 
як тривалого цивілізаційного процесу 
зародження, становлення, розвитку та 
утвердження; 3) необхідна консоліда-
ція вчених-українознавців на засадах 
соборності українознавства, оновлення 
наукової методології, збагачення дже-
рельної бази і осучаснення стилю ви-
кладу матеріалу.

Значний інтерес і дискусію у присут-
ніх викликав виступ н. с. О. Хоменка, 
який наголосив, що саме українське на-
ціональне письменство стало тією трив-
кою матрицею, у системі координат якої 
ідея соборності була виразно сформу-
льована і утверджена як суспільна прак-
тика – спочатку духовна, а згодом по-
літична. У ситуації, коли Україна була 
поділена між двома імперіями і коли 
навіть після їх падіння продовжували іс-
нувати наддніпрянські, галицькі партії, 
уряди, армії, конфлікти між якими на-
бували драматичного характеру, лише 
література, художня словесність, стала 
тією платформою, яка єднала розрізне-
них українців у цілісну й впевнену у сво-
їх завданнях політичну націю.

Висловлюючись образно, першим 
Актом Злуки був «Кобзар» Т. Шевченка, 
який і окреслив соборність як наріжний 

камінь українського світогляду й україн-
ського буття.  

В інших доповідях виступаючі торка-
лися таких проблем: сприйняття у Захід-
ній Україні IV Універсалу та Акта Злуки 
(д. і. н., проф., чл.-кор. НАНУ В. Баран); 
питання соборності в сучасній україн-
ській історіографії (д.і.н., проф. О. Удод); 
ідея політичної єдності українських зе-
мель в середовищі козацької старшини 
і Комісія з підготовки нового Уложення 
(д. і. н., проф. А.  Зінченко); соборність 
та розкол: суспільно-політична ситуація 
в період Директорії (д. і. н., проф. В. Ло-
зовий); соборність Наддніпрянщини і 
Західної України в уявленнях і вимогах 
вояків-українців російської армії (бере-
зень – грудень 1917 р.) (к. і. н. Г. Савчен-
ко); символізм ідеї соборності та її вті-
лення у минулому і сьогоденні України 
(к. і. н. Ю. Фігурний); історичне значення 
IV Універсалу та Акту Злуки в контексті 
формування загальноукраїнської іден-
тичності (к. філос. н. Л. Чупрій); ІV Уні-
версал і Акт Злуки в контексті національ-
ної безпеки України: історичні уроки і 
сучасні реалії (к. філос. н. Ф.  Медвідь); 
проблема ідентичності у контексті укра-
їнської соборності (к. і. н. А. Гренишен); 
Акт Злуки 22 січня 1919 року: історична 
ретроспектива та значення для сьогоден-
ня (н. с. С. Губський); символи соборнос-
ті й суверенності України від минулого 
до сьогодення (н. с. Л.  Отрошко); фор-
мування та поширення у світі знань про 
Акт Злуки УНР та ЗУНР засобами веб-
енциклопедії «Вікіпедія» (н. с. О.  Чир-
ков); цивілізаційний підхід С. Гантінг-
тона і питання державно-національної 
єдності в контексті Україно-російської 
війни (аспірант В. Бабка) тощо.

Говорячи про значення IV Універ-
салу Центральної Ради та Акта Злуки 
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для розвитку української державності, 
доповідачі підкреслювали, що проголо-
шення ЗУНР, а відтак її Злука з УНР дали 
українцям унікальний шанс створити 
соборну незалежну Україну й утвердити 
національну ідентичність. Однак зре-
алізувати його за тих умов з різних об-
ставин не вдалося. Серед причин цієї 
невдачі називалося кілька факторів, на-
самперед проблема національної еліти, 
брак розвинутої національної і політич-
ної свідомості та консолідації всіх сил 
для творення власної держави, байдуже 
ставлення частини населення до своєї 
держави, застарілий спосіб мислення, 
інтервенція Росії, байдужість західних 
країн до української справи. 

Акт Злуки від 22 січня 1919 року хоча 
і носив дещо декларативний характер, 
оскільки УНР та ЗУНР не мали достат-
ньої кількості державотворчих сил, щоб 
вистояти в складних тогочасних вну-
трішньополітичних та зовнішньополі-
тичних умовах, він мав для українського 

народу велике політичне та ідеологічне 
значення, а найвагомішими і повчальни-
ми уроками цього процесу є те, що укра-
їнці підтвердили свій державницький 
інстинкт, природне прагнення до віднов-
лення своєї єдності, історичної етнічної 
території й соборної держави на ґрунті 
традицій княжої та козацької доби. Крім 
того, держава як продукт  розвитку на-
ції і захисник її інтересів мала навчити-
ся самозбереженню й самозахисту всіма 
можливими засобами. Запорукою цього 
є зрілість нації, її консолідація. 

Події 1917–1920 років, державо-
творчі та націєтворчі процеси в Украї-
ні цього періоду стали важливою віхою 
процесу становлення політичної на-
ції: зросла національна самосвідомість 
українців, закріпилося почуття націо-
нальної гідності, а основи державності, 
які встигли закласти, виявилися таки-
ми сталими, що пережили війни, втор-
гнення, окупації і сімдесят років радян-
ського режиму.
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Об’єднання УНР та ЗУНР мало і 
практично-політичний аспект, адже 
обидві держави потребували концентра-
ції збройних сил та взаємної допомоги 
для захисту своїх територій від інозем-
ного військового втручання, яке на той 
час набуло форми агресії. Важливим є й 
факт легітимності завершального собор-
ницького процесу, який передував Акту 
Злуки. 

Український народ виборов право на 
створення незалежної соборної держави 
у багатовіковій боротьбі і тому слід від-
кидати усілякі сепаратистські тенденції,  
зберегти те, що маємо, та впроваджува-
ти в життя мрії творців Акта Злуки УНР 
і ЗУНР у далекому 1919 році.

Учасники круглого столу прийняли 
Резолюцію, яку направили Президенту 
України П. Порошенку, Голові Верховної 
Ради України В.  Гройсману, Прем’єр-
міністру України А. Яценюку, Голові Ко-
мітету Верховної Ради України з питань 
науки і освіти Л. Гриневич з приводу ідеї 
МОН України відмовитися від  вивчення 

історії України та історії української 
культури у ВНЗ, що слід розглядати як 
злочин проти держави. В ній підкресле-
но, що викладання українознавства, іс-
торії України та історії української куль-
тури у вищій школі потребує реального 
захисту і протекціонізму з боку держави 
і, насамперед, встановлення сталих та 
обов’язкових для всіх вузів регламента-
цій, збереження за ними статусу базової 
дисципліни, чіткого визначення кіль-
кості аудиторних занять, припинення 
неадекватного збільшення лекційних 
потоків та інших деструкцій.

Отже, проведений захід має значну 
наукову та практичну цінність, оскільки 
стимулює розвиток сучасної історичної 
науки та популяризує її останні здобут-
ки, їх використання в подальшому зміц-
ненні соборності України.

Ірина КРАСНОДЕМСЬКА
кандидат історичних наук, 

старший науковий співробітник 
відділу історичних студій НДІУ
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Упродовж року Україна пережила 
значні свідомісні та політичні зміни, які 
відносяться до новітнього етапу націо-
нально-визвольного руху. Сучасне сус-
пільство продовжило боротьбу за право 
на свободу та гідність кожної людини в 
Україні та показало могутній потенціал 
в обороні суверенітету власної нації. Су-
часна актуальна тематика неминуче за-
чіпає події минулого, розроблені ідеї та 
програми, спрямовані на утвердження 
та захист Української самостійної дер-
жави. З цією метою під час Революції 
Гідності були проведені І Бандерівські 
читання, що мали на меті продовження 
напрацювань теорії та практики націо-
нально-визвольної боротьби, майбут-
нього справедливого устрою Української 
держави. Захід був приурочений 85-й 
річниці створення Організації Україн-
ських Націоналістів та 105-й річниці з 
дня народження Степана Бандери. 

Головна ідея Бандерівських читань – 
зібрати разом учених, громадсько-полі-
тичних діячів, усіх причетних до вивчен-
ня спадку українського націоналізму 
середини ХХ століття для розроблення 
ідеї нової української еліти, продуку-
вання думки патріотичної інтелігенції. З 
цією метою 2 лютого 2015 року в м. Ки-
єві у приміщенні Науково-дослідного ін-
ституту українознавства були проведені 
ІІ Бандерівські читання за темою: «Якою 
має бути Українська Самостійна Собор-
на Держава в XXІ столітті та «питання 
Москви». Захід приурочено 75-й річниці 
створення ОУН (революційної).

Відкрили читання співорганізатори 
заходу – директор Науково-дослідного 

інституту українознавства, кандидат іс-
торичних наук Богдан Галайко та дирек-
тор Недержавного аналітичного центру 
«Українські студії стратегічних дослі-
джень», народний депутат України VII 
скликання Юрій Сиротюк. 

Вперше Науково-дослідний інститут 
українознавства відвідав Міністр осві-
ти і науки України, доктор філологічних 
наук, професор Сергій Квіт, який приві-
тав учасників ІІ Бандерівських читань.

У вступному слові Б. Галайко зазна-
чив: «Як і в ХХ столітті, сьогодні про-
довжується боротьба ідей та ідеологій, 
відбувається світоглядова війна, ґрун-
тована на пропаганді та інформаційних 
зламах. Як і 75 років тому, ми змушені 
боронити нашу державність. Покоління 
С. Бандери, що пережило важкі бої УГА, 
втрату української державності (ЗУНР), 
відчуло польську окупацію, різноманітні 
національні переслідування та утиски, 
вбачало у війні можливість відновлен-
ня української самостійної державності. 
Нині українці на сході захищають свою 
територію, свою соборність, свою націю 
і, врешті, свою державність від того ж 
ворога. Сьогодні на Донбасі спостеріга-
ємо фактично етнічні чистки українців, 
переслідування за національною та кон-
фесійною ознаками. І молоде покоління 
українських патріотів повинно знати до-
свід попередників.

Довгий час довкола Степана Бандери 
творились і нашаровувалися різні міфи. 
Одні глорифікували його, інші демоні-
зували. Наше завдання – максимально 
об’єктивно висвітлити діяльність осо-
бистостей, що дійсно стали  асоціюватися 

ЯКОЮ МАЄ БУТИ УКРАЇНСЬКА САМОСТІЙНА СОБОРНА ДЕРЖАВА 
В ХХІ СТОЛІТТІ ТА «ПИТАННЯ МОСКВИ»
(ІІ Бандерівські читання 2 лютого 2015 року)
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з певною добою, стали символами бо-
ротьби, і сьогоднішні читання є черго-
вим кроком до цього.

Вже у 1930–50-х рр. націоналісти до-
бре розуміли, наскільки важливо боро-
тися за думку і світогляд кожного укра-
їнця. С. Бандера до того часу, як обійняв 
посаду крайового провідника, очолював 
референтуру з агітації та пропаганди в 
ОУН, боровся за право навчання рід-
ною мовою («шкільна акція» 1933 р.). 
Сьогодні через відсутність гуманітарної 
політики української влади на Донбасі 
протягом 23 років бачимо чимало про-
блем. Коли пропагуються ідеї «Русского 
мира», саме українознавство та украї-
нознавчі студії стають дієвими чинника-
ми у боротьбі з ними.

Тому важливо використати кожний 
момент для розбудови української дер-
жавності, посилення держави зсереди-
ни, де б українці дійсно почували себе 
господарями, мали гідне життя і, водно-
час, щоб з ними рахувалися належним 
чином на міжнародній арені. Націона-
лізм вплинув на розбудову державнос-
тей практично в усіх країнах Європи. 
Сьогодні, мабуть, як ніколи важливо, ви-
користовуючи момент, провести рефор-
ми в країні та не втратити національної 
складової. Тому необхідно відстоювати 
питання єдиної мови, церкви, збережен-
ня моральних та ціннісних орієнтирів, 
родинних та національних традицій», – 
підсумував Б. Галайко.

Директор Недержавного аналітично-
го центру «УССД» Ю. Сиротюк наголо-
сив: «Розпочату на Майдані Революцію 
Гідности не було завершено. Це має бути 
національна революція, завершенням 
якої буде становлення національної дер-
жави. Саме на цьому слід сконцентру-
вати всі зусилля в умовах війни, в якій 

перебуває Україна. Адже це священна 
вій на, з якої має постати Українська Са-
мостійна Соборна Держава. Історія ви-
магає від нас розірвати зв’язки з Путіним 
і Московією у всіх просторах. Маємо раз 
і назавжди відокремитися від Кремля та 
розвивати українську свідомість».

У своєму виступі Міністр освіти і 
науки Ураїни С. Квіт зазначив: «Я хочу 
вас привітати в стінах Інституту укра-
їнознавства, який належить до сфери 
управління нашого Міністерства освіти 
і науки України. Думаю, що ці читання, 
які вперше відбулися рік тому, стануть 
регулярною науковою конференцією, і 
кожен рік може давати якийсь певний 
наголос на тому найголовнішому, що 
нас цікавить. Як бачимо, сьогодні стоїть 
тема «питання Москви». Очевидно, що 
один із великих здобутків нашого ви-
звольного руху в тому, що він був прин-
ципово антиімперським. Ми бачимо, що 
ім’я Степана Бандери сьогодні вжива-
ється не тільки в українському контек-
сті, але і в контексті цілої антиімперської 
боротьби з московським режимом. Нам 
важливо дослідити глибше постать Сте-
пана Бандери. Я не думаю, що ми повин-
ні до Степана Бандери ставитися лише 
як до символу, тому що це була реальна 
людина, яка прожила надзвичайно на-
пружене життя. Я мав нагоду, навчаю-
чись у Мюнхені в середині 90-х років, 
спілкуватися з багатьма людьми, які зна-
ли його особисто, його характер, думки. 
Відвідавши Міттенвальд, де знаходився 
табір для так званих переміщених осіб 
після закінчення Другої світової війни, 
я чув спогади про його зустрічі зі своєю 
родиною. Тобто є багато таких речей, 
які треба просто зібрати і опрацювати 
з наукової точки зору. Другий великий 
пласт  – це його політика, і третій – це 
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та спадщина, яка реально залишилась, 
найбільше сприймається зараз на слух і 
також стала символом. Тому я хочу, щоб 
кожен рік проведення Бандерівських чи-
тань додавав нам, нашій науці і нашій 
політиці щось нове».

