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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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МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

АКТУАЛЬНЕ УКРАЇНОЗНАВСТВО:
ЗМІСТ, МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ, ПРАКТИЧНЕ ВТІЛЕННЯ 

Огляд та ухвала

У Науково-дослідному інституті 
українознавства впродовж вже майже 
чвертьвікової історії його існування ста-
ло доброю традицією регулярно зоргані-
зовувати міжнародні конгреси та науко-
ві конференції, де науковці з України та 
зарубіжжя мали можливість обговорити 
актуальні проблеми розвитку сучасно-
го українознавства як галузі наукового 
знання, аналітичний інструментарій 
якої уможливлює осмислення фено-
менів України та світового українства. 
Кожен із цих представницьких форумів 
поставав важливою віхою в процесі роз-
гортання студій концепційного україно-
знавства.

11 червня 2015  р. в Науково-до-
слідному інституті українознавства 
за сприяння Міністерства освіти і на-
уки України було проведено Міжнарод-
ну наукову конференцію «Актуальне 
українознавство: зміст, методологічні 
засади, практичні втілення», яка має 
особливе значення вже бодай під тим 
оглядом, що це був перший після кіль-
карічної вимушеної перерви форум, на 
якому обговорювалися як теоретико-
методологічні аспекти, так і змістові 
модальності українознавства XXІ ст. Та 
важливо не лише це: учасникам конфе-
ренції належало обговорити одну з най-
поважніших у сучасній науці про Укра-
їну та світове українство проблем, від 
вирішення якої залежить і перспектива 
її подальшого розвитку, – у який спосіб 
українознавство відповідатиме на ви-
клики найновішого періоду  української 
історії, уреальнені у пасіонарному по-
риві Революції Гідності, у трагедії та 
героїзмі нової російсько-української 
 війни, у формуванні якісно нового типу 

свідомості громадянського суспільства 
в Україні.

Пленарне засідання розпочалося ви-
ступом-привітанням к. і. н., директора 
НДІУ Богдана Галайка, який наголосив 
на тій особливій вазі й значенні, що їх 
набуває сьогодні актуальне україно-
знавство як стратегія ефективного про-
тистояння імперській агресії в ідеоло-
гічній царині. Б. Галайко підкреслив, що 
одне з найважливіших завдань україно-
знавства XXІ ст. полягає в творчому по-
єднанні ідей та концепцій фундаторів 
українознавчого дискурсу з найновіши-
ми гуманітарними технологіями сучас-
ної науки. З привітанням від Міністер-
ства освіти і науки України до присутніх 
звернувся директор департаменту за-
гальної, середньої та дошкільної освіти 
МОНУ Юрій Кононенко.

Д. і. н., професор, заступник ди-
ректора НДІУ Арсен Зінченко у допо-
віді «Українська спільнота як об’єкт 
 українознавства: сутність та культурна 
динаміка» проаналізував ті історичні 
та культурно-світоглядні «маркери», 
які виформовують українців як  окре-
мішню спільноту в процесі історико- 
цивілізаційного поступу. Особливу ува-
гу А.Зінченко звернув на діяльнісний 
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аспект постання етнічної спільноти, 
адже, на думку науковця, саме «діяль-
нісна» присутність у широких подієвих 
контекстах дозволяє фіксувати вихід 
етносу на історичну арену. Саме в різ-
номанітних формах соціокультурної дії 
(господарська, мовотворча, обрядова, 
культова, участь у міграціях, завоюван-
нях та міжнародних союзах) спільнота 
постає як діяльна, а не «уявлювана». До-
повідач зробив також наголос на необ-
хідності розробки методик вивчення 
культурно-психологічної залежності 
мешканців України (особливо ж в обста-
винах нинішньої російсько-української 
війни) та розробки дієвих державних 
програм, спрямованих на подолання ма-
сових колоніальних синдромів. 

Д. і. н., завідувач відділу джерел 
з новітньої історії України Інституту 
археографії та джерелознавства імені 
М.С.Грушевського Валентина Піскун 
у доповіді «Українське, українознавче, 
українознавство: понятійне та історіо-
софське» зупинилася на діалектиці ста-
новлення в науковому просторі базових 
категорій, які дозволяють дискурсив-
но концептуалізувати категорії націо-
нального самопізнання. Як зазначила 
В.Піскун, в історії становлення украї-
нознавства чітко виокремлюються два 
етапи – фактологічний та концепційний: 
якщо на рівні фактології українознав-
ство лише формує свою систему коор-
динат із притаманним їй категоріальним 
апаратом, то етап концепційний вираз-
но засвідчує вихід цієї науки на рівень 
інтегративних узагальнень. 

Д. і. н., професор, член-кореспондент 
НАН України, провідний науковий 

 співробітник відділу української етно-
логії НДІУ Володимир Баран у доповіді 
«Віктор Петров – визначний українозна-
вець» проаналізував життєвий і творчий 
шлях яскравого українського вченого та 
письменника XX ст., автора багатьох ху-
дожніх творів, праць з археології, фоль-
клористики й літературознавства, який 
поєднував у своїй біографії такі, здавало-
ся б, непоєднувані виміри, як написання 
ґрунтовної праці «Українські культурні 
діячі – жертви більшовицького терору» 
та службу в радянській розвідці. 

Специфіку та стадіальність пізнан-
ня національною спільнотою себе через 
творення образу «іншого» проаналізу-
вала д. і. н., професор, директор Держав-
ної наукової установи «Енциклопедичне 
видавництво» Алла Киридон у доповіді 
«Диспозиція «свій-чужий-інший» як 
смисловий маркер соціокультурного 
простору». 

Теоретичні підходи Степана Руд-
ницького до проблематики формуван-
ня українського терену як цілісної і 
окремішньої геополітичної реальнос-
ті вияскравив у доповіді «Геополітич-
не самовизначення України: актуальна 
українознавча парадигма» Валентин 
Крисаченко, д. філос. н., професор, заві-
дувач відділу геополітики та глобалісти-
ки НДІУ. 

Перспективні можливості нового 
«прочитання» етнології як однієї з най-
перспективніших напрямних україно-
знавчого пошуку продемонстрував 
д.  і.  н., професор, заві дувач кафедри 
історії науки і техніки Національного 
технічного університету «Харківський 
політехнічний інститут»  Володимир 
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Скляр у доповіді  «Етнологічні концепти 
 сучасного українознавства». 

К.  і. н., доцент,  завідувач відділу 
 історичних пам’яток НДІУ Ірина Ворон-
чук у доповіді «Нова соціальна історія» 
та перспективи українознавчих дослі-
джень»  проаналізувала перспективність 
застосування нових підходів до ви-
вчення історії України, у парадигматиці 
яких на зміну безособовим абстракціям 
класів і соціальних груп приходить кон-
кретна людина з її побутом, повсякден-
ням, родинними стосунками. 

К. філол. н., завідувач відділу україн-
ської філології НДІУ Анатолій Ціпко у 
доповіді «Українська словесна культура: 
системний модуль спільнотного» наго-
лосив на симфонічному поєднанні кон-
цептів «словесність» та «спільнотність» 
у регістрах розгортання української 
культурної традиції – від найдавніших її 
часів до сьогодення. А.Ціпко підкреслив, 
що наша культура в подивугідний спосіб 
поєднувала і поєднує антитетичні дис-
курси, по-бароковому єднаючи церков-
ну книжність і розкуту народну релігій-
ність, окцидентальну впорядкованість 
та містицизм Орієнту. 

По перерві робота конференції 
структурувалася в перспективі аналізу 
тематики чотирьох секційних напрям-
них: «Українознавство як царина на-
укової діяльності», «Вітчизняне і зару-
біжне українознавство: наукові набутки 
й дослідницькі проблеми», «Персоналії 
в українознавстві», «Освітньо-приклад-
ні аспекти українознавства». Як одну з 
актуальних проблем сучасного україно-
знавства учасники конференції виді-
лили потребу в поглибленому науко-
вому  вивченні історичних,  політичних, 

 ментальнісно-психологічних, культур-
них аспектів російського колоніаль-
ного режиму в Україні, передумов та 
перебігу російської агресії в Україні, 
форм  мобілізації українського суспіль-
ства у протидії цій агресії. Окремо зо-
середжена увага на потребі включення 
україно знавства в інваріантну складову 
базового курсу загальноосвітніх на-
вчальних закладів, як підсумкову ін-
тегративну дисципліну ( 4 - й, 9-й, 11-й 
класи), в рамках виконання Концепції 
національно-патріотичного виховання 
дітей і молоді.

В рамках конференції під керівни-
цтвом д. філос. н., професора Валентина 
Крисаченка було також проведено кру-
глий стіл на тему «Геополітичне самовиз-
начення України: наука і політика». 

Учасники конференції прийняли 
текст ухвали, у якій, серед іншого, наго-
лошується на необхідності впроваджен-
ня в навчальному процесі середньо-
освітніх та вищих навчальних закладів 
дисципліни «Українознавство» та збере-
ження спеціальності «Українознавство 
(історичні, філософські науки)» серед 
переліку спеціальностей, за якими при-
своюється науковий ступінь.

У цьому випуску журналу далі по-
даємо тексти доповідей, виголошених на 
пленарному засіданні конференції.

Тетяна БОЙКО
кандидат філософських наук, 

завідувач відділу освітніх технологій 
та популяризації українознавства НДІУ

Олександр ХОМЕНКО
науковий співробітник

 відділу української філології НДІУ

АКТУАЛЬНЕ УКРАЇНОЗНАВСТВО
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Учасники наукової конференції наголошують на суспільній потребі поглиблення 
українознавчих студій, розширення їхньої проблематики, суттєвого зростання впли-
ву українознавчих розробок на освітній, культурний та інформаційний простір укра-
їнського суспільства.

Відзначаючи необхідність вдосконалення науково-методологічних засад розвитку 
українознавчих студій, учасники конференції наголошують на відповідальності за рі-
вень наукового продукту, який пропонується суспільству під рубрикою українознав-
ства та необхідності залучення сучасних методів наукових розробок в цій царині.

Конференція відзначає необхідність українознавчого аналізу тих форм діяльнос-
ті українського соціуму, що забезпечують його виживання, конкурентоспроможність, 
наукову, інформаційну, енергетичну, екологічну, технологічну безпеку, соціально-пси-
хологічну перспективність, успішність у трансформації господарської діяльності в 
різних галузях, що в сукупності забезпечують модернізацію суспільства.

Як одну з актуальних проблем сучасного українознавства учасники конференції 
виділяють потребу в поглибленому науковому вивченні історичних, політичних, мен-
тальнісно-психологічних, культурних аспектів російського колоніального режиму в 
Україні, передумов та перебігу російської агресії в Україні, форм мобілізації українсько-
го суспільства у протидії цій агресії.

Учасники конференції звертаються до Міністерства освіти і науки України з про-
позиціями:

1. Передбачити впровадження в навчальному процесі загальноосвітніх та вищих 
навчальних закладів дисципліни українознавство та збереження спеціальності укра-
їнознавство (історичні, філософські науки) серед переліку спеціальностей, за якими 
присуджується науковий ступінь.

2. Залучати Науково-дослідний інститут українознавства до експертної оцінки 
навчально-методичних програм, підручників, посібників тощо, змістовий контент 
яких входить в оперативне поле сучасного українознавства.

3. Зафіксувати в Державному стандарті базової і повної загальної середньої осві-
ти перелік необхідних для отримання атестата про повну загальну середню освіту 
суспільно-гуманітарних, мовних компетенцій, пов’язаних з гуманітарним блоком дис-
циплін і, зокрема, з українознавством; включити в комісію з вироблення Державного 
стандарту базової і повної загальної середньої освіти фахівців з українознавства.

4. На виконання Наказу Міністерства освіти і науки № 641 «Про затвердження 
Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді», «Заходів щодо реа-
лізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді» та «Мето-
дичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх 
навчальних закладах» включити українознавство в інваріантну складову базового 
курсу загальноосвітніх навчальних закладів як підсумкову інтегративну дисципліну 
(4-й, 9-й, 11-й класи), що узагальнює українознавчий матеріал.

5. Для практичної реалізації окреслених завдань створити на базі Науково-до-
слідного інституту українознавства Координаційний центр навчально-педагогічних 
інновацій українознавства.

Ухвала конференції
«Актуальне українознавство: зміст, 

методологічні засади, практичне втілення»
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МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

АКТУАЛЬНЕ УКРАЇНОЗНАВСТВО:
ЗМІСТ, МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ, ПРАКТИЧНЕ ВТІЛЕННЯ 

Доповіді

УКРАЇНСЬКА СПІЛЬНОТА ЯК ОБ’ЄКТ УКРАЇНОЗНАВСТВА:
СУТНІСТЬ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНА ДИНАМІКА*

Арсен ЗІНЧЕНКО
доктор історичних наук, професор, заступник директора НДІУ

*Авторське написання збережено.

Зосередження на питання методоло-
гії досліджень у будь-якій царині науко-
вих студій передбачає передовсім про 
окреслення предметно-об’єктного поля, 
над який спрямовуватиметься наукова 
думка. Л. Виготський висловлює думку 
про те, що кожен принципово новий під-
хід до наукових проблем неминуче веде і 
до нових методів та способів досліджен-
ня. Об’єкт і метод дослідження тісно 
пов’язані один з одним. Тому досліджен-
ня набуває зовсім иншого вигляду й пе-
ребігу, коли воно пов’язане з находжен-
ням нового, адекватного новій проблемі 
методу. Розроблення проблеми й методу 
йде якщо не паралельно, то принаймні 
разом просуваючись уперед. Коли веде-
мо мову про методологію досліджень у 
певній царині, маємо на увазі передовсім 
спосіб виокремлення певного соціокуль-
турного феномену серед инших подіб-
них, його місце серед инших суспільних 
явищ, з’ясовуємо можливість і прийоми 
порівняння його з иншими феноменами, 
виділяємо основні поняття, які окреслю-
ватимуть цей феномен, принципи періо-
дизації, а також етапи дослідження цьо-
го феномену й внесок окремих учених в 
організацію його вивчення тощо. Таким 
чином, тематика методології стосується 
передовсім питання визначення об’єкта 
дослідження та наукового інструмента-
рію його вивчення. Сподіваємося, що 

саме в такому річищі й розгортатиметь-
ся обговорення на нашій конференції. Її 
результатом має стати певний менталь-
но-психологічний консенсус, відчуття 
порозуміння українознавців щодо ос-
новних засад розвитку українознавчих 
студій, відчуття відповідальности за той 
науковий продукт, який ми називаємо 
українознавством, і певна солідарність у 
необхідності пропонування суспільству 
якісного наукового продукту, а з ин-
шого  – наполегливість у впровадженні 
такого (наголошу: якісного!) наукового 
продукту в навчальний процес закладів 
освіти всіх рівнів та в український і сві-
товий інформаційний простір.

Зупинимося передовсім на з’ясуванні 
того, що є об’єктом українознавчих до-
сліджень.

Як ключове поняття для окреслення 
об’єкта українознавства ми виділяємо 
поняття етнокультурної спільноти, яка 
на певному етапі свого розвитку набу-
ває ознак етносоціокультурної спіль-
ности. Етносоціокультурна спільнота 
відрізняється від етнокультурної спіль-
ноти складнішою структурою, тобто 
розвинутістю внутрішніх функцій та 
зв’язків всередині спільноти, виділеніс-
тю правлячої верстви, набуваючи тим 
самим ознаки соціяльности. Якщо така 
спільнота, бодай зусиллями свого інте-
лектуального проводу, виокремлює себе 
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Зінченко А. Українська спільнота як об’єкт українознавства...

з-поміж инших спільнот і ставить цілі 
культурної (освітньої, релігійної), пред-
ставницької й політичної самоорганіза-
ції, така спільнота діє як етносоціополі-
тична.

Спільнота, на наш погляд, це, як 
правило, велика, складно організована 
група людей, яка виділяється на основі 
певних соціяльних ознак (наприклад, 
етнічні, релігійні, мовні, політичні, 
господарсько-культурні) й існує як 
взаємодійна цілісність у певному істо-
ричному та соціокультурному просторі 
чи ареалі.

У даному разі ми говоримо про 
соціокультурну спільноту, яка на ни-
нішньому етапі її розвитку має назву 
«українці». Вона й перебуває в полі зору 
українознавчих вивчень. Беручи до ува-
ги, що об’єкт (від лат. objectus — предмет) 
взагалі означає те, на що спрямована 
певна діяльність, скажемо, що стосовно 
об’єкта дослідження українознавства 
ми говоримо про українську етносоціо-
культурну спільноту.

Однак ментальна проблема полягає 
в тому, що сучасний етнонім «українці», 
який позначає українську соціокуль-
турну спільноту, має пізнє походження, 
його активне використання поширю-
ється лише з другої половини ХІХ ст. 
Вочевидь, він походить від хороніма 
«Україна», який тепер утвердився як по-
літонім. Походження й семантика цього 
хороніма давніші, починаючи з ХІІ ст., 
літописи вживають його для позначеня 
порубіжжя Руси (Оукраїна). До XVIIІ ст. 
використовується паралельно з понят-
тям «Русь». У польській традиції ще й у 
ХІХ ст. Україна – це київські креси Речі 
Посполитої поряд із Волинню й Поділ-
лям. Для позначення етнокультурної 
спільноти середньовіччя й Нового часу 

використовувалося поняття «русини». 
Стосовно ж ранішого часу для марку-
вання джерела відзначають назви пле-
мінних союзів: деревляни, сіверяни, по-
ляни, з показовою ознакою пізнішого 
походження – «поляне яже нині зовомая 
русь». Якщо ж рухатися хронологічно 
донизу, для мешканців Правобережжя 
й Лівобережжя Дніпра застосовували-
ся етноніми «склавини» й «анти». Цю 
ментальнісну проблему виразно бачив і 
М.  Грушевський: «Україною ми назива-
ємо край, де більшість має український 
народ, себто де українців живе більше, 
ніж якого-небудь народу…

На сій землі український народ, або 
краще сказати – ті люди, від яких пі-
шов теперішній український народ, 
бо вони себе звали давніше різними 
иншими йменнями (виділення наше.  – 
А. З.), живуть не менше як півтори ти-
сячі літ». Отже, йдеться про те, що на те-
ренах України етнокультурні формації, 
що є попередниками сучасних українців, 
мали в ході історичного процесу різні 
найменування. Відтак правомірно по-
стає питання про їхню соціокультурну 
спадкоємність, тобто питання про пред-
ків чи історичні корені сучасного укра-
їнського народу. По ходу відзначимо, 
що для руських авторів XVI  – початку 
XVII ст., для европейських спостерігачів 
соціокультурна й політична спадкоєм-
ність Руси їхнього часу і княжої Руси 
була справою очевидною. «Провідники, 
діячі українського відродження XVI віку 
глибоко відчували свої зв’язки зі ста-
рою, Київською Руссю. Вони були пере-
йняті пошаною до старої державности 
сеї української Руси, вдячно пам’ятали 
старих київських князів – все, що зро-
били вони для тої культури українських 
земель», – писав М. Грушевський.
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Відзначимо тут про певні паралелі 
(подібності) стосовно инших народів, 
що змінили найменування на середньо-
вічному переломі: колишні галли, заво-
йовані франками, перебрали їхню назву 
й стали згодом французами, а їхня кра-
їна з Королівства франків стала Фран-
цузьким королівством (Францією. Ві-
дома Страсбурзька присяга 842  р., що 
фіксувала поділ імперії Карла Великого, 
була виголошена й записана старофран-
цузькою та старонімецькою мовами. В 
ХІ ст. й самі германці стали називати-
ся Teutschen (Deutschen), а їхня країна 
Deutschen; тоді ж згадується й назва 
«Франція». Процес інтегрування цих 
обох спільнот був тривалим, хоча і в ні-
мецькій науці, й суспільній думці належ-
ність баварців, тюрингів і саксонців до 
ареалу сучасного німецького соціокуль-
турного поля не ставиться під сумнів). 

Ми подаємо цю паралель на кон-
ференції з методології з цілком певним 
наміром закріпити в українському сус-
пільстві думку про подібності процесів 
формування української етнокультур-
ної спільноти з иншими европейськими 
спільнотами. Але для того, щоб це розу-
міння усталилося в ширшій суспільній 
думці, воно має бути прийняте в середо-
вищі українознавців. Тим більше, що час 
від часу лунають підбурювальні репліки, 
які під маркою полеміки з окремими під-
ходами М. Грушевського мають намір 
підважити його фундаментальної ваги 
концепцію про соціокультурну тяглість 
української історії від часів Великого 
переселення народів. Зрештою, й саме 
поняття тяглости стосовно спадщини 
Руси й сучасної України ставиться під 
сумнів. Вочевидь, що тяглість не означає 
тотожности, і, що властиво, руські (укра-
їнські) державні організми на теренах 

України і справді не мали послідовної 
безперервности, як, наприклад, це було 
на більших відтинках польської, чеської 
історії, але саме етнокультурна безпе-
рервність і соціокультурна спадковість 
і були основою для кожної нової фази 
культурно-національного відродження, 
а згодом і політичної самоорганізації 
українців.

Для нас дуже важливо наголосити 
на тому, що українці є одним із европей-
ських народів і корені його походження 
слід шукати в ту ж саму історичну епоху, 
що й инших центрально-, а зрештою, й 
західноевропейських народів. Йдеться 
про добу Великого переселення наро-
дів ІІ–VII ст., в якому з другої полови-
ни IV  ст. брали участь великі племінні 
союзи склавинів і антів. В ході цього 
масштабного історичного процесу було 
закладено підвалини сучасної етнічної 
карти Европи, серед обрисів якої бачи-
мо й контури праукраїнської спільноти. 
Тут я хочу підкреслити важливість того 
твердження, що Велике переселення на-
родів було масштабною історичною по-
дією фундаментального значення. Істо-
рична подія сукореневе зі словом ДІЯ, 
історичність вказує передовсім на знач-
ний суспільний масштаб охоплення й 
наслідки. Участь у таких масштабних 
діях, як союз із гунами, протиборство з 
готами й аварами, вихід на широкі тере-
ни Лісостепу й Причорномор’я, взаємо-
дія з візантійською цивілізацією були 
тими важливими суспільними діями, в 
ході яких і формувалася склавинсько-
антська (праукраїнська) спільнота.

Однак не тільки цими зовнішні-
ми акціями визначалися формувальні 
щодо цієї спільноти історичні події. Та-
кими видами діяльности були внутріш-
ня господарська, культурна діяльність. 
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Її внутрішня однорідність стосується 
переважання землеробської культу-
ри, спільності побутової культури та 
культів. Особливо важливою виступа-
ла мовна спільність. Мовленнєве поле 
було визначальною діяльністю для 
спільнотности. В ньому відображала-
ся й уможливлювалася вся решта видів 
діяльности. Сучасні мовознавці вміють 
виділяти архаїчні пласти мови, власти-
ві для пра ук раїнської доби. Наголосимо 
на тому, що мова склавинсько-антської 
доби набула виразних ознак, характер-
них для праукраїнської мови, яка, в свою 
чергу, трансформувалася через пізніші 
видозміни, набула тих форм, які є влас-
тивими для сучасної української мови. 
Зважмо й на те, що на значній частині 
склавинсько-антських поселень празь-
ко-корчацької та пеньківської культур 
культурні шари поступово перероста-
ють в культурні шари наступних куль-
тур – волинської та роменської, що за-
свідчує спадкоємність їхнього населення 
з склавинсько-антською добою. Ці ж 
культури, в свою чергу, виступають по-
передницями культур руської доби.

Наступним виявом спільнотности 
є заснування значних городищ, таких 
як Київське і Зимнівське (VI – VIII ст.). 
Ці зародкові міста полян і дулібів вини-
кли як осередки ремесла, торгівлі й ад-
міністрації і свідчили про новий рівень 
спільнотної взаємодії й формування 
нових племінних союзів. Їхньому спо-
рудженню передувала усвідомлена по-
треба і спільнодія, без якої була немож-
ливою ця масштабна акція. Тому самі ці 
городища є важливою ознакою діяльної 
спільнотности.

Отже, праукраїнській спільнотності 
як цілісності були властиві такі елемен-
ти, як спільність походження, спільність 

мови, тобто спільна діяльність у вжи-
ваннєтворенні мови, спільна діяльність 
у зовнішніх оборонних і наступальних 
акціях, спільність культурно-госпо-
дарської системи, спільна діяльність у 
наступальних, грабіжницьких акціях, 
спільність обрядово-культової сфери. 
Усі ці види спільної діяльности й фор-
мують її як етнокультурну спільноту. 
Не уявлену спільноту, як стало модним 
говорити останнім часом, а діяльнісну. 
Бо саме різноманітна соціокультурна ді-
яльність і засвідчує існування спільно-
ти, її взаємодію з иншими спільнотами, 
трансформації її структури, культурно-
господарського характеру, ідеології й 
вартостей. 

Історичні джерела залишили свід-
чення про драматичну історію відносин 
полян і дулібів з аварами, хозарами, ма-
дярами, варягами-русами, які взаємоді-
яли в складному порубіжному середови-
щі: нашестя. У ІХ ст. військова перевага 
й організаційна мобільність спричини-
ли встановлення на теренах від Ладоги 
до середнього плину Дніпра влади ва-
рягів-русів. При цьому слов’янське на-
селення суттєво чисельно переважало 
завойовників, як і у Франкській державі 
галло-римляни переважали франків, які 
були панівним етносом-завойовником. 
Зрештою, і в Руській державі сталося 
те саме, що у Франкській. Франки-за-
войовники з плином часу розчинилися 
в галльському середовищі, давши країні 
назву Франція. Підкорені варягами-ру-
сами поляни, древляни й сіверяни самі 
стали називатися руссю, зберігаючи при 
цьому у своєму трибі життя цілий ряд 
культурних ознак ще від праукраїнських 
часів.

У ході трансформації праукраїн-
ської етнокультурної в староукраїнську 
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(руську) етносоціокультурну спільно-
ту зберігаються базові характеристичні 
(структуротвірні) види діяльности (мов-
на, господарсько-культурна, ідеологіч-
но-культова, традиційно-звичаєва), які 
являють собою спадковість фаз розвит-
ку, при цьому нова фаза окремої діяль-
ности не повторює попередню, а набуває 
нових ознак (наприклад, з’являються 
нові мовні ознаки, на місце перелогової 
системи приходить трипільна). Такі самі 
переходи відбуваються й при зміні на-
ступних переходових фаз, у зв’язку з чим 
говоримо про тяглість соціокультурних 
процесів.

Наголос, який ми робимо на цій клю-
човій теорії, є водночас акцентуванням 
на тому, що сучасне українознавство має 
базуватися на засадах наукового реаліз-
му, тобто базуватися на наукових фактах 
та науковій аргументації, яку визнають 
не лише самі українці, але й учені з-поза 
меж України. Цей підхід ми пов’язуємо 
з науковою вивіреністю (верифікованіс-
тю) досліджень. До цього закликав, зо-
крема, й М.Грушевський, застерігаючи 
від невиправданого національного его-
центризму і вказуючи на необхідність 
бачити історичні досягнення певного 
народу в світовому контексті: «Історія 
всесвітня, вставляючи сю історичну кар-
тину свого краю чи народу в загальну 
перспективу світову, даючи відповідний 
масштаб для об’єктивної оцінки її змісту, 
запобігає переоцінці сих національних 
мотивів, інтересів, заслуг і обов’язків 
з становища загального історичного 
процесу – остерігає від переборщень в 
національному еґоцентризмі: від над-
мірної переоцінки своїх національних 
вартостей, заслуг і інтересів. В епохи 
інтензивного національного будівни-
цтва такі корективи против гіпертрофії 

національного самовеличання і виключ-
ности дуже потрібні й на їх треба звер-
нути увагу й нам в даний момент. Зовсім 
не бажано нашій країні дістати поколін-
нє національних Нарцисів, хвалькува-
тих і самозалюблених, до затрати всякої 
об’єктивности». 