Учасників читань привітали та-
кож голова Всеукраїнського об’єднання 
«Свобода» Олег Тягнибок, представник 
ОУН (р) Віктор Рог, голова ОУН  Богдан 
Червак.

Значну увагу привернули виступи 
віце-прем’єр-міністра України у 2014 р. 
Олександра Сича «Визвольна концепція 
ОУНр і сьогоднішня російсько-україн-
ська війна», співзасновників Науково-
ідеологічного центру імені Дмитра Дон-
цова Олега Багана «Геополітичні візії в 
теорії українського класичного націона-
лізму і сучасність» та Петра  Іванишина 

«Ідеологічні основи української дер-
жавності», народного депутата Украї-
ни VII та VIII скликань Андрія Іллєнка 
«Український націоналізм на сучасному 
етапі», народного депутата України VII 
скликання Ірини Фаріон «Степан Банде-
ра: про природу московського чинника у 
геополітиці» та ін.

 Матеріали І та ІІ Бандерівських чи-
тань будуть оприлюднені у науково-
громадському збірнику. У майбутньому 
співорганізатори сподіваються на спів-
працю науковців у проведенні традицій-
них Бандерівських читань.

Тетяна БОЙКО
кандидат філософських наук,

завідувач відділу освітніх технологій 
та популяризації 

українознавства НДІУ

26 – 28 березня 2015 р. у Науково-
дослідному інституті українознавства 
пройшов очний етап VІІІ Міжнародно-
го конкурсу з українознавства для учнів 
8–11 класів загальноосвітніх навчальних 
закладів.

Мета Конкурсу – залучення учнів-
ської молоді до наукових досліджень 
феноменів України та українства в про-
цесах цивілізаційного розвитку людства, 
кристалізації громадянсько-патріотич-
ного самовизначення учнів на основі 
поваги до держави, історії, традицій, 
культури українського народу, пізнання 
України через форми індивідуально-по-
шукової роботи.

Конкурс проводився відповідно до 
наказу Міністерства освіти і науки Украї-
ни від 31.01.2015 р. № 74 «Про Міжнарод-
ний конкурс з українознавства для учнів 
8–11 класів загально освітніх навчальних 
закладів» та Правил проведення Міжна-
родного конкурсу з українознавства для 
учнів 8–11 класів загальноосвітніх на-
вчальних закладів, зареєстрованих у Мі-
ністерстві юстиції України 11.09.2013 р. 
за № 1567/24099.

До участі в Конкурсі запрошува-
лися учні 8–11 класів загальноосвітніх 
навчальних закладів усіх типів шкіл та 
форм власності України, учнівська мо-
лодь інших держав.

VIII МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС З УКРАЇНОЗНАВСТВА
ДЛЯ УЧНІВ 8 – 11 КЛАСІВ 
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Конкурс проводився в два етапи:
I етап (заочний) – до 1 березня 

2015 р., що передбачав написання учня-
ми 8–11 класів загальноосвітніх на-
вчальних закладів науково-дослідних 
робіт. У роботах учні мали визначити 
перспективи власного наукового дослі-
дження, висвітлити результати само-
стійної пошукової роботи, виявити своє 
ставлення до досліджуваних тем.

II етап (очний, м. Київ) – 26 – 28 бе-
резня 2015 р., що передбачав виконання 
письмових конкурсних завдань, публіч-
ний захист науково-дослідних робіт (до 
8 хвилин), виконання тестів з україно-
знавства – для учнів 8–11 класів.

На І етап Конкурсу було подано 218 
учнівських науково-дослідних робіт з 
21-ї області України та 3-х країн зару-
біжжя. 

За результатами рецензування на-
уково-дослідних робіт та висновками 
комісії з відбору до другого туру було 
запрошено 71 учасник. Серед репрезен-
тантів найчисельніше були представлені 
учнівські колективи Волинської, Чер-
нівецької, Харківської, Хмельницької, 
Тернопільської та Донецької областей, а 

також конкурсанти з Придністров’я, Іс-
панії та Німеччини. 

Тематика науково-дослідних робіт 
школярів відобразила комплексність 
українознавчих студій. Найпопулярні-
шими темами дослідження постають 
звичаєві контексти українського тра-
диційно-обрядового циклу: народні 
свята, перекази, ігри, казки, символіка 
візерунків та кольорів.  Не залишились 
учні байдужими і до народного сприй-
няття та значення одягу, прикрас, руш-
ників, предметів побуту, сучасного про-
читання народних оберегів – писанок, 
ляльок-мотанок, хліба. Актуальними 
залишаються краєзнавчі роботи, при-
свячені літературній, мистецькій, гро-
мадській діяльності вихідців з рідних 
місць школярів. В окремий напрямок 
концептуалізуються дослідження при-
родничо-географічних аспектів краю  – 
річок, могил, регіональних топонімів. 
У старших класах важливою постає 
проблематика соціального спрямуван-
ня: соціального сирітства, правового 
нігілізму, ефективності громадських 
структур. Ряд робіт присвячено сприй-
няттю молоддю Революції Гідності і 
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пов’язаних з нею дискурсів героїзму, 
самопожертви, ворожнечі, проблемі 
смерті.

26 березня 2015 р. у Київському місь-
кому будинку вчителя відбулося уро-
чисте відкриття Конкурсу. Директор 
Науково-дослідного інституту украї-
нознавства  Богдан Галайко, вітаючи 
учасників Конкурсу, зазначив: «У стінах 
Будинку вчителя, які у 1918 році були Бу-
динком Уряду та Будинком Парламенту 
молодої української держави, хлопці з 
київської гімназії, київського універси-
тету приходили записуватися у військо, 
щоб обороняти українську державу. На 
жаль, сьогодні історія повторюється, 
адже Україна змушена обороняти свої 
кордони. Під час Другої світової війни 
Уїнстон Черчілль, переглядаючи бюджет 
країни, на заклик зменшити фінансу-
вання культури та освіти, для того щоб 
збільшити обороноздатність країни, 
відповів: «Якщо не буде ні культури, ні 
освіти, ні мистецтва, за що ж воювати?». 
Тому наш сьогоднішній обов’язок, не-
зважаючи на складну економічну ситу-
ацію та військовий стан, працювати над 
собою, інтелектуально збагачувати кра-
їну, і від цього залежить, якою буде за-
втра Україна».

Привітав учасників Конкурсу за-
ступник директора Департаменту 
загальної середньої та дошкільної 
освіти Міністерства освіти і науки Укра-
їни  Сергій Дятленко, який наголосив, 
що «питання дослідження українознав-
ства завжди було актуальним і важли-
вим. Сучасний період дає можливість 
вільно почуватись на своїй землі, однак 
не всі почувають себе вільними, адже 
є території, де не лише за вишиванку, а 
навіть за жовто-блакитну стрічку люди 
розплачувались життям».

Запрошений гість заходу – голова 
Державного агентства України з питань 
кіно  Пилип Іллєнко –  відзначив: «На-
шим кінематографом можна формувати 
історію. Важко уявити нашу кінемато-
графію без фільмів «Тіні забутих пред-
ків», «Захар Беркут» та інші. Сьогодні ми 
спостерігаємо, як кінематограф відіграв 
свою роль під час подій, що відбувалися 

Богдан Галайко

Сергій Дятленко
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на Майдані та під час Революції Гідності. 
Українські кіномитці знаходяться зараз 
у зоні АТО, формуючи і закарбовуючи 
в пам’яті народу, в пам’яті нації постаті 
наших героїв, які захищають нашу дер-
жаву. Сьогодні кінематограф формуєть-
ся на інформаційній боротьбі. У ваших 

дослідженнях варто приділяти увагу 
 кіномистецтву, культурному формуван-
ню і подоланню постколоніальних син-
дромів».

Заступник голови Українського ін-
ституту національної пам’яті  Володи-
мир Тиліщак  у своєму виступі сказав: 
«Для того, щоб наша країна стала віль-
ною, демократичною та процвітаючою, 
нам сьогодні потрібно виправити по-
милки, які були зроблені в попередні 
роки. Сьогодні перед нами стоїть за-
вдання усвідомити нову українську 
ідентичність, яка б базувалася на від-
критій пам’яті про минуле, пам’яті, яка 
 тривалий час замовчувалась, маніпулю-
валась, і сьогодні ми розпочинаємо ро-
боту з відкриття правди про непросте 
минуле».

Андрій Іллєнко, народний депутат 
України VII–VIII скликань, підсуму-
вав: «Під час сьогоднішньої ситуації на 
Україні ми маємо боротися за незалеж-
ність України, за нашу територіальну ці-
лісність, але ми також маємо розуміти, 
що ми боремося за те, щоб Україна була 
українською, щоб на Україні була укра-
їнська мова, українська культура, щоб 
наші діти виховувалися в українському 
дусі, щоб вони знали українську культу-
ру, щоб жили цією культурою. Важливо, 
щоб ті, хто приїхав сьогодні на конкурс, 
відчули український дух і надихнулися 
на майбутні здобутки».

Після урочистого відкриття учасни-
ки Конкурсу виконали письмові роботи 
з українознавства, а також відвідали Пе-
дагогічний музей та Музей української 
народної революції 1917–1921 рр.

27 березня 2015 р. в Науково-до-
слідному інституті українознавства від-
бувся захист науково-дослідних робіт Володимир Тиліщак

Пилип Іллєнко
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та  виконання тестів з українознавства 
переможцями першого етапу Конкурсу. 

За сумарною кількістю балів, які 
отримали учні за рецензію на НДР, пись-
мову роботу та захист науково-дослід-
них робіт, визначалися переможці Кон-
курсу. Тестування з українознавства як 
самостійний вид конкурсного змагання 
передбачало окреме визначення пере-
можців.

Переможцями Конкурсу стали: Ко-
валь Ольга – учениця 8 класу Глибоць-
кої ЗОШ I–III ступенів Чернівецької обл. 
(робота «Свашки співали – весіллям 
заправляли»);  Сушко Анна   – учени-
ця 9 класу Українського гуманітарного 
 ліцею Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка (робота 
«Становлення і розвиток авіаційної га-
лузі України (до 100-річчя літакобудів-
ника В.  О.  Степанченка)»);  Юзюк Сер-
гій – учень 10 класу Матвіївського НВК 
Тернопільської обл. (робота «Вплив 
Володимира Дідовича на формування 
та збереження історичної пам’яті укра-
їнського народу»);  Смирнова Ярина  – 
учениця 11 класу Калуської гімназії Іва-
но-Франківської обл. (робота «Теорія 
пам’яті»).

Окремо серед учасників Конкурсу 
було вибрано призерів у номінаціях: учні 
9 класу – «За використання письмових 
та усних джерел та вивчення долі лю-
дей в історичному процесі», «За глиби-
ну знання етнографічного матеріалу та 
народного життя», «За глибоке знання 
культурної спадщини українців».

Регіональний розподіл призерів 
конкурсу: Волинська область – 5 робіт; 
Хмельницька область – 3 роботи; Черні-
вецька область – 3 роботи; Тернопільська 
область – 2 роботи; Донецька область – 

2  роботи; Київська область – 2  роботи; 
Івано-Франківська область – 2  роботи; 
Дніпропетровська область – 2  роботи; 
Житомирська область – 1 робота; Рів-
ненська область – 1 робота.

27 березня 2015 р., у форматі прове-
дення Міжнародного конкурсу з украї-
нознавства, відбувся круглий стіл для 
освітян та вчених «Українознавче на-
повнення змісту навчання в системі 
освіти: проблеми і перспективи»,  у 
роботі якого взяли участь співробітни-
ки Міністерства освіти і науки Украї-
ни, співробітники Науково-дослідного 
 інституту українознавства, науковці 
Інституту післядипломної педагогіч-
ної освіти Київського університету 
імені Бориса Грінченка, методисти та 
вчителі.

28 березня 2015 р. за програмою VІІІ 
Міжнародного конкурсу з українознав-
ства відбулася пішохідна тематична екс-
курсія «Місця славних та ганебних подій 
Революції Гідності». У ній взяли участь 
співробітники Науково- дослідного 

Андрій Іллєнко
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 інституту українознавства, конкурсан-
ти, вчителі та інші працівники освіти, 
що приїхали на конкурс з різних облас-
тей України.

VIII Міжнародний конкурс з украї-
нознавства для учнів 8–11 класів за-
гальноосвітніх навчальних закладів 
цього року відзначався насиченою про-
грамою науково-освітніх заходів, ціка-
вими творчими зустрічами з відомими 
науковцями, видатними діячами укра-
їнської культури, активним залученням 
до програми Конкурсу вчителів, мето-
дистів, керівників науково-дослідних 
робіт і, найголовніше, – неповторною 

 атмосферою духовного єднання всіх 
учасників, організаторів та гостей Кон-
курсу навколо ідеї глибокого патріотиз-
му, любові як до своєї держави України, 
так і до «малої» батьківщини – міста, 
селища, села. Можна з упевненістю ска-
зати, що Конкурс з українознавства є 
підґрунтям для виховання національно 
свідомого покоління майбутніх держа-
вотворців нашої держави. 

Тетяна БОЙКО
кандидат філософських наук,

завідувач відділу освітніх технологій
 та популяризації українознавства НДІУ
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Читаючи щось із перекладної літе-
ратури, щоразу згадуються часи, коли в 
Україні видавалися серії книжок «Вер-
шини світового письменства», «Верши-
ни світової новели», «Вершини  світової 
поезії», у яких перед українським чи-
тачем постали сотні найкращих творів 
світової літератури. Тоді до великої на-
ціональної справи «приєднувати геніїв 
світу до володінь Тарасової мови» долу-
чалися найкращі майстри перекладу, які 
творили й вишліфовували дуже важли-
ву грань нашої культури. Це було особ-
ливо важливо в добу совєтського курсу 
на зросійщення культурного життя. Ін-
струментом його була й літературна по-
літика, в тому числі видавнича справа. 
Податлива тискові публіка, звичайно ж, 
бігала по книгарнях і шукала можли-
вості придбати російськомовні серійні 
видання, як, наприклад, «Библиотека 
мировой литературы» та інші. Вони ва-
били око якісним папером, добротно 
зробленими палітурками й блиском 
суперобкладинок. Проте навіть за тих 
умов українське книговидання мало свої 
традиції й могло похвалитися чималими 
набутками. Але коштів на те, щоб вида-
вати «Вершини світового письменства» 
на якісному папері, у державних видав-
ництв не вистачало, і їхній папір був 
здебільшого сіреньким, а обкладинки не 
мали такого полиску й пружності, як у 
російських серій.

Але справа не в обкладинках. Щоразу 
купуючи черговий том «Вершин», раді-
лося з того, що наша культура збагатила-
ся, що до неї пригорнеться новий читач, 
який любитиме українську  книжку й 

українську мову. Коли ж ви заглиблю-
валися в сторінки перекладів, скажімо, 
«Молодих літ короля Генриха IV» та 
«Літ зрілости короля Генриха IV» Генри-
ха Манна (переклади Юрія Лісняка) чи 
«Доктора Фаустуса» Томаса Манна, «Гри 
в бісер» Германа Гессе (переклади Євгена 
Поповича), «Тіля Уленшпігеля» Шарля 
де Костера в перекладі Сидора Саки-
дона, то неодмінно пригадаєте відчут-
тя втіхи від читання творів, переданих 
українською літературною мовою. Таке 
саме відчуття здобутого багатства спов-
нювало серце від читання перекладів 
французьких, англійських, італійських, 
іспанських, польських письменників. Це 
було, разом з тим, і переживання при-
четности до великої світової культури, 
галузкою якої була й культура україн-
ська.

Яскравим набутком національної 
культури стали й блискучі переклади 
творів «Тріумфальна арка» й «Чорний 
обеліск» Ериха Марії Ремарка в перекла-
ді Євгена Поповича. Класики перекладу 
саме тому і є класиками, що досконало 
володіли не лише іноземною, але й уміли 
передати її нюанси українською, даючи 
можливість читачеві відчути історичні 
реалії, особливості епохи, лексику спіл-
кування нобілітету й простонароддя, гру 
слів і діялектизми тощо засобами нашої 
мови. Упродовж читання цілої грубої 
книжки ви не тільки не натикалися на 
мовні недоречності чи на незграбні фра-
зи перекладу. За цим стояли особливий 
талант та велика праця перекладача, а 
разом з тим і редакторів та коректорів. 
Видання перекладної літератури, окрім 

ПРО ПЕРЕКЛАД ФРОНТОВОГО ЩОДЕННИКА
ЕРНСТА ЮНҐЕРА*

* Авторське написання збережено.
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суто пізнавального й літературно-ху-
дожнього значення, було важливою 
гранню інтелектуального спротиву, який 
чинило українське суспільство нахра-
пистому наступові зросійщення, який 
незмінно і невідступно вела Москва на 
теренах нашого мовного й культурного 
простору.

Плодом цієї праці стало не лише 
розширення горизонтів української лі-
тератури й культури загалом, але й фор-
мування мовної культури читача, який 
високо цінує здобутки національної 
мовної культури, а разом з тим споді-
вається, що подібні вершинні досягнен-
ня перекладацтва охоплюватимуть нові 
імена й мовні простори. Саме з таки-
ми почуттями читачі підходять і тепер 
до кожного перекладного твору, який 
з’являється чи то в царині наукових ви-
дань, чи белетристики.

Цей, може, трохи задовгий, вступ 
був зроблений для того, щоб підкрес-
лити, з яким пієтетом автор цих рядків 
приступив до читання перекладу з ні-
мецької книжки Ернста Юнґера «В ста-
левих грозах», виконаного Юрком Про-
хаськом і надрукованого у видавництві 
«Книги – ХХІ» (Чернівці, 2014). Додало 
ентузіязму до прочитання й те, що в пе-
редмові до книжки відзначається, що 
цей своєрідний щоденниковий текст, 
виданий Е.  Юнґером у 1920 р., став лі-
тературним взірцем для Е. М. Ремарка, 
творця знаменитого німецького анти-
воєнного роману «На Західному фронті 
без змін» (1928).

І справді, вражаюча оповідь само-
видця про окопне життя й приреченість 
на смерть німецьких солдатів на полях 
Шампані, Лотарингії та Фландрії, пода-
на з документальною точністю й прав-
дивістю, захоплює відразу. Відразу ж 

 переймаєшся повагою й до праці пере-
кладача, який узявся за такий, судячи 
з мовної тканини, складний і багатий 
текст. Відразу скажемо, що не братимемо 
на себе неможливого, а саме проаналі-
зувати те, як саме здійснено трансляцію 
власне німецького тексту українською 
мовою. Це належить зробити професій-
ним перекладачам, знавцям німецької. 
Візьмемося за розгляд результату пра-
ці перекладача, тобто зосередимося на 
тому, як Ю. Прохасько використав ін-
струментарій української мови, або про-
стіше: якою постає перед читачем мова 
перекладу.

Переклад привертає увагу вдалою 
передачею реалій фронтового життя, за-
галом адекватним використанням мов-
них засобів. Наведемо кілька прикладів 
умілої передачі образного ладу твору. На 
початку, коли головний герой потрапляє 
разом з иншими бійцями у прифронто-
ву смугу, читаємо, що німецькі солда-
ти були перейняті нестримним шалом, 
вій на здавалася їм мужеським чином, 
радісною стріляниною на заквітчаних, 
кров’ю зрошених галявах. Виділені тут 
цитування вибрані нами як зразок сти-
лістики перекладу, що адекватно пере-
дає розбуялу фантазію необстріляних 
новобранців, які прибули з героїчними 
настроями на поля Шампані. Їхній під-
несений настрій враз збивали вже бувалі 
солдати з видубленими негодою лицями, 
що тинялися спроквола. 

Фізично відчуваємо разом із при-
бульцями, як то там на одній алеї жарі-
ла, пахтячи гороховою юшкою, польова 
кухня. Яскравість враження тут забез-
печена добором виразної пари – жаріла, 
пахтячи, яка й забезпечує стилістичну 
виразність і точність. Так само лако-
нічно й напружено збудовано  речення: 
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Серед цих вторгненців мав бути один 
якийсь геть відчайдух (с. 96). Воно 
сприймається як модель живого мово-
творення на її найпитоміших лексичних 
первнях. Перекладач час від часу вражає 
вмілою передачею картин людського 
страждання: «Те копошіння темної маси 
у глибині задимленого, розжареного каза-
на розверзло на мить найглибше дно жа-
хіття» (с. 236). Або (на с. 258) про моло-
десенького пораненого в живіт бійця: «З 
дитячим усміхом, він так і заснув прямо 
у смерть».

Невдовзі війна випустила свої пазурі 
й скинула привітну маску. Вибухнув сна-
ряд, зажбуривши у вхід хмару каміння й 
уламків і забивши при цьому 13 жертв. 
Раз по раз улучно дібране слово поси-
лює зорове враження: на полі цукрово-
го буряку пістрявіли червоні штани 
загиблих під час атаки (с. 23). Вабить 
вдале використання рідковживаних слів 
і словотворів, де вони органічно впису-
ються в текст: сумовите видовище руй-
нування, розмотлошені книжки (с. 53), 
на голову вистає над рівнем землі (с. 54), 
доставники їжі (с. 60 і далі), в траншеї 
забряжчав посуд підносників (с. 60), в 
рушницю заладовується патрон (с. 67), 
зворохоблений мурашник (с. 74), попо-
лудні нам розстріляли ще три бліндажі 
(с. 75), напруга, яка гранично вигострює 
слух (с.  104), тяжкий трупний сопух, 
важкий солодкавий повів, ясновидницька 
прозірливість (с. 105), довкільні будинки 
(с.  107), підофіцер третьї чоти впав у 
шал (с. 107), огидно настирливий запах, 
в нестерпній тисняві переполошених лю-
дей (с. 108), поступово відкрилось це чуже 
навкілля, розколошкане поле бою було 
страхітливе (с. 110), великий замилува-
нець гарних старих речей (с. 115), лікарі 
справували своє криваве ремесло (с. 128), 

шелесткі зарості очерету, йти доводи-
лося, як по линві (с. 133), запопали цілий 
мішок картоплі (с. 143), хмари, здіймані 
ударами снарядів (с. 145), бійця піджбу-
рило аж понад паркові дерева (с. 146), ми 
бігли прихильцем (с. 174), ситний обід і 
збадьорлива люлечка опісля (с. 177), за-
повідалися нелегкі години (с. 182), це нас 
добряче підшпорювало (с. 257). Аж пе-
реведемо дух, щоб окремо відзначити 
чудесний словотвір відволікальний во-
гонь (с. 197). Або ще словотвірний екс-
перимент: усе мучівніше поставало в нас 
(с. 198). А ось приклади гострої експресії: 
осколок, що влупив у край нашого при-
хистку (с. 210), з верхівки насипу їм на-
вздогін валив шалений вогонь (с. 247). А 
ось гра слів, близьких за написанням, але 
різних за  смисловим наповненням: Не-
забаром ми вже опинимося або потойбіч 
ворожої лінії, або ж у кращому потойбіччі 
(с. 233). А ще ось просто-таки вишукано: 
стрілянина виманила мене з бункера, де 
я затишно читав собі при каві (с. 277).

В описі траншеї, наче й нині, чуємо, 
як заливчасто ляскотіли й рикошетили 
заблуклі кулі (с. 23). Цікавим тут є но-
вотвір форми дієприкметника заблуклі, 
що дає можливість уникнути громіздкої 
форми звороту. Так само вдало: невибух-
лий снаряд (с. 74). Або ж: тут виглядало, 
як кораблетроща (с. 247). Загалом треба 
відзначити перекладачеву надзвичайну 
гнучкість, розмаїтість, уміння і багат-
ство словотворення. Він знаходить від-
повідну лексику й колорит, щоб передати 
важкі реалії фронтового життя й жахіття 
бомбардувань і смертей: з тяжким гудін-
ням надлітали зазубрені шматки заліза 
і з короткими вилясками хляпали в гли-
нистий ґрунт, поміж нами навперебій 
здіймалися й опадали брунатні  стовпи 
землі (с. 288) і т. п.
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Ці лексичні й фразеологічні знахід-
ки є окрасою тексту й створюють пози-
тивний заряд сприймання: з краю села 
мерехтіло самотнє світелко (с. 49), щоб 
розрухати застояні кості (там само), з 
невсипною увагою вислуховую тисячі 
його абищиць (с. 57), скоро вчишся ко-
ристати зі своїх рук (с. 61), перший від-
різок ми пройшли схильцем, доводиться 
стлумлювати бажання кашлянути, з 
тихеньким металевим поклацом від-
ходить запобіжник пістолета (с. 83), 
його година вибила (с. 118), хочеться 
крізь землю запастися (с. 85), притьмом 
з’їхав на задку п’ятнадцять східців, а 
ще через решта п’ятнадцять – тричі 
перекинувся сторчголов. Але тут осіч-
ка: замість решта треба було б – решту. 

Естетичну втіху раз по раз посилює 
використання яскравих фразеологізмів: 
мені аж розум віднявся (с. 40), говорили 
плинною німецькою (с. 51). Перекладач 
спонукає читача активувати мовну здо-
гадливість і розширювати свій словни-
ковий запас. Наприклад, подібну спо-
нуку відчуваємо, сприймаючи речення: 
як затакт до важкого обстрілу села, 
просто перед моїми вхідними дверима 
гаратнув нечуваної сили вибух (с. 73, 
74). Так само, заінтригувавши виразом 
зробив півтузіня знимків (с. 162), пере-
кладач спонукав удатися до словника й 
з’ясувати, що тузінь – це дюжина, й зра-
діти віднайденому властиво українсько-
му відповідникові російській дюжині. 
Таке ж враження створюють словотво-
ри, що допомагають уникнути дієприк-
метників з -уч, -юч: тіла в гніткому від-
чутті цілковитої безпомічності (с. 44). 

Однак разом із цими цілком пози-
тивними враженнями від читання тра-
плялися дрібні й значніші огріхи, об які 
доводилося спотикатися, перечитувати 

ще й ще, дивуватися, чому так сталося, 
чи причиною їхньої появи є перекла-
дацький поспіх чи невимогливість, а 
чи нечутливість редакторського пера й 
коректорської відповідальности. Якщо 
якісь окремі лексичні огріхи ще можна 
переступити, то речення, подані так, що 
годі й зрозуміти властивості описувано-
го явища чи навіть зміст цілого речення, 
обійти важко. Ось приклад невдалого 
і незрозумілого за якісними ознаками 
опису: після глухого пострілу чутно ніби 
якийсь лопотливий посвист (с. 59). Або ж 
на с. 109:  відрізок моєї чоти … складав-
ся з плаского, розбитого заглибинами 
ярку. Ярок плаский? Так само незрозумі-
лою є передача стану персонажа фразою 
сидів з почуттям притульної захище-
ності за столом маленького бліндажу 
(с. 64). Тут, до речі, потрібно бліндажа, бо 
йдеться про цілком певний, конкретний 
бліндаж. Так само й на с. 277, де читає-
мо: з обгорілого танку, а має бути танка. 
Про снаряди на с. 88 читаємо, що вони 
з неоковирним шелестом (?) перевалюва-
лися в повітрі, здалеку схожі на довгі ме-
лені ковбаси (?). Або на с. 112, де йдеться 
про те, що великих синьо-чорних мух, що 
величезними згустками, наче перкале-
ві подушки, збиралися на сонячних міс-
цях, не стало. Важко припасувати тут до 
мух як згустки, так і перкалеві подушки! 
Пропоновані тут асоціяції можуть ви-
кликати хіба що здивування небажан-
ням перекладача зважати на читача. Як 
штучна конструкція сприймається фра-
за про те, що групка людей пробивалася 
вбрід крізь хилиткий ліс зметеної догори 
твані (с.  179). Якщо новотвір хилит-
кий варто визнати вдалою знахідкою, то 
внутрішня логіка слова зметений з пре-
фіксом -з вказує не на вертикальне, а на 
горизонтальне  переміщення по якійсь 
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площині. Доводиться припускати, що 
йдеться про невдалий словотвір від ді-
єслова зметнути?

Штучна, неприродна конструкція: 
чоловіче, лишись цих дурниць (с. 62) за-
мість висловитися простіше і ясніше, 
вживши покинь, облиш. На с. 133, як 
уже відзначалося, було вжито прегарних 
мовних засобів, але натрапляємо й на 
неоковирності: поодинокі дерева, окра-
дені з гілля; все це обрамлювало шлях 
непорушними металевими кулісами, за 
якими зачаїлась уся зловісна примар-
ність цього краєвиду. Тут не лише незро-
зуміло, як це за кулісами … чаїлась при-
марність краєвиду, але й перша частина 
речення не створює враження метале-
вих куліс! Або, натрапивши на штучно 
сконструйоване у фразу  перед ворогом 
змисли завжди напоготові, вдаємося до 
тлумачного словника й знаходимо слово 
змислити в сенсі придумати й ціле гро-
но відповідних яскравих прикладів.