Відзначимо, що виведення лінії по-
ходження українців від доби Великого 
переселення народів для певних кіл на-
уковців є неприйнятною з кількох по-
глядів. Для російських вчених, які дотри-
муються династичного аргументування 
спадкоємности династії Рюриковичів у 
Київській державі (Русі) й Московського 
царства (Московської Русі), вона непри-
йнятна з ідеологічно-великодержавниць-
ких претензій московського імперіяліз-
му. Від дискусії про те, що династична 
спадковість (до того ж дуже сумнівна!) 
не є доказом етнокультурної спадковос-
ти, вони, як правило, ухиляються. Для 
багатьох инших науковців перепоною до 
визнання доказовости концепції М. Гру-
шевського – В. Барана є очевидна відсут-
ність прямого зв’язку між політонімом 
Русь і екзоетнонімом українці. Тоді як по-
дібність між звучанням політоніма Русь і 
русский є такою ж виразною, як і між ві-
зантійським найменуванням Руси Rossia 
і політонімом Росія.

Саме тому для включення до ареа-
лу історичного буття українців повноти 
їхнього часопростору дуже доречним є 
поняття спільноти як історичного соціо-
культурного феномену. Інструментально 
воно є виграшним, оскільки тотожність 
цієї спільноти має соціокультурний ха-
рактер, тому це поняття може викорис-
товуватися для охоплення історично 
тотожного й історично тяглого об’єкта, 
що мав на різних відтинках свого буття 
відмінні назви.
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Що ми розуміємо в даному разі під 
поняттям історичної спадкоємности? 
Йдеться передовсім про генетичну спад-
коємність, тобто про те, що переважна 
більшість із поколінь сучасних укра-
їнців по низхідній лінії мають своїми 
предками мешканців Київської держави 
ІХ – ХІІ ст. і ще далі – склавинів чи антів 
V – VI ст., які брали участь у Великому 
переселенні народів. Отже, йдеться про 
пряму спадкоємність більшости насе-
лення, хоча при цьому цілком очевид-
но, що впродовж більш ніж півторати-
сячолітньої історії тут спостерігалися й 
впливи иноетнічних груп. По-друге, це 
означає, що ця спадкоємність, принай-
мні в обізнаної й освіченої частини укра-
їнців, є частиною історичної пам’яті та 
історичної свідомості. По-третє, що су-
часні українці сприймають усю проміж-
ну історію й культурну спадщину своїх 
предків як власну спадщину.

Ця спадкова наступність пов’язана 
з тим, що базові характеристики етно-
культурних спільнот: склавини-анти  – 
(поляни, дуліби, сіверяни, деревляни, 
білі хорвати, уличі, тиверці) – русь – 
русини – сучасні українці, проходячи 
складні історичні трансформації, збері-
гали важливі інваріянтні складові, які 
й дають можливість характеризувати 
історичну тяглість і спадкоємність цієї 
спільноти.

Питання про історичні корені укра-
їнського народу та його початки є прин-
ципово важливим, у ньому зосереджу-
ється ціла в’язка дослідницьких проблем 
для кількох наукових дисциплін (історії, 
антропології, мовознавства, етнології). 
Нам важливо визначити сутнісні ознаки 
цієї спільноти на тривалих проміжках 
її історичного буття, тобто виділяти її 
спільнотну сталість (інваріантність). 

Імовірно, що на перших історичних 
етапах такими її ознаками можуть бути 
спільність походження, обрядово-то-
темна, мовна, господарсько-культурна. 
В подальшому розвитку місце обрядо-
во-тотемної може заступати релігійність 
вищого рівня (функційне багатобож-
жя), яке, проте, зберігає сліди поперед-
ньої обрядової традиції. До важливих 
формувальних чинників відноситься 
спільнотна зовнішньополітична дія. У 
випадку зі слов’янами басейну серед-
нього Дністра  – середнього Дніпра це, 
наприклад, протистояння готам, союз 
з гунами, протистояння аварам. За цим 
протистоянням стоїть вітальна ідея 
спільної боротьби задля виживання. Не 
менш важливою для формування спіль-
нотности була участь у таких масштаб-
них мегаподіях, як Велике переселення 
народів. Імовірно, звідти й тягнеться 
поширене в значно пізнішій пісенній 
творчості українців згадування Дунаю. 
Ці події впливають на формування мен-
тальних характеристик як окремих чле-
нів спільноти, так і її підгруп, познача-
ються на активізації й збагаченні мовних 
елементів за рахунок активної взаємодії 
діялектних явищ і активізації лексики, 
пов’язаної з озброєнням, воєнними ді-
ями тощо.

На наступному етапі можна гово-
рити про нову культурно-ідеологічну 
характеристику, пов’язану з утверджен-
ням християнства, яке з часом стало ін-
варіянтною характеристикою культури. 
При цьому слід мати на увазі, що хрис-
тиянство згодом набуло ознак етнокуль-
турно окреслених його особливостей, як 
це відбувалося у русинів у ХІІ – ХІІІ ст. 
Христоцентричний характер культу-
ри та його етнокультурні особливості 
сформувалися не відразу, але ці ознаки 



18 №2 (55) 2015 Ukrainian Studies

АКТУАЛЬНЕ УКРАЇНОЗНАВСТВО

з часом стали інваріянтою соціокультур-
ного розвитку в сукупності з иншими 
сталими – мовною тяглістю, антрополо-
гічною спадковістю, господарсько-куль-
турною спільністю, етнографічною 
обрядовою цілісністю – й становили ці-
лісну означальну сутність нового етапу 
історичного розвитку спільноти. Бере-
мо при цьому до уваги й те, що з при-
йняттям християнства мовно-культурна 
ситуація і, певна річ, обрядовість зазна-
ли помітних змін, включаючи нові еле-
менти.

Як бачимо, впродовж історично-
го розвитку певні ознаки, які протягом 
тривалого часу були сталими, можуть 
певною мірою змінюватися. Наприклад, 
під впливом контактів зі степовими ет-
носами можуть змінюватися антрополо-
гічні індекси частини населення. Певна 
його частина переходить від підсічної до 
перелогової системи землеробства. Цей 
перехід також закріплюється і в нових 
мовних явищах, обрядових дійствах, і в 
етнографічних ознаках.

Певне оновлення, яке відбувалося як 
унаслідок внутрішньої логіки розвитку 
мови, так і в ході міжплемінної інтегра-
ції та зовнішньої взаємодії племінних чи 
етнокультурних спільнот із сусідніми 
спільнотами, відбувалося і в мовотвор-
чих формах. Однак при цій мінливос-
ті мова все ж зберігала свої попередні, 
базові, впізнавані ознаки, залишаючись 
мовою предків, яка через спадкоємців 
передає свої питомі риси нащадкам. 
Инші ж ознаки при цьому залишалися 
більш-менш сталими, зберігаючи сутніс-
ні ознаки спільноти.

У цих процесах формуються мен-
тальнісні моделі, психотипи поведін-
ки, вузли родової, а згодом історичної 
пам’яті, які відбиваються в джерелах 

фольклорної групи чи писаних джере-
лах (агіографічна література, літописи 
тощо). До їх опрацювання долучається 
фольклорист, історичний психолог, тек-
столог, вносячи свої висновки в укра-
їнознавчу науку. Українознавець же 
формує на основі цих спостережень 
комплексне уявлення про людину цієї 
спільноти і спільноту загалом.

Українська спільнота має певні фази 
в своєму зародженні й розвитку – від 
племінних спільнот (союзів племен) до 
політичної спільноти, ознаки якої вираз-
ніше окреслюються останнім часом. На 
цьому значному історичному просторі 
її буття істотно змінювалася структура 
спільноти. Притаманні їй ознаки (влас-
тивості) є предметом окремих наукових 
дисциплін, тому вивчення цієї спільно-
ти неминуче набуває міжпредметного 
характеру, яке враховує підсумки дослі-
джень різних наукових дисциплін, на-
приклад: антропометрії, мовознавства, 
мистецтвознавства, історії, етнології, ар-
хеології, етнопсихології тощо. Вочевидь, 
що методи досліджень мистецтвознав-
ства і мовознавства різні, але вони, ви-
вчаючи українські культурні феномени, 
в широкому значенні слова є україно-
знавством. Але просто зв’язати згадані 
тут дисципліни в одну в’язку й назвати 
її українознавством було б суто механіч-
ним підходом. Українознавство як терен 
наукових студій, спрямованих на цілісне 
пізнання української етносоціокультур-
ної спільноти, її соціокультурних харак-
теристик, історичного розвитку, світо-
сприймання й ментальности, відносин з 
иншими спільнотами, зв’язку з природ-
ною екосистемою. Воно потребує комп-
лексного поєднання зусиль фахівців різ-
них галузей науки, і, як результат, їхні 
студії мають набувати інтегративного 
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характеру, який у підсумку забезпечує 
цілісну (системну) характеристику цієї 
спільноти. 

У нашому розумінні це комплексне 
наукове знання про українську спіль-
ноту, одержане як результат синтезу 
результатів досліджень суміжних дис-
циплін – філософії, соціального природо-
знавства, етноекології, антропометрії 
й антропології, історії, мовознавства, 
етнопсихології, етнології й етнографії, 
соціології, геополітики, історії правових 
вчень, мистецтвознавства й літерату-
рознавства та инших суміжних галузей 
пізнання, яке дає можливість визначити 
особливості формування й розвитку цієї 
спільноти, а також її місце і роль серед 
инших соціокультурних спільнот у світі.

Говорячи про комплексність украї-
нознавства, ми підходимо до його основ-
ного, визначального сутнісного моменту. 
Що вона означає в практиці наукового 
дослідження? Першою її ознакою є між-
предметний характер дослідження. На-
приклад, культуролог та історик при ви-
вченні певного етапу соціокультурних 
явищ, властивих спільноті, вивчатимуть 
соціяльну поведінку окремих суспільних 
груп, групову та індивідуальну менталь-
ність та поведінку, приділятимуть увагу 
мікроісторичним явищам, психологіч-
ній мотивації вчинків, усьому комплексу 
проблем, яким займається соціокультур-
на антропологія. Українознавець-філо-
лог, аналізуючи мовні явища, також бра-
тиме до уваги особливості соціяльних 
відносин у певний період буття спіль-
ноти, психологію мововживання й мо-
вотворення в соціяльних групах, вплив 
звичаєвих та правових норм на ділове 
та офіційне мовлення, співвідноситиме 
церковну традицію і живе народне мово-
вживання, простежуватиме динаміку 

мовних явищ. Не менш важливим є вра-
хування соціокультурної контекстности 
до вивчення літературних явищ; у цій 
проблематиці неминуче потрібне залу-
чення й психологічного інструментарію, 
окреслення конкретно-історичної кон-
текстности та прийомів біографістики. 
Біографічні студії й українознавча пер-
соналістика мають брати до уваги те, що, 
як правило, історичні фігуранти можуть 
водночас належати до різних соціяльних 
груп і цим може визначатися їхня соці-
яльна роль (поведінка), чи, як тепер при-
йнято це називати, вони можуть виявля-
ти кілька лояльностей чи ідентичностей. 
Наприклад, пишучи звернення до коро-
ля Речі Посполитої про збереження ді-
ловодства руською мовою після Люблін-
ської унії, брацлавська шляхта заявляє 
про свою руську ідентичність. У цьому 
вона є виразником соціокультурних ін-
тересів усієї руської спільноти. Але вона 
при цьому дотримується політичної ло-
яльности щодо польського короля. Крім 
того, вона має ще й свої станові (також 
складні за своєю структурою) інтереси і, 
до того ж, у своїй соціокультурній пове-
дінці виявляє й свою земельну ідентич-
ність, обумовлену місцевими, локальни-
ми інтересами й особливостями життя 
на степовому прикордонні. Тут ми по-
дали приклади комплексности україно-
знавчих студій, що стосуються переваж-
но внутрішнього середовища спільноти.

Звертаємо увагу на такий позірний 
парадокс: спільнота залишається ціліс-
ною сутністю навіть у тому разі, коли 
певні її периферійні чи географічно від-
окремлені частини явно не виказувати-
муть себе як цілісність (або дослідники 
не матимуть свідчень про це), але в своїй 
культурі й багатьма ознаками виявля-
ють себе як цілісність. Це стосується, 
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наприклад, середньовічних мешканців 
Закарпаття чи Лемківщини. Відмова від 
розгляду такої спільноти як цілісності, 
з посиланням на невелике число згадок 
про самоозначення її членів, з послідов-
но наукового погляду є невиправданою. 

На наше переконання, одним із клю-
чових завдань українознавства є розроб-
лення й застосування методик різних 
наукових дисциплін для виділення іс-
торично зумовлених сталих складових 
(ознак), у яких приявна етнокультурна 
спільнотність українців, а також ви-
вчення причин та характеру мінливос-
ти цих ознак, появи нових соціокультур-
них ознак на всьому часовому просторі 
історичного буття, з’ясування перед-
умов збереження як дієвої етнокультур-
ної, а згодом і соціокультурної та соціо-
політичної цілісности цієї спільноти. 
Таким чином, розкриваються історичні 
та хронологічні межі й обставини безпе-
рервности буття української етнокуль-
турної спільноти.

Иншою важливою стороною аналізу 
буття історичної спільноти є з’ясування 
її вітальної самодостатности, яка за-
безпечується передовсім функційною 
повнотою її структури. Ще з раннього 
середньовіччя веде своє коріння кон-
цепція про тричленну цілісність і нероз-
ривність державно-спільнотного буття, 
сформульована в ХІ ст. ченцем Адальбе-
роном. Oratores, bellatores, laboratores  – 
так він назвиває ці соціяльні структури 
і вказує на їхню нероздільність. Пору-
шення цієї гармонійної взаємодії за-
грожує згубними наслідками для всього 
організму: «Дім Господній троїстий, а 
вірують у єдиного. Тому одні моляться, 
инші – воюють, треті – трудяться, а ра-
зом їх три розряди, і їх розділення не-
стерпне». 

Відомо, що на багатьох етапах іс-
торичного буття український соціюм 
існував у неповноті соціяльної структу-
ри. Саме ця обставина не раз визначала 
причини недостатньої зорганізованости 
українців, неспроможности протистоя-
ти ворожим зазіханням, а тому й чужин-
ського нав’язування їм соціяльної, полі-
тичної та економічної залежности тощо. 
Відтак виявлення впливу неповноти со-
ціяльної структури суспільства на пере-
біг соціокультурних та соціополітичних 
процесів є важливою темою україно-
знавства.

З цим пов’язана проблематика до-
сліджень розподілу соціяльних ролей у 
суспільстві і з’ясування місця і ролі, яку 
виконують члени тієї чи иншої спільно-
ти в соціюмі. Для Правобережної Укра-
їни початку ХІХ ст. цю тему блискуче 
репрезентував Даніель Бовуа. Методо-
логія функційного аналізу суспільства 
та розподілу соціяльних ролей між етно-
культурними спільнотами стала досить 
продуктивною для аналізу внутрішньої 
політики Російської імперії в цьому краї, 
участи етнонаціональних груп у полі-
тичних подіях тощо. Ця успішність спо-
нукає до послідовнішого застосування 
функційного аналізу на инші часові від-
тинки національної минувшини. Такий 
аналіз, на наш погляд, міг би багато при-
нести і для розкриття різних аспектів со-
ціяльної поведінки членів україно-русь-
кої спільноти.

Як відомо з практики міжнародних 
(міжспільнотних) відносин, визначаль-
ним їхнім первнем виступає конкурен-
ція і змагальність через випробовуван-
ня силою (міццю, потугою), боротьба за 
закріплення статусу і розпоряджання 
ресурсами (природними, людськими, ін-
формаційними). Статусність і здатність 
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до конкурентної силової боротьби й ви-
значають вітальний потенціял спільноти, 
а забезпечуються – діяльністю духовно-
інтелектуальної, науково-технологічної 
та військово-політичної верстви. Слаб-
кість української спільноти визначалася 
саме слабкістю цих функціонально важ-
ливих для виживання спільноти верств. 
Саме тому вона в своєму історичному 
бутті зазнавала потужного тиску з боку 
сусідніх спільнот, була перетворена на 
об’єкт міжспільнотних відносин, її при-
родними й людськими ресурсами розпо-
ряджалися владущі кола, що походили з 
инших спільнот. Важливими складовими 
їхнього домінування були ідейна дезін-
теграція інтелектуальної та військово-
політичної еліти української спільноти, 
заперечення існування цієї спільноти як 
сущої, винищення провідних продуктив-
них та ідейно-духовних верств, прямий 
геноцид. Ці сюжети мають розглядатися, 
на наше переконання, не так через акцен-
тування на агресивності й підступності 
сусідніх спільнот, а передовсім через ви-
вчення причин слабкої мобілізації укра-
їнської спільноти, її розінтеґрованости, 
тобто мають бути спрямовані на спіль-
нотну самомобілізацію. Врахування цих 
чинників зовнішнього середовища забез-
печує зовнішню щодо неї комплексність 
українознавчих досліджень.

На тривалих проміжках часу україн-
ське суспільство виступало як розбалан-
сована спільнота, на якій позначалися 
впливи різних політичних, релігійних, 
мовно-культурних, геополітичних цен-
трів. Наші сучасники спостерігали, що 
ідеологічна й культурно-релігійна різно-
спрямованість інтересів регіонів стала 
розмінною монетою в політичних сил, 
які були тісно пов’язані з імперськи-
ми зазіханнями Російської Федерації. 

«Декомпозиція», тобто розчленування 
й загарбання України, проєктувалася 
саме на основі розбалансованости укра-
їнського суспільства. Однак ці політичні 
й культурні відцентрові флуктуації, що 
створювали враження хаотичности сус-
пільства й навіть держави, що не відбу-
лася, імовірно, в оцінках політологів та 
скороминущих політиканів є перебіль-
шеними. (Чого варта, наприклад, ідея 
Табачника – Кучми про те, що націо-
нальна, тобто українська, ідея «не спра-
цювала»). За якимись ще не з’ясованими 
механізмами синергетики в бурхливих 
подіях Революції гідности скристалізу-
валися осередки спільнотного гуртуван-
ня, й українське суспільство явило світо-
ві нові якості самоорганізації. Здатність 
до самооборони стала очевидною в бо-
ротьбі із зовнішньою агресією. Важливо 
було б провести щодо цих подій наукові 
спостереження саме такого синергетич-
ного характеру.

У зв’язку з цим видаються актуаль-
ними питання виникнення й існування 
осередків позитивних флуктуацій, які 
в майбутньому забезпечують тривання 
суспільних тенденцій, що за сприятли-
вого збігу обставин сприяють появі но-
вих якостей спільноти, які забезпечують 
її існування на новому рівні. До такого 
переліку взаємодійних осередків, по-
чинаючи з початку 1960-х років, можна 
віднести шістдесятництво, протестні ак-
ції в середовищі протестантських і пра-
вославних громад, катакомбні осередки 
УГКЦ, на основі яких у 80-ті роки сфор-
мувався рух за легалізацію УГКЦ, пра-
возахисний рух і створення Української 
Гельсінської Спілки, нонконформізм у 
середовищі мистецької та наукової ін-
телігенції, поширення самвидавної лі-
тератури. Кожне з цих суспільних явищ 
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у час виникнення не набуло масштаб-
ного впливу, діяпазон його поширення 
був невеликим. Так само, зрештою, як і 
вплив Народного Руху України чи Укра-
їнської Республіканської та инших націо-
нально-демократичних партій не набув 
масового характеру. Однак саме вони 
відродили й акцентували на сутнісних 
характеристиках української спільноти, 
апелювали до історичної пам’яті, фор-
мували організаційні, ментальнісні й 
інформаційні осередки протистояння 
колоніяльному режимові. Зрештою, ті 
ідеї, які були пов’язані з цими явищами, 
вилилися у значні суспільно-мобіліза-
ційні й протестні акції, оскільки несли з 
собою засади права, суспільної справед-
ливости, доступу до інформації, відпові-
дальности влади перед народом, закон-
ности. В подіях 2004 та 2014 – 2015 рр. 
ці ідеї стали провідними в суспільних 
запитах. Вони, зрештою, й визначили 
сучасне обличчя української спільноти. 
Тому ще одним значущим завданням 
українознавства є відстеження обставин 
виникнення подібних зародків осередків 
суспільних явищ, які в майбутньому ви-
значатимуть динаміку руху й самоорга-
нізації української спільноти.
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УКРАЇНСЬКЕ, УКРАЇНОЗНАВЧЕ, УКРАЇНОЗНАВСТВО: 
ПОНЯТІЙНЕ ТА ІСТОРІОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ
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Розпрацювання термінологічного 
апарату й історіософське осмислення 
понять «українське», «українознавче», 
«українознавство» сягає ХІХ ст. Саме 
тоді поняття «українське» виходить із 
вузьких рамок інтелектуального спіл-
кувального кола та поступово опановує 
різні сфери вжитку. І якщо М. Максимо-
вич намагався позбутися свого «мало-
російства» [1], М. Костомаров описував 
«Две русские народности» [2], то М. Гру-
шевський чітко термінологічно окреслив 
своє достоту визначене бачення навіть 
самою назвою статті «Розвиток україн-
ських досліджень у ХІХ ст. і вияви в них 
основних питань українознавства» [3] та 
дав розгорнутий аналіз здобутків попе-
редників у царині дослідження україно-
знавства [4].

У своїй доповіді я намагатимуся до-
тримуватися термінологічного плюра-
лізму як такого. Виходячи з того, що по-
при всі намагання дослідників вписувати 
в методологічні засади «об’єктивність», 
дозволю собі наголосити на своїй 
суб’єктивності щодо нижчевикладеного. 

Сутність ось уже понад 20-річних 
дискусій навколо українознавства мож-
на звести до наступного: 1) терміноло-
гічні дискусії щодо визначення понят-
тя «українознавство»; 2) хронологічні 
межі етапів розвитку українознавства 
як такого; 3) найскладніше – визначення 
об’єкта, предмета і предметного кола на-
уки й навчальної дисципліни.

Ще у 2001 р. у статті «Українознав-
ство в системі вищої освіти України: 
проблеми, підходи, перспективи» [5] 
автор зробила аналіз методологічних 
підходів до вивчення українознавства, 
охарактеризувала проблеми, навколо 
яких ведуться дискусії, та дала визна-
чення предмета і об’єкта дослідження 
українознавства. Зокрема, було також 
констатовано, що «чітке й категоріально 
визначене поняття предмета знаходимо 
у працях В. Крисаченка» [6]. Згодом ці 
теоретичні напрацювання лягли в осно-
ву подальших теоретичних розробок, 
здійснюваних в Центрі українознавства 
упродовж 2000–2010 рр. [7], а також ста-
ли підґрунтям для написання посібника 
«Українознавство» [8].

Паралельно в Науково-дослідному 
інституті українознавства відбувалися 
дослідження, що базувалися на концеп-
ції П. Кононенка. В її основу було по-
кладено такі засади: 1) українознавство 
як інтегративна система знань базується 
на концентрах: Україна − етнос, Украї-
на – природа, екологія, Україна − мова, 
Україна – нація та Україна – держава, 
Україна  – культура; 2) українознавство 
розглядається як галузь науки та дер-
жавної політики [9].

Передовсім зосереджусь на деяких 
визначальних для українознавства тер-
мінах. Термін «українське», на мій по-
гляд, охоплює виявно спрямоване у до-
слідженнях, побутуванні, образності й 
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мисленнєвості виявлення з-поміж роз-
маїття ціннісних установок того особли-
вого в культурі й науці, що позиціонує 
тих, хто відносить себе до українців і 
засвідчує іхню самобутню інакшість. 
Воно, з одного боку, пов’язане з появою 
терміна «Україна» (ХІ ст.), а з іншого  – 
уконституйовується як прикметник з 
кінця ХVІІІ − ХІХ ст. А отже, все, що 
пов’язане з територією, етносом і його 
самовиявом у традиціях, культурі, осві-
ті й науці, ідентифікується з терміном 
«українське», причому трансформація 
від «малоруського, руського до укра-
їнського» як у свідомості людей, так і в 
осмисленні науковцями тривала понад 
100 років.

Термін «українознавче» нині вжива-
ється в доволі розмаїтому суголоссі з тер-
мінами «українознавче дослідження», 
«українознавча освіта», «україно знавчі 
студії» тощо. Під «українознавчим» ми 
розуміємо будь-яке дослідження, яке 
так чи інакше в своєму змісті торкається 
таких сутностей, як «Україна» й «україн-
ці» у часі і просторі, та охоплює процеси 
інституціоналізації (в тому числі й самі 
інституції, їх творення та діяльність).

Тут слід розуміти, що поява самого 
терміна «українознавче» як спрямова-
но визначального виникло значно піз-
ніше, ніж інтенції про об’єкт (Україну 
й українців). Як відомо, інтенція – це 
суб’єктивна спрямованість на певний 
предмет. Будь-який текст є продуктом 
мисленнєвих процесів його авторів, від-
так містить одну або більше інтенцій 
різної спрямованості. Отже, появу «Ма-
лороссийских песен» (1827) М. Макси-
мовича, видання Миколою Маркевичем 
«Истории Малороссии» і навіть Шев-
ченкові поетичні історичні відпосилан-
ня («Стоїть в селі Суботові», «Кавказ», 

«І мертвим, і живим, і ненарожденним 
землякам моїм в Украйні і не в Украйні 
моє дружнєє посланіє» та ін.) розглядає-
мо як своєрідні інтенції, що підготували 
ґрунт для появи українського контенту в 
науці. 

Дискусії про «українознавство» три-
вають в українській науці понад 20 років. 
Їх можна розділити за такою ознакою: 
1) науковці історики, філологи принци-
пово не поділяють думки про існування 
окремої науки і навчальної дисципліни 
«Українознавство» (Я. Ісаєвич, В. Яре-
менко); 2) ті науковці, які вважають, що 
інтегративна наука можлива, проте не 
поділяють концепції, розробленої П. Ко-
ноненком (Л. Винар, В. Крисаченко, 
О. Мостяєв, В. Піскун та ін.); 3) науков-
ці, які продовжують розробляти теорію 
й методологію українознавства на заса-
дах концепції П. Кононенка (Я. Калаку-
ра, Л. Токар, О. Гомотюк, А. Санченко, 
В. Грон та ін.). Особливо дискутивними 
щодо визначення «українознавства» є 
узагальнення (а почасти й повтори із 
праць П. Кононенка та інших науковців) 
у роботах О. Гомотюк. Зокрема, у працях 
авторки спостерігається методологічний 
дисбаланс. З одного боку, вона наголо-
шує на тому, що «українознавство як 
компонент науки і освіти, базуючись на 
національних традиціях і спадщині ми-
нулого, органічно засвоюючи цінності 
європейської та світової цивілізації, ві-
діграє дедалі більшу роль у динамічних 
процесах трансформації українського 
суспільства» [10]. А з іншого – визна-
чаючи предмет дослідження, пише, що 
«предметом роботи визначено процес 
визрівання, становлення і тенденції роз-
витку наукових основ українознавства 
як цілісної системи знань про Україну та 
українців» [11], а далі пише про те, що 
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«виокремлено українознавчий компо-
нент у структурі всієї науки». І зовсім не 
зрозумілим є вживання щодо розуміння 
українознавства «як інтегрованої систе-
ми знань» [12]. До того ж авторка засто-
совує терміни без їх тлумачення. 

Отже, не вдаючись у подальший де-
талізований аналіз визначення поняття 
іншими авторами, пропоную власний 
погляд на проблему. Українознавство 
розглядаємо як систему знань про Укра-
їну як територію та українців як народ, 
котрий є носієм культурної традицій-
ності і творцем знань про самого себе, 
довкілля та є також об’єктом для спо-
стереження, описування його іншими 
ближчими сусідами чи народами, які 
жили віддалено, проте інформаційно 
їхні повідомлення розширили уявлення 
світу про українців.

Ще одна проблема, навколо якої три-
вають дискусії, – періодизація розвитку 
українознавства. Як відомо, періодиза-
ція є одним із дослідницьких методів. 
У сучасному українознавстві існує де-
кілька підходів до його періодизації. Так, 
П. Кононенко виділив шість етапів роз-
витку українознавства, що хронологічно 
охоплюють періоди від IV століття піс-
ля Різдва Христового і до сьогодні  [13]. 
Така модель періодизації відповідає кон-
цептуальним підходам бачення украї-
нознавства, розробленим ним же.