Пробувши кількадесят сторінок у на-
строї втішного зачарування перекладом 
і наткнувшись на с. 163 на кілька явних 
перепон, відчуваєш потребу придивити-
ся до тих огріхів пильніше і, дочитавши 
до кінця, почати читати знову, щоб розі-
братися з тим усім неладом, який чудно 
поєднується з безсумнівними мовними 
знахідками. На с. 173 натрапляємо на 
дивну словесну з’яву: … нависаючи над 
самою землею, показалася зграя ворожих 
літаків і, подаючи сигнали сиреною, ви-
нишпорювала розтерзаний терен, в той 
час, як розпорошені в полі піхотинці хо-
валися у вирвах від снарядів. Може, ці во-
рожі літаки подавали сигнали сиреною 
солдатам, щоб ховалися у вирвах? Коли 
ж ви, любий читачу, втямили, про що 
тут йдеться, рухайтеся далі: Ліс розривів 
навколо нас переріс у щільну клекітку 

стіну. Це вже якась суперметафора: ліс 
навколо … переріс у стіну?! Та ще й кле-
кітну! Клекітна стіна? 

Не раз читач натрапляє й на зовсім 
заплутані речення: … в окопі не бракува-
ло сильного руху, аби сприяти задуму ан-
глійця «вполювати» собі одного-другого 
без особливих витрат боєприпасів (с. 75). 
Повноту сприйняття  руйнує невдало 
вжите слово, як у випадку на с. 107: По-
полудні вогонь набряк до такої сили, що 
залишилося тільки відчуття потворно-
го завивання. «При цій нагоді розбилася 
й камера, в якій були фотографії нашого 
штурму залізничного насипу», – читаємо 
на с. 265 і бачимо, що тут замість нагоді 
мало б бути пригоді, бо нагода – це все-
таки сприятливі, зручні обставини .

Деякі речення розпадаються на не-
доладні фрагменти: Ця ніч із широчін-
ню і нереальністю її просторів, мала 
якусь примарну самотність (с. 126). В 
иншому разі засмакували, було, початок 
речення  ми притьмом копали глибокі 
нори, але далі спинило те, що їх копали в 
пласкій заглибині канави (с. 182). Як не 
напружуй уяву, але в просторовому пла-
ні це не уявляється ніяк! «Ми вирішили 
заощадити бійцям цю бійню» (с. 256) – 
може, хтось візьметься розгадати цю го-
ловоломку?

На с. 211 в останньому абзаці йдеть-
ся ні з того ні з сього про якусь прогали-
ну, про яку саме, ні слухом ні духом не 
чути в попередніх реченнях. І до того ж 
та прогалина … здатна до усвідомленої 
дії: та прогалина таки приготувала нам 
якісь несподіванки. На с. 240 читаємо: 
Обриси тіней шугали крізь димовиння. 
Головне – таємниче і в диму! Але як це 
воно – обриси … шугали? 

У багатьох місцях ужито діялек-
тизми, значення яких не розкриває 
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 академічний словник. Коли читаємо про 
те, як свинець вгонобився просто між 
гомілковою і литковою кісткою (с. 116), 
заперечень не виникає, бо експресив-
не вгонобився, якого немає в словнику, 
зрозуміле з самих обставин розповіді. 
Але скажіть, на Бога, якщо слова немає у 
словнику і його значення не вгадується з 
самого плину розповіді, куди звертатися 
читачеві? «Через усе коліно, на якому вже 
було кілька історичних близн, тягнула-
ся довга подряпина від дроту», – спиня-
ємося на с. 101. Що то за такі історичні 
близни? Мовляв, нехай читач їде до на-
шого, скажімо, Хирова і дізнається! Пев-
не, перекладачеві смакує апетитно по-
сипаний тримбулькою плесканик сиру, 
але читач тут упіймає хіба що облизня, 
бо тлумачний словник значення тієї сма-
коти не подає. Можна, звичайно, іроні-
зувати з необізнаного читача, мовляв, 
тим гірше для нього, якщо він цього не 
знає. А як бути з такою справою, як ді-
ялог із читачем? Або чим кепський добре 
випробуваний у такому разі засіб – по-
значення діялектизму зірочкою й пояс-
ненням унизу сторінки? Загалом повага 
до властивих моделей літературної мови, 
літературних набутків, до академічних 
словникових видань, у яких колектив-
ними зусиллями мовознавців зібрано 
найрізноманітніші плоди мовотворення, 
має відчуватися в перекладах високого 
рівня.

Точність слововживання – одна з 
очевидних ознак мовної культури. На-
трапляємо ж на місце, де герой вирушив 
на невеличку прогулянку спустошеними 
садами, плюндруючи обвішані пресмач-
ними персиками шпалери, й дивуємося, 
навіщо було інтелігентному офіцерові в 
обставинах війни плюндрувати ті шпале-
ри, якщо для подібних обставин у нашій 

мові є слово обносити (с. 115)? Тим біль-
ше, що й сам контекст абзацу не засвідчує 
такої агресивности замірів автора. Але в 
тому-таки абзаці читач спіткнеться ще 
раз, читаючи про те, що на одній ману-
фактурі ниділи великі сувої першоряд-
ного шовку (тут ідеться про мануфактуру 
як згортки тканини). Як це: ниділи сувої? 
Або читаємо про вулицю, яка була зачер-
лена великими калюжами крові (с. 21). 
Словник української мови подає инше 
написання: червлений (т. ХІ, с. 296).  

Мусимо таки набратися зухвальства 
й порадити віддавати перевагу укра-
їнським словоформам. Наприклад, на-
трапивши на с. 193 на вираз я в ранзі 
чотного, спинився коло того чотного й 
звернувся до тлумачного словника, де 
до слова чота подається як прикмет-
ник чотовий! Але задля справедливости 
тут-таки завважимо гарне продовження 
фрази, бо той чотовий мусив справува-
ти нудну окопну службу.

Ледве чи випадає визнати стиліс-
тично вдалим переклад: ми дісталися 
до розпанаханих битвою володінь пі-
хоти (с. 38). Виразний дієприкметник 
розпанаханий позначає наслідок розді-
лення, розчленування, розрізання пред-
мета здебільшого надвоє, на дві частини 
(див. СУМ. Т. VIII, с. 757), а тут ідеться 
не про розрізання, а про численні вирви. 
Якщо перекладач пише вони несамовито 
боялися бомб (с. 203), то читачеві залиша-
ється хіба що несамовито цього не розу-
міти, бо слово несамовито пов’язується 
з певною активною дією, вчинком, вихо-
дом за межу, а боятися – це передовсім 
переживання, і до того ж у пасивному 
стані. Так само це стосується й несамо-
витого жаху (с. 205). 

Дуже вже закручено, збито фра-
зу прибував на нищівній силі вогонь 
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 оборонця (с.  26). Трохи нижче читаємо 
про те, що зусилля … ставали дедалі 
всеохопніші. Тут мовно-логічна помилка 
в тому, що слово всеохопні саме собою 
містить максимальну міру охоплення, 
фази наростання, пов’язані з прислів-
ником дедалі й закінченням -іші, тут не 
пасують. 

Логічно незібраним є й речення … 
зблискував рій свинцевих куль, доволі час-
то забираючи життя постового (с. 54). 
Невідредагованою є остання частина 
першого речення на с. 78: лице, поране-
не щонайменше десятком осколків, ціле 
кривавило. Так само спотикаємося об 
чудернацький словолад речення на с. 81: 
мені доведеться через до невпізнання змі-
нений краєвид йти у наступ на страхіт-
ливі руїни цих сіл. 

Перекладач чомусь вирішив, що 
вино і пиво возять у бодні, а не в бочці 
(с. 30, 69). Тим часом СУМ (т. І, с. 206) 
зазначає, що бодня – це низька діжка з 
кришкою. Вочевидь, що вино з посуди-
ни, накритої кришкою, в дорозі розхлю-
пається! А бочка (до речі, з півкруглими 
боками) забивається з обох боків дном, 
має отвір з чопом, який у разі потреби 
виймають. На наступній сторінці чи-
таємо про те, що маленькі крейдяні бу-
диночки набували незвичного вигляду 
студентської вальпургієвої ночі. Як це: 
будиночки набували вигляду … ночі? 
Або в наступному абзаці якась закови-
риста лаконічність: доповів, що замість 
до ліжка вклав «старого» до стайні.

Нижче читаємо про солдатів, які 
встигли приготуватися до строєвої 
муштри. Це явний москалізм, бо СУМ 
подає стройовий, посилаючись на чис-
ленні приклади з текстів З. Тулуб, І. Ле, 
М. Трублаїні, В. Собка, О. Гончара, Г. Тю-
тюнника (т. ІХ, с. 785). Елементарним 

огріхом, який виполюють уже в школі, 
є використання звороту в якості там, 
де має бути як: після прибуття в якості 
командира загону (с. 56). Явно під впли-
вом російської вжито фразу увіковічнена 
в карикатурі (с. 74). Навіщо ця калька, 
якщо є нормативне слово увічнена! З 
тих самих міркувань сумнівним є озна-
чати тютюн як кріпкий бакун (с. 26). Так 
само слід використовувати й нашу пито-
му форму присвійности їхній, натомість 
на с. 174 читаємо: їх товариш уже був 
мертвий. На с. 218 пишеться про поло-
ження Драконової дороги, хоча йдеться 
про її розташування. До того ж на на-
ступній сторінці та дорога називається 
Драконячою дорогою. Навіщо потрібен 
покруч мерзли ми порядно (с. 231; по ря-
дах чи що?), якщо можна просто й силь-
но: ми дуже мерзли. А що, власне, покра-
щує в тексті вживання чужого безвусий 
юнець (с. 236)? Чим гірше юнак чи пару-
бок? Сумнівною є потреба вживати суто 
російське розкурочений (ми полягали на 
розкурочену стінку окопа, с. 281), в цьо-
му разі український відповідник знайти 
нескладно.

На жаль, перекладач часто вдається 
до скороченої форми інфінітива, навіть 
тоді, коли при цьому порушується ми-
лозвучність: розривались фугасні снаря-
ди, ми побоювались, що (с. 177). У цих та 
инших подібних випадках явно пишеть-
ся -ся.

Імовірно, коректорськими недогля-
дами можна пояснювати невдале пере-
несення на с. 105 (зовс-ім), велику лі-
теру посеред речення 1 березня 1917 р. 
Пополудні (с. 136), промах у написанні 
слова змітали (с. 145: читаємо про уда-
ри снарядів, що зметали садову землю). 
Так само й у реченні Ми згорнули його в 
плащ-палатку й проселили довгу палицю, 
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а тоді закинули її собі на плече має бути 
просилили, бо йдеться про протягування 
чого-небудь силою (СУМ. Т. VIII, с. 282). 
У премилому виразі ми з веселою душею 
чебиряли крізь теплу днину по польовій 
дорозі натрапляємо на невідповідне нор-
мі написання слова чеберяли (див. СУМ. 
Т. ХІ, с. 289). Ще з дитинства, з букваря,  
тримаємо у пам’яті  рядки народної пісні 
про зайчика, що ніжками чеберяє! Імо-
вірно, що тим-таки коректорським недо-
глядом доводиться пояснювати пропуск 
не перед фразою дозволяли мені пообіда-
ти, не пославши нагору чогось смачнень-
кого (с. 169). Вочевидь, що без цієї част-
ки фраза стає кульгавою. На с. 171 знову 
б’ємо ґулю через те не, так і не второпав-
ши, про що йдеться: А лейтенант, той 
взагалі ніколи не на землю не падає.

А ось инші приклади явної недодума-
ности: очі заклякло (?) витріщилися одне 
на одного (с. 44). Згадаймо ще з шкільного 
букваря загадку про сусідів, що живуть 
через стежку, але ніколи один одного не 
бачать! А тут таки витріщилися, та ще й 
заклякло! Або трохи нижче: Ми з підофі-
цером засапано, як білка, в яку кидають 
камінням, стрибали навколо великого 
бука. Важко сказати, не порівнюючи з 
оригіналом, але чи доречний тут прислів-
ник засапано стосовно загнаної білки? 

Раз по раз кидається у вічі недолад-
ність конструювання речення: Фронт 
довгою хвилястою хмарою (?) здіймався 
над розлогою місцевістю (с. 48). Фронт 
… здіймався над місцевістю? Явним 
канцеляризмом відгонить конструкція, 
яка стосується весни: ознаки великого 
наступу були такими невилучними її 
складниками, як первоцвіт і молода зе-
лень (с. 153). Або на с. 273: над ліском, як 
над лиховісним казанком, постійно нави-
сала чорна хмара диму. Як асоціятивно 

пов’язати лісок із казанком, та ще й ли-
ховісним – залишається нез’ясованим. 
«Весь полудень я простояв на рештках 
муру, спостерігаючи за картиною битви, 
яка справила вельми підозріле вражен-
ня», – читаємо на с. 274. Як картина бит-
ви може справити підозріле враження?

У деяких випадках при дієслові з 
часткою -не мовна норма допускає вжи-
вання додатка  і в родовому, і в знахідно-
му відмінках. Тому цього й не ставити-
мемо на карб перекладачеві. Але, на наш 
погляд, більш відповідним українській 
мові був би варіянт, який він не вибрав: 
притуплене вухо вже майже не сприймає 
безугавний вогонь гвинтівок, короткі 
удари від розривних снарядів (с. 64). До-
речним був би родовий відмінок: безу-
гавного вогню, коротких ударів. У виразі 
дихання стає переривчасте (с. 83) вар-
то б змінити закінчення в останньому 
слові, написавши стає переривчастим. 
Так само на с. 89 у фразі окоп … зробився 
майже непрохідний слід було написати 
зробився майже непрохідним, а на с. 119 – 
вогонь ставав нестерпним.

Хочеться завершити підкресленням 
радісного задоволення тим, що книж-
ка Ернста Юнґера таки вийшла україн-
ською мовою і тисячі читачів залучать 
її до свого інтелектуального скарбу, як і 
незаперечні україномовні набутки пере-
кладу Юрка Прохаська. Сподіваємося, 
що висловлені тут зауваження стануть 
спонукою до ретельнішої праці над пе-
рекладом тексту та його редагуванням, 
яка сприятиме розширенню поля впли-
ву української мови й поповненню кола 
україномовних читачів.

Арсен ЗІНЧЕНКО
доктор історичних наук, професор,

заступник директора НДІУ
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ВАЖЛИВІ ШЕВЧЕНКОЗНАВЧІ СТУДІЇ
Вийшла друком фунда-

ментальна українознавча 
праця «Матеріали Міжна-
родної науково-практичної 
конференції «Тарас Шев-
ченко в долі слов’янських 
народів: діалог через сто-
ліття і кордони». – К.: 
ННДІУВІ, 2014. – 336 с.». 
Вона стала підсумком 
міжнародного наукового 
форуму, проведеного На-
ціональним науково-до-
слідним інститутом українознавства та 
всесвітньої історії спільно з Шевченків-
ським національним заповідником. Цей 
захід відбувся 25 вересня 2014 р. у Каневі. 

У передмові до наукового видання 
відзначалося: «Для України та світово-
го українства 2014-й рік по-особливому 
значущий, бо позначений іменем люди-
ни, яка для цілого світу стала уособлен-
ням найвищих злетів нашого національ-
ного духу. Геніальний поет, талановитий 
художник, один із фундаторів першої в 
українській історії політичної організа-
ції з виразною визвольною та самостій-
ницькою програмою, а ще непересічний 
історик, глибокий знавець української 
етнографії, духовний натхненник пер-
шого достоту соборницького україн-
ського часопису «Основа» – усе це Тарас 
Шевченко, 200-річчя від дня народжен-
ня якого нині відзначаємо на державно-
му рівні» (с. 15).

Також у ній наголошувалося, що 
два сторіччя, які позначаються хроно-
логічними константами Шевченкового 
ювілею – «1814 – 2014 рр.», – окреслю-
ють межі найважливішого періоду на-
ціонального буття українства, впродовж 
якого народ з прірви кріпаччини та 

 бездержавності піднісся до 
усвідомлення своєї циві-
лізаційно-історичної місії, 
здобувшись на утверджен-
ня незалежної держави. Це 
були роки безперервної 
боротьби за мову, волю та 
правду, освяченої іменем 
і клейнодом Шевченка. 
«Встане Україна. // І розвіє 
тьму неволі. // Світ правди 
засвітить» – слова Велико-
го Кобзаря стали імпера-

тивом державотворчого чину для бага-
тьох поколінь українських патріотів, які 
у жертовних змаганнях із всеперемага-
ючою потугою тоталітаризму відстояли 
право України бути суверенною нацією 
у колі інших суверенних націй. Тож не 
випадково, що протягом 2014 р., який 
згідно з Указом Президента України 
№257/2012 «Про додаткові заходи з під-
готовки та відзначення 200-річчя від дня 
народження Тараса Шевченка» оголо-
шено Роком Тараса Шевченка, високий 
життєвий чин і невмирущий поетичний 
доробок творця «Катерини», «Гайдама-
ків» та «Сну» окреслюються предметом 
найпильнішої уваги для всього україн-
ського загалу. Роль науковців у цьому 
процесі справді важко переоцінити, бо 
саме вони спроможні запропонувати 
оперту на поважну джерельну базу та 
аналітичну аргументацію відповідь на 
питання про значення шевченківсько-
го дискурсу в контексті становлення й 
розвитку української інтелектуальної 
традиції як невід’ємної складової загаль-
ноєвропейського та всесвітнього куль-
турного набутку (с. 15).

Саме тому пропоновані увазі наукової 
та освітянської громадськості  «Матеріали 
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Міжнародної конференції…» дають змо-
гу предметно осмислити всю поліфоніч-
ну повноту стратегій сучасного шевчен-
кознавства. Шевченко як визначальний 
чинник українського націєтворення; 
світоглядні та семантико-стилістичні 
аспекти поетичних практик «Кобзаря»; 
загальнослов’янська і всесвітня значу-
щість Шевченкового слова; внесок ви-
значних шевченкознавців у дослідження 
симфонічної цілісності його художніх 
методик; Шевченко в проекціях педаго-
гічних і краєзнавчих; увічнення пам’яті 
Апостола українського Відродження – у 
річищі розгортання цих наукових про-
блем дослідники з України і зарубіжжя 
віднаходять можливість актуалізувати 
дискурс Кобзаря як перспективну візію 
національного буття України (с. 16).

Загалом у книзі оприлюднені 108 
наукових публікацій, що безпосеред-
ньо пов’язані з життєвим шляхом, по-
движницькою діяльністю та творчістю 
Т.  Шевченка. Не в змозі охарактеризу-
вати весь шевченкознавчий доробок на-
уковців, зупинимося лише на найбільш, 
на нашу думку, цікавих напрацюваннях. 
Це, насамперед, такі публікації: В. Баран 
(м. Київ) «Тарас Шевченко і прадавня іс-
торія України»; Ю. Беззуб (м. Київ) «Шев-
ченкознавчі розвідки Бориса Грінченка»; 
С. Бойко (м. Київ) «Тарас Шевченко про 
освіту та сімейне виховання»; С. Бри-
жицька (м. Канів) «Шевченкове слово 
у мовному самовизначенні українців»; 
Л.  Веренич (м. Красноград, Харківська 
обл.) «Тарас Шевченко – духовний нат-
хненник нації»; Віра Вовк (Селянська) 
(м.  Ріо-де-Жанейро, Бразилія) «Зустріч 
ідей у творах Тараса Шевченка та Антоніо 
де Кастро Алвеса»; Т. Воропаєва (м. Київ) 
«Слово Тараса Шевченка як чинник фор-
мування української модерної нації»; 

О. Гальонка, Н. Ланько (м. Чернігів) «Пе-
дагогічні погляди Т. Г. Шевченка. Про-
блеми української школи»; М. Гримич 
(м.  Київ) «Шевченкознавчі студії Віл-
ля Гримича»; О. Данилюк-Кульчицька 
(м. Київ) «Життя і творчість Т. Г. Шевчен-
ка у дослідженнях українознавців Східної 
Словаччини»; Л. Дворніцька (м.  Київ) 
«Постать Тараса Шевченка у виховній ро-
боті (на прикладі аналізу конкурсів іме-
ні Т. Шевченка)»; Т. Єрмашов (м. Київ) 
«Сергій Єфремов – шевченкознавець»; 
С. Єрмоленко (м. Київ) «Мотив-концепт 
хата в поетичній мові Тараса Шевченка»; 
І. Зайцева (м. Ірпінь, Київська обл.) «Роль 
Тараса Шевченка у формуванні україн-
ської національної ідеї»; О. Зарецький 
(м. Київ) «Вітраж 1964 року «Шевченко. 
Мати» у Київському університеті імені 
Т. Шевченка як культурний та ідеологіч-
ний феномен»; Я. Зеленчук (м. Верховина, 
Івано-Франківська обл.) «Образ Тараса 
Шевченка в народній культурі та мистец-
тві Гуцульщини»; Н. Клименко (м. Київ) 
«Порівняльний аналіз «Букваря» Т. Шев-
ченка та «Абетки» П. Литвинової-Бар-
тош»; А. Климчук (м. Київ) «Тарас Шев-
ченко в перших польських студіях (1939 
року)»; В. Коваль (м. Мінськ, Білорусь) 
«Постаць Тараса Шаўчэнка для між-
ваеннай беларускай эмiграцыйнай хвалі»; 
А. Кононенко (м. Київ) «Громадсько-по-
літична діяльність Т. Шевченка»; В. Ко-
ротя-Ковальська (м. Київ) «Українська 
народна пісня у творчості Тараса Шевчен-
ка»; В. Кухар (м. Київ) «Творчість Тараса 
Шевченка в українській неформальній 
субкультурі»; Т. Лебединська (м.  Санкт-
Петербург, Росія) «Гений среди гени-
ев»; Ю. Лєбєдєва (м. Київ) «Шевченкова 
спадщина як чинник утвердження дер-
жавності України»; Т. Мінченко (м. Чер-
нівці) «Вшановуємо пам’ять  Шевченка»; 
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М. Мушинка (м. Пряшів, Словаччина) 
«Шевченкіана в Музеї визвольної бо-
ротьби України у Празі»; С. Наливайко 
(м. Київ) «Тарас Шевченко і Рабіндранат 
Тагор: славетні сини України й Індії»; 
Л.  Нестеренко (м. Чернігів) «Україн-
ська історія у творчості Т. Г. Шевченка»; 
О.  Овчаренко «Архетип матері у твор-
чості Тараса Григоровича Шевченка»; 
Л.  Отрошко (м. Київ) «Образи природ-
ного довкілля України у художній твор-
чості Тараса Шевченка»; М. Павленко 
(м.  Умань, Черкаська обл.) «Продовжен-
ня державотворчих ідей «Великого льо-
ху» Тараса Шевченка у «Золотому го-
моні» Павла Тичини»; А. Пономаренко 
(м. Київ) «Тарас Шевченко у програмах з 
української мови для загальноосвітніх на-
вчальних закладів»; Т. Присяжна (м. Київ) 
«Сприйняття природи як фактор творчої 
біографії Тараса Шевченка: філософський 
аналіз»; А. Пшенко (м.  Прага, Чехія) 
«Творчество Тараса Григорьевича Шев-
ченко в культурном контексте Чехии»; 
О.  Смольницька (м.  Київ) «Компаратив-
ний аналіз маріології у поемі Т. Шевченка 
«Марія» і релігійній ліриці М. Кузміна»; 
Н. Ткаченко, О. Жам (м. Переяслав, Ки-
ївська обл.) «До історії закладення парку 
на честь 150-річчя Т.Г.Шевченка у Пере-
яславі»; О. Фєсік (м. Київ) «Педагогічні 
погляди Т. Г. Шевченка та сучасна освіта»; 
Ю.  Фігурний (м. Київ) «Постать Тараса 
Шевченка (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) 
на прикладі книг О. Бузини»; О. Хомен-
ко (м. Київ) «Буквар Тараса Шевченка і 
проблематика формування українознав-
чого простору національної педагогіки»; 
М. Чайковський (м. Паранагуа, Бразилія) 
«Тарас Шевченко – поет України»; Д. Чер-
нієнко (м. Уфа, Росія) «Аральскими до-
рогами Кобзаря: сохранение историчес-
кой памяти о Шевченко в современном 

 Казахстане»; О. Чирков «Діяльність вікіпе-
дичної спільноти на початку ХХІ ст. щодо 
упорядкування, зберігання, оновлення й 
поширення у світі знань про Тараса Шев-
ченка слов’янськими мовами»; Ю. Чубик 
(м. Київ) «Польська рецепція творчості 
Шевченка у другій половині ХІХ століт-
тя»; С. Шабі (м. Красноград, Харківська 
обл.) «Роль Т. Г. Шевченка у формуванні 
національної самосвідомості українців»; 
Т.  Шевченко (м. Київ) «Тарас Шевчен-
ко у сучасній німецькій україністиці»; 
П.  Шкріб ляк (м. Верховина, Івано-Фран-
ківська обл.) «Історія вшанування пам’яті 
Тараса Шевченка на Прикарпатті»; О. Яро-
шинський (м. Київ) «Тарас Шевченко в 
духовному житті української діаспори»; 
В. Ятченко (м. Київ) «Екзистенційна опо-
зиція «Людина – Доля» в поетичній спад-
щині Т. Шевченка з 1837 по 1845 роки».

Отже, важливі шевченкознавчі студії 
«Матеріали Міжнародної науково-прак-
тичної конференції «Тарас Шевченко 
в долі слов’янських народів: діалог че-
рез століття і кордони», на нашу думку, 
стали вагомим внеском у висвітлення 
багатогранного і багатовимірного фе-
номену Т. Шевченка. Рецензенти мають 
надію, що дослідження, оприлюднені на 
сторінках українознавчого видання, до-
поможуть науковцям, освітянам, студен-
там в осягненні проблематики сучасного 
шевченкознавства.

Оксана ВИСОВЕНЬ
кандидат історичних наук, 

доцент кафедри історії та культури 
України ДВНЗ «Переяслав-Хмель-
ницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди»

Ольга ШАКУРОВА
молодший науковий співробітник 
відділу української етнології НДІУ
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УКРАЇНОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ 
ЕТНОПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

(Рецензія на монографію Крисаченка В. С. «Українська етнополітика. 
Концептуальні нариси». – К.: «МП Леся», 2013. – Кн. 1. – 440 с.)

Виступи, статті, книги і монографії 
В.  Крисаченка, доктора філософських 
наук, професора, знаного вітчизняного 
фахівця з українознавства, етнополіти-
ки, соціофілософії й геополітики, завжди 
викликають неабияке зацікавлення як у 
науковому, освітньому й експертному 
середовищі, так і серед численної україн-
ської громадськості. Не стало винятком 
з правил чергове українознавче дослі-
дження вченого «Українська етнополіти-
ка», яке побачило світ у листопаді 2013 р. 
Поява цього наукового видання і поча-
ток Революції Гідності – не випадковий 
збіг обставин, а закономірність, оскільки 
автор теоретично висвітлив той висо-
кий рівень національної самосвідомості, 
який продемонстрував Майдан. Концеп-
туальні українознавчі нариси спрямовані 
на висвітлення історичних, ментальних, 
антропологічних, міжнародних, політич-
них та інших сутнісних вимірів україн-
ської етнополітики. 

Ось так В. Крисаченко характеризує 
предмет свого дослідження: «Україн-
ська етнополітика є осердям наукового 
розуміння, законодавчого забезпечен-
ня та політико-правового розв’язання 
надзвичайно складних і важливих для 
України проблем міжнаціональних від-
носин, причому як всередині країни, 
так і у її міжнародних стосунках. Термін 
«етнополітика» етимологічно походить 
від давньогрецьких слів «етнос» – народ 
і «поліс» – суспільство. Власне кажучи, 
етнос є не лише сталою соціальною гру-
пою людей, яка має спільне походжен-
ня, культурні звичаї, мовні та генетичні 

 особливості, але й такою спільнотою, яка 
здатна до внутрішньої самоорганізації та 
саморозвитку. Також «поліс» у давніх 
греків означав не лише певну грома-
дянську (не завжди виключно етнічну) 
спільноту, але й державній утвір – місто-
державу. Тому цілком обґрунтованим 
може бути висновок про те, що сучасна 
українська етнополітика є «системою» 
норм і законів врегулювання відносин 
титульної державної нації з етнічними 
меншинами та групами, забезпечення 
культурно-освітніх прав громадян Украї-
ни різного етнічного походження, а та-
кож консолідації української спільноти 
у світі за межами Української держави. 
Отже, постає феномен етнічного під-
ґрунтя певної політичної та соціокуль-
турної держави, а також структури та 
взаємовідносин між певними етнічними 
складниками українського суспільства. 
З огляду на це етнополітика постає у 
своїх двох головних вимірах: з одного 
боку, пошук регулятивних механізмів 
взаємодії та співпраці між етнічними 
складниками конкретного суспільства 
(механізмів його самоорганізації та са-
морозвитку), з іншого – виконання ре-
гулятивних функцій державних органів 
управління та влади щодо забезпечення 
прав і свобод етносів, етнічних груп та 
міжнаціональних взаємин у суспільстві. 
Зрештою, мова йде про формування су-
часної української політичної нації на 
ґрунті загальнонаціональних цінностей 
та пріоритетів розвитку.