Дослідник Я.Калакура вважає, що 
зародження, становлення і розвиток 
українознавства охоплює період близь-
ко двох тисяч років, у межах яких він 
виділив вісім етапів розвитку україно-
знавства. Автор розробив критерії пері-
одизації стосовно українознавства. Це, 
зокрема, співвіднесення історії України і 
світу; визначальні в історії України події; 
осмислення принципово нових змін у 

суспільному житті; заснування україно-
знавчих осередків, наукових інституцій; 
поява таких дослідницьких праць, які 
стали важливою віхою у формуванні но-
вих знань про Україну і українців. Окрім 
того, дослідник зазначає, що «україно-
знавство здебільшого спирається на схе-
ми історичної періодизації, насамперед 
ті, які використовуються для періодиза-
ції української історіографії» [14]. 

Констатуємо, що упродовж значного 
відтинку історичного часу українці на-
копичували знання про самих себе та 
територію свого проживання. Вони так 
само ознайомлювалися і з інформаці-
єю інших народів про себе, оцінювання 
ними рівня розвитку культури та спо-
собів поводження українців. У процесі 
накопичення знань та їх засвоєння ство-
рювалися відповідні історичні схеми, 
малювалася картина побуту українців 
та окреслювалася їхня межовість у про-
сторі. Зрештою, на більш пізніх етапах 
розвитку створювалися різноманітні 
концепції: про походження українців, 
особливості процесу державо- та націє-
творення, їхнього контактування із зо-
внішнім світом.

Накопичення знань розглядаємо як 
довготривалий процес, що своїм під-
ґрунтям має певні складові. 1) Усне пе-
редавання інформації про своїх предків, 
територію розселення та традиційну 
культуру (міф, казка, пісня, колядки, 
щедрівки). 2) «Матеріалізоване» уявлен-
ня про світ, що знайшло відображення 
в археологічних знахідках (наприклад, 
зображення календарів, орнаментів, 
посуду тощо). У ХІХ ст. ляже в основу 
«уречевленого образу» України й україн-
ців у приватних колекціях та музейних 
збірках. 3) Власна писемна традиція. 
4) Повідомлення іноземних авторів про 
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українців та їхніх предків, терито-
рію поселення. 5) Зображення України 
на картах, створюваних у різних ку-
точках світу. 6)  Портретна галерея 
представників українського народу, яка 
яскраво увиразнюється у добу бароко 
і в подальшому модифікується відпо-
відно до рівня розвитку цивілізації та 
її технологічних здобутків. 7) Місце-
поселенська та містобудівна традиції в 
українців, що увиразнюються в способах 
поселення, облаштування (включаючи 
й пам’яткопредставлення) та застосу-
вання технологій.

Загалом виокремлюємо два етапи 
в розвитку українознавства. Перший 
етап – це накопичення знань про Украї-
ну й українців, що узагальнюється нами 
як етап становлення і розвитку факта-
жевого українознавства. Його хроно-
логію можна окреслити від найдавніших 
часів до другої половини ХІХ ст. Другий 
етап – з другої половини ХІХ ст. до сьо-
годні. Тобто від появи перших концеп-
туальних розробок про українознавство 
як науку та його інституювання в сучас-
ній Україні.

Базові чинники формування ціліс-
ності українознавства

Українознавство як таке формуєть-
ся на основі накопиченого в попередній 
період різнорідного знання у галузевих 
сферах: фольклорі, філології, історії, ет-
нології, філософії, географії та картогра-
фії, мистецтвознавстві тощо. Проте уза-
гальнення знань про Україну й українців 
не є виключно сукупністю здобутків 
окремих наук. Українознавство постає 
на таких базових засадах, які забезпечу-
ють його цілісність:

1) систематизація знання про тери-
торію України від давнини до сьогоден-
ня як про життєвий простір українців;

2) концептуалізація схеми історич-
ного процесу та введення в його кон-
текст українців;

3) культурно-буттєва представле-
ність українців у розмаїтті форм само-
вираження та особистісно-поведінкових 
виявах, що позиціонується як україн-
ськість; 

4) політична самореалізація спіль-
ноти, що реалізується у формі найвищої 
самоорганізації суспільства – незалеж-
ній державі.

Все означене вище постулюється у 
концептуальне визначення українсько-
го світу. Український світ – це ідейно-
культурна парадигма, що витворюється 
українцями як система реагування на 
світ довкільний та особливості його ба-
чення, відчуття єдиного покликання у 
творенні власного буття.

Отже, підсумовуючи, констатуємо, 
що українознавство як інтегративна на-
ука, що сформувалася упродовж ХХ – 
початку ХХІ ст., має свій об’єкт і пред-
мет, проте його структурування йде не 
за аспектним принципом, а за об’єктним. 
Окрім того, досліджуючи українців як 
етнос, спільноту, націю й форми їхньої 
самоорганізації, українознавство акцен-
тує увагу на суб’єктності українців в іс-
торії цивілізації.
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Письменник, вчений, розвідник, Ві-
ктор Петров, на нашу думку, був у першу 
чергу письменником і вченим, і лише з 
примусу – розвідником.

Цей виступ на Міжнародній на-
уковій конференції «Актуальне укра-
їнознавство: зміст, ідеологічні засади, 
практичне втілення» (Київ, 11 червня 
2015 р.) я вирішив опублікувати у жур-
налі «Українознавство», коли у товстій 
книзі Я.  Дашкевича «Постаті» (Львів, 
2007) прочитав необ’єктивні судження 
про «третьорядного літератора і вченого 
Віктора Петрова», і в цьому погодитися 
з Я. Дашкевичем не можу. Ця образлива 
оцінка є неправдивою і упередженою. Ві-
ктор Петров – яскрава постать серед тих, 
хто вивчав історію України, мову та ар-
хеологію давніх слов’ян.

Мета мого виступу  – показати Ві-
ктора Петрова як визначного україно-
знавця та непересічну особистість. Він 
народився на теренах Наддніпрянщини 
в імперські часи, а помер у Києві в ра-
дянську добу. Для переважної більшості 
інтелектуалів  – це зразок вченого-ен-
циклопедиста. Для сучасної української 
молоді він – цікавий і контроверсійний 
письменник, для вітчизняних вчених  – 
особистість, що заслуговує окремого 
вивчення, а його спадщина  – концеп-
туальних роздумів. Віктор Петров, та-
кож відомий під псевдо Домонтович, 
Берг,  – видатний український письмен-
ник, літературознавець, мовознавець, 
історик, етнолог, етнограф, археолог, 

фольклорист та українознавець. Багато 
уваги і часу він присвятив досліджен-
ню важливих українознавчих проблем, 
а саме проблемам етногенезу та україн-
ської етнічної історії.

Спогади про різнопланову особис-
тість Віктора Петрова і дослідження 
його творчої спадщини є доволі широ-
кими [1–20].

Народився В. Петров 22 жовтня 
(10.10 за ст. ст.) 1894 року у місті Кате-
ринославі (сучасний Дніпропетровськ) у 
родині священиків. Середню освіту здо-
бував у Одесі та Холмі (сучасний Хелм, 
Польща). У 1913–1918 рр. навчався на іс-
торико-філологічному факультеті Київ-
ського університету святого Володими-
ра. Під час навчання виявив схильність 
до наукової роботи, тому після завер-
шення університетського навчання у 
1918 році був залишений для підготовки 
до професорської діяльності. В.Петров 
був учнем професора В. Перетца, відо-
мого вченого-літературознавця. У 1918–
1920  рр. він секретар Комісії ВУАН із 
створення історичного словника україн-
ської мови, завідувач Етнографічної ко-
місії при ВУАН. Редагував різні наукові 
видання. Дружив з Максимом Тадейо-
вичем Рильським. Із 1920  р. працював 
науковим співробітником, згодом – вче-
ним секретарем Комісії для складання 
словника української мови при Академії 
наук. У 1930  р. захистив дисертацію на 
ступінь доктора філологічних наук на 
тему «Пантелеймон Куліш у п’ятдесяті 

ВІКТОР ПЕТРОВ – ВИЗНАЧНИЙ УКРАЇНОЗНАВЕЦЬ

Володимир БАРАН
доктор історичних наук,
професор, член-кореспондент НАН України,
провідний науковий співробітник відділу української етнології НДІУ
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роки: Життя. Ідеологія. Творчість». У 
1939–41  рр. В. Петров працював в Ін-
ституті матеріальної культури завідува-
чем відділу археології дофеодального і 
феодального періодів. У 1941 році його 
призначено директором Інституту укра-
їнського фольклору Академії наук УРСР.

Окрім наукової діяльності, В. Петров 
займався і літературною творчістю. Зо-
крема, у 20-ті роки минулого століття він 
належав до кола неокласиків і підтриму-
вав добрі стосунки з М. Драй-Хмарою, 
М. Зеровим, М. Рильським та іншими 
творчими особистостями. Так, у 1928 р. 
вийшов його перший роман «Дівчинка 
з ведмедиком». Згодом побачили світ й 
інші прозові твори: «Доктор Серафікус» 
(написаний у 1928–1929  рр., виданий 
у 1947  р.); «Аліна і Костомаров» (1929); 
«Романи Куліша» (1930); «Без ґрунту» 
(1942–1943, виданий в 1948 р.); «Мовчу-
ще божество» (незавершений).

Друга світова війна стала великим 
випробуванням для В. Петрова. Він зму-
шений був змінити затишний кабінет 
вченого на чорний плащ радянського 
розвідника. Під час Другої світової ві-
йни, а саме після захоплення нацистами 
Києва, Віктора Петрова бачила співро-
бітниця Інституту археології Є. Махно у 
німецькому мундирі. Виявляється, він у 
той час виконував завдання радянського 
уряду – був розвідником. Згодом В. Пе-
тров, виконуючи таємні завдання роз-
відки, переїздить до Німеччини. Переду-
сім він залишається вченим і продовжує 
активно розробляти проблеми, пов’язані 
з українським етногенезом. Його пра-
ця «Походження українського народу» 
є однією з помітних книг, у якій дослі-
джуються проблеми етногенезу україн-
ців. Вона видана у 1947 році на землях 
Німеччини, окупованої союзниками 

(США, Великобританія, Франція). Ця 
праця могла бути видана і могла бути 
надрукована тоді лише за межами СРСР 
і була позитивно сприйнята українською 
діаспорою. Будучи у 40-х роках 5 років у 
Німеччині (Мюнхен), викладав у Віль-
ному українському університеті та Бого-
словській академії. Виїхав з Мюнхена у 
1949 році.

На нашу думку, Віктор Платонович 
завжди ставив на перше місце україн-
ську науку та власну літературну твор-
чість і лише на останньому місці у ньому 
були нав’язані тоталітарною системою 
примусові обов’язки, а саме ремесло 
розвідника. У зв’язку з цим варто про-
цитувати думку ученого-гуманітарія 
широкого профілю Ю. Шевельова, до 
того ж сучасника Віктора Платоновича і 
особисто з ним знайомого: «До його ви-
везення у квітні 1949 року Петров був 
близько знаний авторові цих уваг, він 
був активний у літературному й науко-
вому житті еміграції і він всіляко уникав 
репатріації. Його праця «во внешторге» 
абсолютно виключена, а якщо це просто 
псевдонім до шпигунської діяльності, то 
доведеться сказати, що виконував він її 
дуже погано, бо тоді радянська розвід-
ка не знала багатьох справжніх прізвищ 
емігрантів».

Дещо згодом, у 1972  р., монографія 
«Походження українського народу» 
була перевидана у доповненому і роз-
ширеному обсязі, але вже після смерті 
В. Петрова і під іншою назвою  – «Ет-
ногенез слов’ян». Якщо перше видання 
писалося у вільній демократичній краї-
ні, то перевидання відчуло на собі увесь 
тягар марксистсько-ленінських ідеоло-
гічних догм, відбулася зміна акцентів з 
українського етногенезу на походження 
слов’янських народів. Попри все, автор 
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намагався застосувати комплексний 
підхід у дослідженні цього питання, ви-
користовуючи найдавніші свідчення іс-
торико-писемних джерел, лінгвістичні 
та археологічні матеріали, що дало йому 
змогу фахово дослідити слов’янський 
етногенез. Маючи глибокі різносторон-
ні знання, В.  Петров вважав, що вико-
ристання різних джерел дає найповнішу 
картину для дослідження походження 
етнічних спільнот: «Кожен вид джерел 
має свою специфіку, свій обсяг, свої ча-
сові межі».

Значну частину свого свідомого жит-
тя В. Петров змушений був співіснувати 
з тоталітарною радянською системою. 
На превеликий жаль, система завжди 
безжально використовувала величезний 
творчий і науковий потенціал В. Петро-
ва заради своїх цілей. За цю співпрацю 
В.  Петров отримав право на життя (чи 
на існування!). Ю. Шевельов з цього при-
воду наголошував: «На підставі того, що 
говорять наші радянські джерела, про 
що вони мовчать і в чому вони плута-
ються, можна спробувати реконструю-
вати іншу версію життя Петрова від 1949 
року, а саме,  – після вивезення в квітні 
1949  р. перебування в найменше про-
тягом року взаперті, на допитах. Протя-
гом 1950–1956 року – перебування поза 
Україною. Чи він був усі ці роки на волі 
чи ні, неясно, так само не ясно, чи він був 
тоді в Москві чи деінде. Що частину цих 
років, власне другу частину, він міг ви-
конувати археологічну працю, в Москві 
не виключене, але не певне. 1953 року 
помер Сталін, і 1954–1956  р. відбувала-
ся серія різного роду реабілітацій. Дуже 
ймовірно, що саме в процесі цих реабі-
літацій Петрову відкрилася можливість 
повернутися до Києва, де він одначе був 
під підозрою і на другорядних ролях. 

Тільки в роки режиму Шелеста йому від-
крився шлях вгору. 1966 року він оборо-
нив у Києві ж таки докторську дисерта-
цію. Було йому тоді 74 роки! Дещо пізній 
початок наукової кар’єри! Рік перед тим, 
у травні 1965 року, з нагоди двадцятиріч-
чя перемоги над Німеччиною Петрову 
надано ордена «Вітчизняної війни пер-
шого ступеня». Причини цього акту при 
поданій тут як можливість інтерпретації 
воєнної й повоєнної біографії Петрова 
могли бути різні. Було це на подання з 
України, на чолі якої тоді стояв Шелест, 
що хотів мати героїв совєтського шти-
бу з-поміж українських інтелектуалів? 
Було це маневром, щоб остаточно про-
тиставити Петрова українській еміграції 
і остаточно знеславити його в україн-
ських патріотичних колах? Ніякі гіпо-
тези й припущення не розв’яжуть всіх 
загадок у біографії В. Петрова. Можна 
цілком погодитися з Симоновичем, коли 
той на початку некрологу Петрова пише, 
що він був «людина складної долі». Оста-
точний варіант розділу про біографію 
Петрова-Домонтовича сьогодні не може 
бути написаний. Можливо, він не буде 
написаний ніколи,  – КГБ вміє тримати 
свої таємниці.

Отже, після повернення до СРСР 
В. Петров якийсь час (6 років) мешкав 
у Москві, де його тримали. У Києві він 
з’явився 1956 року і став працювати в Ін-
ституті археології АН України, де згодом 
ми з ним і познайомилися. Любив архео-
логію, проводив розкопки. Вперше я 
особисто побачив Віктора Платоновича 
у свій приїзд зі Львова до Києва у кінці 
60-х років. Потім ми один рік працювали 
з ним разом у слов’яно-руському відділі 
Інституту археології. Він був людиною 
дуже спокійною, виваженою і весь час у 
роботі. Його студії і праці – це вагомий 
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вклад у розвиток українознавчої науки 
та історії України.

Серед його численних творів відзна-
чимо найвідоміші книги: «Походження 
українського народу» (1947), «Підсічне 
землеробство» (1968), «Скіфи: мова і 
етнос» (1968), «Етногенез слов’ян: Дже-
рела, етапи розвитку і проблематика» 
(1972), «Діячі української культури 
(1920–1940 рр.) – жертви більшовицько-
го терору» (1992), «Історіософські етю-
ди» (2008). 

У 1988  р. у Нью-Йорку стараннями 
його друга професора Юрія Шевельова 
видано три томи прози В.  Петрова під 
псевдонімом В. Домонтович.

Його книги цікаві і глибоко по-
вчальні, хоча, на жаль, у нас маловідо-
мі. М. Брайчевський називає В. Петрова 
«універсальним вченим». У свою чер-
гу дослідниця Віра Агеєва вважає його 
«талановитим, різнобічним ученим, не-
зрівнянним ерудитом. А одночасно був 
розвідником, таємним агентом, змуше-
ним жити на вістрі повсякчасної небез-
пеки».

В.  Петров прожив складне життя. 
Помер 8 червня 1969 р. Похований у Ки-
єві на військовому кладовищі в районі 
Лук’янівки.
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певне. 1953 року помер Сталін, і 1954–1956 р. відбувалася 
серія різного роду реабілітацій. Дуже ймовірно, що саме 
в процесі цих реабілітацій Петрову відкрилася можливість 
повернутися до Києва, де він одначе був під підозрою і на 
другорядних ролях. Тільки в роки режиму Шелеста йому 
відкрився шлях вгору. 1966 року він оборонив у Києві ж таки 
докторську дисертацію. Було йому тоді 74 роки! Дещо піз-
ній початок наукової кар’єри! Рік перед тим, у травні 1965 
року, з нагоди двадцятиріччя перемоги над Німеччиною Пе-
трову надано ордена «Вітчизняної війни першого ступеня». 
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Для сучасного світу, що глобалізу-
ється, характерною є динаміка культур-
них трансформацій. Різні суспільства 
корелюються різними типами духовного 
капіталу, що визначає світосприйняття, 
самовизначення, мотиви та поведінку 
різних соціальних утворень. Відтак ви-
лоновується необхідність наукової пер-
цепції (сприймання, пізнання) методо-
логії переструктурування культурних 
кодів метапросторів. Зокрема, категорії 
«Свій-Чужий-Інший» висуваються на 
передній план за аналізу складних і су-
перечливих процесів взаємодії культур, 
їх спадковості, міжкультурного кому-
нікування тощо. Увиразнення пропо-
нованої диспозиції важливе також і з 
огляду плинності та калейдоскопічнос-
ті процесів, що відбуваються в Україні. 
При цьому виходимо з конструювання 
соціальної реальності. Цей процес діа-
лектичний, у ході нього виникають нові 
«синтези». Залежно від характеру відно-
син конструюється та чи інша соціальна 
реальність, вибудовуються відносини 
між «Ми» й «Вони», «Свої» й «Чужі», пе-
реформатовується змістове наповнення 
диспозиції «Свої-Чужі-Інші». У резуль-
таті культурного перекодування відбу-
вається зміщення акцентів.

Висхідне положення пропонованої 
доповіді базується на тому, що феноме-
ни «Свій», «Чужий», «Інший» (а не лише 
відповідні їм категорії), попри всю їх су-
перечливість, доволі плинні й рухливі 

в культурі й здатні трансформуватися, 
маркуючи відповідні ціннісні смисли со-
ціокультурного простору. Відтак не ви-
падковою видається назва пропонованої 
доповіді (не опозиція, а саме – диспози-
ція). 

Під запропонованою моделлю «Свій-
Чужий-Інший» розуміємо її абстракт-
ний ідеалізований аналог, структуро-
ваний відповідними складовими, який 
відображає їх властивості та відношення 
між ними. Основними складниками по-
будованої моделі є нерозривно пов’язані 
між собою сфери «Свого» й «Чужого». 
Вони «більш-менш вплутані одне в 
одне, як сітка може ставати більш щіль-
ною або розпускатися, […] між Своїм 
і Чужим існують завжди лише нечіткі 
межі, які пов’язані радше з акцентуа-
цією, зважуванням і статистичним на-
громадженням, ніж із чистим поділом» 
(Б.Вальденфельс). Варіативні проекції 
цієї диспозиції визначають стратегію 
співвіднесення з певними культурними 
смислами та кодами.

У виступі лише артикулюємо про-
блеми, окреслюючи методологічне поле 
для подальшого вирішення цілком кон-
кретних питань:

1. Опозиція/ диспозиція концептів і 
феноменів.

2. Увиразнення смислового наванта-
ження «Свого-Чужого-Іншого».

3. Окреслення простору використа н -
ня маркерів.

ДИСПОЗИЦІЯ «СВІЙ-ЧУЖИЙ-ІНШИЙ» 
ЯК СМИСЛОВИЙ МАРКЕР СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ

Алла КИРИДОН
доктор історичних наук, професор,
директор Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво»
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Пропонуємо розглядати саме «диспо-
зицію», оскільки термін «опозиція» ак-
центує увагу на фіксованому стані про-
тистояння сторін з будь-якого питання. 
Але в цьому сенсі йдеться лише про одну 
з можливих установок – протистояння. 

Отже, термін «опозиція» передусім 
означає статику, уже фіксоване проти-
стояння. Але ж можливі й інші варіанти – 
наприклад, толерантність, співробітни-
цтво, взаєморозуміння, асиміляція тощо. 
Диспозиція передбачає динаміку й спо-
соби привласнення «Чужого» та можливі 
переходи між ними, зміну розташування 
в ціннісному полі взаємодії з «Іншим». 

«Диспозиція» – термін «діалектич-
ний», що підкреслює динаміку відносин, 
можливість зміни висхідних установок 
у взаємодії сторін. Так, особа, яка по-
трапляє в іншу культуру, на початках 
сприймається її носіями як «Чужий», та 
й сам почуває свою необлаштованість і 
відчуженість у просторі цієї культури. 
Однак із часом він проходить стадії при-
власнення нової культури.

«Свій-Чужий-Інший» є складним ба-
гаторівневим, поліструктурним феноме-
ном. У широкому розумінні дихотомія 
«Свій-Чужий» визначається як орієнтир 
у навколишньому і внутрішньому світі 
людини, який забезпечує усвідомлення 
людського «Я» та належить до універ-
салій людського мислення. Очевидно, 
можна стверджувати, що базовим прин-
ципом, механізмом та основою форму-
вання чи позиціонування в межах за-
значених категорій є ідентичність. При 
цьому слід враховувати комплексність 
чи множинність останньої (йдеться про 
те, що людська ідентичність складається 
із багатьох ідентичностей, оскільки лю-
дина може бути одночасно членом бага-
тьох спільнот).

Варто зазначити, що в філософсько-
му дискурсі щодо феноменів «Іншого» 
та «Чужого» немає загальнообов’язкової 
згоди про термінологічний вжиток. То-
тальною словесною формулою охопити 
зміст цих концептів неможливо, радше 
можемо говорити про наявність певних 
«дискурсів про» («Чужого» та «Іншого»), 
які фіксують і характеризують їх окремі 
вияви. 

Проблемами «Чужого» у різний час 
та в межах різних концептуальних па-
радигм гуманітаристики займалися 
такі видатні мислителі, як Ж.-П.  Сартр 
(екзистенціалізм), З.  Фройд (класичний 
психоаналіз), М. Бубер, М. Бахтін (діало-
гістика), К.Г. Юнг, Г. Салліван (постфрей-
дизм), Ю. Кристева (постструктуралізм), 
Б. Вальденфельс (феноменологія).

У міждисциплінарному науковому 
дискурсі здебільшого є звичним вико-
ристання дихотомії «Свій-Чужий». Так, 
у філософії вивчення дихотомії «Свій-
Чужий» пов’язувалося з проблемами 
пізнання (М. Бубер, Г.-Г. Гадамер) й про-
цесами самоідентифікації (Х.  Ортега-і-
Гассет, П.  Рікер, Ю.  Хабермас). Сучасні 
філософські праці, присвячені дихотомії 
«Свій-Чужий», зосереджуються навколо 
зародження та розвитку культури, по-
шуку шляхів подолання сучасних про-
блем суспільства: соціокультурного від-
чуження, втрати власної ідентичності, 
почуття тотальної самотності (Б.  Валь-
денфельс, О.  Льовкіна, М.  Новикова, 
Л. Фльорко). 

Дихотомія «Свій-Чужий» як кате-
горія свідомості є також об’єктом ви-
вчення психології, де вона визнається 
чинником, який визначає формування 
психологічних характеристик особис-
тості, зумовлює особливості міжосо-
бистісного спілкування та відношень у 
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межах «Я» (В. Петровський, І. Кон, Л. Ви-
готський, З. Фрейд, К. Хорні, Е. Фромм).

Аналіз дихотомії «Свій-Чужий» у 
філологічних студіях характеризуєть-
ся багатоманітністю підходів: з позицій 
соціолінгвістики (A.  Duranti, M.  Da-
ne si, A.  Jaworski, J.  Coupland), прагма-
лінгвістики (О.  Паршина, О.  Шейгал, 
Y.  Hirose), лінгвокультурології (Л.  Гри-
шаєва, Г.  Межжеріна, М.  Федотова), ет-
нолінгвістики (В.  Жайворонок, О.  Ти-
щенко, О.  Селіванова), лінгвосеміотики 
(Ю.  Рождественський, Б.  Успенський, 
Н.  Чабан), лексикології (Ю.  Апресян, 
М.  Ко черган) і когнітивної лінгвістики 
(Н.  Чабан). У працях, присвячених ви-
вченню художньої семантики, дихотомія 
«Свій-Чужий» розглядалася крізь при-
зму художнього простору й часу (К. Ма-
занова, К. Єсипович) та текстової симво-
ліки (І. Шама). 

«Інший» – це постмодерна категорія 
некласичної філософії. Першим, хто ввів 
категорію «Іншого» в філософський дис-
курс, вважається Ж.-П. Сартр, який у 
трактаті «Буття та Ніщо» (1943) розгля-
дає діалектику становлення суб’єктивної 
свідомості через стосунки з різноманіт-
ними «Іншими», досвід спілкування з 
якими може, зокрема, бути травматич-
ним для суб’єкта. 

Але, як стверджує сучасний німець-
кий дослідник Б.  Вальденфельс, катего-
рію «Іншого» можна виявити навіть у 
глибинних пластах античної міфології 
та філософії. За твердженням Ю.  Крис-
тевої, чужинець, вигнанець і жінка є 
найдавнішими постатями «Іншого» в єв-
ропейській культурі. 

До категорії «Іншого» звертають-
ся представники різних філософських 
напрямків, які вкладають у розуміння 
«Іншого» певний культурний досвід 

та теоретичне обґрунтування. Найпо-
ширеніші змісти категорії «Іншого» та 
«Інакшості» пов’язані з розвитком таких 
концептів, як: альтернативність, про-
тилежність, відмінність, діалогічність 
культури, роздвоєння, подвоєння, су-
перечність; існування стосунків; гра-
ниця, межа, відчуженість, ворожість; а 
також солідарність, гостинність, необ-
хідність відгуку на виклик. 

На думку Ц. Тодорова, проблемати-
ку, пов’язану з поняттям «Іншості», мож-
на укласти довкола трьох принципових 
осей. По-перше, маємо справу з цінніс-
ними судженнями (аксіологічний план): 
«Інший є добрий або поганий, люблю 
його чи ні[…], є щодо мене рівний чи в 
чомусь поступається мені…». По-друге, 
доходить до зближення щодо Іншого або 
до відділення від нього (праксеологічний 
план): «приймаю вартості того чи Іншо-
го, ідентифікую себе з ним чи пристосо-
вую його до себе, проектую на нього мій 
власний образ. Окрім підпорядкування 
Іншому та підпорядковування Іншого, 
існує ще третя можливість – нейтраль-
ність або байдужість». По-третє, «іден-
тичність цього Іншого мені відома або ні 
(був би то план епістемологічний) – пев-
на річ, не йдеться тут про якийсь абсо-
лют, але про нескінченну градацію – від 
нижчих до вищих щаблів пізнання».

Згідно з теорією Б.  Поршнєва, спо-
чатку у свідомості членів певної групи 
ствердилося уявлення про «Інших», а 
згодом шляхом диференціації виникло 
уявлення про «Своїх», які відрізняються 
від членів аутгрупи – соціальної групи, 
що виступає об’єктом опозиціонування 
чи суперництва. Відтак «саме «Вони» є 
найдавнішим, архаїчним та в букваль-
ному значенні одвічним (тобто таким, 
що стосується витоків антропогенезу) 
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утворенням». Ця послідовність імплі-
цитно присутня у різних формах між-
етнічних конфліктів. Вона скеровує 
сприйняття «Інших», чим, власне, і мож-
на пояснити асиметричні оцінки своєї 
групи та аутгруп. Водночас наголосимо 
на узалежненні оціночних суджень від 
конотативної складової. 