Таким чином, етнополітика, зокре-
ма українська, має як теоретичний, так 
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і прикладний виміри. Те-
оретичний вимір перед-
бачає, насамперед, науко-
вий аналіз етнічної історії 
українського народу, його 
історичної долі, архетипів 
поведінки та ментальності, 
генетичної та соціокуль-
турної детермінованості 
української державності, 
культурних та цивіліза-
ційних здобутків україн-
ського народу тощо. Прак-
тична сторона проблеми 
передбачає ґрунтовну аналітику та про-
гностику буття українського етносу у не-
простих взаєминах з іншими суміжними 
етносами, його внеску у світову цивілі-
зацію загалом. В останньому випадку, 
насамперед, повинен враховуватися той 
позитивний досвід, яким можуть пиша-
тися українці у своїх взаєминах з інши-
ми народами як у давнину, так і в сього-
денні. І от завданням нової України є все 
те, що дозволяє зняти важкий тягар ми-
нувшини та облаштувати наше сучасне 
суспільство таким чином, щоб у XXI ст. 
«на берегах Борисфену розквітла нова 
Еллада», згідно наукового передбачення 
Й.-Г. Гердера. Задля цієї мети необхідно 
послідовно і наполегливо досліджувати 
проблеми української етнополітики і, 
поза сумнівом, переконатися у тому, що 
Україні вдалося зберегти і підтримати 
міжнаціональний спокій і злагоду, що 
сам український народ матиме ще довгу 
і щасливу будучину. Концептуальні на-
риси української етнополітики є спро-
бою поглибити розуміння тих складних 
міжнаціональних проблем, які існують 
в українському суспільстві, і запропо-
нувати евристичні шляхи та моделі їх 
розв’язання» (с. 3–4).

Революція Гідності ви-
кликала активне несприй-
няття північно-східної су-
сідньої держави. Російська 
Федерація, скориставшись 
ослабленням центральної 
української влади, її по-
милками і некомпетент-
ністю, спочатку загарбала 
Крим, потім активізувала 
проросійські сепаратист-
ські рухи на Сході і Півдні 
України та, зрештою, роз-
почала неоголошену війну 

супроти Української Самостійної Со-
борної Держави. Суверенна Україна й 
проєвропейськи налаштовані українські 
громадяни стали перед віковічною диле-
мою – бути чи не бути? Попри величезні 
ризики і проблеми, ми впевнені – Украї-
ні бути! І на цьому тернистому шляху 
українцям допоможе жертовна звитя-
га, самовіддана згуртованість та фахо-
ва компетентність. Проте патріотизм і 
професіоналізм політиків, урядовців, 
військовиків, чиновників і пересічних 
громадян повинні гуртуватися насампе-
ред на теоретико-практичних засадах, і 
саме монографія В. Крисаченка має всі 
шанси допомогти українцям, оскільки 
їй притаманний системний підхід до 
осмислення минулого, сучасного та май-
бутнього України.

Книга складається з вступу й шести 
розділів. Так, у вступі В. Крисаченко за-
значає: «Основні задуми та здобутки від-
булися на кругозламі новітньої історії 
України, у пошуках відповідей на болючі 
питання сучасного життя, зокрема «Хто 
ми? Звідки ми? Куди ми йдемо?». І якщо 
з останньою перегорнутою сторінкою 
цієї книги у читача з’явиться його влас-
ний новий смисл і роздум про українське 
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буття, автор вважатиме своє завдання 
виконаним» (с. 4).

У першому розділі «Український ет-
нос у просторі і часі» аналізуються осно-
вні виміри дослідження українського 
етносу, його найголовніші сутнісні риси 
та геокультурна варіативність українців. 
На думку автора, визначальними факто-
рами формування української етнічної 
спільноти є антропологічні, ландшафт-
но-географічні, екологічні, духовно-
культурні, економічні, політичні та ре-
лігійні, хоча «звичайно, існують й інші 
важливі чинники, але саме вищеназвані 
є детермінантами атрибутивних ознак 
українського етносу» (с. 6).

У другому розділі «Україна як гео-
політична реальність. Джерелознавчий 
аналіз» вивчається географічне розта-
шування та геополітичне положення як 
визначальні елементи природного і со-
ціального буття України, характеризу-
ється концепт «Україна як геополітич-
на реальність»; досліджуються початки 
формування геополітичного образу 
України; визначається образ України у 
світовій культурі та аналізуються приро-
да і людність України в західноєвропей-
ській класичній думці.

У третьому розділі «Історико-гене-
тичні виміри українського буття» визна-
чається парадигмальний взаємозв’язок 
України й осьового часу історії; вивча-
ються етнополітичні процеси на теренах 
давньої України; з’ясовуються історичні 
витоки українського етносу та розкрива-
ється генеза українського державотво-
рення.

У четвертому розділі «Міжна-
родні відносини України в козацько-
гетьманські часи» характеризуються 
українсько-польські відносини, укра-
їнсько-кримськотатарські взаємини, 

українсько-турецькі стосунки, україн-
сько-московські взаємозв’язки та бал-
канський напрям у геополітичних інте-
ресах України.

У п’ятому розділі «Демографічна та 
етнічна структура українського суспіль-
ства» досліджуються базові принципи 
етнодемографічного аналізу, визначаль-
ні тенденції розвитку етнодемографіч-
них процесів в Україні, історичні націо-
нальні меншини, новітні національні 
меншини та етнічні групи, ймовірні пер-
спективи розвитку етнополітичних про-
цесів в Україні, мовно-культурне корін-
ня складників українського соціуму та 
культурно-правові виміри полікультур-
ної освіти.

У шостому розділі «Сучасна україн-
ська етнополітика» досліджуються такі 
нагальні проблеми, як: український со-
ціум у дзеркалі основних вимірів соці-
ально-політичного аналізу; українська 
ідентичність; етнополітика у незалежній 
Україні, її стан та стратегічні орієнтири; 
феномен толерантності і консолідації 
українського суспільства й український 
історичний наратив та майбутнє України.

Аналізуючи українську ідентичність, 
В. Крисаченко цитує слова В. Липин-
ського: «Ніхто нам не збудує держави, 
коли ми самі її собі не збудуємо і ніхто з 
нас не зробить нації, коли ми самі наці-
єю не схочемо бути» («Наша орієнтація», 
1920 р.) та наголошує, що зараз відбува-
ється трансформація українського сус-
пільства у спільноту, яка поважає сама 
себе і яку поважає увесь світ, по суті, 
йдеться про формування в Україні полі-
тичної нації сучасного типу та громадян-
ського суспільства (с. 372–373).

Автор має своє бачення подолання 
цієї цивілізаційної кризи: «Отже, ви-
никає потреба у пошуку нової моделі 
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 розвитку України, моделі, яка працюва-
ла б, по-перше, на Україну як світову гео-
політичну реальність, причому провідну 
у багатьох відношеннях, і, по-друге, на 
Україну, яка б найвищим інтересом мала 
б мати і повинна мати інтереси власних 
громадян, де вони б були, чи тут, в ме жах 
України, чи за її межами. Отже, шлях 
України у майбуття – це шлях асиміляції 
Україною світу, і шлях асиміляції світом 
України» (с. 426).

Але для того, щоби ця модель була 
реалізована, на думку дослідника, Украї-
ні треба: 1) у сучасному глобалізовано-
му світі бути самодостатньою країною; 
2) не забувати, що вона – питома, цивілі-
заційна країна та є творцем цивілізації; 
3) враховувати, що жодна політична ор-
ганізація суспільства, жодна політична 
система не повинна сприйматися як Аб-
солют, тобто вона не є єдино  можливою 

і позаальтернативною для українсько-
го народу; 4) посісти особливе місце в 
новому інформаційному суспільстві 
(с. 427–434).

Таким чином, сподіваємося, що ре-
цензоване наукове видання, яке може 
бути цікавим для науковців, політиків, 
освітян і всіх тих громадян України, 
кому не байдужі історична доля, жор-
сткі реалії сьогодення та майбуття укра-
їнців, знайде свого вдумливого читача 
й посприяє нам у творенні української 
політичної нації та у розбудові демокра-
тичної, правової, суверенної, заможної 
Української Самостійної Соборної Дер-
жави!

Юрій ФІГУРНИЙ
кандидат історичних наук,

завідувач відділу 
української етнології НДІУ

КРИМ – ЧИЯ БЛАГОСЛОВЕННА ЗЕМЛЯ?
(Рецензія на працю П.-Р. Магочія «Крим: наша благословенна земля: 

переклад з англійської О. Сидорчука та Н. Кушко». – Ужгород: 
Видавництво В. Падяка, 2014. – 159 с.)

Навесні 2014 р. на Кримському пів-
острові підступно реалізовано операцію, 
що завершилась анексією Автономної 
Республіки Крим та міста Севастополь 
Росією. Сьогодні Україна не контролює 
і значної частини території Донецької та 
Луганської областей. Найближче май-
бутнє півострова не визначене. Зрозумі-
ло, що повернення Криму є надскладним 
завданням для сучасного українського 
суспільства. Краще усвідомити і подо-
лати природу й сутність політичного се-
паратизму значної частини українських 
громадян у Криму допомагають наукові 

та науково-популярні праці про минуле 
півострова, про історичні умови форму-
вання його сучасної етнокультурної бу-
дови. Адже сучасні світоглядні, ціннісні, 
культурні, мовні, самоідентифікаційні 
особливості людності кримської части-
ни України, мовно-культурні особливос-
ті інформаційного поля Криму формува-
лися не один десяток років.

У 2014 р. на книжковому рин-
ку України з’явилася книга про Крим 
українською мовою «Крим: наша бла-
гословенна земля». Створено і відпо-
відник російською мовою «Крым: наша 
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 благословенная земля»1. Підготовку 
книги українською мовою до друку за-
вершено наприкінці 2013 р. у західній 
частині України, в ужгородському ви-
давництві В. Падяка. Друкарські роботи 
зроблено на сході України, у ПрАТ «Хар-
ківська книжкова фабрика „Глобус“». 
Дві тисячі примірників праці віддруко-
вано на крейдованому папері у твердій 
обкладинці. Автор тексту і карт (у ко-
льорі) Павло-Роберт Магочій, відомий 
«українознавець», ідеолог русинства.

Переклад авторського тексту з англій-
ської здійснили О. Сидорчук та Н. Куш-
ко. Книгу проілюстровано кольоровими 
світлинами, які спеціально для неї зро-
бив В. Падяк. В оформленні використано 
сучасні світлини з Вікіпедії, репортажні й 
документальні фотографії кримських ви-
дань та архівні фотодокументи.

У підготовці книги використано 
експозиційні фонди Бахчисарайсько-
го історико-культурного заповідника, 
Керченського історико-культурного за-
повідника, Національного заповідника 
«Херсонес Таврійський», Кримського іс-
торичного музею «Ларішес», Централь-
ного музею Тавриди, Кримськотатарської 
бібліотеки ім. І. Гаспринського, Націо-
нальної картиннної галереї ім. І.  Айва-
зовського. Створенню книги сприяв 
Меджліс кримськотатарського народу та 
особисто М. Джемілєв. Видання побачи-
ло світ завдяки щедрій підтримці Б. Вжес-
невського з канадійського міста Торонто, 
що присвятив цю книгу «нашим побрати-
мам – кримським татарам і особисто моє-
му другові Мустафі Джемілєву».

Створенню книги посприяли на-
укові консультанти: Ф. Тутку Айдін, 
1 Магочий П.-Р. Крым: наша благословенная земля 
[Текст] / Павел-Роберт Магочий; карты П.-Р.  Ма-
гочия; пер. с англ.: Н. Кушко. – Ужгород: Изд-во 
В. Падяка, 2014. – 160 с.: ил. + карты.

Т.  Кузьо, Н. Кушко, Л. Луцюк, В. Остап-
чук, Т.  М.  Приймак, І. Яворський. Ви-
давництво повідомило, що книга є на-
уковим виданням, проте рецензентів не 
зазначено, рекомендацій до друку науко-
вої установи немає.

Книга має таку структуру: «Зміст» 
(1 сторінка), список карт (1 с.), вступна 
частина «Що таке Крим?» (1 с.), 10 те-
матичних розділів (145 с.), посилання 
(3 с., по розділах, сумарно 56 посилань), 
рекомендована література (2 с., 35 назв 
російською, англійською та українською 
мовами) та «Джерела ілюстрацій» (1 с.).

У першому розділі «Крим: земля і 
море» стисло охарактеризовано природ-
ні умови. Текст автора доповнено фізи-
ко-географічною довідкою про Крим 
і Чорне море Н. Кушко «Народження 
прекрасної землі». Наступні розділи ма-
ють певну тематичну історичну спрямо-
ваність, їх розташовано у порядку пере-
бігу історичних періодів: «Найдавніші 
цивілізації Криму»; «Кипчаки, монголи, 
татари та італійський Крим»; «Крим-
ський ханат»; «Крим у складі Російської 
імперії»; «Крим у часи війни та револю-
ції»; «Кримська Автономна Соціалістич-
на Радянська Республіка»; «Крим у часи 
Другої світової війни»; «Радянський 
Крим і татарська діаспора»; «Крим у 
складі незалежної України».

У розділах є виокремлені структурно 
історичні довідки автора та Н. Кушко, 
зокрема: «Чи було кримське й османське 
рабство аж таким поганим?», «Хто такі 
кримські татари?», «Чиїм є героїчний 
Крим?», «Євреї та караїми», «Містика 
Криму», «Етнічні чистки: радянський 
стиль», «Кримські татари тут назавжди».

В анотації видавництво повідомляє, 
що книга знайомить читача з важливи-
ми етапами цивілізаційного поступу на 
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Кримському півострові 
від доісторичних часів до 
сьогодення, «вона цікаво 
розповідає про історію та 
культуру багатьох народів, 
які в різні епохи населяли 
ці території, сприймаючи 
Крим як свою вітчизну». 
Мету, об’єкт і завдання до-
слідження не визначено. 
Предмет означено таким 
чином: «… Крим вабив без-
ліч народів до своїх степів, 
гір та морських берегів. Іс-
торіям цих народів та створених ними 
цивілізацій присвячена ця книжка» 
(с. 7); «Саме до історичної еволюції цих 
народів і створених ними цивілізацій ми 
зараз і переходимо» (с. 13).

Висновків у праці не наведено. 
Останній розділ завершується такими 
думками: «… кому ж належить ця земля? 
Відповідь […] є очевидною. Крим  – це 
спільний спадок усіх народів, які жили 
тут раніше і мешкають нині. Тому сьо-
годнішні мешканці Криму повинні по-
важати і сприяти реалізації культурних, 
релігійних, мовних і громадянських 
прагнень усіх народів – незалежно від 
їх чисельності, – які називають Крим 
своєю домівкою. Автономний статус 
в ме жах України, разом із постійними 
зусиллями популяризації взаємної по-
ваги між мешканцями Криму дає надію 
сподіватися, що і в майбутньому пів-
острів залишатиметься благословенною 
землею» (с. 153). Відповідаючи на пи-
тання належності сучасного Криму, ав-
тор ухиляється від конкретної відповіді, 
обходить питання міжнародного права, 
конституційної унітарності України, не 
згадує про права корінних народів тощо. 
А рецепт подальшого спільного життя 

народів у Криму нагадує 
рекомендацію лікаря хво-
рому, що має швидко зрос-
таючу  злоякісну пухлину, 
робити замовляння і диха-
ти свіжим повітрям.

Ми змушені повідоми-
ти тим, хто, можливо, досі 
не знав чи знав та забув, що 
Кримський півострів нале-
жить українському народу. 
Наведемо певні фрагменти 
Конституції України2:

«Стаття 2. Суверенітет 
України поширюється на всю її терито-
рію. Україна є унітарною державою. Те-
риторія України в межах існуючого кор-
дону є цілісною і недоторканною»;

«Стаття 5. Україна є республікою. 
Носієм суверенітету і єдиним джерелом 
влади в Україні є народ. Народ здійснює 
владу безпосередньо і через органи дер-
жавної влади та органи місцевого са-
моврядування. Право визначати і змі-
нювати конституційний лад в Україні 
належить виключно народові і не може 
бути узурповане державою, її органами 
або посадовими особами. Ніхто не може 
узурпувати державну владу»;

«Стаття 13. Земля, її надра, атмос-
ферне повітря, водні та інші природ-
ні ресурси, які знаходяться в межах 
території України, природні ресурси 
її континентального шельфу, виключ-
ної (морської) економічної зони є 
об’єктами права власності Українського 
народу. Від імені Українського народу 
права власника здійснюють органи дер-
жавної влади та органи місцевого само-
врядування в межах, визначених цією 
Конституцією. Кожний громадянин 
має право користуватися  природними 
2 http://zakon3.rada.gov.ua



244 №1 (54) 2015 Ukrainian Studies

РЕЦЕНЗІЇ, ПРЕЗЕНТАЦІЇ

об’єктами права власності народу від-
повідно до закону».

Жодна територіальна група укра-
їнської нації (незалежно від її розміру, 
мови, господарства…) не має права са-
мостійно, без участі інших територіаль-
них груп українського народу змінювати 
державну належність певного терену чи 
його політико-правовий статус.

Історіографічний аналіз теми у кни-
зі відсутній. Джерельна база переваж-
но англійською і російською мовами. 
Наукових видань українською мовою 
використано лише декілька. Від часів 
демократизації СРСР та його розпаду в 
Україні з’явилося чимало праць україн-
ською мовою, які, нехай різною мірою, 
проте корисні усім, хто цікавиться іс-
торією народів і цивілізацій на Крим-
ському півострові. Гадаємо, що перелік 
рекомендованої літератури українською 
мовою для українського читача в Украї-
ні має містити більше 7 зазначених у 
книзі праць. Наведемо лише деякі з ви-
дань, що з’явилися упродовж останніх 
17 років: «Історія Криму в джерелах і до-
кументах. – Ч. І. Античність і середньо-
віччя» (В. С. Крисаченко, 1998), «Історія 
Криму. Кримське ханство: навчальний 
посібник» (В. С. Крисаченко, 2000), «Ін-
теграція кримських татар в Українське 
суспільство: проблеми і перспективи: 
аналітичні оцінки Національного інсти-
туту стратегічних досліджень» (2004), 
«Формування кримськотатарського на-
роду» (Л. В. Войтович, 2009), «Культу-
ротворчість у діалозі традицій і новацій 
сучасного поліетнічного суспільства 
України (кримський досвід): моногра-
фія» (Ю. Ю. Сугробова, 2012), «Крим-
ська проблема в діяльності УНР періо-
ду Директорії (кінець 1918–1920  рр.)» 
(А. В. Іванець, 2013), «Український Крим» 

(В. Сергійчук, 2013), «Україна і Крим: 
спільність історичної долі: монографія» 
(В. А. Чумак, 2013), «Україна і Крим» 
(Р.  П. Іванченко, 2014), «Крим: шлях 
крізь віки: історія у запитаннях і відпо-
відях» (2014), «Крим від античності до 
сьогодення: історичні студії» (2014).

Дослідникам історії народів і цивілі-
зацій на Кримському півострові стануть 
у пригоді дисертаційні дослідження та 
автореферати, виконані в Україні після 
розпаду СРСР. З-поміж кількох десятків 
дисертаційних робіт, що безпосередньо 
стосуються теми, наведемо лише части-
ну: «Здійснення національної політики в 
Криму в 1921–1925 рр.» (Семенов В. О., 
1993), «Політичні відносини Запорозь-
кої Січі і Кримського ханства в кінці 
ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.» (Станіслав-
ський  В.  В., 1996), «Кримськотатарська 
еміграція останньої третини XIX – по-
чатку XX ст.: історіографічний і джере-
лознавчий аспекти» (Золотарьов Д. Ю., 
2000), «Бібліографічна спадщина істо-
рико-етнографічних досліджень Криму 
в кінці ХVІІІ – на початку ХХ століть» 
(Непомнящий А. А., 2001), «Антибіль-
шовицькі виступи у Криму і бороть-
ба з ними (кінець 1920 – 1925 рр.)» 
(Ішин А. В., 2002), «Рух опору і націона-
лістичне підпілля на Півдні України та в 
Криму в період окупації. 1941–1944 рр.» 
(Горбуров Є. Г., 2003), «Україна в полі-
тичних відносинах Великого князівства 
Литовського з Кримським ханством 
(1502–1540)» (Черкасс Б. В., 2003), «Іс-
торико-етнографічне вивчення народів 
Криму в 20-х – на початку 30-х рр. ХХ 
століття» (Мусаєва У. К., 2004), «Інкор-
порація Криму Російською імперією у 
1783–1796 рр.: політичний та етносоці-
альний аспекти» (Короленко Б. А., 2005), 
«Етнополітика і розвиток народної освіти 
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в Криму в 20–30 роках ХХ століття» 
(Кондратюк Г. М., 2005), «Політика пар-
тійно-державного керівництва Крим-
ської АРСР щодо національних меншин 
(1921–1941 роки)» (Хованцев Д. В., 2005), 
«Політико-правове регулювання націо-
нальної депортації з Кримської АРСР та 
репатріації до Автономної Республіки 
Крим у складі України (1941–1996 рр.): 
історико-правове дослідження» (Хава-
джи Д. Р., 2005), «Взаємини Запорожжя 
і Кримського ханства періоду Нової Січі 
(1734–1775 рр.)» (Андрєєва С. С., 2006), 
«Формування етнічної ідентичності 
домінантних спільнот Криму: політи-
ко-культурологічний аспект» (Білець-
ка Ю. О. 2011), «Етнокультурні традиції 
як основа самоідентифікації кримських 
татар (кінець XX – початок XXI ст.)» (Ве-
ліулаєва Е. І., 2012), «Кримська війна як 
фактор динаміки культури другої поло-
вини ХІХ століття» (Первих Д. К., 2013), 
«Кримське питання» в українсько-росій-
ських відносинах (1991–2010 рр.)» (По-
пова Д. О., 2013), «Культуротворчість як 
фактор консолідації поліетнічного сус-
пільства Криму в сучасних умовах Украї-
ни» (Сугробова Ю. Ю., 2014).

Текст праці викладено популярно, 
помітним є вплив на перекладачів росій-
ської мови. Це дає підстави припускати, 
що український текст зроблено не з ори-
гіналу англійською мовою, а з російсько-
го перекладу. Трапляються у тексті певні 
неточності, зокрема: речення закінчуєть-
ся словом з відкритими лапками (с. 153); 
перебільшено кількість мовних груп 
Євразії, сліди яких маємо в Криму: «Тут 
залишили слід представники практично 
всіх мовних і культурних груп Європи 
й Азії: починаючи від таврів…» (с. 13). 
Автор неодноразово називає Крим пів-
островом, але у вступній частині чомусь 

стверджує, що Крим є островом: «Фак-
тично являючи собою острів, відокрем-
лений від решти європейського конти-
ненту, невід’ємною частиною якого він 
водночас є…» (с. 7). Дивно було дізна-
тися, що півострів може випромінювати 
почуття: «… Крим випромінює почуття 
непорушного спокою» (с. 7). Гадаємо, 
науковим стилем автор і видавці не над-
то переймалися.

Оцінка сутності приєднання Криму 
до УРСР, на нашу думку, є хибною. Автор 
стверджує: «… Кримську область фор-
мально передали від Російської РФСР 
до Української Радянської Соціалістич-
ної Республіки» (с. 131); «… радянська 
Україна, формальною складовою якої 
досі був Крим…» (с. 135); «… суверенна 
радянська Україна, формальною части-
ною якої була Кримська АСРР» (с. 141, 
треба «Кримська АРСР»); «Незважаючи 
на те, що адміністративно півострів був 
частиною радянської України, а значна 
частина його мешканців вважала себе 
українцями (хоча частіше за все вони 
були російськомовними), духовно Крим 
залишався «російською землею» (с. 135). 
За такою логікою можна стверджува-
ти подібне про будь-яку територіальну 
частину України, наприклад: «низку ра-
йонів Закарпаття спочатку формально 
передали Чехо-Словаччині, потім фор-
мально передали УРСР, адже вони духо-
вно залишалися угорською землею». Усі 
частини України «духовно залишалися» 
чи ставали свого часу російською зем-
лею якоюсь мірою. Через це, певно, не 
маємо вважати їх «формальними скла-
довими» України, вважаємо їх фактич-
ними частинами єдиного українського 
національного організму.

Крим намагалися зробити радян-
ським, «совковою» особливою зоною 
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для обласканих осіб компартійного, дер-
жавного та військово-промислового ґа-
тунку на схилі літ. А власне російським 
він ніколи не був і не буде.

На нашу думку, книга є науково-
популярним, добре ілюстрованим ви-
данням, розрахованим на широке коло 
читачів. Про її наукову цінність, нові 
історичні, етнологічні чи цивіліологічні 
знання говорити не доводиться.

Історична пам’ять російсько-ра-
дянського зразка серед кримської люд-
ності лишається поширеним явищем, 
важливим чинником усіх соціальних 
процесів, що там відбуваються. Саме 
на історичну пам’ять може вплива-
ти ця праця. Зважаючи на захоплення 
Криму Росією, висвітлена у книзі тема 
стала ще актуальнішою. Добре було б 
поширити її російський варіант серед 
етнічних росіян Криму. Читач кни-
ги дізнається про певні фрагменти чи 
періоди історичного процесу на Крим-
ському півострові, переважно про ет-
нокультурні та етнополітичні його сто-
рони. Авторська інтерпретація історії 
Криму не радянського і не сучасного 
російського зразка. Сучасні проблеми 
етнічних українців Криму лишилися 
поза увагою автора, історії українсько-
го етносу, одного з трьох визначаль-
них етнокультурних та етнополітичних 

складників Криму, приділено надто 
мало уваги.

Не можемо не зазначити негативної 
оцінки автора етнічної політики неза-
лежної України в Криму: «Однак ні вла-
да автономної республіки, ні центральне 
керівництво в Києві – хоч і з різних при-
чин – не доклали достатніх зусиль для реа-
лізації культурних прагнень кримських 
татар (утім, як і українців Криму)» (с. 152).

Виникає природне запитання: що ж 
робила сама влада автономного Криму 
для задоволення етнокультурних потреб 
кримських татар, етнічних українців, бі-
лорусів, греків, вірмен, циган та інших 
незросійщених мешканців Криму? Від-
повідь очевидна: нічого! Власне кажучи, 
робила все, щоб витруїти з Криму сам 
дух татарства і українства. І це, як вони 
гадали, їм вдалося. Насправді «русский 
мир» (рос.) Криму виявився настільки 
жалюгідним та нікчемним, що він не 
знає, як жити і діяти. І від того лютує…

Валентин КРИСАЧЕНКО
доктор філософських наук, 

професор, завідувач відділу 
геополітики та глобалістики НДІУ

Олег ЧИРКОВ
науковий співробітник відділу 

української етнології НДІУ

ДОБРИЙ ПЛІД УКРАЇНСЬКО-ХОРВАТСЬКОЇ СПІВПРАЦІ
(Про вихід у світ книги хорватською мовою «Ukrajinski Karpati: 

etnogeneza – arheologija – etnologija: Zbornik radova (prijevod s ukrajinskoga)»)

Процес наукового пізнання етніч-
ної генези, етнічної та політичної іс-
торії українців в умовах іноземного 
панування був ускладнений. Знання 

про  формування та історичний поступ 
українства науковці підлаштовували до 
потреб окупанта. Гуманітарна наука і 
освіта в «Союзе нерушимом  республик 
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свободных» (рос.) мала 
працювати на довічне па-
нування Москви в Україні. 
Людям змалку втовкмачу-
вали у голови, що серед-
ньовічна Русь є «спільною 
колискою» трьох «братніх 
народів», що нібито була 
тоді «единая древнерус-
ская народность» (рос.), 
що після т.  зв.  «возз’єд-
на ння» 1654  р. Україна 
і Росія «навіки разом», 
що прогресивний процес 
«збли ження націй» неми-
нуче призведе до «злиття і зникнення 
націй». Москва прагнула мовного, куль-
турного, етнічного російщення україн-
ців і Української РСР, формувала т. зв. 
«единый советский народ» (рос.).