Опозиція «Свій-Чужий» найяскра-
віше виявляється в кодах культури, які 
регулюють поведінкову діяльність, фор-
муючи стереотипи мислення. За твер-
дженням А.  Ф’юта, «для споживача чу-
жої цивілізації прихованим культурним 
контекстом є, звісно, власна цивілізація, 
добре йому відома… Споживач чужої 
цивілізації поводиться так само, як при-
булець на іншій планеті: із зацікавлен-
ням приглядається до місцевих звичаїв 
та форм суспільного життя, постійно 
верифікуючи попередні уявлення й пе-
ремагаючи впертий вплив міфів».

Як зазначає Ю. Кристева, «чужинець 
починається тоді, коли виникає усвідом-
лення моєї відмінності». Присутність 
«Іншого» виявляється обов’язковою пе-
редумовою саморозуміння. Адже, як за-
уважив Г.-Ґ. Ґадамер, «усяке розуміння – 
це, врешті, розуміння себе», а зрозуміти 
себе в цьому світі – «означає зрозуміти 
себе у відношенні до інших». Коли «Ін-
шого» бракує ззовні, він обов’язково 
з’являється всередині. Оскільки станов-
лення суб’єктивності завжди перебуває 
«у процесі», тільки взаємодія з іншими 
типами свідомості та типами «Іншо-
го» буття допомагає людині усвідоми-
ти межі власного «Я». «Дивно, – пише 
Ю. Кристева, – але чужинець живе в нас: 
він – прихований лик нашої ідентичнос-
ті, простір, що руйнує нашу домівку, час, 
що занапащає взаєморозуміння і симпа-
тію», перетворюючись на «прихований 

лик нашої ідентичності», на «чужинця» 
в мені, «від якого я відмовляюся і з яким 
себе водночас ідентифікую». Відтак ро-
зуміння «Себе» починається не з усві-
домлення «Свого», а в зіткненні з «Чу-
жим».

У праці «Топографія Чужого» 
Б.  Валь денфельс стверджує: «…якщо 
«Інше» постає завдяки «відмежуванню», 
то досвід «Чужого» виникає з обмежен-
ня та виокремлення». Автор виокрем-
лює три значення «Чужого», три спосо-
би, в які воно відрізняється від «Свого»:

По-перше, «Чуже» – це щось, що 
«відбувається поза своєю цариною» і що 
уособлюється в постаті чужинця;

По-друге, «Чуже» – це те, що нале-
жить «Іншому»;

По-третє – щось «чужого роду», яке і 
вважається чужорідним.

Ці значення «Чужого» (місце, на-
лежність і рід) уможливлені до описання 
його також і в конкретному випадку «Чу-
жого» в культурному або національному 
аспектах, адже такий ключовий концепт 
модерної ідентичності, як нація, можна 
окреслити «з різних боків: виходячи з те-
риторії, з праці та власності й, насамкі-
нець, зі стилю життя, мови та культури».

Порушуючи питання: «Хто такий чу-
жинець?», Ю.  Кристева відповідає так: 
«Той, хто не входить до складу групи, 
той, хто «нею» не є, інакший… По суті, 
без соціальної групи, структурованої до-
вкола якоїсь влади й забезпеченої зако-
нодавством, не було б виходу проблеми 
чужинця, що її найчастіше сприймають 
як несприятливу або принаймні про-
блематичну, назовні». «Чужинець визна-
чається переважно за двома правовими 
режимами: jus solis i jus sanguinis, «право 
ґрунту» і «право крові», – стверджує ав-
торка.
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В «Топографії Чужого» Б.  Вальден-
фельс говорить про різні типи чужості:

1) «повсякденні або нормальні чужо-
сті всередині одного порядку; так само 
це Чужий як елемент групи (у Зимме-
ля)»;

2) структурна чужість характеризує 
щось, що «перебуває за межами певного 
порядку і має характер чужорідного»;

3) радикальна чужість виводить нас 
за межі будь-яких порядків.

Унікальність феномену «Чужого» по-
лягає у тому, що, з одного боку, «Чужий» 
має автономний буттєвий статус і являє 
собою цілком конкретну, визначену, зо-
внішню реальність (у дискурсі емпіриз-
му), а з іншого – є мисленнєвою фігурою, 
невіддільною від «Я», яке таким чином 
окреслює своєрідну «межу» – грані сво-
їх можливостей. Усвідомлений як міф, 
«Чужий» є самістю: не стільки уявною 
фікцією, породженою фантазією «Я», 
скільки виміром трансцендентної гли-
бини існування суб’єкта як екзистенції. 

Як явище емпіричне «Чужий» постає 
предметом феноменологічного опису, а 
як явище духовне – предметом герме-
невтичної інтерпретації. Це дає мож-
ливість говорити про «Чужого» як про 
універсалію культури, що фіксує єдність 
процесів інтеріоризації та екстеріо-
ризації. Проекція внутрішнього страху 
на зовнішній світ та зовнішньої небез-
пеки у підсвідоме суб’єкта породжує у 
культурі «образ ворога», що проекту-
ється у світ речей і формує специфічну 
конфігурацію дійсності. Така дійсність 
визначає форми досвіду спілкування з 
«Чужим» і може вторинно засвоюватися 
свідомістю у межах «тут і тепер» буття. 
Наявність базової опозиції запускає у 
дію механізм множення образно-асоці-
ативних рядів у різних дискурсах – від 

фізично-просторового та етико-есте-
тичного до гендерного та епістемологіч-
ного. Діалогічність стосунків із «Чужим» 
виражається у процесі порівняння; будь-
яке порівняння є відповіддю на домаган-
ня «Чужого».

Диспозиція «Свій-Чужий» визна-
чає особистісні, соціально-психологічні, 
культурні реалії. Поза цими основопо-
ложними й взаємовиключними кате-
горіями немає суспільного буття. Вони 
антиномічні. Але їх конкретні історичні 
імпульси та інтенції спонукають соціуми 
вишукувати й знаходити вирішення на-
гальних проблем сьогодення. 

Опозиція «Свій-Чужий» є необхід-
ним компонентом ідентифікації осо-
бистості. У топосі комунікації з «Іншим» 
відбувається розрізнення «Свого-Чужо-
го» (не в останню чергу здійснюється за 
критерієм етнічності, національності). 
На думку Г. Ковальової, присутність «Чу-
жого» в картині світу об’єктивно сприяє 
внутрішній згуртованості та мобілізації 
нації. Воно робить менш значущими всі 
її внутрішні відмінності і суперечливос-
ті порівняно з відмінностями й супереч-
ливостями «нашої» спільноти з «іншою». 

Безпосередня зустріч з «Чужим», 
«Іншим» як із суб’єктом, що мешкає 
«поруч», становить беззаперечний факт 
«тут і тепер» буття, повсякденного до-
свіду існування індивіда. Більше того, 
процес порівняння інтеріоризується: 
він проектується у площину внутріш-
нього духовного світу, перетворюється 
у невід’ємний атрибут суб’єктивності 
людини, яка переживає конфлікт із «Чу-
жим» як зіткнення з певною зворотною, 
невідомою, лякаючою і принадною од-
ночасно, стороною свого «Я».

З’ясування критеріїв розмежування 
свого й чужого передбачає звернення 
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до тих функцій, які ця дихотомія ви-
конує в орієнтуванні людини у навко-
лишньому середовищі. Адже осмислен-
ня зовнішнього та внутрішнього світу 
переважно відбувається за допомогою 
їх неусвідомленого поділу на «Свій» і 
«Чужий». Дихотомія «Свій-Чужий» – 
це своєрідна система координат, ося-
ми якої є, з одного боку, вектор сис-
тематизації об’єктів у просторовому й 
часовому континуумі (Г. Бенкендорф, 
С. Потапенко), а з другого – вектор 
аксіологічної класифікації зовніш-
нього й внутрішнього світів індивіда 
(Г. Межжеріна, О. Шейгал). Відповід-
но до першого вектора віднесення до 
«Свого» чи «Чужого» відбувається за 
принципами «такий, що знаходиться 
в межах/поза межами своєї царини»; 
«такий, що належить мені/іншому»; 
«такий, що належить до мого/чужого 
роду» (Б.Вальденфельс). Другий перед-
бачає врахування оцінки (позитивної, 
негативної чи нейтральної), яка при-
писується об’єкту тієї чи іншої сфери 
дихотомії (М. Ліхінін, О. Шейгал). Важ-
ливим для розрізнення «Свого» й «Чу-
жого» є кордон, який дозволяє фіксува-
ти наявність певного співвідношення 
між двома полюсами дихотомії. Він 
стає місцем зіткнення «Свого» та «Чу-
жого»; його перетин уособлює «інтра- 
та інтеркультурний обмін між Своїм і 
Чужим, який постійно залучає проти-
стояння» (Б.Вальденфельс).

У динамічній структурі реальнос-
ті «Свої» й «Чужі» часто невизначені, 
взаємозамінні. Співвідношення «Свій-
Чужий» у своєму розвитку має принай-
мні два альтернативних шляхи: 

перший – поглиблений розкол, заго-
стрення конфлікту, настанова на ізоля-
цію, нетерпимість;

другий – пошук компромісів, по м’як-
шення суперечностей, толерантність, 
ви знання чужої правди, відкритість до 
запозичення інновацій. 

Діалог «Я» та «Іншого» можливий 
тільки тоді, коли кожен з його учасників 
готовий пізнавати й визнавати іншого 
в його інакшості (навіть якщо ця інак-
шість буде причиною його незрозумі-
лості). Аналіз вербального наповнення 
концептів «Свій-Чужий» і оцінок, що 
їх супроводжують, дає змогу окреслити 
ступінь поляризації між опозиційними 
групами.

Диспозиція «Свій-Чужий» слугує 
евристичним джерелом для створення 
ідентифікаційних кодів, на основі яких 
культура зберігає свою самобутність у 
ситуації інтенсивних і численних куль-
турних контактів. Логічно приходимо 
до засновку про альтернативність ви-
творюваної «мапи» культурних суб’єктів 
відносно до тих, що мають місце в досві-
ді. Переформатовується простір у колізії 
зіткнення з «Іншим», зміщуються ак-
центи щодо «переможців» і «переможе-
них». «Інший», на відміну від «Чужого», 
сприймається не як щось вороже нам, а 
як щось загальнолюдське, але відмінне 
від нас. «Інший» може стати «Чужим» за 
ступенем віддаленості від «Мене». Ди-
ференціація «Свій-Чужий» – це марку-
вання себе самобутніми формами своєї 
культури, що становить основу для са-
моідентифікації суспільства. 

Механізми формування диспози-
ції «Свій-Чужий» виникають у ситуації 
культурного контакту. Ця ситуація ха-
рактеризується трансформацією куль-
турного паттерну (зразок, модель, ша-
блон), в якій одна культура виступає як 
реципієнт, а інша – як донор. Саме тут 
знаходять вияв механізми культурного 
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притягування й культурного відштов-
хування. За твердженням Т. Кузнєцової, 
поза межами текстового простору взає-
модія між «Своїм» та «Чужим» можлива, 
а в засобах масової інформації образи 
«Своїх» та «Чужих» найчастіше знахо-
дяться в опозиції. Спрацьовує, як прави-
ло, стереотип сприйняття «Чужого» як 
ворога. 

Іноді виникають життєві ситуації  – 
необхідності солідаризування з «Чу-
жим» (при цьому залишається питан-
ня – чи стає він «Своїм»?) чи, навпаки, 
конфліктувати зі «Своїми», створюючи 
зону відчуження (за умови соціальних 
розколів, політичних розривів, ідейних 
розходжень тощо). Відтак диспозиція 
«Свій-Чужий-Інший» обумовлюється 
конкретною ситуацією, що потребує 
аналізу усіх складових її акцентування.

Одним із найважливіших чинників, 
який впливає на спосіб подання етнічно 
маркованої інформації, є стереотипіза-
ція, що спричиняє фрагментарне і зна-
чною мірою упереджене ставлення до 
представників різних етнічних груп. Ба-
зуємося на тому, що стереотип – це спро-
щене, схематичне зображення осіб, груп, 
суспільних явищ, сформоване на під-
ставі неповних чи недостовірних знань 
і закріплене в традиції. За визначенням 
видатного американського дослідника 
соціальної психології Д.  Майєрса, сте-
реотип – це «думка про іншу групу, що 
може бути точною, неточною, надто уза-
гальненою, але такою, що містить зерно 
істини». 

Стереотип виконує низку функцій, 
одні з яких реалізуються на індивіду-
альному рівні, а інші – на груповому: се-
лекція соціальної інформації; створення 
й підтримка позитивного «Я-образу»; 
формування й підтримка групової 

ідеології, яка пояснює й виправдовує по-
ведінку групи; створення й підтримання 
позитивного «Ми-образу». Стереоти-
пи – регулятори соціальних відносин, їх 
вирізняє економія мислення, своєрідний 
«захист», тобто виправдання власної по-
ведінки, задоволення агресивних тен-
денцій, спосіб виходу групового напру-
ження, стійкість (хоча остання є доволі 
відносною).

Більшість дослідників одностайні 
в домінуванні основних функціональ-
них, формальних та семантичних ознак 
етнокультурних стереотипів. Об’єктом 
етнокультурного стереотипізування ви-
ступають члени етнічних груп, образи 
яких позначені нерозрізненим баченням 
ознак частини й цілого. Сукупний образ 
народу стає підґрунтям для оцінювання 
кожного конкретного його представни-
ка. Важливим видається репрезентатив-
ний сенс: чи певний національний образ 
є автообразом (стереотипізовані уявлен-
ня етносу про себе) – безумовно прийня-
тим і відтвореним або критично пере-
осмисленим образом власної спільноти, 
чи гетерообразом (уявлення етносу про 
інші етноси) – афектованою тривалою 
історією стосунків, нарацією про сусіда 
чи побіжно вхопленим образом екзо-
тичної, незнайомої спільноти. Автосте-
реотипи, як правило, мають позитивно 
марковані характеристики: гостинність, 
толерантність, справедливість. Уявлення 
про «Інших», навпаки, не тільки негатив-
но конотовані, а й позбавлені змістової 
конкретики. В автостереотипах завжди 
ідеалізується об’єкт стереотипізації, гі-
перболізуються позитивні якості етніч-
ної групи, а у гетеростереотипах виявляє 
себе негативне, критичне ставлення до 
представників іноетнічних груп, не під-
кріплене реальними фактами.



40 №2 (55) 2015 Ukrainian Studies

АКТУАЛЬНЕ УКРАЇНОЗНАВСТВО

Від образних характеристик стерео-
типізації залежить характер інтерпре-
тації етнокультурних реалій. Категорії 
«Свій», «Чужий» становлять опозиційну 
пару і стають підґрунтям для функціо-
нування автостереотипів та гетеросте-
реотипів. Найчастіше інтерпретатив-
ний потенціал авто- і гетеростереотипів 
пов’язують із оціночною поляризацією 
реалій – зі знаком «плюс» стосовно своєї 
групи і знаком «мінус» щодо зовнішньої 
групи. При цьому виразність стереоти-
пів безпосередньо залежить від динамі-
ки міжгрупових взаємин. Цю ж думку 
висловлює В. Будний, зауважуючи, що 
«протиставлення звуженого, поверхово-
го портрета чужинця ідеалізованому ав-
тообразу властиве всім націям у процесі 
самоусвідомлення, переживання драма-
тичних історичних колізій чи консоліда-
ції для вирішення політичних проблем». 
В образі «Іншого» навіть можуть ніве-
люватися специфічні етнічні риси, він 
може конструюватися як узагальнений 
портрет «Чужого» взагалі. 

За умов ескалації міжетнічних кон-
фліктів активізується інгруповий фа-
воритизм, посилюється єдність «Ми» і 
водночас виявляє себе зовнішньогру-
пова дискримінація, яка призводить 
до віддалення і викривлення образів 
зовнішніх груп. Психологи (В. Соснін, 
Г.  Солдатова) пояснюють цей процес 
активізацією захисних механізмів гру-
пи, що починає діяти як колективний 
суб’єкт, а отже, процеси комунікатив-
ної підтримки цілісності такого суб’єкта 
отримують вирішальне значення. Вираз-
но проступає опозиція «Ми / Вони», при 
цьому «Ми» чітко ідентифіковано як 
громадяни країни, а «Вони» недиферен-
ційовано представлені як усі інші, хто 
зазіхає на гостинність (тобто мігранти, 

що сприймаються «колективним етніч-
ним суб’єктом» як небезпека).

Через акт вилучення із природного 
соціокультурного контексту автостерео-
типи втрачають свою позитивну функціо-
нальність і відповідні конотації. Навіть 
одна й та ж мовно-когнітивна формула, 
залежно від конотацій, може функціо-
нувати як авто- і як гетеростереотип. 
Наприклад, словосполучення на позна-
чення англійців «острівна нація» може 
відображати їх автостереотипні уявлен-
ня про унікальність, несхожість на інші 
нації, що має під собою певне об’єктивне 
підґрунтя – географічне положення кра-
їни. За формулою «острівна нація» та-
кож стоїть політика ізоляціонізму, що 
породжує негативні гетеростереотипи: 
англійців вважають «гордими», «зарозу-
мілими» і «холодними».

У рамках міжкультурних комуніка-
цій «Чуже» може мати різні інтерпре-
тації: репрезентуватися як «вороже, що 
несе потенційну загрозу і результати яко-
го осмислюються у парадигмі «загроза – 
небезпека – сторожкість – антипатія    – 
ксенофобія»; сприйматися як «Інше», 
що не несе потенційної загрози й оціню-
ється у парадигмі «цікавість – інтерес – 
симпатія – захоплення – доброзичливе й 
поважне ставлення». Позитивний досвід 
взаємодії етносів може сприяти усунен-
ню негативних стереотипних уявлень, 
набуттю етносами адекватних уявлень 
один про одного. Г. Олпорт указував на 
те, що система етнокультурних стерео-
типів може розмиватися і руйнуватися, 
якщо контакти етносів відбуваються за 
умов рівності їхніх статусів, підтримки 
й заохочення їх владою, наявності спіль-
ної мети взаємодії.

Чинниками, що впливають на харак-
тер диспозиціонування, можуть бути: 
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трансформації соціальних макросис-
тем, характер міжнародних відносин, 
ра дикальні зміни політичної ситуації, 
зміни процесів соціальної комунікації, 
зміни соціально-економічної ситуації, 
поява нових критеріїв ціннісно-смисло-
вих маркерів, зміна наукових парадигм, 
характер відносин між державами, ідео-
логічних та психологічних установок, 
релігійної палітри та ін.

Домінантними предметно-проблем-
ними просторами оприявнення диспо-
зиції «Свій-Чужий-Інший» можуть бути 
такі:

1. «Свої» й «Чужі» в етнонаціональ-
них відносинах (етнонаціональна со-
лідарність чи відчуженість; добросу-
сідство й конфліктність; національна 
єдність і сепаратизм; дружба народів і 
ксенофобія тощо) – фіксують стосунки 
між етнічними групами, є частиною са-
мосвідомості й менталітету нації, мають 
яскраво виражений зв’язок із національ-
ним характером. При цьому дихотомія 
«Свій-Чужий» є маркером соціально-
культурної дистанції. Маємо враховува-
ти, що за цих обставин у пізнавальній, 
комунікаційній і рецептивній стратегії 
учасників комунікації спрацьовують 
етнокультурні стереотипи. Останні не 
тільки об’єднують комунікантів, актуа-
лізуючи у їхній пам’яті спільні когнітив-
ні елементи, а й роз’єднують їх, апелю-
ючи до різних уявлень, що містяться в 
етнічно маркованих картинах світу.

2. «Свої» й «Чужі» в соціально-кла-
сових, соціально-статусних та соціаль-
но-рольових відносинах. У цьому ви-
падку йдеться про окреслення сфери 
конфліктних інтересів.

3. Ціннісні критерії й форми арти-
куляції «Свого» й «Чужого» (соціокуль-
турна спільність, взаємодія й зіткнення 

культур тощо). Зокрема, культура само-
пізнається і самостверджується, опи-
нившись на межі з іншою культурою, 
усвідомивши свою знаковість, а відтак 
через таке самоусвідомлення закріплює 
культурні кордони. Водночас зауважи-
мо особливу актуальність проблеми 
культурних кордонів в епоху глобаліза-
ції, яка розмиває межі та ідентичності, 
зумовлює руйнування традиційної сис-
теми ідентифікації індивідів у рамках 
певного соціокультурного простору, що 
вимагає пошуку нового підґрунтя як для 
витворення нової ідентичності, так і для 
пошуку нових форм політичної та куль-
турної взаємодії.

4. «Свої» й «Чужі» в релігійно-кон-
фесійних відносинах.

5. Політичний простір диспозиціо-
нування «Свої» й «Чужі».

6. Організаційно-інституціональ-
ний простір («Своя» й «Чужа» держава, 
організація, група, колектив тощо). За 
цих умов варто враховувати, що у па-
раметрах «закритого» простору (яко-
му притаманна зовнішня замкнутість) 
спостерігається особлива чутливість до 
«Чужого»/«Іншого». Порушення зам-
кнутого локусу, що відбувається насиль-
ницьким шляхом, спричиняє відповідні 
диспозиціонування «Своїх», «Чу жих», 
«Інших». Зокрема, варіантом маркуван-
ня диспозиції можлива мімікрія, поро-
дження гібридної свідомості чи ідентич-
ності тощо.

7. Соціолінгвістичний простір, де 
належність до відмінної культурної тра-
диції виражається засобами мови.

8. Комунікативно-інформаційний.
9. Вербально-поведінкові ситуації 

(пов’язані з залежністю оцінки особис-
тості від зовнішніх особливостей – мови, 
міміки, пантоміміки тощо) та ін.
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Таким чином, категорії «Свій-
Чужий-Інший» є взаємопов’язані в ок-
ресленні соціокультурного простору. 
Процес сприйняття «Чужого»/ «Іншого» 
відбувається на основі його зіставлення 
зі «Своїм», віднайденням певних парале-
лей чи подібностей. Залежно від контек-
сту можемо спостерігати зміну рольових 
чи статусних характеристик «Чужого» та 
«Іншого». Характер диспозиціонування 
зазначених категорій породжує варіа-
тивність дискурсивних ходів, структу-
руючи поле ідентичності, окреслюючи 
горизонти сприйняття, маркуючи цін-
нісні смисли.
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Іноді виникають життєві ситуації — необхідності со-
лідаризування з «Чужим» (при цьому залишається питан-
ня — чи стає він «Своїм»?) чи, навпаки, конфліктувати зі 
«Своїми», створюючи зону відчуження (за умови соціальних 
розколів, політичних розривів, ідейних розходжень тощо). 
Відтак диспозиція «Свій-Чужий-Інший» обумовлюється кон-
кретною ситуацією, що потребує аналізу усіх складових її 
акцентування.

Одним із найважливіших чинників, який впливає на спо-
сіб подання етнічно маркованої інформації, є стереотипі-
зація, що спричиняє фрагментарне і значною мірою упе-
реджене ставлення до представників різних етнічних груп. 
Базуємося на тому, що стереотип — це спрощене, схема-
тичне зображення осіб, груп, суспільних явищ, сформоване 
на підставі неповних чи недостовірних знань і закріплене 
в традиції. За визначенням видатного американського до-
слідника соціальної психології Д. Майєрса, стереотип — це 
«думка про іншу групу, що може бути точною, неточною, 
надто узагальненою, але такою, що містить зерно істини». 

Стереотип виконує низку функцій, одні з яких реалі-
зуються на індивідуальному рівні, а інші — на груповому: 
селекція соціальної інформації; створення й підтримка 
позитивного «Я-образу»; формування й підтримка групо-
вої ідеології, яка пояснює й виправдовує поведінку групи; 
створення й підтримання позитивного «Ми-образу». 
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ЕТНОЛОГІЧНА СКЛАДОВА СУЧАСНОГО УКРАЇНОЗНАВСТВА

Володимир СКЛЯР
доктор історичних наук, професор, 
завідувач кафедри історії науки і техніки 
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

Доля українознавців у ХХ ст. була 
такою ж трагічною, як і доля всього 
українства. Як система наукових знань 
українознавство з’явилося на рубе-
жі ХІХ–ХХ  ст. з виникненням перших 
українських наукових установ, зокре-
ма Наукового товариства імені Тараса 
Шевченка та діяльністю М.С. Грушев-
ського. Особливо активно розвивало-
ся українознавство в добу українського 
національного відродження 20-х років 
ХХ ст., що пов’язано з діяльністю Все-
української академії наук. Починаючи 
з 30-х років ХХ ст., українознавчі студії 
були припинені радянським тоталітар-
ним режимом (фактично російською 
окупаційною владою, бо СРСР був 
лише різновидом Російської імперії), 
українознавці зазнали репресій, на-
укові інституції були знищені, а доро-
бок українських учених – заборонений. 
Українознавча наука вільно розвивалася 
лише українською еміграцією як у між-
воєнний період (Чехословаччина, Фран-
ція, Німеччина, Польща), так і особливо 
після Другої світової війни (США, Кана-
да, Німеччина, Франція), коли з’явилася 
перша «Енциклопедія українознавства» 
за редакцією В. Кубійовича [1].

Відродження державної незалеж-
ності України сприяло відновленню 
українознавства, фактично знищеного 
та забороненого за радянських часів. 
За роки незалежності українознавство 
в Україні отримало нове теоретико-ме-
тодологічне, тематичне та інституційне 

наповнення. Плідно діють спеціалізова-
ні українознавчі установи: Науково-до-
слідний інститут українознавства МОН 
України, Центр українознавства Київ-
ського національного університету іме-
ні Тараса Шевченка, Інститут україно-
знавства імені Івана Крип’якевича НАН 
України. Українознавча проблематика 
посідає чільне місце у наукових студіях 
академічних установ та вищої школи 
України. 

Фундаментальний доробок теоре-
тико-методологічних засад сучасного 
українознавства належить Я. Калакурі. 
У його останніх монографіях узагаль-
нено досягнення українознавчої науки 
минулого та сьогодення [2]. Активно 
проводили та розвивають нині украї-
нознавчі студії, досить різноманітні за 
тематикою, українські учені: В. Балу-
шок, В. Баран, В.Борисенко, А. Зінченко, 
В. Капелюшний, П. Кононенко, В. Криса-
ченко, Л.Масенко, М. Обушний, Г. Пів-
торак, В. Піскун, А. Погрібний, С. Сегеда, 
В.Сергійчук, Г. Скрипник, О. Ткаченко, 
В. Шендеровський, а також багато інших 
співробітників Науково-дослідного ін-
ституту українознавства МОН України 
та Центру українознавства Київського 
національного університету імені Тараса 
Шевченка, інститутів НАН України та 
українських університетів.

Опираючись на ідеї фундаторів укра-
їнознавства та сучасних українознавців, 
варто запропонувати таке визначення: 
українознавство – інтегральна наука, що 
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органічно поєднує усі наукові знання 
про Україну та українство. Українознав-
ство систематизує досягнення усіх спе-
ціальних українознавчих студій та забез-
печує цілісність у науковому відтворенні 
українства як унікального соціокультур-
ного феномену у часі та просторі. За сво-
їм змістом, структурою та методологією 
українознавство, безперечно, належить 
до міжгалузевих (полідисциплінарних) 
досліджень.

Наукове дослідження українства ви-
магає об’єднання зусиль усієї української 
соціогуманітаристики, використання ін-
теграційних, полідисциплінарних підхо-
дів. Українознавчі студії перебувають у 
центрі уваги істориків, етнологів, соціо-
логів, демографів, мовознавців, геогра-
фів, політологів, філософів, культуроло-
гів, психологів, правознавців. 