Та наприкінці 1980-х – на почат-
ку 1990-х рр., в умовах розпаду світо-
вої соціалістичної системи, оновлюва-
не українське суспільство потребувало 
правдивих, надійно обґрунтованих ет-
нологічних знань про українців, крим-
ських татар та сусідні народи. За рі-
шенням Президії АН України 1991 р. 
Львівське відділення Інституту мистец-
твознавства, фольклору та етнографії 
ім. М. Рильського АН УРСР було реорга-
нізовано в Інститут народознавства АН 
України (директор проф. С. П. Павлюк). 
Колектив Інституту в умовах відсутності 
певного партійного диктату досліджує 
традиційну і сучасну культуру українців, 
історію українського фольклору та укра-
їнського професійного мистецтва, тео-
рію та історію народного ужиткового і 
сакрального мистецтва українців, теорію 
української етнології, мовленнєву ситу-
ацію в українських містах, етнокультур-
ні процеси в українському порубіжжі, 

українську трудову мігра-
цію тощо1.

Серед найбільш зна-
чущих видань Інституту, 
на нашу думку, 2 томи 
колективної праці «Етно-
генез та етнічна історія 
населення Українських 
Карпат»2. У них представ-
лено результати першої 
ґрунтовної спроби науко-
вого осягнення етнокуль-
турного розвитку люд-
ності української частини 
Карпат упродовж кількох 

останніх тисяч років. Саме ця праця ста-
ла основою змісту виданого нещодавно 
хорватською мовою у Загребі збірника 
«Українські Карпати: етногенеза – архео-
логія – етнологія»3.

Видання є результатом співпраці фі-
лософського факультету Загребського 
університету з Інститутом народознав-
ства та Львівським національним уні-
верситетом ім. Івана Франка. Збірник 
зроблено на виконання дослідження 
українсько-хорватських зв’язків, зокре-
ма процесів етнічної генези. Уклали його 
Є. Пащенко та М. Киринчич. Автори 
перекладених праць є знаними в Украї-
ні науковцями і викладачами. Рецензу-
вали книгу М. Юркович, К. Филипец, 
1 http://ethnology.lviv.ua
2 Етногенез та етнічна історія населення Україн-
ських Карпат: у 4-х т. / НАНУ. Ін-т народознав-
ства; голов. ред. та керівник проекту проф. С. Пав-
люк. – Т. 1: Археологія та антропологія. – Львів, 
1999. – 603 с., [+5 с. не нумер.]; Т. 2: Етнологія та 
мистецтвознавство. – Львів, 2006. – 816 с.: іл.
3 Ukrajinski Karpati: etnogeneza – arheologija – 
etnologija: Zbornik radova (prijevod s ukrajinskoga) / 
Hrvatsko–ukrajinsko društvo. Katedra za ukrajinski 
jezik i književnost Filosofskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu. Priredio Jevgenij Paščenko. – Zagreb, 2014. – 
558 s. (Knjižnica «Ukrainiana croatica». Kn. 11)
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Ґ.П. Шантек. Редагування і корекцію ви-
конала В. Радакович-Вінчерутті.

Переклад зробили філологи-украї-
ністи, що навчалися на кафедрі україн-
ської мови і літератури філософського 
факультету Загребського університету: 
Н. Котник Маркович, І. Пухарич, Й. Ра-
лашич, А. Секереш Рукавина, Н. Ши-
мичич, М. Видич, а також студентка 
дипломного курсу перекладацько-куль-
турологічного напрямку І. Ханжек.

Структурно збірник «Українські Кар-
пати» починається передмовою Є. Па-
щенка, потім міститься основна частина 
(її становлять 15 праць), список авторів, 
рецензентів та перекладачів, список пе-
рекладених праць, резюме хорватською, 
англійською та українською мовами. На 
останніх сторінках перелічено книги, 
що вийшли друком у серії «Ukrainiana 
croatica» упродовж 2008–2013 рр. За-
вдяки діяльності Асоціації хорватських 
україністів почався лік другого десят-
ка видань цієї серії про давніх слов’ян, 
українство та українсько-хорватські 
зв’язки. Переважають у серії літерату-
рознавчі та історичні праці. Серед них 
є дві, що висвітлюють теми, пов’язані з 
відображеними у збірнику «Українські 
Карпати», а саме: книга Є. Пащенка «Від 
Києва до Поліца. Шляхом прадавніх 
міграцій»4, збірник праць, перекладених 
з української мови, «Закарпатська Украї-
на: історія – традиція – ідентичність»5. У 
4 Paščenko J. Od Kijeva do Poljica. Tragom prastarih 
migracija / Paščenko J. – Zagreb: Hrvatsko-ukrajinsko 
društvo, Udruga hrvatskih ukrajinista, 2010. – 104 s.
5 Zakarpats’ka Ukrajina: povijest – tradicija – 
identitet. Zbornik radova (prijevod s ukrajinskoga) / 
Hrvatsko–ukrajinsko društvo. Katedra za ukrajinski 
jezik i književnost Filosofskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu. – Zagreb, 2013. – 420 s.: ilustr. (Knjižnica 
«Ukrainiana croatica». Kn. 10). – Режим досту-
пу: http://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/
books/9212/� le.pdf

збірнику «Українська Галичина», підго-
товка якого триває, сподіваємось, також 
будуть певні тематичні «перегуки» зі 
змістом збірника «Українські Карпати».

Основна частина збірника сформо-
вана переважно з частини розділів двох 
томів праці «Етногенез та етнічна історія 
населення Українських Карпат». З пер-
шого тому до збірника вміщено 5 його 
розділів, а саме:

1. «Передмова» С. Павлюка, що у хор-
ватському збірнику має назву «Uvod u 
etnogenezu i etničku povijest stanovništva 
Ukrajinskih Karpata»;

2. «Східнокарпатський регіон у V–
VІІ ст. н.е.» В. Барана – «Istočnokarpatska 
regija od 5. do 7. stoljeća»;

3. «Східні Карпати у VІІІ–ІХ ст.» 
О. Приходнюка – «Istočni Karpati u 8. i 9. 
stoljeću»;

4. «Антропологічний склад укра-
їнців Східних Карпат» С. Сегеди – 
«Antropološki sastav Ukrajinaca Istočnih 
Karpata»;

5. «Етногенез та етнічна історія на-
селення Українських Карпат. Виснов-
ки» Д. Козака – «Etnogeneza i etnička 
povijest stanovništva Ukrajinskih Karpata. 
Zaključci».

З другого тому до книги вміщено 6 
його розділів, зокрема:

1. «Аграрні традиції» С. Павлюка, 
що у хорватському збірнику має назву 
«Agrarne tradicije»;

2. «Етнічні традиції у скотарстві» 
М.  Тиводара – «Etničke tradicije u 
stočarstvu»;

3. «Традиційна архітектура» Р. Сі-
лецького – «Tradicijsko graditeljstvo»;

4. «Формування гірських поселень» 
П. Федака – «Formiranje gorskih naselja»;

5. «Аграрна верства архаїчної 
об ря довості Карпатського ареалу 
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(причини до реконструкції етно-
генетичних процесів)»6 Р. Кіся та М. Ма-
єрчик – «Agrarni sloj arhaične ritual nosti 
karpatskog areala»;

6. «Календарна обрядовість як ет-
ногенетичне джерело» К. Кутельмаха – 
«Kalendarska ritualnost kao etnogenetski 
izvor».

Невелику довідкову статтю «Карпати 
Українські» перекладено з «Енциклопе-
дії історії України» (Т. 4. – 2007, автори: 
Д. Вортман та О. Косміна)7 – «Ukrajinski 
Karpati».

Рукописи ще трьох праць підготов-
лено спеціально до збірника:

1. «До питання про початковий 
етап слов’янських міграцій верхів’ями 
Західного Бугу, верхнім та середнім 
Подністров’ям» А. Филипчука – «O pi-
tanju početne etape slavenskih migracija 
gornjim tokom Zapadnog Buga te gornjim i 
Srednjim Podnistrov’’jem»;

2. «Соціально-економічний розви-
ток населення українського Прикарпат-
тя наприкінці І тис. н.е.» М. Филипчука – 
«Socialno-ekonomiski razvoj stanovništva 
ukrajinskoga Prykarpattja potkraj 1. ti suć-
ljeća n.e.»;

3. «Chrouati et altera Chrowati...», тоб-
то «Хорвати i другi Хорвати» Л. Войто-
вича. Працю названо за фрагментом 
Празького привiлею 1086 р., запозиче-
ним з джерел, що сягають часів Велико-
моравської держави кінця ІХ ст.

Історія усіх слов’янських наро-
дів пов’язана з українським тереном, 
українською етнічною популяцією, 
українською культурою тощо. Форму-
вання сучасних слов’янських народів 
6 Назву цієї праці не зазначено у списку перекла-
дених праць хорватського видання (див. с. 556).
7 У списку перекладених праць «Енциклопедія іс-
торії України» помилково названа «Енциклопеді-
єю України» (див. с. 555).

 починається з розселення слов’янської 
людності з північно-західної полови-
ни сучасної української національної 
території на великі європейські обши-
ри, де природне середовище і соціальне 
сусідство відрізнялися. Хорвати Схід-
нокарпатського регіону згадуються у 
зарубіжних писемних джерелах і в «Лі-
тописі Руському». Коріння сучасного 
хорватського народу природно шукати 
у племінних, згодом етнотериторіаль-
них та політичних утвореннях давньої 
слов’янської людності на теренах Кар-
патського регіону України до часу пере-
селення суттєвої її частини на південь. 
Імовірно, масове переселення літопис-
них хорватів спричинила аварська екс-
пансія у Європу і розселення їх на серед-
ньому Дунаї. Територією формування 
давньої хорватської спільноти обґрунто-
вано вважають Прикарпаття (втім є до-
слідники, що припускають інші ареали). 
Отже, збірник українознавчих праць 
про етнічну генезу та етнічну історію 
людності Українських Карпат є водно-
час хорватознавчою працею. Зазначи-
мо, що формування й історія хорватів у 
зв’язку з історією України розглядають-
ся і в інших сучасних працях, створених 
у співпраці України і Хорватії8.
8 Див., наприклад: Evgen Paščenko. Etnogeneza i 
mitologija Hrvata u kontekstu Ukrajine. – Zagreb: 
Meditor, 1999. – 330 s. (Biblioteka Svjedoč anstva, 
knj.  7). [Етнічна генеза та міфологія хорватів у 
контексті України];
Етногенеза хорватів і Україна: матеріали Міжнар. 
наук. конф., 11–12 трав. 2011 р., Дрогобич – Труска-
вець = Etnogeneza hrvata i Ukrajine: zbornik radova 
s Međunarodnoga znanstvenog skupa održanog, 11.– 
12. svibnja 2011, Drogobyč – Truskavec / ВГО «Бой-
ків. етнол. т-во» (Україна), Загреб. ун-т, каф. укр. 
мови і літ., від. етнології і культур. антропології 
(Хорватія). – Дрогобич: Коло, 2013. – 351, [8] с.: іл.;
Пащенко Є. Проблеми і завдання порівняльно-
го вивчення етногенезу хорватів в українському 
контексті // Народознавчі зошити. – 2014. – № 3 
(117). – С. 545–560.
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Окрім спільних коренів, є й інші об-
ставини, що спонукають хорватів цікави-
тися Україною, а українців – Хорватією. 
В історичному поступі українців і хор-
ватів важливу роль відігравала і відіграє 
наявність потужного спорідненого сусіда 
(який, щонайменше, претендує на регіо-
нальне лідерство, а часом прагне підко-
рити, панувати на землях своїх сусідів), 
а також недавнє соціалістичне минуле 
обох народів. Хорватське і українське 
суспільства були частинами імперій (час-
тина України перебувала в одній імперії 
з Хорватією), донедавна були частинами 
багатонаціональних соціалістичних дер-
жав, де мали надто обмежений вплив на 
їхній політичний провід. Через це можна 
віднайти чимало паралелей між явища-
ми хорватської й української минувшини 
та проблемами сучасного розвитку. Існує 
низка праць хорватською, де висвітлю-
ються українсько-російські відносини, 
проблеми трансформації українського 
суспільства тощо9.
9 Серед них див.: Kuko S. Ukrajina između europskog 
integriranja, atlantizma i Rusije / Kuko Siniša.  Mentor 
Branko Caratan. – Zagreb: Kuko Siniša. – 2012. – 
362 s. Doktorska disertacija;
Minakov M. Labirinti priznanja: – dvadesetogodišnji 
simbolični razvod Rusije i Ukrajine // Političke 
analize. – 2011. – Godište II, broj 7. – S. 9–13. – Ре-
жим доступу: http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/
bitstream/123456789/1225/4/Minakov_Labirinti%20
priznanja.pdf;
Genocidni zločin totalitarnog režima u Ukrajini. 
1932–1933. Gladomor. Priredio J. Paščenko. – Zagreb: 
Hrvatsko-ukrajinsko društvo, Udruga hrvatskih 
ukrajinista. – 2008. – 324 s.;
Paščenko J. Zabrane ukrajinstva // Вісник україн-
ської громади в Хорватії = Vjesnik української гро-
мади в Хорватії ukrajinske zajednice u Hrvatskoj. – 
Вуковар, 2011. – №13. – S. 26–27.

Певні фрагменти праць, уміщених до 
збірника, складні для сприйняття навіть 
підготовленим українським читачем. 
Природно, що для хорватського чита-
ча зрозуміти написане у книзі набагато 
складніше. Передмова чимало пояснює 
читачеві, але її недостатньо. Допомогти 
осягнути представлені у збірнику знан-
ня могли б коментарі, зроблені спеці-
ально з цією метою. Проте вони у книзі 
відсутні.

Збірник є добрим плодом україн-
сько-хорватської співпраці, сучасної 
хорватської україністики. Діяльність 
кафедри української мови і літератури 
філософського факультету Загребсько-
го університету, зокрема її керівника 
Євгена Пащенка, заповнює певні про-
галини у хорватському інформаційному 
полі про Україну та українців. На при-
кладі збірника «Українські Карпати» 
бачимо, що це заповнення не обмежу-
ється філологічними знаннями, що 
україно знавчі знання хорватською мо-
вою про людність української частини 
Карпатського регіону Європи суттєво 
поповнилися історичним, археологіч-
ним, антропологічним, етнологічним, 
культурологічним та іншим змістом. 
Бажаємо послідовникам славнозвісного 
А. Харамбашича успіху у розбудові хор-
ватсько-українських зв’язків на ниві 
українознавства.

Олег ЧИРКОВ
науковий співробітник відділу 

української етнології НДІУ
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