Визначальною ознакою українства є 
усвідомлення ним власної ідентичнос-
ті, єдності та самодостатності в мовно-
му, культурному та ментальному ви-
мірах, а також розуміння відмінностей 
від інших, чужих, етносів. Тобто усві-
домлення власної органічної ціліснос-
ті, неповторності та самодостатності, 
взаємозв’язку всіх поколінь українства. 
Незважаючи на перервність українсько-
го держа во творення, втрати власної елі-
ти, етноцид та геноцид, кожне нове по-
коління українства народжувало нову 
еліту, продовжувало боротися за власну 
державність, за звільнення з-під влади 
країн-окупантів. Попри несприятливі 
умови бездержавності, зберігалася та-
кож і тяглість етнокультурних традицій 
українства. У поетичній творчості Ве-
ликого Кобзаря знайшли відображен-
ня найважливіші аспекти формування 
української ідентичності з точки зору 
сучасного україно знавства. Насамперед 

Тарас Шевченко окреслив єдність 
українства у часі і просторі, показав 
взаємозв’язок пройдешнього, сучасного 
та майбутнього поколінь не лише своїм 
творчим доробком у цілому, але й у назві 
одного зі знакових поетичних творів «І 
мертвим, і живим, і ненародженим зем-
лякам моїм в Украйні і не в Украйні моє 
дружнєє посланіє» [3].

Геополітичний простір України – це 
терени, на яких сформувалося та існує 
нині українство. Попри зміни меж укра-
їнської етнічної території, сучасна Украї-
на включає переважну більшість укра-
їнських етнічних земель. Український 
простір охоплює не лише материкову 
Україну (територію сучасної Української 
держави), але й українські етнічні землі, 
які залишилися у складі сусідніх країн. 
Державний кордон сучасної України не 
збігається з межами української етнічної 
території, яка була на початку ХХ ст., де 
тоді українці домінували за чисельністю. 

Майже третина площі тодішніх 
українських етнічних земель залиши-
лася за межами сучасного державного 
кордону України. Це фактично втраче-
ні українські етнічні землі: у Румунії – 
Подунав’я, Південна Буковина та Східне 
Закарпаття; у Молдові – Придністров’я; 
у Словаччині – Західне Закарпаття 
(Пряшівщина); у Польщі – Лемківщи-
на, Надсяння, Холмщина та Підляшшя; 
у Білорусі – Берестейщина. Найбільше 
за площею українських етнічних земель 
(близько 150  тис.  кв. км) опинилося у 
складі Російської Федерації – Північна 
Сіверщина (Стародубщина), Північ-
на Слобожанщина, Західна Донщина 
та Кубань. Україна не претендує на по-
вернення своїх колишніх етнічних зе-
мель, але й відкидає будь-які претензії з 
боку сусідніх держав на свою територію. 
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Безперечно, до українського простору 
належить і українська діаспора, що ви-
никла у результаті чотирьох хвиль мі-
грації (з кінця ХІХ – до початку ХХІ ст.). 
Доля розкидала українців на просторах 
Євразії, Америки та Австралії.

Одним із важливих напрямів украї-
нознавчих досліджень є етнологія. Тер-
мін «етнологія», як і термін «україно-
знавство», був заборонений радянським 
режимом, починаючи з 30-х років ХХ ст. 
Етнологічні наукові інституції було роз-
громлено, а етнологію перетворено на 
«радянську етнографію», головним за-
вданням якої стало вивчення «ново-
го радянського побуту» та радянської 
псевдо обрядовості. Тому перед сучас-
ною українською етнологією постають 
нові завдання, пов’язані зі всебічним до-
слідженням українського етносу, україн-
ської ідентичності. Головним завданням 
етнології є не лише вивчення традицій-
ної української культури, але й дослі-
дження етномовних процесів в Україні 
як у минулому, так і в сьогоденні. Важ-
ливе значення для дослідження етно-
мовної проблематики має аналіз статис-
тичних матеріалів переписів населення. 

Сучасна Україна є не лише пост-
тоталітарною, але й постколоніальною 
країною. На етномовну ідентичність на-
селення сучасної України інерційний 
вплив продовжують мати етнічні про-
цеси попередньої доби бездержавності. 
Нинішня етномовна ситуація в Україні 
є безпосереднім результатом 300-літньої 
колоніальної політики Російської імпе-
рії, у тому числі й СРСР, спрямованої на 
поглинання України та українства шля-
хом його асиміляції.

Головним результатом цих процесів 
в Україні, насамперед в урбаністично-
му середовищі, стала деукраїнізація. Її 

безпосереднім проявом було зменшення 
питомої ваги українців та україномов-
них серед усього населення. Навпаки, рі-
вень частки росіян та російськомовного 
населення невпинно зростав. Такі зміни 
стали безпосереднім результатом стано-
вища українців в Україні за радянської 
доби як масового етносу (підпорядкова-
ної більшості), а росіян – як домінантної 
меншості. За визначенням американ-
ського науковця Р. Скемергона, домі-
нантне становище в суспільстві може 
займати як більшість, так і меншість. В 
умовах бездержавності домінантною 
може бути «група меншості», більшість 
займає підпорядковане становище, тоб-
то є «масовим етносом» [4, с. 456]. 

Масовий етнос (підпорядкована 
більшість) – чисельно найбільший, але 
підпорядкований етнос в умовах від-
сутності власної державності. За своїм 
статусом масовий етнос не відрізняється 
від меншин і зазнає мовної та етнічної 
асиміляції з боку домінантної меншості. 
Масовий етнос щодо його загальної чи-
сельності значно менше представлений 
на верхніх щаблях суспільної піраміди. 
Підпорядкована більшість, порівняно 
з домінантною меншістю, має нижчий 
рівень зосередження у великих містах, 
адміністративних, промислових та на-
уково-освітніх центрах. Для масового 
етносу характерна вища демографічна 
потужність, але нижча комунікативна, 
порівняно з домінантною меншістю. 

Домінантна меншість – чисель-
но менший, але політично домінант-
ний етнос. В умовах бездержавності 
домінантна меншість виконує функ-
ції етнічної більшості, перетворюючи 
останню на підпорядковану більшість 
(масовий етнос). Домінантна меншість 
зосереджується переважно у великих 

АКТУАЛЬНЕ УКРАЇНОЗНАВСТВО
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містах, адміністративних, промислових 
та науково-освітніх центрах, має непро-
порційно велике щодо своєї загальної 
чисельності представництво на верхніх 
щаблях суспільної піраміди. Домінантна 
меншість має нижчу демографічну по-
тужність, але вищу комунікативну, по-
рівняно з підпорядкованою більшістю.

Тобто в добу бездержавності Украї-
ни на зміни етнічного складу та мов-
ної структури її населення впливали не 
лише природний приріст чисельності 
українців та росіян, а передусім міграції 
та процеси мовної й етнічної асиміляції. 
Радянська міграційна політика «обміну 
кадрів» призвела до масового переселен-
ня українців за межі України, насампе-
ред у кліматично несприятливі північні 
та східні регіони Російської Федерації, де 
вони внаслідок етнічної асиміляції вже в 
другому поколінні перетворювалися на 
росіян не лише в Росії, але й у інших со-
юзних республіках. Навпаки, на терито-
рію України, насамперед до міст, масово 
переселялися росіяни. Особливо актив-
но зростала їхня чисельність у Донбасі та 
в Криму, на півострові за 1959–1989 рр. 
вона навіть подвоїлася. Понад половина 
росіян в Україні зосереджувалася в Кри-
му, Донецькій області, що більше, ніж у 
інших 22-х областях та Києві разом узя-
тих. 

Фактично реалізувався принцип 
«Хай живе росіянин в Україні, а украї-
нець – на Сахаліні». Тому не випадково 
чисельність росіян у самій Російській 
Федерації за 1926–1989 рр. менш ніж по-
двоїлася, а в Україні зросла майже вчет-
веро – з 2,9 млн. осіб до 11,3 млн. осіб. А 
найбільша частка українців у 1989 р. спо-
стерігалася серед усього населення Мур-
манської, Тюменської, Магаданської об-
ластей та АР Комі.

Окрім росіян, до України мігрували 
представники етносів союзних респу-
блік та автономій, які в умовах дисперс-
ного розселення зазнавали не природної 
мовної та етнічної українізації, а росій-
щення. Визначальною ознакою домі-
нантності етносу, природно – більшос-
ті, неприродно (штучно) – меншості, є 
низький рівень розповсюдження дво-
мовності. Для домінантного етносу вона 
зайва. Двомовність характерна для ет-
нічних меншин та підпорядкованої біль-
шості (масового етносу). 

Головним засобом знищення укра-
їнської ідентичності стала імперська 
політика Росії, яка прикривалася гасла-
ми про «братерство», твердженням, що 
українці та росіяни є одним етносом. Ця 
міфологема ще царських часів активно 
пропагується нині В. Путіним з єдиною 
метою – заперечити можливість влас-
ного українського державотворення, 
ствердити національну неповноцінність 
та меншовартість українства. Для чого 
одному народу мати дві держави? Укра-
їнцям фактично пропонують відмовити-
ся від власної ідентичності та розчини-
тися в «Русском мире». 

І така політика проводилася цар-
ською Росією, СРСР та нинішньою Ро-
сійською Федерацією, яка розширює 
межі «Русского мира» за рахунок тери-
торіальної цілісності України шляхом 
військової агресії в Криму та Донбасі. 
Російська імперія відкрито забороняла 
українську мову, що викликало спротив. 
Більшовицька Росія, знищивши укра-
їнську державність (УНР), нав’язувала 
українству ідею, що УРСР є українською 
державою у складі СРСР. Тобто імітува-
ли українську державу, щоб прикрити 
«братерством» окупаційний характер 
російської влади в Україні.
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«Братерство» не може бути однобіч-
ним. Якби українці, білоруси та росіяни 
справді були «братніми народами» (теза 
радянської пропаганди) чи «єдиним на-
родом» (міфологема царської та сучас-
ної Росії), то українці вільно володіли б 
не лише російською, але й білоруською 
мовами, білоруси, відповідно, не лише 
російською, але й українською мовами. 
Та й росіяни тоді б вільно спілкували-
ся українською та білоруською мовами. 
«Двомовними» ж є лише українці та бі-
лоруси, а не росіяни. Зросійщення укра-
їнців та білорусів не є проявом міфіч-
ного «братерства», а стало результатом 
багатовікової імперської політики Росії, 
спрямованої на їхню насильницьку аси-
міляцію.

Етнос лише тоді вільно розвиваєть-
ся, коли усвідомлює внутрішню єдність 
та відмінності від інших етносів. Радян-
ський режим свідомо руйнував внутріш-
ню єдність українства, протиставляючи 
західних українців («бандерівців») схід-
ним (правильним українцям, «хохлам»). 
З іншого боку, нав’язувалася ідея щодо 
українців та росіян як єдиного «радян-
ського народу». Прихована за шатами 
«братерства» імперська політика вияви-
лася найбільш ефективним засобом зни-
щення української ідентичності. 

Щоб прискорити асиміляцію всього 
етносу, колонізатор намагається аси-
мілювати його еліту та знищити чи ізо-
лювати непокірних. Так, ще наприкінці 
ХVІІІ ст. козацька еліта перетворилася 
на російських дворян, а Гетьманщина 
стала «Малоросією». Ще більших втрат 
українство зазнало у ХХ ст.: розстріляне 
відродження, голодомор 1932–1933 рр. 
Відбувалося навіть свідоме російщення 
української мови. З метою зближення 
її з російською проводилися так звані 

реформи української мови 1933, 1946 та 
1960 років, які фактично стали проявом 
етноциду. Не випадково перші дві ре-
форми збіглися в часі з голодоморами – 
геноцидом українства. 

Для прискорення асиміляції україн-
ства імперська Росія використовувала 
засіб дискредитації в очах українського 
загалу української національної еліти, 
яка боролася за незалежність України. 
Тому супротивників імперії у ХІХ ст. і на 
початку ХХ ст. називали «мазепинцями», 
у тому числі і Тараса Шевченка, у період 
між Першою та Другою світовими війна-
ми – «петлюрівцями», а в повоєнний час 
і донині – «бандерівцями». 

Українська державність на початку 
ХХ ст. тривала недовго і була знищена 
в результаті агресії з боку більшовиць-
кої Росії за три роки війни. Державність 
латишів, литовців та естонців знищена 
була СРСР протягом декількох днів. Од-
нак 20 років незалежності балтійських 
етносів сприяли ствердженню їхньої 
власної ідентичності. На відміну від ла-
тишів, литовців та естонців, переважна 
більшість українців до 1991 р. усвідом-
лювали, що їхні землі окуповані Росією 
(СРСР). Російська держава формувала 
власну імперську ідентичність, свідомо 
обмежувала і навіть нищила власну іден-
тичність поневолених етносів, у тому 
числі українства. 

Становище росіян як домінантної 
меншості в Україні в добу бездержав-
ності сприяло широкому розгортанню 
процесів мовної та етнічної асиміляції 
українців на власних етнічних землях. За 
визначенням сучасного українського мо-
вознавця Л. Масенко, в умовах бездержав-
ності України російська мова стала для 
українців мовою пристосування, а рідна 
українська – мовою спротиву [5, с. 134]. 

АКТУАЛЬНЕ УКРАЇНОЗНАВСТВО
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На відміну від країн Балтії, де зміни 
етнічного складу та мовної структури 
населення стали результатом масового 
заселення цих країн росіянами та зро-
сійщеними за мовою представниками 
інших етносів, в Україні за радянських 
часів ефективним засобом стало поєд-
нання масових міграцій з асиміляційни-
ми процесами в середовищі українців, 
що найбільш активно відбувалося в міс-
тах, незважаючи на перевагу за чисель-
ністю українців серед усього населення. 

Аналіз статистичних матеріалів пе-
реписів населення України 1989 р. та 
2001 р. переконливо доводить, що інер-
ційний вплив етномовних процесів 
радянської доби полягає насамперед у 
тому, що українська мова залишається 
мовою неповного поширення в усіх ви-
мірах: територіальному, поселенсько-
му, соціальному, віковому, як наслідок 
цього – і в етнічному (в межах україн-
ців) та міжетнічному (мова міжетніч-
них взаємин). У поселенському вимірі 
неповнота її використання виявляється 
в зросійщенні урбаністичного мовного 
середовища українців, насамперед вели-
ких міст. Регіональна специфіка поши-
реності української мови свідчить про 
неповне її територіальне використання 
на Півдні та Сході, а також у великих 
містах центральних областей при збе-
реженні україномовного середовища в 
західних та в сільській місцевості інших 
областей, крім Криму й частково Донба-
су. На основі аналізу статистичних даних 
виявлено таку тенденцію: обмеження 
функціонування української мови в со-
ціальному вимірі полягає насамперед у 
нерівномірному розподілі україномов-
них за рівнем освіти: чим вищим був 
рівень освіти, тим більшим виявлявся 
рівень мовної асиміляції (зросійщення) 

українців. Найбільше асимільовані за 
мовою українці, які мали повну вищу 
освіту, а найменше асимільовані ті, які 
мали початкову освіту. 

Відірваність значної частини укра-
їнців від української мови та культури, 
особливо осіб із вищою освітою, дефор-
мує соціальну структуру українства, руй-
нує стабільність його мовного середови-
ща, негативно впливає на формування 
національної ідентичності всього укра-
їнського загалу. Збереження домінуван-
ня російськомовних на верхніх щаблях 
суспільної піраміди в містах зумовлює 
продовження російщення урбаністич-
ного середовища південних та східних 
областей. Перевага за чисельністю ро-
сійськомовного населення у великих 
містах, передусім в обласних центрах 
високоурбанізованих областей, забезпе-
чує їхнє домінування загалом у Півден-
но-Східній Україні. Це і є безпосереднім 
наслідком доби бездержавності. 

Їхня сутність полягає насамперед у 
тому, що росіяни разом зі зросійщеними 
за мовою українцями та представника-
ми інших етносів, залишаючись у мен-
шості у загальній чисельності населення, 
складають більшість на верхніх щаблях 
суспільної піраміди, у т. ч. й серед осіб 
із вищою освітою, за винятком захід-
них областей. Україномовні становлять 
лише частину творчої, освітянської та 
наукової інтелігенції, однак фактично 
опинилися в меншості серед українсько-
го політикуму та в адміністративному 
апараті і майже зовсім не представлені 
серед фінансово-промислових груп.

На відміну від України, демократич-
ні сили країн Балтії у 1991 р. усунули 
від влади компартійну номенклатуру, 
колоніальну за своєю природою, також 
ними проведено люстрацію та виявлено 
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агентуру КДБ, мігранти, не лояльні до 
нових держав, не отримали громадян-
ства. Нові демократичні уряди взяли 
курс на європейську та євроатлантичну 
інтеграцію, проводили цілеспрямовану 
державну політику щодо подолання на-
слідків колоніального та тоталітарного 
минулого. В Україні при владі залишила-
ся колишня компартійна адміністрація, 
за допомогою якої в умовах грабіжниць-
кої приватизації було створено потужні 
фінансово-промислові олігархічні кла-
ни, для яких Україна значною мірою – 
лише територія, на якій вони отримують 
для себе прибутки. Переважна більшість 
їхніх представників мають російсько-
радянську ментальність і мало схожі на 
справді українську національну еліту. 

З боку значної частини такої псевдо-
еліти, яка лише за назвою є українською, 
спостерігається в кращому випадку бай-
дужість до української мови й україн-
ських цінностей, не є рідкістю випадки 
ворожості у формі прикритої чи замас-
кованої українофобії. Природу цього 
явища розкрила І.Кресіна: «Деякі росі-
яни – громадяни України суб’єктивно 
заперечують свою об’єктивну приналеж-
ність до української нації, не ідентифіку-
ють себе з нею, у них спотворені уявлен-
ня про етнічну та національну спільноти 
та відповідно свідомість.., бо національ-
не суб’єктивно пов’язується з іншою 
нацією-державою – Росією» [6, с.111]. 
На жаль, це явище має масовий харак-
тер і стосується також значної частини 
зросійщених українців, які насправді є 
росіянами за мовою та самосвідомістю. 
Особливо багато таких залишається у 
Криму та Донбасі, з чого і скористалося 
кремлівське керівництво, окупувавши 
Крим та спробувавши створити міфічну 
«Новороссию». 

Соціальний статус та ресурсний по-
тенціал україномовних та російсько-
мовних у незалежній Україні істотно 
різниться, і не на користь перших. Тому 
й за роки незалежності українська мова, 
здобувши формально статус державної, 
фактично нею так і не стала. Хоча чин-
на правова база, що визначає державний 
статус української мови, цілком достат-
ня для забезпечення його реалізації. Го-
ловна причина гальмування цих проце-
сів полягає у відсутності політичної волі 
державного керівництва та активній 
протидії як усередині України, так і ззов-
ні, з боку керівництва Російської Федера-
ції, яка створила на теренах України по-
тужну мережу свого впливу, у тому числі 
і на органи державної влади, включаючи 
і безпекові, а також проросійські партії, 
громадські та релігійні організації. 

Зміни етномовної структури населен-
ня України в добу бездержавності відбу-
лися не внаслідок природних етнічних 
процесів, а стали безпосереднім резуль-
татом довготривалої й цілеспрямованої 
політики царського, а пізніше радян-
ського режиму. Тому й подолання цих 
наслідків не відбудеться «само по собі», 
а стане результатом цілеспрямованої 
державної політики, що повинна про-
водити справді українська національна 
еліта за свідомої підтримки української 
спільноти. А без української національно 
свідомої еліти, як загальнонаціональної, 
так і регіональної, неможлива розбудо-
ва незалежної України. Як переконливо 
свідчить історичний досвід більшості 
країн Центральної та Східної Європи 
(колишніх бездержавних етносів), визна-
чає престиж власної держави та престиж 
державної мови серед загалу, формує 
власну ідентичність у цілому насамперед 
національна еліта. Агресія Росії, окупація 
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нею Криму та частини Донбасу ще раз 
переконливо засвідчує, що і нинішня 
кремлівська влада продовжує проводи-
ти традиційну імперіалістичну політику, 
прикриваючись ідеями «Русского мира», 
де немає місця незалежній Україні. Тому 
консолідація українського загалу в бо-
ротьбі за незалежну Україну, інтеграція 
її до євроатлантичних структур є нагаль-
ним завданням сучасної еліти, яка укра-
їнською має бути не лише за назвою. 

Отже, етнологічні студії посідають 
надзвичайно важливе місце у сучасному 
українознавстві. Дослідження україн-
ської ідентичності минулого та сьогоден-
ня сприяють усвідомленню єдності всьо-
го українства в часі і просторі, сприяють 
розбудові незалежної демократичної 
України. Варто підкреслити також, що 
назріла нагальна потреба запроваджен-
ня українознавства як окремого курсу до 
навчального процесу не лише у середню, 
але й у вищу школу України. Наука та 
освіта сучасної України повинні актив-
но впливати на формування української 
ідентичності молодої генерації україн-
ства та сприяти подоланню інерційних 
впливів доби бездержавності. 
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Протягом останнього десятиліття 
доброякісна вітчизняна інтелектуальна 
продукція, зокрема студії з мікроісто-
рії, історичної антропології, історичної 
демографії, історичної урбаністики, іс-
торичної регіоналістики1 тощо, засвід-
чує, що загалом українські історики до-
лучаються до світових дослідницьких 
новацій. 

Попри це, в українському наративі 
продовжують панувати породжені ще 
за радянської доби історіографічні сте-
реотипи і міфи стосовно різних періодів 
історії України, у тому числі й пізнього 
середньовіччя та ранньомодерної доби. 
Подеколи тези про загарбання україн-
ських земель та поневолення населення, 
1 Про це, зокрема, свідчать як численні семінари 
і конференції, присвячені цим проблемам, так і 
новітні видання Інституту історії України НАН 
України, напр.: Соціум: Альманах соціальної іс-
торії (протягом 2001–2015 рр. вийшло 12 випус-
ків); Повсякдення ранньомодерної України. – Т. 1 
(К., 2012); – Т. 2 (К., 2013), та праці окремих іс-
ториків, напр.: Яковенко Н.  Паралельний світ. 
Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні 
XVI–XVII ст. – К., 2002; Її ж. Дзеркала ідентичнос-
ті. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні 
XVI – початку XVIII ст. – К., 2012; Старченко Н. 
Честь, кров і риторика. Конфлікт у шляхетському 
середовищі. Друга половина XVI – перша полови-
на XVII століття. – К., 2014 та ін.

що входили до складу інших держав, «ти-
тульними націями», посилення експлу-
атації народних мас та закономірність 
їхньої споконвічної боротьби проти 
гнобителів доводяться чи не до абсурду. 
Вочевидь, ці погляди панують не лише 
через нерозуміння самої природи серед-
ньовічних і ранньомодерних державних 
утворень, історичної специфіки понять і 
категорій певної доби, незнання джерел, 
а й через ігнорування новітніх методоло-
гії і тенденцій в розвитку наукової думки. 

Яскравим підтвердженням цьо-
го є «Історія українського селянства» 
у 2-х томах, видана відносно недавно, 
у 2006 р., у 3 і 4 розділах першого тому 
якої повторено характеристики й оцін-
ки радянської історіографії, а висновки 
щодо селянства цілих регіонів, зокрема 
Волині й Київщини, робляться подеко-
ли на підставі інформації щодо восьми 
або взагалі – двох сіл! При цьому автори 
супроводжують свої висновки фразою 
«Узагальнюючи наведений фактичний 
матеріал ... ». Разом з тим останнім ча-
сом опубліковано низку документаль-
них джерел, які дають можливість ство-
рити якісні статистичні вибірки щодо 
величини земельних наділів селянських 

Загалом наука – і це важливо усвідомити – 
полягає не в тому, щоб збирати все, що ми вже знаємо, 

й класифікувати зібране тим чи тим способом. 
Її завдання – зосередитися на чомусь, що нам невідоме, 

й намагатися його розкрити. 
Колінгвуд Робін Дж. 
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дворогосподарств, сільськогосподарсь-
ких знарядь праці, селянських повин-
ностей та інших параметрів стану селян-
ства. 

Соціально-економічне розшарува н-
ня і народні рухи простежуються протя-
гом усієї історії людства, але не в цьому 
полягає головний зміст історії. В радян-
ській науці предмет історії як процес 
життя людей, суспільств і соціальних 
груп, народів і націй підмінявся соціо-
логічними абстракціями, які є умогляд-
ними конструкціями. Життя індивіда 
і колективів, до яких він входив, люд-
ських поколінь з реальними потребами 
й інтересами конкретних людей, їх дум-
ками і бажаннями, пристрастями та емо-
ціями простої людини видавалися на-
стільки дрібними сюжетами порівняно з 
формаціями, класами, масами, що їм не 
приділялося уваги. В загальноприйняту 
понятійну схему реальне людське життя 
не вкладалось, оскільки заважало фор-
маційному аналізу. Повсякдення, тобто 
те, що становить життя людини, в істо-
рію не допускалося. Проте, за виразом 
А. Гуревича, йдеться не про прикрашан-
ня фронтону зведеної радянськими іс-
ториками соціально-економічної будівлі 
орнаментами, йдеться про саму природу 
історичного пояснення, тобто – методо-
логію. 

Отже, потреба модернізації соціогу-
манітарного знання, у тому числі й укра-
їнознавчих студій, залишається актуаль-
ною, що змушує критично поставитися 
до усталених у вітчизняній науці пара-
дигм, які не відповідають сучасним сві-
товим аналогам. Перегляду підлягають 
не лише окремі застарілі стереотипи віт-
чизняної соціогуманітарної думки, а за-
гальні підходи до культурно-історично-
го процесу українського народу загалом. 

Адже тривалий процес ідеологізації іс-
торичної науки призвів до «знелюднен-
ня» минулого, підміни Людини як го-
ловного об’єкта вивчення гуманітарних 
наук соціологічними абстракціями типу 
«класів» і «мас». До числа спрощених, а 
подеколи й взагалі не досліджених досі 
проблем належить комплекс питань, 
пов’язаних із функціонуванням сфери 
соціальної взаємодії та повсякденного 
життя людей, що стосується загалом усіх 
періодів вітчизняної історії, у тому числі 
й ранньомодерної доби. Отже, вітчиз-
няна історіографічна ситуація вимагає 
вивчення багатьох недосліджених або 
малодосліджених проблем, проте нове 
знання має будуватися на новітніх мето-
дологічних засадах, розроблених і опро-
бованих представниками найкращих на-
укових шкіл. 

Упродовж другої половини XX ст. 
у світовій науковій практиці відбулось 
оновлення теоретичних засад і методич-
них підходів, пізнавальних орієнтацій та 
дослідницьких парадигм. Інтелектуаль-
ні пошуки дослідників Західної Європи 
переконують, наскільки якісно епістемо-
логічні новації змінили образ новоєвро-
пейського гуманітарного знання, адже, 
за відомим висловом, той, хто володіє 
епістемологією, контролює усю терито-
рію історії. 

Критичний перегляд концептуаль-
них дослідницьких стратегій, осмислен-
ня необхідності висвітлення взаємодії 
об’єктивних умов, у яких функціонує 
суспільство, і суб’єктивних інтенцій лю-
дей, які його створюють і діють у його 
межах, зумовили заміну старих форм 
соціально-історичного знання. Значне 
розширення дослідницької перспективи 
та тематики наукових досліджень від-
значає британський історик культури, 
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медієвіст Пітер Берк: «Нова хвиля іс-
торіописання ... пропонує новий спектр 
ракурсів, із яких можна заглядати в різні 
історичні періоди, щоб глибше розумі-
ти їх як самодостатні одиниці аналізу, а 
не епізоди телеологічної національної 
історії ... ». Аналізуючи сучасний стан 
української історичної науки, дослідник 
зауважує: «Ці свіжі погляди дуже акту-
альні для української історичної науки 
і можуть стати поштовхом для розду-
мів над питаннями, яких не порушував 
традиційний національний історик. ... 
Адже нові підходи в історіописанні час-
то міждисциплінарні за своєю суттю, а 
отже, передбачають гнучкість офіційної 
таксономії наук та спираються на нову 
методологію, розроблену здебільшого 
за межами історичної науки в надрах ін-
ших суспільствознавчих дисциплін». 

Оновлення теоретико-методологіч-
ного арсеналу, що відбувалось у пово-
єнну добу в західній гуманітарній на-
уці, призвело до перегляду традиційних 
уявлень щодо історичного процесу та 
його пізнання. Розширились предмет, 
проблематика і методи історичного до-
слідження, були розроблені нові ефек-
тивні прийоми аналізу історичних дже-
рел, до наукового вжитку введено багато 
нових історичних фактів. Внаслідок, на 
противагу традиційній історії, яка роз-
глядалась як галузь обмеженого гума-
нітарного знання, прийшла так звана 
«нова історична наука» як аналітична 
міждисциплінарна історія, збагачена 
теоретичними моделями і дослідниць-
кими методами. Про оновлення істо-
ричного знання свідчать такі зрушення: 
центральна тема перемістилася з оточу-
ючих людину обставин на власне саму 
людину в конкретно-історичних ситу-
аціях; на зміну домінуючим проблемам 

економіки прийшли проблеми культури 
та емоційного життя; дослідницька ува-
га перенесена з груп на індивіда; кванти-
фікація явищ поступилася індивідуалі-
зації. Значна трансформація заторкнула 
дослідницькі методи, тож «нову історич-
ну науку» називають подеколи «аналі-
тично орієнтованою», оскільки йдеться 
про використання в історичному дослі-
дженні аналітичних методів, моделей та 
понять інших суспільних наук. 

Головним предметом вивчення «но-
вої історичної науки» є людина в суспіль-
стві. Людина в розумінні «людина-герой» 
стала об’єктом вивчення доволі рано і 
протягом століть пережила кілька під-
йомів і спадів. Проте в середині XIX ст. 
в позитивістській парадигмі конкретна 
особа зникає, історики зосереджують-
ся на вивченні макропроцесів, способів 
виробництва, соціально-економічних 
формацій, макроструктур тощо. В соці-
альному плані увага концентрується на 
таких збірних поняттях, як маси, класи 
і класова боротьба. Розуміючи історію 
як закономірний еволюційний процес, 
об’єктом вивчення стала велика соці-
альна спільнота як соціальна цілісність у 
різних її конфігураціях. Людина як істо-
ричний суб’єкт опинилася поза рамками 
досліджень. 

Переорієнтація цих дослідниць-
ких інтересів найбільш сконцентрова-
но простежується в діяльності відомої 
французької школи «Анналів». Наукові 
принципи (парадигми) були сформульо-
вані її засновниками Люсьєном Февром 
і Марком Блоком, які 1929 р. згуртува-
ли коло однодумців навколо часопису 
«Аннали економічної та соціальної іс-
торії» («Annales d’histoire économique et 
sociale»). Залежно від спрямування ча-
сопис декілька разів перейменовували, 

АКТУАЛЬНЕ УКРАЇНОЗНАВСТВО
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поки не зупинились на теперішній на-
зві – «Аннали. Історія, соціальні науки». 
Блок і Февр здійснили, як інколи назива-
ють, «коперніканський переворот», який 
полягає в наступному. По-перше, вони 
різко протиставили «історію-оповідь» 
«історії-проблемі». Історики-позитивіс-
ти, девізом яких було «тексти, усі тек-
сти, нічого, окрім текстів», переповідали 
зміст історичної пам’ятки – джерела. За 
позитивістською парадигмою, історик 
«відображає» зміст джерела, яке розумі-
лося дійсним змістом самої історії. Тож, 
у разі дотримання правил внутрішньої і 
зовнішньої критики щодо встановлення 
автентичності джерела, воно розгляда-
лось як відкрите «вікно в минуле». За-
стосування такого методу надавало мож-
ливість відтворити подієву, політичну 
історію, однак аналіз економічних, соці-
альних та ментальних структур за такого 
підходу був відсутній. 

«Анналісти» висунули нову, зовсім 
іншу, концепцію діяльності історика. За 
їхнього підходу, історик не є рабом дже-
рела. Історик має формулювати наукову 
проблему, яка домінує в дослідженні, ви-
значає відбір джерел та власне бачення 
аналізу віднайденого матеріалу. Щодо 
наукових проблем, то Блок і Февр вва-
жали, що питання, які постають перед 
дослідниками, диктуються сучасним їм 
життям, оскільки суспільство неминуче 
звертається до свого минулого, а історик 
виконує роль посередника в цій культур-
ній комунікації. Соціальна значимість 
професії історика полягає у встановлен-
ні через історичне джерело контактів з 
людьми минулих часів, і в цьому діалозі 
сучасних людей з людьми іншої куль-
тури і доби є смисл діяльності істори-
ка. Саме у зв’язку з цим Л. Февр писав, 
що кожна епоха створює свій Рим, свої 

Афіни, тобто своє уявлення про історич-
не минуле. 

З кінця 50-х років XX ст. у межах 
«нової історичної науки» як самостій-
ний напрямок формується так звана 
«нова соціальна історія», методологічні 
засади якої були сформульовані й опро-
бовані в творчості М. Блока і Л. Февра 
та розвинуті їхніми наступниками. По-
ступово «нова соціальна історія», яка 
ставить своїм завданням пізнання істо-
рії як складного процесу соціальної вза-
ємодії різних макро- і мікросоціальних 
груп, стала одним із найуспішніших на-
прямів світової історіографії другої по-
ловини XX ст. Саме становлення «нової 
соціальної історії» пов’язують з інтен-
сивним процесом оновлення методоло-
гічного арсеналу історичної науки, що 
розгорнувся у повоєнний час. Звісно, 
«нова соціальна історія» виникла не на 
порожньому місці, їй передувала трива-
ла стадія кристалізації, так би мовити, 
класичної соціальної історії. Як напрям 
дослідження соціальна історія має влас-
ну історіографічну традицію, що влучно 
зауважив французький історик Антуан 
Про. Говорячи про модель соціальної іс-
торії, яка тривалий час панувала в істо-
ріографії Франції, він писав: «Зрозуміти, 
як на практиці поєднуються структура 
і подія, аналіз взаємозв’язків та пошук 
причин, дозволяє приклад соціальної іс-
торії ... . Я маю на увазі соціальну історію 
в широкому розумінні – як довготрива-
лу традицію, що тягнеться від Вольтера 
і Гізо до Лабруса і Броделя і що охоплює 
таких істориків, як Мішле, Фюстель, Тен, 
Сеньобос, Блок, Лефевр та ін.».

Вже сама назва напряму засвідчує, 
що з самого початку соціальна історія 
виникла на міждисциплінарній осно-
ві, на зближенні історії і соціології. Як 
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самостійна галузь наукового знання со-
ціологія заявила про себе ще в першій 
половині XIX ст. Першим, хто дав назву 
новій науці про суспільство та окреслив 
специфіку її предмета, був французький 
філософ, довголітній секретар теорети-
ка утопічного соціалізму графа Клода 
Анрі де Сен-Сімона (1760–1825) Огюст 
Конт (1798–1857), який одночасно був 
засновником і філософії позитивізму, 
яка справила величезний вплив на роз-
виток світової історіографії. Складаючи 
у 1822  р. план наукових робіт, необхід-
них для реорганізації суспільства, оби-
два вчені прийшли до ідеї створення 
особливої науки про суспільство, яка 
спиралася б на об’єктивні спостережен-
ня, як це було прийнято у природничих 
науках. Намагаючись подолати умогляд-
ність (характерний для ідеалістичної фі-
лософії спосіб осягнення істини на під-
ставі самого лише «чистого мислення») 
у науках про суспільство, у тому числі в 
історії, Конт поставив за мету побудува-
ти історію винятково на точних і пере-
вірених фактах. Розвиваючи слідом за 
Сен-Сімоном ідею про інтелектуальну 
еволюцію, яка визначає розвиток сус-
пільства, він проголосив, що винайшов 
«великий основний закон» розвитку 
людства. Прагнення пояснити будь-які 
зміни у природі й суспільстві за допомо-
гою універсального принципу привели 
його до думки, що розвиток людського 
розуму проходить три стадії: 1) теологіч-
ну, зміст якої розкривається у міфологіч-
но-релігійному мисленні, коли усі явища 
пояснюються на підставі релігійних уяв-
лень; 2) метафізичну, коли надприродні 
чинники пояснення природних явищ 
замінюються «сутностями» і «причина-
ми» земного походження, тобто пере-
важає абстрактне мислення і людина 

оперує абстрактними схемами; 3) пози-
тивну, коли на основі емпіричного ви-
вчення явищ природи встановлюються 
закони взаємодії, а теологічне і метафі-
зичне розуміння світу пояснюється при-
родними законами. На його думку, саме 
на останній, позитивній, стадії виникає 
наука про суспільство, яка відкриває 
перспективу вдосконалення його органі-
зації на засадах раціонального. Головна 
ідея полягала в тому, що істинне знання 
про дійсність може бути отримане лише 
дослідним позитивним шляхом. Свої ви-
сновки О. Конт оприлюднив головним 
чином у 6-томному «Курсі позитивної 
філософії» (1830–1842) та 4-томному 
«Заповіті Огюста Конта». 

Співвідношення історичної науки і 
соціології, за Контом, полягало в тому, 
що історична наука мала накопичувати 
емпіричний матеріал, збирати факти, 
а соціологія давати впорядковану кар-
тину історичного поступу. Він вважав 
соціологію, яку називав «соціальною фі-
зикою», однією з теоретичних наук, яка 
так само, як астрономія, фізика, хімія чи 
біологія, вивчає фундаментальні закони, 
але не природи, а соціуму. Термін «со-
ціологія» (фран. «sociologie») було утво-
рено шляхом поєднання латинського 
слова «societas» – cуспільство з грецьким 
словом «logos» – слово, поняття, вчення. 
Надалі терміном «соціологія» стали по-
значати науку про суспільство. 

Разом з цим намагання визначити де-
фініцію соціальної історії наштовхується 
на складнощі. Так само важко означити 
і предмет соціальної історії, оскільки в 
межах загальної дефініції – як історія со-
ціальних структур, процесів і явищ – діа-
пазон тематики на практиці як розширю-
ється, так і звужується. Найважливішою 
відмінною рисою соціальної історії як 
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галузі історичного знання є її дивовиж-
на здатність адаптуватися до тих змін, 
які відбуваються в інтелектуальному се-
редовищі. На різних етапах дана наукова 
дисципліна неодноразово опинялася пе-
ред необхідністю перевизначення свого 
предмета та рішучого оновлення моде-
лей дослідження. Така сприйнятливість 
дозволила протягом десятиліть виявити 
різноманітність можливих форм історії 
соціального. Ця якість знайшла вияв і в 
концепціях ранніх позитивістів, і в істо-
рико-матеріалістичній концепції, і в со-
ціально-економічній історіографії кінця 
XIX – першої половини XX ст. 

Позитивістської методології дотри-
мувалася більшість європейських істо-
риків другої половини XIX ст. Найбіль-
ше послідовників Конта було у Франції, а 
серед них такі видатні, як Г. Моно, Фюс-
тель де Куланж, П. Ренан. Класичним 
зразком позитивістської методології 
став опублікований у 1898 р. підручник 
історичного методу «Вступ до вивчення 
історії», який підготували професори 
Сорбонни Шарль Ланґлуа (1863–1929) 
і Шарль Сеньобос (1854–1942). Автори 
зосереджували увагу на методах збору 
і опрацювання історичних документів, 
проте застерігали від широких узагаль-
нень та виведення історичних законів, 
залишаючи це соціологам. 

На схилі XIX – XX ст. відбулося за-
вершення класичного, так званого тео-
ретичного, періоду розвитку соціології і 
становлення нового етапу – прикладної 
соціології, вивчення соціальних фактів 
у конкретних ситуаціях, тобто на емпі-
ричному рівні. Найбільш видатними по-
статями в соціології цієї доби були Еміль 
Дюркгайм (1858–1917), якого вважають 
засновником французької соціологічної 
школи, італійський економіст і соціолог 

Вільфредо Парето (1848–1923), амери-
канський філософ і соціолог Джордж 
Герберт Мід (1863–1931), які заклали 
підвалини того напряму, який сьогодні 
має назву «нова соціальна історія». Кож-
ний із них причетний до методологічної 
революції в соціології, внаслідок якої 
відбулося її вивільнення від однобічних 
натуралістичних уявлень та спрямуван-
ня дослідницького інтересу на соціальну 
взаємодію людей. Принципові коректи-
ви до розуміння фундаментальної про-
блеми взаємозв’язку між економікою і 
суспільством вніс німецький історик, со-
ціолог і філософ Макс Вебер (1864–1920), 
якого називають «Галілеєм соціально-
наукового пізнання». Він, зокрема, до-
вів, що питання про первинність чи вто-
ринність економічних відносин взагалі 
лежить поза межами можливостей емпі-
рично-наукового обґрунтування. У пра-
ці «Протестантська етика і дух капіталіз-
му», написаній протягом 1903–1904 рр., 
завдяки якій Вебер здобув широку попу-
лярність, він дає пояснення механізмів 
впливу релігійних мотивацій особистос-
ті на її економічну поведінку. Головна 
ідея соціології Вебера полягає в тому, що 
раціональність є засадничим духом капі-
талістичного суспільства. Його ідеї мали 
значний вплив на економічну, суспільну 
та історичну думку, особливо в добу так 
званого «веберівського ренесансу», який 
відбувався протягом 1970–1980-х років. 

На першому етапі зародження і 
розвитку соціальна історія ставила за-
вданням вивчення окремих соціальних 
інститутів, зокрема таких, як держава, 
право, мораль, та соціальних процесів і 
великих суспільних груп – класи, народ, 
нація. Внесок Блока і Февра полягав у 
тому, що вони переорієнтували об’єктне 
спрямування соціальної історії. Вони та 
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їхні послідовники визначили об’єктом 
не національну державу, а суспільство: 
феодальне суспільство, аграрне, інду-
стріальне тощо. Згідно з концепцією, 
якої дотримується історик, розгляда-
ються і структура, і соціальні групи, і 
соціальні взаємозв’язки відповідно до 
типу суспільства. Так, Блок у досліджен-
ні «Феодальне суспільство» за системо-
утворюючі чинники обрав стосунки вза-
ємозалежності, тож відповідно перший 
том називається «Утворення зв’язків 
залежності», а окремі структурні части-
ни тому виступають під назвами «Умови 
життя і ментальна атмосфера», «Зв’язки 
людини з людиною», «Кревні зв’язки», 
«Васальна залежність і феод», «Зв’язки 
залежності в нижчих класах». Том дру-
гий має назву «Класи та управління 
людьми». 

На думку Блока, предметом історич-
ного дослідження є «людина та її дії, ... 
точніше – люди», далі він уточнює – люди 
у часі, тобто суспільна людина – людина 
в соціальній групі, у суспільстві. Розумі-
ючи, що історію неможливо утиснути в 
рамки фізичних закономірностей, Марк 
Блок сперечався з контівською схемою 
світу, оскільки послідовники Конта, вва-
жаючи, що як аналітичне знання історія є 
зовсім молодою, свідомо намагалися за-
лишити за межами науки про людей чис-
ленні факти реального людського життя, 
у тому числі пов’язаного з інтимно-осо-
бистісною сферою. Адже, підкреслює 
Блок, людські факти за своєю сутністю 
є дуже тонкими феноменами, через що 
багато з них не піддаються математич-
ному виміру. Він виступав проти штуч-
ного поділу людини на «homo religiosus», 
«homo oeconomicus» та «homo politicus», 
оскільки історія покликана вивчати лю-
дину в єдності всіх її соціальних проявів. 

Проте, щоб вивчити людину, необхідно, 
перш за все, по можливості вивчити се-
редовище, в якому існували люди: при-
родні умови, засоби комунікації, обмін, 
стан техніки. Не можна претендувати 
на розуміння людей, не знаючи, як вони 
себе відчували. Тому історик не може не 
ставити питань про щільність населення 
в добу, яку вивчає, тривалість життя, фі-
зичний стан людини, гігієнічні умови, в 
яких він жив, тощо. 

На межі 70 – 80-х років XX ст. в со-
ціальній історії відбувається перехід від 
соціально-структурної до соціально-
культурної історії. Помітну роль у пе-
реорієнтації історичних студій відіграв 
«антропологічний переворот» («куль-
турно-антропологічний переворот»), 
шо висунув на перший план вивчення 
культурного механізму соціальної вза-
ємодії в різних спільнотах та сприяв по-
ширенню методів культурної антропо-
логії, соціальної психології, лінгвістики. 
Культура є невід’ємною характеристи-
кою людини як соціальної істоти і не-
розривно пов’язана з соціальною пове-
дінкою індивідів та сформованих ними 
локальних груп. Але кожний індивід за-
своює картину світу залежно від освіти, 
виховання, соціальної належності, осо-
бистих якостей, віку тощо. Отже, своєю 
чергою, поведінка людини відповідає не 
лише об’єктивним реаліям їхнього існу-
вання, а й картині світу, що нав’язана ін-
дивіду культурою. Йшлося про переорі-
єнтацію «від соціальної історії культури 
до культурної історії соціального», або 
«до культурної історії суспільства», що 
передбачає конструювання соціально-
го буття за посередництвом культурної 
практики. Головне завдання дослідника 
полягає в тому, щоб з’ясувати і показа-
ти, яким чином суб’єктивні уявлення, 
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думки, здібності, інтенції індивідів діють 
у просторі можливостей, обмеженому 
об’єктивними, створеними попередньою 
практикою колективними структурами. 

Це спричинило зміну об’єкта і пред-
мета дослідження, спрямувавши увагу 
на сферу свідомості, інтелекту, культур-
них феноменів. У центрі уваги опини-
лися такі явища, як «історія менталь-
ностей», «історія ціннісних орієнтацій», 
людських бажань і прагнень, «історія по-
всякдення», інтелектуальної діяльності 
або того пласту свідомісних процесів, що 
отримали назву «внутрішньої історії», 
на відміну від подієвої – «зовнішньої». 
У 1970–1980-х рр. нова історія набула 
популярності серед істориків багатьох 
країн. Серед найбільш резонансних тво-
рів цього плану є праці: Ле Руа Лядюрі 
«Монтайю, окситанське село у 1294–
1324  рр.» (1975 р.), Філіп Ар’єс «Нарис 
смерті на Заході» (1975 р.), Жак Лє Гофф 
«Середньовічний світ уяви» (1985 р.). 

Формується інтерес до мікроісторії, 
повернення від позаособистісних струк-
тур до індивіда та аналізу конкретних 
життєвих ситуацій. Тривалий час у соці-
альній історії «по-французьки» перевага 
віддавалась вивченню масивних блоків, 
пріоритет отримав кількісний підхід, 
значні часові відтинки давали можли-
вість спостерігати глобальні трансфор-
мації. Це визначило і певну процедуру 
дослідження, методика якої зберігалася 
також протягом довгого часу. Напри-
кінці 70 – 80-х років минулого століття 
ця модель соціальної історії вступила 
в період кризи, що викликало необхід-
ність переосмислення макроісторичного 
підходу, на зміну якому прийшов новий 
підхід – мікроісторичний. Суттєве по-
няття мікроісторії – це зміна масшта-
бів аналізу. Мікроісторія не становить 

систему якихось певних правил, школу 
чи автономну дисципліну. Це народже-
ний історіографічною практикою метод і 
в повному розумінні дослідницький екс-
перимент. Висхідним принципом мікро-
історії стала зміна масштабу спостере-
ження, що забезпечило абсолютно нові 
результати і призвело до трансформації 
змісту самого об’єкта, а масштаб став за-
собом особливої стратегії пізнання. Мі-
кроаналіз знаменував відхід від макро-
масштабних досліджень, формулюючи 
іншу мету, методи, інструментарій і про-
цедуру соціально-історичного аналізу. 
Розширилося саме поняття «соціальна 
історія»: разом із класами, станами та 
іншими великими групами людей соціо-
логи перейшли до вивчення соціальних 
мікроструктур – родина, домогосподар-
ство, парафія, громада, інші спільноти 
і корпорації. Тут виявився антрополо-
гічний підхід, де перевага надається ін-
дивідуальному: якщо раніше вивчався 
колективний досвід, то тепер прослідко-
вуються індивідуальні долі. Суспільство 
не геометрична фігура, а доводи в істо-
рії – це не доводи теорем, зазначав Блок. 
Адже в історії, на відміну від природи, 
регулярне виступає виключно крізь 
приватне, особисте. Завдяки цьому роз-
крилась значно складніша картина соці-
альних структур, страт і груп, що глиб-
ше висвітлювало характер соціальних 
суперечностей, політики держави, ролі 
церкви, різних форм ідеології тощо.

Однак мікроісторики не обмежу-
ються лише фактичним звуженням, пе-
ретворюючи його на епістемологічнй 
принцип, оскільки відштовхуються від 
поведінки індивіда в реконструкції мо-
дальностей соціального об’єднання/
роз’єд нання. Адже особистісні або сі-
мейні стратегії не є випадковими і 
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незалежними, вони соціалізовані, тож 
є невіддільними від існуючих у соціумі 
стосунків. Разом із цим перед історика-
ми постала нова проблема: обмежуючи 
поле спостереження, дослідник отримує 
значне число нових, точніших, даних, які 
створюють іншу соціальну картографію, 
проте її обмеженість важко піддається 
узагальненню. Це зобов’язує історика 
виробити особливу логічну процедуру, 
згідно з якою він має інтерпретувати до-
сліджуваний ним матеріал. Не випадко-
во сам Блок часто починав свої праці із 
«зауважень про метод». 

Процес розвитку «нової соціальної 
історії» пов’язаний також із запозичен-
ням істориками методів і прийомів ін-
ших наук. Зокрема, в економіки було за-
позичено квантитативні методи, вплив 
політичної історії виявився у зміщенні 
дослідницького інтересу від вивчення 
історичних подій, особистостей та окре-
мих конфліктів до дослідження полі-
тичних структур, їх функціонування та 
еволюції в соціальному контексті, у со-
ціології – проблематику, зокрема дослі-
дження проблем масової свідомості і по-
ведінки, а також використання традицій 
різних шкіл локальної історії та історич-
ної географії. Серед інших притаманних 
соціальній історії рис дослідники відзна-
чають міждисциплінарний принцип. 

Попри те, що в 70-х роках XX ст. 
школа «нової соціальної історії» вела 
перед у методологічному оновленні іс-
торіографії, сам предмет дослідження 
був доволі розмитим, оскільки соці-
альна історія вивчала як конкретні со-
ціальні явища, так і соціальні групи та 
робочі рухи, життя маленьких поселень 
і сільських громад і в той же час такі уні-
версальні інститути, як школи, церква, 
секти тощо. Одночасно досліджувались 

історія обширних територіальних про-
сторів, масові соціальні рухи, прояви 
насилля, соціальні кризи тощо. «Нова 
соціальна історія» у добу становлен-
ня захопилася конструюванням майже 
всіх аспектів минулої соціальної реаль-
ності, інтегруючи багато елементів сис-
теми культури і системи особистості, 
провокуючи розширення предметного 
поля історичних досліджень. Лише на-
прикінці 70-х років широке тлумачення 
соціальної історії почало поступово зву-
жуватись внаслідок виділення окремих 
субдисциплін, таких як: «демографічна 
історія», «робітнича історія», «жіноча 
історія», «гендерна історія», «історія ди-
тинства» та ін. 

1970–1980-ті роки стали бумом по-
яви конкретних соціально-історичних 
досліджень, які зробили справжній про-
рив у вивченні індивідуальної і колек-
тивної поведінки і свідомості. Поруч із 
традиційними напрямками з’явилися 
такі, як історична демографія, історична 
географія, історична екологія, етноісто-
рія, історична антропологія, історична 
психологія, історична соціологія та ін., 
в кожному з яких виділялися свої власні 
дослідницькі поля та сформувалися вну-
трішні відгалуження, як, наприклад: іс-
торія родини, історія міста, історія осві-
ти, історія дозвілля, історія дитинства, 
історія сексуальності, соціальна історія 
медицини, історія злочинності, історія 
конфліктності, історія соціальних ру-
хів тощо. В методологічному плані ста-
ло зрозумілим, що осягнути історичну 
реальність доволі складно, це вимагає 
міждисциплінарного підходу та тісного 
співробітництва між різними спеціалі-
заціями. В теоретичному плані спосте-
рігається тенденція від об’єктивістської 
до суб’єктивістської концепції науки, від 



61Українознавство №2 (55) 2015

Ворончук І. «Нова соціальна історія» та перспективи...

позитивізму до герменевтики, від кіль-
кісних методів до якісних.

Провідною галуззю конкретних до-
сліджень «нової історичної науки» ста-
ла соціальна історія так званих верств 
населення «без історії». Важливу роль у 
переорієнтуванні предмета соціальної 
історії та поглибленні її спеціалізації мав 
рух «за історію знизу», що сприяв дифе-
ренції виділення таких субдисциплін, 
як «нова робітнича історія», «історія жі-
нок», «селянські дослідження» Ці галузі 
міждисциплінарної історії охопили все 
широке поле соціальної історії, що ство-
рює можливості узагальнення внаслідок 
розкриття численних каузальних, функ-
ціональних і мотиваційних зв’язків між 
різноманітними явищами минулого. 

Зовсім недавно, протягом останніх 
30-ти років, сформувався гендерний на-
прямок історичних досліджень, хоча сам 
«gender» як «система стосунків», яка є 
підставою стратифікації суспільства за 
ознакою статі, вживається у західних 
гуманітарних науках значно довше. На-
разі гендерна історія охоплює не лише 
історію жінок («історичну феміноло-
гію»), а й історію чоловіків («історич-
ну андрологію»), а також історію усіх 
соціальних ієрархій і взаємостосунків, 
заснованих на соціально-статевих (ген-
дерних) відмінностях. Про зміст понять 
«гендер» і «гендерні дослідження» досі 
ведуться дискусії, оскільки гендер роз-
глядають і як ідеологічний конструкт, 
і як матрицю провладних стосунків, і 
як соціальний інститут, і як суспільний 
статус. Більшість дослідників поділяє 
погляд на «гендер» як систему стосун-
ків, яка є основою стратифікації суспіль-
ства за статевою ознакою. Нині гендер, 
який визнано важливим виміром соці-
уму, слугує опису соціально визначених 

характеристик чоловіків і жінок, тож 
цю категорію називають ще соціокуль-
турною статтю. Гендерний підхід перед-
бачає діалог статей у плані реконструк-
ції історичного розвитку з урахуванням 
форм їх взаємодії і взаємодоповнення. 

Якщо під час зародження фемініс-
тичного руху середини XIX – початку 
XX ст. ставилися питання рівності прав, 
що базувалися на поглядах рівності ста-
тей, то феміністки другої хвилі у 60-х 
роках XX ст. вимагали визнання само-
стійності жіночої особистості. Вони 
сприяли формуванню жіночої самосві-
домості, підкреслювали відмінність між 
чоловіками і жінками. В центрі уваги 
гендерологів опинилися не лише норми, 
стереотипи, ідентичності, а й інститути 
соціального контролю, що регулювали 
нерівний розподіл матеріальних і духов-
них благ, влади і престижу в масштабах 
цілого суспільства, класу, групи тощо. 
Як фундаментальна складова соціаль-
них зв’язків гендер дозволяє створю-
вати, підтверджувати та відновлювати 
уявлення про «чоловіче» і «жіноче», 
наділяти владою одних (як правило, чо-
ловіків) та підпорядковувати (суборди-
нувати) інших (напр., жінок, сексуальні 
меншини тощо). Прихильники напряму 
вважають, що гендерний підхід має вра-
ховуватись у будь-яких соціальних до-
слідженнях. 

Одночасно в межах соціальної істо-
рії виник новий напрям під назвою «іс-
торія повсякдення», головним предме-
том якого є щоденне життя «маленьких 
людей» − безіменних учасників історич-
ного дійства. Прибічники цього напряму 
намагаються зрозуміти й проаналізува-
ти мінливий світ сприйняття, пережи-
вання, поведінку людей, вплив на них 
різних соціальних структур і процесів. 
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Принципова специфіка «історії повсяк-
дення» полягає у двох особливостях. 
По-перше, це інтерес до «суб’єктивної 
сторони історії», по-друге, намагання 
побачити ці процеси «зсередини», через 
зрозуміння притаманних цьому життю 
ідей. Історія повсякдення має справу 
з подіями і процесами, які щодня по-
вторюються в діях та думках людини і 
створюють міцний фундамент її життя 
і діяльності. Історія повсякдення, яка 
з’явилась в останні десятиліття, викорис-
товуючи передові дослідницькі методи і 
методологію, передбачає відтворення 
особистого досвіду і форм самостійної 
поведінки індивіда. При цьому індивіди 
розглядаються не як автономні особи, 
а як особистості в системі соціальних 
стосунків і культурних норм, а людські 
дії, таким чином, не відділяються від 
контексту. Такий підхід робить історію 
повсякдення доволі складною конструк-
цією, яка синтезує різні системи соціаль-
ної реальності. Можливо, саме внаслідок 
складності і багатоплановості історія по-
всякдення є доволі пізнім явищем в іс-
торичному знанні. 

Тож нова соціальна історія відкри-
ває широкі перспективи для дослідни-
ків-українознавців. Інститут україно-
знавства може взяти на себе ініціативу 
щодо розгортання широкої програми 
студій з вивчення людини українського 
суспільства різних часових меж (рамок) 
у її взаємозв’язках і стосунках. Дослід-
ницької уваги заслуговують окремі осо-
би і локальні спільноти нижчого рівня, 
ніж класи, нації і держави. Відкриваєть-
ся дослідницьке поле для переходу від 
вивчення макропроцесів до аналізу соці-
альних мікроструктур на рівні окремих 
соціальних страт і численних локальних 
ідентичностей та груп всередині них. 

Так, на нашу думку, панівну шляхетську 
верству XIV – XVIII ст. варто вивчати на 
рівні таких локальних груп, як клано-
во-родинні, клієнтельні, професійні, а 
серед останньої категорії можна виокре-
мити лицарсько-боярські, шляхетсько-
зем’янські, групи різного рівня уряд-
ників, зокрема канцелярcьких установ 
(старост і підстарост, воєвод, суддів, 
підсудків, адвокатів, писарів та підпис-
ків, возних) і магнатських резиденцій, 
служебників маєтків та особистих пан-
ських слуг, служителів церкви, чернець-
кі спільноти тощо. Мотиваційні джерела 
соціальної поведінки різних соціальних 
груп варто шукати на перетині індиві-
дуального і колективного, свідомого та 
підсвідомого.

Маючи на увазі Францію, Люсьєн 
Февр свого часу писав: «… у нас немає 
історії Любові! Немає історії Смерті. Не-
має ні історії Жалощів, ні Жорстокості. 
Немає історії Радості». Проте інтенсив-
ний пошук французькими дослідниками 
нових теоретичних засад і методичних 
підходів сприяв вивченню цих вкрай 
цікавих і важливих проблем. А історич-
на демографія за цей час із допоміжної 
галузі соціально-економічного аналізу 
перетворилася на один із напрямів іс-
торичного синтезу, з описової історії 
народонаселення на аналітичну історію 
багатоаспектних за своєю сутністю де-
мографічних процесів і стала складовою 
частиною історичної соціології або со-
ціальної історії в широкому розумінні 
слова. Українські дослідники лише при-
ступають до з’ясування на українсько-
му матеріалі таких проблем, як модель 
шлюбу, взаємини та емоційні стосунки 
рідних і близьких родичів, прояви любо-
ві й ненависті, уявлення про дитинство 
і старість, ставлення до дітей і людей 
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похилого віку, таких соціальних прак-
тик, як заміжжя, одруження, виховання 
дітей, опікунство над дітьми і людьми 
похилого віку, релігійні та чернецькі 
тощо. Важливими видаються не дослі-
джені поки що гендерні проблеми, зо-
крема, цікаво дослідити, як виявлялися 
рольові функції чоловіків і жінок у ро-
дині і соціумі, відмінності та особливості 
виховання дітей різної статі тощо. 

У повсякденній проблематиці необ-
хідно звернути увагу на матеріальний 
і соціальний виміри буденного життя 
звичайної рядової людини, на її оточен-
ня, щоденні сподівання, радощі, турботи 
і страхи, про що ми практично не зна-
ємо. Доцільно започаткувати мікроіс-
торичні дослідження, присвячені окре-
мим українським родам та постатям, не 
обов’язково видатним, та прослідкувати 
на індивідуальному досвіді рядових лю-
дей перебіг повсякденних подій і вплив 
на їхню долю тогочасних глобальних 
явищ і катаклізмів. Мікроісторичні до-
слідження мають заторкнути й локальну 
історію, яка розгалужується на міську 
і сільську. Під нею розуміють не крає-
знавство, а «зібрання локального істо-
ричного досвіду», тобто місцевий зріз 
національної історії. 

Варто розробити проект написання 
історичних портретів видатних укра-
їнців, які зробили значний внесок в іс-
торію і культуру не лише України, а й 
інших країн світу. Адже багато україн-
ських діячів фігурують у довідниках, ен-
циклопедіях, історичних працях інших 
країн і народів, які привласнили їх собі. 
Очевидно, прийшов час повернути на-
ших видатних співвітчизників Україні, 
оскільки більшість із них були справ-
жніми патріотами. Потрібно започат-
кувати підготовку біобібліографічного 

довідника про видатних діячів україно-
знавчої науки з глибоким аналізом їхніх 
дослідницьких ідей та методів, які поде-
коли випереджали час і йшли попереду 
найвідоміших сьогодні іноземних шкіл 
не лише в розвитку історичної думки, а 
й історіографічної практики. 

Зміна спрямування українознавчої 
науки допоможе перейти від ідеологіч-
ної кон’юнктури до високоінтелектуаль-
них наукових досліджень. Насамкінець 
варто наголосити: нове знання має буду-
ватися не на умоглядних конструкціях, 
а виключно на новій широкій докумен-
тальній основі, що потребує копіткої і 
ретельної евристичної пошукової робо-
ти в архівних зібраннях. 
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Соціально-економічне розшарува н ня і народні рухи про-
стежуються протягом усієї історії людства, але не в цьому 
полягає головний зміст історії. В радянській науці предмет 
історії як процес життя людей, суспільств і соціальних груп, 
народів і націй підмінявся соціологічними абстракціями, які 
є умоглядними конструкціями. Життя індивіда і колекти-
вів, до яких він входив, людських поколінь з реальними 
потребами й інтересами конкретних людей, їх думками і 
бажаннями, пристрастями та емоціями простої людини ви-
давалися настільки дрібними сюжетами порівняно з фор-
маціями, класами, масами, що їм не приділялося уваги. В 
загальноприйняту понятійну схему реальне людське життя 
не вкладалось, оскільки заважало формаційному аналізу. 
Повсякдення, тобто те, що становить життя людини, в істо-
рію не допускалося. Проте, за виразом А. Гуревича, йдеть-
ся не про прикрашання фронтону зведеної радянськими 
істориками соціально-економічної будівлі орнаментами, 
йдеться про саму природу історичного пояснення, тобто — 
методологію. 

Отже, потреба модернізації соціогуманітарного знання, 
у тому числі й українознавчих студій, залишається акту-
альною, що змушує критично поставитися до усталених у 
вітчизняній науці парадигм, які не відповідають сучасним 
світовим аналогам. Перегляду підлягають не лише окремі 
застарілі стереотипи вітчизняної соціогуманітарної думки, 
а загальні підходи до культурно-історичного процесу укра-
їнського народу загалом. 
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Галицька постійно діюча археоло-
гічна експедиція Інституту археології 
НАН України, Івано-Франківського 
краєзнавчого музею, Прикарпатського 
університету та Національного заповід-
ника «Давній Галич» у 1999 р. продовжи-
ла дослідження Крилоського городища 
(с.  Крилос, Галицький р-н, Івано-Фран-
ківська обл.), а саме ділянки поруч із 
«Митрополичими палатами».

Роботи проводилися з 1 червня по 
жовтень 1999  р. за участю студентів-
практикантів ІІ курсу історичного фа-
культету Прикарпатського університету 
(керівник практики І. Кочкін). У роботі 
експедиції брали участь науковці М. Ву-
янко, Н.  Палійчук Івано-Франківського 
краєзнавчого музею (відділ археології) 
та О. Мельничук з Національного запо-
відника «Давній Галич».

У зв’язку із впорядкуванням площі 
Крилоського городища та споруджен-
ням деяких тимчасових будівель до 
святкування 1100-ліття Галича (1998 р.) 
виникла потреба дослідження ділянки 
поруч із «Митрополичими палатами» 
(суч. приміщення музею). Розкоп роз-
міром 12х20 м було закладено в 17 м на 
південний захід від музею і 4 м від розко-
пу №5. Розкопом фактично була охопле-
на площа на всю ширину спланованого 
основного валу дитинця Крилоського 
городища, що свого часу (Х–ХІІІ ст.) під-
німався над глибоким яром (ровом), 

який спадав убік  р. Лукви. Практично 
наш розкоп шириною 24 м був попереч-
ним розрізом валу і паралельним роз-
різу, зробленому нами в 1994–1995  рр. 
(дещо нижче у північно-західній частині 
городища). Відразу зазначимо, що верх-
ня частина валу була повністю знівельо-
вана, а земля зсунута в яр-рів. Точніше, 
на його правий північний берег.

У центральній ділянці розкопу, 
кв.  3-5/АЕ, на глибині 0,20–0,40 м під 
насипною глиною відкрито суцільний 
шар, викладений великою річною галь-
кою. Шар кам’яної вимостки поступово 
і плавно понижувався в північному на-
прямку до внутрішньої площі дитинця 
на глибину 3,30 м від верхньої точки 
кам’яної викладки в центрі валу. Вер-
шина кам’яної викладки валу у кв. 4-5 
була зруйнована, а камінь вибраний на 
площі шириною 2–3 м.  На північному 
схилі валу викладка збереглась майже 
повністю. Дальні розкопки показали, що 
кам’яна вимостка закривала більш ран-
ні конструкції валу з керамікою фракій-
ського гальштату. Звідси випливає, що 
кам’яна вимостка давньоруського часу 
(приблизно Х ст.) перекривала в цій час-
тині оборонні укріплення більш ранньо-
го часу (валу фракійського гальштату). 
Наші спостереження збігаються з дани-
ми розрізу цього валу 1994–1995 рр., де в 
основі валу була знайдена кераміка фра-
кійського гальштату.

Bohdan TOMENCHUK
Candidate of Historical Sciences, associate professor of Chair of Archaeology and Ethnology, 
V. Stefanyk Carpathian National University

Annotation. � e article considers the � eld studies of Ancient Halych (Krylos hillfort) conducted in 
June–October 1999 by archaeological expedition under the direction of V. Baran and B. Tomenchuk. In 
Krylos hillfort the exploration of area around «metropolitan chambers» was continued.
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artifacts. 
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Було встановлено, що кам’яна ви-
мостка поставлена безпосередньо на 
глиняному шарі попереднього валу доби 
фракійського гальштату. В Х  ст. про-
ведено відповідне нівелювання решток 
фракійського валу. Зроблена підсипка з 
темної землі товщиною 0,20 м і на цьому 
рівні зроблена кам’яна вимостка, яка ста-
ла основою конструкції валу Х–ХІІІ ст.

У Х ст. кам’яна вимостка була підси-
пана шаром глини товщиною до 0,20 м і 
задернована. Всі наступні підсипки, які 
ще сьогодні сягають 3–3,5 м, споруджені 
вже в ХІІ–ХІІІ ст. Можна припустити, що 
зміцнення оборонної системи Крилось-
кого дитинця розпочав Ярослав Осмо-
мисл. У стінці розкопу досить чітко про-
стежуються пласти підсипки валу, що 
зберігся на висоту 1,5–2 м.  Зверху його 
залишки перекриті пізньосередньовіч-
ним шаром глини товщиною 1–1,5 м, у 
якому є вкраплення різних будівельних 
матеріалів і кераміка пізнього середньо-
віччя, а також заповнення пізньосеред-
ньовічних ям та інших об’єктів. Від кон-
струкцій Х – ХІІІ ст. вони відрізняються 
густим темним забарвленням. Встанов-
лено, що при спорудженні валу ХІІ  – 
ХІІІ  ст. насипано шари майже чистої 
жовтої глини товщиною 0,30–0,50 м, які 
чергуються з сірими прошарками супіс-
чаного ґрунту товщиною 0,15–0,25  м.  У 
кв. 5-10 внутрішнього (північного) схи-
лу земляного насипу валу ніяких залиш-
ків дерев’яних конструкцій не виявлено. 
Вся земляна підсипка у кв. 10 становить 
0,90–1,20 м від кам’яної основи. Тобто 
ми знаходимося поблизу самого краю 
(північного) валу. Свідченням цього є 
відкриття системи об’єктів, впущених 
у глиняний насип валу. Це були великі 
глиняні печі порівняно доброї збереже-
ності.

Піч № 1 відкрита в кв. 10/ДЕ на гли-
бині 1,80 м від сучасної поверхні в наси-
пі валу. Її черінь залягав безпосередньо 
на кам’яній вимостці, що продовжує 
кам’яне перекриття залишків укріплень 
часу фракійського гальштату. Але в цих 
квадратах викладка перекриває вже дав-
ню поверхню і служить основою давньо-
руського валу, який значно ширший у 
своїй основі від попереднього. Каміння з 
викладки під черінню сильно перепале-
не і покрите сажним прошарком. Черінь 
підмазаний глиною і опалений до біля-
во-сірого кольору. Його товщина 4–5 см. 
Стінки і купол печі глиняні. Вони збере-
глись на висоту 0,39 м від рівня череня 
(товщ. 10–12 см). Форма печі округла, 
діаметром 1,45 м.  Устя печі виходило в 
північний бік на городище. На черені 
розчищені 8 каменів, які, можливо, слу-
жили підпоркою куполу в півд.-зах. час-
тині печі, який під час її функціонування 
почав просідати. Значні розміри печі і 
відсутність будь-яких знахідок вказува-
ли б на її виробничий характер. Все ж 
вона мала, очевидно, побутове, кухонне, 
призначення. Датування печі відносить-
ся до ХІІ – ХІІІ ст.

Печі №2–6 також споруджені в на-
сипі валу, але на 15–45 см вище куполу 
печі №1. Вони одночасні з пічкою №1. 
Їхні черені вже не мають кам’яної під-
основи. Печі залягають на глиняній під-
сипці валу. Черені і стіни споруджені з 
глини. Товщина черенів 4–6 см. Товщи-
на стінок 5–11 см. Форма печей округла, 
розміри майже однакові: 1–1,05 м. Сво-
їми устями печі виходили в приміщен-
ня, яке також було споруджене в основі 
валу з північного боку від печей. Більша 
частина приміщення повністю знищена 
пізньосередньовічним підвалом. Лише 
у західній стінці розкопу простежено 
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його контури. Можна припустити, що це 
приміщення і 6 печей (віддаль між яки-
ми 0,40–1,40 м) становили єдиний ку-
хонний комплекс, який обслуговував, на 
нашу думку, княжий двір. За останніми 
археологічними даними, він знаходився 
неподалік валу. Це сучасні «Митрополи-
чі палати», під якими виявлено залишки 
великої багатоповерхової дерев’яної бу-
дівлі палацового вигляду. Чотири печі, 
№ 3–6, заходять в стінки розкопу. Слі-
ди ще одного блоку печей простежено в 
кв. 8-10/АГ.

Північний схил насипу валу зверху 
перекритий пізньосередньовічним ша-
ром товщиною 0,30–0,60 м. Із декількома 
пізньосередньовічними підвалами, час-
то вкопаними в насип валу ХІІ–ХІІІ  ст. 
В їх темному заповненні виявлено кахлі, 
каміння, цеглу, пізньосередньовічну ке-
раміку.

Пізньосередньовічний шар пере-
критий зверху жовтуватим шаром тов-
щиною 0,40–0,60 м. Під час нівелювання 
валу, що здійснювалось у ХІХ – ХХ ст., в 
цей шар потрапили фрагменти керамі-
ки з нижніх шарів. Вершина і південний 
схил давньоруського валу також в основі 
мають кам’яну викладку Х  ст., зверху  – 
підсипку жовтого кольору (глина). Але 
верхній насип, на якому, очевидно, сто-
яли дерев’яні конструкції, вже повністю 
знівельований.

Південний насип валу Х ст. на цій ді-
лянці закінчується прилеглим до нього 
ровом. Це простежено у кв. 2-3, по всій 
площі розкопу. В кв. Г-Е виявлено вну-
трішні (північні) схили трьох оборонних 
ровів: Х  ст. (кв. 3), ХІІ–ХІІІ  ст. на межі 
кв. 2-3, тобто дещо (0,6 м) південніше 
першого рову. Пізньосередньовічний рів 
на 1,30 м вище попереднього. Звідси ви-
пливає, що, поправляючи і посилюючи 

насип валу, весь час проводилася під-
сипка його північного берега. Півден-
ний рів плавно поєднувався з яром, на 
південному березі якого знаходиться ще 
один, оборонний, вал з ровом, які чека-
ють свого дослідження.

На глиняному насипі з матеріалом 
ХІІ–ХІІІ ст. простежено велику кількість 
обвуглених частин дерев’яних плах, які 
вказують на наявність тут потужних 
дерев’яних конструкцій. Під кам’яною 
вимосткою, що залягає на земляній під-
сипці, відкрито у кв. 4-6/ДЕ найбільш 
ранні залишки фракійського валу, на 
0,4–0,6 м нижче кам’яної вимостки. Він 
насипаний з сірої сучасної землі висо-
тою 1,3–1,5 м від давньої поверхні, у якій 
є включення кераміки фракійського 
гальштату. В кв. 3-5 проступають сліди 
якоїсь споруди цього ж часу, що вихо-
дить за межі розкопу. Своєю долівкою 
вона сягає передматерика.

У кв. 4-6/Е чітко простежено залиш-
ки згорілої споруди, представленої зава-
лами згорілих дерев’яних плах 30–40 см і 
опаленої глини. Напрямки плах по кра-
ях споруди північ-південь, схід-захід зі 
спадом до центру заглибленої частини 
споруди. Довжина споруди в напрямку 
північ-південь 3,5 м, ширина до захід-
ної стінки розкопу, у яку вона заходить, 
2,3 м. Складається враження, що ця спо-
руда, складена з плах і товстих колод, бу-
дувалася одночасно з закладенням валу, 
була його складовою частиною. Підло-
га знаходиться на рівні основи валу, а 
верх  – на його вершині. Поряд із цією 
спорудою, на схід від неї, на вершині 
фракійської частини валу простежено 
сліди дерев’яних конструкцій у вигляді 
неглибоких канавок із залишками дере-
ва та окремих скупчень каміння. Північ-
ний берег рову фракійської частини валу 
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знаходився на 1 м північніше давньо-
руського рову і на 0,6 м нижче кам’яної 
вимостки Х ст. Виходячи з того, що пів-
нічний берег привального рову відсу-
вається далі на південь в напрямку до 
яру-рову, можна вважати, що одночасно 
розширювалася основа валу й підсипав-
ся берег рову.

Наші спостереження слід доповнити 
таким цікавим фактом. У південній час-
тині валу простежено сліди частоколу 
пізньосередньовічного періоду (ХVІІ ст.) 
у вигляді траншеї шириною 0,6 м у верх-
ній частині і 0,3 м у нижній, яка прорі-
зала нашарування всіх попередніх обо-
ронних валів, включно з фракійським. Її 
глибина від сучасної (знівельованої) по-
верхні сягає 1,6 м. Траншея під частокіл 
забита жовтою глиною і камінням.

У 1999  р. продовжено дослідження 
північного схилу валу на ділянці кв. 8-10/
А-Г. Пізньосередньовічний шар на цій 
ділянці пройдено в минулому році до 
глибини 0,8–1 м від сучасної поверхні. 
На цьому горизонті, що являв собою зо-
внішню частину південного схилу валу 
ХІІ–ХІІІ ст., на глибині 0,8–1 м, відкрито 
8 печей, які є продовженням комплек-
су попередніх, що описані нами вище 
(кв. 8-10/Г-Е). Вони зв’язані з двома будів-
лями, вписаними в північний схил валу. 
Черені печей залягають на насипаній 
основі валу. Мають округлу або овальну 
форму розмірами від 0,4 до 1,5  м.  Різні 
розміри печей вказують на їхнє призна-
чення. Вони зв’язані з двома різними 
приміщеннями, але їхні функції не ви-
робничі. Вони служили, очевидно, для 
приготування їжі одночасно для знач ної 
кількості людей. Товщина черенів 6–8 см. 
Обпал печей до білявого кольору вказує 
на їхнє інтенсивне використання. Верхня 
частина печей (купол і стінки) знищені 

під час спорудження валу пізнього серед-
ньовіччя. Черені збереглися, хоча і не од-
наковою мірою, в деяких із них вмазані 
уламки кераміки ХІ ст.

Печі на цій ділянці розподілені на 
три групи. Перша група складається з 
трьох печей в кв. 3-10/В. Друга група 
в кв. 9-10/А складається з двох печей. 
Устями вони виходять у два різних при-
міщення. Перше (кв. 9-10/В) заглиблене 
на 2,2 м від сучасної поверхні. У примі-
щенні, в його південній частині, зробле-
ні приступки висотою 0,20–0,40 м перед 
кожною з трьох печей, що покращува-
ло доступ до них. У цьому випадку печі 
знаходилися на рівні пояса людини. В 
заповненні будівлі було знайдено ке-
раміку переважно ХІІ–ХІІІ  ст. і багато 
тваринних кісток. У другу будівлю, яка 
заходить у східний край розкопу, вхо-
дило дві печі, розчищені в цьому році. 
Можливо, що якісь печі будуть відкриті 
далі на схід, оскільки глиняна обмазка 
простежується в цій східній стінці роз-
копу. Залишки ще двох печей, аналогіч-
них до попередніх, що складають інший 
окремий комплекс, розчищено поряд, з 
південного боку. Вони, очевидно, мали 
своє окреме приміщення з підходом до 
них. Його сліди виявлено, але, як і по-
передні, будуть досліджені в наступному 
році.

Таким чином, близькість митропо-
личих палат не дала можливості роз-
ширити розкоп у східному напрямку. 
Але наявність більше десятка великих, 
потужних глиняних печей ХІІ–ХІІІ  ст. 
в насипі валу, відсутність тут городен, 
характерних для цієї оборонної лінії, 
зобов’язує визнати, що в цьому розкопі 
було знайдено і досліджено комплекс, 
який можна вважати «княжою кухнею», 
що обслуговував двір з його прийомами 
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і учтами. «Княжа кухня» знаходилася 
поряд із княжими палатами, але закри-
та насипом валу  – захована від сторон-
нього ока. Влаштування такого великого 

кухонного комплексу було задумане і 
здійснене в той час, коли насипався вал 
ХІІ ст. і будувався поруч княжий палац 
та влаштовувався княжий двір.

V. Baran, B. Tomenchuk
Archaeological Researches of Ancient Halych

(June – October 1999)
Abstract

In 1999 Halych permanent archaeological expedition continued exploration of Krylos hillfort (the 
village of Krylos of Halych Region Ivano-Frankivsk District), namely an area around «metropolitan 
chambers».

Arrangement of the hillfort square caused necessity in exploration of that part of the Prince Town. 
� e excavation 12×20 m was established at a distance of 17 m to the south west from the museum and 
4 m from the excavation No. 5. � e excavation covered the area of entire width of the planned main 
rampart of the hillfort stronghold that in the 10th – 13th centuries rose above deep ditch and fell down 
towards the Lukva River. Practically, the excavation 24 m wide was a cross section of the rampart and 
parallel to the section made during 1994 – 1995 (a little lower in the north west part of the hillfort).

� e excavations revealed stone covering in that part of forti� cations of the earlier (� racian 
Hallstatt) period. � e results coincide with materials of section of the rampart, where ceramics of 
� racian Hallstatt culture in its foundation was discovered. It was found that the stones were laid 
directly on a clay � oor of the previous rampart. In the 10th century the remnants of the rampart were 
brought into a level position. A layer of a dark ground 0, 20 m thick was placed and stone covering 
which became a basis of the rampart of the 10th – 13th centuries was laid down. 

Proximity of metropolitan chambers didn’t allow the excavation to be extended to the east. 
However, more than ten big powerful 12th – 13th centuries clay stoves in the rampart walls and absence 
of horodnias (parts of wooden and earth forti� cations), inherent for this type of ramparts, enables to 
talk about a special complex which may be considered a cook-room servicing a Prince court. � is large 
kitchen unit was built at the time of construction of the 12th century rampart and the Prince court.
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ПРОФЕСІЙНА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 
ВОЛИНСЬКИХ МЕДИКІВ XVI СТОЛІТТЯ

Микола ВИСОТІН
науковий співробітник відділу історичних пам’яток українознавства НДІУ

Анотація. Статтю присвячено висвітленню стану офіційної медицини  України XVI ст. 
загалом і Волині зокрема. Досліджено особливості професійної спеціалізації, соціальної ієрархії 
та принципи територіальної організації діяльності українських медиків.

Ключові слова: XVI ст., Україна, Волинь, офіційна медицина, аптекар, балвер, доктор, ци-
рульник, професійна спеціалізація, соціальний статус, територіальна організація, лікуваль-
ний центр.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 
ВОЛЫНСКИХ МЕДИКОВ XVI ВЕКА

Николай ВЫСОТИН
научный сотрудник отдела исторических памятников украиноведения НИИУ

Аннотация. Статья посвящена обзору развития официальной медицины Украины 
ХVI в. вообще и Волыни в частности. Исследованы особенности профессиональной специа-
лизации, социальной иерархии и некоторые принципы территориальной организации укра-
инских медиков.

Ключевые слова: ХVI в., Украина, Волынь, официальная медицина, аптекарь, балвер, док-
тор, цирюльник, профессиональная специализация, социальный статус, территориальная 
организация, лечебный центр.

PROFESSIONAL SPECIALIZATION OF THE XVI CENTURY 
VOLYNIAN MEDICAL MEN 

Mykola VYSOTIN
research o�  cer of Ukrainian Studies Sites Department of RIUS

Annotation. � e article examines the state of o�  cial medicine in the 16th century Ukraine in 
general and, in particular, in Volyn. � e peculiarities of professional specialization, social hierarchy and 
principles of territorial activity organization of Ukrainian medical men are considered.

Key words: XVI century, Ukraine, Volyn, o�  cial medicine, pharmacist, balver, doctor, barber, 
professional specialization, social status, territorial organization, medical center.
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2014  р. вийшов друком збірник до-
кументів, присвячений українському по-
всякденню ранньомодерної доби (далі – 
Збірник)  [26]. Низка вміщених у ньому 
матеріалів проливає світло на одну з най-
менш досліджених вітчизняною істо-
ріографією проблем  – стан офіційної 
медицини в Україні XVI  ст. Цих доку-
ментів небагато, але тим більшою є їхня 
цінність. Вони засвідчують, що медична 
справа в ту пору активно розвивалася; це 
виявилося в процесі професійної спеці-
алізації в середовищі волинських меди-
ків. Прогрес був динамічним: ще 1463 р. 
папський легат бідкався, що в столиці 
Королівства Польського – Кракові – «nie 
można znaleść ani lekarza ani lekarstwa» [5, 
с. 102], а вже трохи більше як за 100 ро-
ків лише в одному з воєводств Речі По-
сполитої  – Волинському  – медиків було 
стільки, що серед них чітко вирізняли-
ся принаймні три категорії: «аптекарі», 
«доктори» і «балвери» з «цирульниками».

Наразі найменш висвітленою зали-
шається діяльність аптекарів. Акти во-
линських судових книг лише згадують 
про них, не подаючи при цьому жодних 
подробиць їхньої діяльності. Тож для за-
повнення цієї лакуни необхідно залучати 
додаткові документи. Зокрема, цінним 
джерелом з історії аптекарської справи 
є Статут львівської корпорації аптека-
рів, датований 1609 р. Передусім він під-
тверджує, що чимало аптекарів було не 
лише у Львові, але й у інших містах Речі 
Посполитої: «є аптекарі  [котрі] мешка-
ють не тільки тут, у Львові, але майже по 
всій Русі та Поділлі, й усіх інших сусідніх 
краях» [12, с. 723]. Вочевидь, цей уривок 
засвідчує наявність аптекарів також і на 
Волині, оскільки відомо, що в столиці 
воєводства, Луцьку, вже у XVI ст. існува-
ло декілька аптек [19, с. 151].

Головним змістом діяльності аптека-
рів було виготовлення ліків (латиною  – 
«pharmacis»), відтак своє ремесло вони 
нерідко називали «фармацевтикою» [12, 
с. 723], а себе – «фармацевтами», «оскіль-
ки фармацевти від ліків («pharmacis») 
так звуться» [12, с. 728]. 

Найпоширенішою сировиною для 
виготовлення ліків були рослини. В 
цьому контексті цікавою є етимологія 
слова «зілля»: першопочатково воно не 
мало того негативного забарвлення, яке 
ми вкладаємо в цей термін зараз. В його 
основу було покладене позначення зеле-
ного кольору рослин і означало насто-
янку на травах або відвар, який застосо-
вувався з лікувальною метою [24]. Один 
із рецептів лікувального зілля містить 
документ, у якому йдеться про конфлікт 
між пацієнтом, шляхтичем Семеном 
Хребтовичем Богуринським, і докто-
ром, євреєм Мордухаєм Влохом1. Окрім 
іншого, Хребтович Богуринський зазна-
чав, що доктор лікував його за допомо-
гою «зілля, яке в городі росте, чорноби-
лю упареного». Настоянку чорнобилю, 
тобто полину звичайного («artemisia 
vulgaris»), доктор підсолоджував цу-
кром і давав пити пацієнту протягом 
декількох днів «по малій скляночці»  [1, 
ф. 28, оп. 1, спр. 3, арк. 55 зв.–56 зв.; 26, 
с. 139–140]. Крім полину, з лікувальною 
метою використовували також аїр, вер-
бове листя, дуб, конвалію, лопух, любис-
ток, хрін, часник тощо. Найкориснішою 
частиною рослини вважалося її корін-
ня, про що зауважували як у господар-
чих, так і в лікувальних книгах (Рис. 1). 
1 Тут і далі ми подаємо лише окремі фрагменти 
цього вкрай цікавого документа. Його повний 
текст вміщено в Збірнику, а коментар до нього 
можна знайти у статті Ворончук І. О. «Про хво-
роби та лікувальні практики за ранньомодерної 
доби на Волині» [10, с. 165–177].
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Про коріння казали, що воно є «їстів-
ними медикаментами,  [або] лікарськи-
ми харчами». В переробленому вигляді 
воно слугувало «додатком до багатьох 
ліків»  [12, с. 728]. Про цінність коріння 
свідчить те, що торгівля ним була зако-
нодавчо врегульована. До речі, за доку-
ментом саме аптекарі мали переважне 
право купувати та продавати цю сиро-
вину [12, с. 728–729].

Діяльність аптекарів не обмежува-
лася виготовленням ліків. Так, львів-
ські фармацевти володіли монопольним 
правом на виготовлення смолоскипів з 
воску та смоли. І це становило важливу 
складову їхніх прибутків, оскільки за тих 
часів смолоскипи разом зі свічками були 
єдиним джерелом освітлення в темний 
час доби [12, с. 729]. Аптекарі виготовля-
ли також солодощі та лікери  [18]. Існує 
навіть переказ, за яким авторство вина-
ходу марципана належить підмайстрові 

талліннського аптекаря2. За оригіналь-
ним рецептом цей виріб складався з 
дуже дрібно натертого мигдалю, зміша-
ного з цукром. Першопочатково мар-
ципан використовувався як лікарський 
засіб (імовірно, від душевних розладів), 
але згодом через неперевершений смак 
перейшов до категорії ласощів. Вірогід-
но, в переказі є доля істини, оскільки 
виробництво марципана дуже подібне 
до маніпуляцій, які проводили аптека-
рі: використання багатьох інгредієнтів, 
подрібнення, розтирання, змішування, 
нагрівання, охолодження тощо. Якнай-
краще цей процес відображає спосіб 
приготування однієї протиотрути. Пере-
дусім слід було підготувати такі інгреді-
єнти: «po dwie uncje korzenia biedrzeńca, 
dzięglu, cytwaru, koziełka lekarskiego 
i nasion gorczycy; po dwie garście liści 
czosnku i ruty; garść liści szczawiu; po dwie 
uncje kory cytrynowej i pomarańczowej; 
po dwie drachmy goździków i cynamonu; 
pół uncji miąższu aloesu; po uncji olbrotu 
i mirry; sześć drachm czerwonej kory 
sandałowca; pół uncji rabarbaru; trzy uncje 
owoców jałowca; pół uncji kamfory i dwie 
uncje najlepszego teriaku». Всі складники 
подрібнювали на малі шматочки і роз-
тирали в ступці до стану пороху. Тоді 
додавали суміш лимонного спирту і ку-
поросу або сімдесятип’ятипроцентного 
«kwasu siarkowego», аби утворилася 
плинна маса. Отриманий напівпродукт 
вливали до скляної колби і підігріва-
ли на вогні. Через деякий час додавали 
ще трохи купоросу і продовжували на-
грівання. Отриману в такий спосіб суб-
станцію переливали до дистилятора, в 
якому відділяли «лікувальну есенцію від 
2 Художній переказ легенди про винайдення мар-
ципана міститься в книзі естонського письменни-
ка Яна Кросса «Мартів хліб» [17]. 

Рис. 1. Коріння пастернаку. Зображення з 
книги Петра Кресцентина, 1549 р.
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того, що є вторинним». Готову проти-
отруту зберігали у склянках [6]. 

Враховуючи технологічну складність 
виготовлення ліків, їх не можна було го-
тувати будь-де. Тож необхідною умовою 
ефективної діяльності аптекаря була 
наявність спеціальним чином облашто-
ваної аптеки. Щоправда, давня аптека, 
швидше за все, нагадувала майстерню 
ремісника, аніж звичний нам сьогодні 
фармацевтичний заклад. Власне, Статут 
і визначає аптеки як «майстерні, достат-
ньо забезпечені різним приладдям» [12, 
с. 723]. Внутрішній вигляд аптеки ХVI ст. 
подано на Рис. 2.

У більшості відомих наразі докумен-
тів йдеться про те, що аптеки знаходи-
лися в «кам’яницях», тобто будівлях з 
каменю. Зазвичай такі будівлі розміщу-
валися в «елітній» частині міста, що під-
креслювало високий статус аптекаря. До 
приладдя, яким були облаштовані апте-
ки, відносилися олов’яні глечики, котли 
для плавлення й варіння, реторти для 
перегонки та дистиляції, сковорідки для 
розжарювання, мідні ступки для подріб-
нення, шпателі для змішування й роз-
тирання і т. ін. Готові ліки мали вигляд 
порошків, мазей, настоянок, відварів, пі-
гулок тощо [18]; залежно від виду 
й консистенції вони зберігалася у 
шкатулках, склянках тощо. Одна 
з колекцій аптекарських склянок 
наразі зберігається у Луцькій ап-
теці-музеї (Рис. 3).

Виготовлення ліків (склад, 
спосіб приготування, якість 
кін цевого виробу і т. ін.), як 
правило, регламентувалося 
спе ціальними стандартами, за-
кріпленими в книгах-інструкці-
ях, т. зв. «фармакопеях». Укра-
їнські медики послуговувалися 

фармакопеями як західного, так і міс-
цевого походження. До західних фарма-
копей належать «Pharmacorum omnium, 
Dispensatorium sive Antidotarium» Ва-
леріуша Кордуса (видана 1546  р. та 
1592  р.), «Pharmacopoea libri tres, qui 

Рис. 2. Внутрішній вигляд аптеки. 
Зображення з книги Стефана Фаліміжа 

«Про зілля», 1534 р.

Рис. 3. Скляний посуд для зберігання ліків, XVI ст. 
З фондів Луцької аптеки-музею. Фото автора.
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artem medicam et pharmacopoeam traciani 
exercenlque, maxime necessarii» Жака Дю 
Буа (видана 1548  р.), «Pharmacopoea 
Medimatrica» Ануція Фізія (видана 
1561 р.), а також складена невідомим іта-
лійським медиком «Riceptario Florentine» 
(видана 1567  р.). До фармакопей місце-
вого походження передусім належить 
«Phаrmacopoea in compendium redacta», 
складена польським доктором Яном 
Бретшнейдером (1560 р.) [30, с. 104].

За своєю суттю аптекарська діяль-
ність була близькою до докторської і, 
ймовірно, першопочатково вони стано-
вили одну спеціалізацію: лікар особисто 
оглядав хворого, ставив діагноз, призна-
чав лікування, готував ліки та надавав 
їх для вживання хворому  [16, с.  593]. З 
часом одна частина медиків зосереди-
лася на виготовленні ліків, інша  – на 
лікуванні; таким чином, перші стали 
аптекарями, а другі  – докторами. Впер-
ше в Західній Європі такий поділ був 
закріплений 1170  р., а потім неоднора-
зово підтверджений і уточнений, зокре-
ма 1231–1240 рр., 1454 р.  [16, с.  593; 32, 
с. 103–104]; час подібного розмежування 
в Королівстві Польському та Речі По-
сполитій наразі невідомий. Однак у його 
існуванні сумніватися не доводиться, 
оскільки про нього свідчить сама наяв-
ність таких спеціалізацій, як «аптекар» 
і «доктор». Втім, відокремлення було не 
одномоментним, а розтягнутим у часі, і 
виявилося у переплетенні професійних 
функцій: аптекарі продовжували при-
ймати пацієнтів, а доктори – виготовля-
ти ліки. Зокрема, це бачимо принаймні 
у двох документах. У першому, про кон-
флікт між Хребтовичем Богуринським і 
Влохом, зокрема, підкреслювалося, що 
доктор Якуб Влох власноруч готував 
цілюще «зілля», або «сироп» для свого 

пацієнта [1, ф. 28, оп. 1, спр. 3, арк. 55 зв.–
56 зв.; 26, с.  139–140]. У другому доку-
менті – присязі про сплату податків ре-
місниками м.  Острога  – окрім іншого, 
повідомлялося про двох аптекарів, «што 
сє не бавлять лікарськими речами, тіль-
ки коріння продають» [1, ф. 25, спр. 197, 
арк. 552 зв.–553 зв.; 22, с.  334–335; 15, 
с.  77–78]. Це свідчить, що на момент 
складання присяги була й така категорія 
аптекарів, котрі одночасно з продажем 
коріння та виготовленням ліків «бави-
лися лікарськими речами», тобто ліку-
вали хворих. На тимчасову пов’язаність 
двох спеціалізацій вказує також медична 
символіка. Так, в епоху Ренесансу ембле-
мою медицини був не якийсь інструмент 
з докторського арсеналу, а квітка трав-
невої конвалії, з якої виготовляли ліки 
від серцево-судинних захворювань [20]. 
Зокрема, на одному з відомих портретів 
Миколай Коперник, який був не лише 
церковним діячем і відомим астроно-
мом, але й доктором, тримає в руці цю 
рослину (Рис. 4).

Попри спорідненість професійних 
функцій, за соціальним статусом аптека-
рі були нижчими за докторів. Разом з тим 
і одні, і другі були вищими за ремісників. 
Як зазначається в Статуті, «аптекарі, які 
є досконалими у фармацевтичному ре-
меслі … разом зі славетними панами ме-
диками та лікарями … завжди заслужено 
були вищими від ремісників» [12, с. 723]. 
Утім за певних обставин соціальний ста-
тус аптекарів понижувався до рівня ре-
місників. Наприклад, так було тоді, коли 
аптекар не мав можливості утримувати 
аптеку і займався лише продажем гото-
вих ліків або сировини для них. У вже 
згадуваному документі про сплату по-
датків ремісниками м. Острога аптекарі, 
«що сє не бавлятъ лікарськими речами, 
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тільки коріння продають», стоять на од-
ному щаблі зі звичайними ремісниками 
(гарбарями, кравцями, різниками) і спла-
чують податок у розмірі 1 золотого нарів-
ні з ними [1, ф. 25, спр. 197, арк. 552 зв.–
553 зв.; 15, с. 77–78; 22, с. 334–335].

Відмінність між докторами і аптека-
рями відбилася також у системі їхньої 
професійної підготовки. Навчання ап-
текарській справі відбувалося за реміс-
ничим принципом, коли молода людина 
переймала досвід у майстра спочатку 
на правах учня, потім підмайстра. На-
томість підготовка докторів, які були 
елітою тогочасного медичного співтова-
риства, здійснювалася виключно в уні-
верситетах, які володіли монопольним 
правом присуджувати ступінь доктора 
філософії та медицини. 

Так, доктор філософії та медицини 
Раймундус Каркасон закінчив універ-
ситет у Кракові, його зять Петро Умяс-
товський з Климонтов теж був доктором 
філософії та медицини (щоправда, неві-
домо, який університет він закінчив) [1, 
ф. 26, оп. 1, спр. 6, арк. 68–70; 26, с. 409–
411; 27, с.  48], доктор медицини Ян Ля-
тош отримав ступінь у Падуанському 
університеті, а потім на тривалий час 
пов’язав життя з університетом у Кра-
кові, в якому спочатку був викладачем (з 
1565 р.), потім – професором (з 1582 р.) 
і, зрештою, керував лікарським відділом 
на посаді декана, яку обіймав з 1584  р. 
і, ймовірно, аж до вимушеного від’їзду 
з Кракова 1598  р.  [13, с.  406]. Вихован-
цями Краківського університету стало 
багато інших докторів. Одним із найви-
значніших був Войцех Очко, особистий 
лікар короля Стефана Баторія. До речі, 
Очко, як і багато інших докторів, також 
навчався в Італії, в університеті м.  Па-
дуя [29]. 

Загалом навчання за кордоном було 
звичною тогочасною практикою. Зокре-
ма, чимало студентів навчалися в іта-
лійських університетах, оскільки Італію 
вважали «głównem medycyny ogniskiem», 
а університети у Болонії, Павії, Падуї та 
Сієні зажили всесвітньої слави як на-
укові центри, тож їх випускники цінува-
лися й практикували скрізь у Європі [5, 
с.  104]. Як зазначалося, в Італії навча-
лися доктор Ян Лятош та Войцех Очко; 
випускниками одного з італійських уні-
верситетів, а можливо, й італійцями за 
походженням були два євреї  – володи-
мирські доктори Мордухай Влох та Якуб 
Влох  [1, ф. 28, оп. 1, спр. 3, арк. 55 зв.–
56 зв.; ф. 28, оп. 1, спр. 1, арк. 35–36 зв.; 26, 
с.  122–124, с.  139–140]. Про це свідчать 
їхні прізвиська, які закріпилися за ними 

Рис. 4. Миколай Коперник тримає в руках 
квітку травневої конвалії, кінець XV ст.
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як за прибульцями з Влох, тобто Італії. 
До того ж відомо, що Мордухай Влох 
спілкувався через перекладача, отже, 
не знав місцевої мови, що для вихідця з 
цих країв було б дивним [1, ф. 28, оп. 1, 
спр. 3, арк. 55 зв.–56 зв.; 26, с. 139–140]. 
Це припущення підтверджується також 
етимологією прізвища доктора Раймун-
дуса Каркасона. Прізвисько «Каркасон» 
(яке згодом стало прізвищем) не було 
родинним, доктор Раймундус отримав 
його як виходець з однойменного міста 
Каркасон на півдні Франції  [25, с.  127]. 
Давати людині прізвисько за місцем її 
походження було однією з тогочасних 
традицій. 

Принагідно зауважимо, що за звича-
ями тих часів накладалися певні обме-
ження на лікування євреями християн. 
Причиною такої заборони був обов’язок 
докторів спонукати важких хворих до 
сповіді, що доктори-євреї, юдеї за віро-
сповіданням, зробити б не могли. Однак 
на практиці таких обмежень не дотри-
мувалися суворо. Євреям довірялися 
як церковні, так і світські можновлад-
ці  [16, с. 589]. Римські папи Юліуш ІІ та 
ІІІ, Леон Х, Климент VІІ та Павло ІІІ лі-
кувалися у євреїв [5, с. 105]. На рівні по-
всякденних побутових відносин шляхтич 
Хребтович Богуринський лікується у єв-
рея Мордухая Влоха. Зрештою, все ви-
рішувалося досвідченістю доктора, а не 
його походженням. А майстерність євреїв 
була такою, що навіть побутувала думка, 
аби досягти успіхів у мистецтві лікуван-
ня, слід бути євреєм; цьому нібито спри-
яв їхній темперамент, який найбільш від-
повідав медичній професії [5, с. 588–589].

Втім, доктори, так само як і апте-
карі, не обмежувалися медициною, а 
реалізовували себе і в інших царинах. 
Наприклад, Ян Лятош відомий тим, що 

викладав математику студентам ново-
створеної Острозької академії і складав 
гороскопи (т. зв. «прогностики») для 
князя Василя-Костянтина Острозько-
го та членів його родини  [13, с.  406]. В 
такому зацікавленні немає нічого див-
ного, адже вміння складати гороскопи 
входило в коло знань кожного тогочас-
ного дипломованого доктора медицини, 
оскільки вважалося, що розташування 
планет здатне впливати на здоров’я лю-
дини, тож, вивчаючи їхнє розташування, 
можна дати прогноз її захворювань. Че-
рез це астрологія входила до навчальної 
програми багатьох університетів, вклю-
чаючи й Краківський [8, с. 71]. Зокрема, 
у книзі «Przestroga rozmáitych przypadkow 
z náuki Gwiazd y obrotow Niebeskich. Na 
Rok Panski 1599»  [7] Ян Лятош обстою-
вав думку, що завдяки астрології можна 
робити медичні прогнози як глобально-
го характеру, важливі для суспільства в 
цілому, так і індивідуального, які б мали 
значення виключно для конкретної лю-
дини. Так, на глобальному рівні «можна 
… передбачувати врожай або голод, ві-
йну чи мир, повені, хвороби чи мори»; 
на індивідуальному – «за тими небесни-
ми справами [дізнаватися] про кількість 
слизу в тілі, а вже на цій підставі медик 
може  [починати] лікування хвороби». 
Вчений навіть подає специфічну кар-
тинку, в якій зображує сузір’я, «відпо-
відальні» за певні частини людського 
тіла. Лятош був настільки переконаний у 
ефективності цієї медично-астрологічної 
теорії, що записав: «тих, хто взагалі не ро-
зуміє, як різні [астрономічні] події впли-
вають на кожну людину, які можуть тра-
питись хвороби та небезпеки для життя, 
а також іншого роду випадки, що можуть 
бути передбачені цією наукою – тих слід 
попередити про ці речі» [33, с. 334–335].
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Доктори становили еліту тогочасного 
медичного середовища. Вони користу-
валися повагою в суспільстві, зокрема з 
боку елітарної його частини. Так, князь 
Заславський через власну хронічну хво-
робу (він страждав на подагру) і через 
слабке здоров’я дітей – синів і дочки Зо-
фії – був змушений постійно користува-
тися послугами докторів. Відомо бага-
то листів, написаних князем протягом 
1617  р., до двох різних докторів із про-
ханням про допомогу. Звертаючись до 
одного з них  – Малхера  – із проханням 
оглянути хвору дочку, Заславський поси-
лає власних коней, аби той швидше при-
їхав. Двічі звертаючись до другого докто-
ра, він шанобливо називає його «вельми 
ласкавий пане докторе Домініку» і кож-
ного разу обіцяє «відслужити і нагороди-
ти твою ласку», якщо той відгукнеться і 
приїде на допомогу [2, с. 318–326].

Якою могла бути князівська вдяч-
ність, добре видно з тестаменту Рай-
мундуса Каркасона, особистого лікаря 
князя Василя-Костянтина Острозького. 
Вочевидь, Острозький високо поціно-
вував свого доктора, оскільки під кінець 
життя той, виходець з родини небагато-
го французького міщанина, володів дво-
ма селами – Тростянець на Дубенщині і 
Добрин на Острожчині  [25, с. 127–128], 
та мав змогу позичати в борг значні суми 
грошей: дочці Маргариті він заповідав 
гроші, позичені князю Юрію Чорторий-
ському – 130 золотих польських, Марти-
ну Прусиновському – 300 золотих поль-
ських (під заставу золотого ланцюга), 
Хамові-жиду  – 200 золотих польських; 
другій дочці, Лукреції, він заповідав 500 
золотих польських [27, с. 48]. Окрім того, 
Каркасон володів численним рухомим 
майном, а його сини завдяки вправнос-
ті батька з кінця XVI ст. отримали право 

вважати себе «урожоними» шляхтича-
ми  [25, с.  127–128]. І навіть якщо док-
тор не служив вельможній особі, все 
одно його послуги коштували недешево: 
доктор Мордухай Влох за двотижневий 
курс лікування трунками та водяною 
банею вимагав від свого пацієнта Се-
мена Хребтовича Богуринського 40 та-
лерів, що у перерахунку становило 1 кг 
160 г чистого срібла [1, ф. 28, оп. 1, спр. 3, 
арк. 139–140; 26, с. 139–140].

Високий соціальний статус докторів 
підкреслювався тим, що вони нерідко 
ставали особистими лікарями вельмож-
них осіб. Зокрема, доктор Домінік, до 
котрого в листах звертався князь Олек-
сандр Заславський, імовірно, був осо-
бистим лікарем його батька, князя Яну-
ша Заславського. Особистими лікарями 
князя Василя-Костянтина Острозького в 
різний час були доктори Раймундус Кар-
касон, який служив князю з 1570 р. і при-
наймні до 1586 р., Ян Лятош, який лікує 
Острозького з 1598 р., та Курціуш (Кур-
цій), який опікувався здоров’ям князя 
з початку XVII  ст. Вірогідно, князь ко-
ристувався послугами й інших медиків, 
оскільки відомо, що з 80-х років XVI ст. 
він постійно потребував для підтриман-
ня здоров’я професійної допомоги  [27, 
с.  48–49]. Особисті лікарі мешкали в 
маєтках своїх патронів (як, наприклад, 
доктор Домінік та Ян Лятош) або жили 
окремо, але в безпосередній близькос-
ті до резиденцій вельможних пацієнтів, 
з’являючись до них у разі потреби (як 
Раймундус Каркасон, села якого Добрин 
і Тростянець розташовувались у безпо-
середній близькості до Острога).

На ознаку власної поважності і на-
лежності до вищого стану медичного 
співтовариства дипломовані доктори 
ХVI–ХVII  ст. отримали право носити 
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відмінний від інших одяг  [8, 
с.  93]. На жаль, детальні описи 
такого вбрання досі не віднай-
дені. Відомі переліки окремих 
речей, пограбованих у докторів, 
не дають можливості створити 
цілісне уявлення про костюм, до 
того ж нема підстав стверджу-
вати, що ці речі були частиною 
«форменного» вбрання. Тож 
наразі реконструкція зовніш-
нього вигляду докторів можли-
ва лише на підставі тогочасної 
іконографії. В цьому сенсі осо-
бливу цікавість становлять сим-
волічні зображення, оскільки за 
законами жанру їх персонажі 
мають виглядати для глядача 
максимально впізнавано, типо-
во і однозначно (такими є Рис. 5 та 6). 
На їх символізм вказує те, що доктори 
(на обох зображеннях – ліворуч) стоять 
у типових позах споглядання і трима-
ють у руках типовий предмет – уринарій 
(який за часів середньовіччя був одним 
із класичних символів медицини). Від-
так типовим можна вважати і одяг, який 
бачимо на докторах, – мантію і капелюх. 
Символічні зображення вигідно допов-
нюються сакральними – так, на надгроб-
ку доктора Себастіяна Петрица в Кра-
кові небіжчик зображений у такій саме 
мантії. Крім того, доктори 
як заможні і привілейова-
ні особи також мали право 
носити загальноприйня-
тий у суспільстві статус-
ний одяг – шуби (див. пра-
воруч на Рис. 5). 

На відміну від апте-
карів, доктори не потре-
бували спеціально облад-
наного приміщення для 

виконання своїх професійних обов’язків. 
Так, доктор Мордухай Влох лікує свого 
пацієнта Хребтовича Богуринського в 
господі його приятеля Кирика Дривин-
ського, де той зупинився [1, ф. 28, оп. 1, 
спр. 3, арк. 54 зв.–55; 26, с. 137–138]. Але 
спеціальні речі доктори, безпереч но, 
мали в своєму розпорядженні. Зокре-
ма, Каркасон в тестаменті згадує про 
«книги всі мої і речі лікарські», які він 
заповідає іншому доктору, своєму зяте-
ві Петру Умястовському  [1, ф. 26, оп. 1, 
спр. 6, арк. 68–70; 26, с.  409–411]. На 

Рис. 5. Сцена дослідження сечі 
та купівлі цілющого зілля докторами. Зображення 

з книги Стефана Фаліміжа «Про зілля», 1534 р.

Рис. 6. Сцена дослідження сечі доктором, приймання 
лікувальної ванни хворим та пускання крові цирульником. 

Зображення з книги Яна Глоговчика «Альманах», 1506–1507 рр.
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жаль, у тестаменті немає переліку цих 
речей. Але принаймні на одну з них ми 
все ж таки можемо вказати. Це урина-
рій  – скляна колба для збирання сечі. 
Цей предмет обов’язково був в арсеналі 
доктора, оскільки тогочасна медицина 
визнавала візуальне дослідження сечі 
одним із головних методів діагностики. 
Досвідчений доктор за консистенцією, 
запахом, кольором, наявністю вкрап-
лень та іншими ознаками розрізняв де-
кілька сотень видів сечі. При цьому сам 
уринарій розглядався як аналог люд-
ського тіла. Вважалося, що, споглядаючи 
сечу на світло, у верхній частині урина-
рію можна побачити хвороби голови, в 
середній частині  – хвороби тулубу, а в 
нижній – хвороби нижньої частини тіла. 
Уринарії були настільки популярними, 
що певний час використовувалися на-
віть як один із медичних символів  [20]. 
Зовнішній вигляд уринарію та спосіб до-
слідження сечі можна побачити на Рис. 5 
та 6 (див. ліворуч).

Окрім того, в бібліотеці доктора, 
ймовірно, були фармакопеї (оскіль-
ки вони, як уже зазначалося, власно-
руч виготовляли ліки), праці корифеїв 
медицини з числа тих, кого вивчали в 
університетах  – Авіценни, Арістотеля, 
Галена, Гіппократа та ін., а також ме-
дичні трактати, яких потребував док-
тор, виходячи з особливостей власної 
лікарської практики. Зокрема, відомі 
медичні книги придворного лікаря ко-
роля Стефана Баторія доктора Войцеха 
Очка: «Cieplica» – «Теплиця», присвяче-
на цілющим властивостям мінеральних 
джерел, зокрема й українських, розта-
шованих у Трускавці і Яворові. Під таки-
ми джерелами він розумів води, «котрі із 
земних надрів виходять та гарячу пару 
виділяють» (1578 р.). Відомі також книги 

«Przymiot»  – «Пшимет, або придворна 
хвороба», в якій автор підсумував влас-
ний багаторічний досвід лікування си-
філісу (1581 р.), «Descriptio herbarum» – 
«Опис цілющих трав», яка містила опис 
лікарських рослин і способи їх застосу-
вання в медицині (1581  р.)  [29]. І, без-
перечно, однією з найцікавіших ме-
дичних праць того часу був порадник 
доктора Себастіяна Петрица «Instructia 
abo nauka, jak się sprawować czasu moru» – 
«Інструкція або наука, як діяти під час 
мору», в якій було зібрано відомі на той 
час способи протидії найзагрозливішим 
епідемічним хворобам, відомим під за-
гальною назвою «пошесті» (1613  р.)  [9, 
с. 352].

За сучасною термінологією, тогочас-
ні доктори були терапевтами широкого 
профілю. Ймовірно, вони практикува-
ли окремі елементи мануальної терапії і 
костоправства. Вказівка на це міститься 
в одному з листів князя Олександра За-
славського, в якому він просив доктора 
Домініка терміново приїхати і допомог-
ти його синові, який через вивих стогне 
і не може підняти руку навіть до губи [2, 
с.  318–326]. Однак основною лікуваль-
ною методою, яку практикували докто-
ри, був вплив на хворобу за допомогою 
медикаментів та специфічних маніпуля-
цій, які наразі можна віднести до фізіо-, 
гідротерапії та ін. Яскравий приклад за-
стосування доктором такої методи міс-
тить документ про лікування шляхтича 
Семена Хребтовича Богуринського док-
тором Мордухаєм Влохом. Розпочавши 
зцілення за допомогою «трунку» (його 
опис і спосіб застосування було подано 
вище), доктор перейшов до радикальні-
ших заходів: «казав … у ванні потитися. 
Напаривши тих речей, яко любистку, ка-
чану водяного, листя вербового і полину, 
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а упаривши ті речі, засе тієї води вливши 
в діжку, кидав у неї каміння, розжигаю-
чи у вогні. И казав, дей, мені, укрившися, 
у ванні сидіти над тією парою для потін-
ня»  [1, ф. 28, оп. 1, спр. 3, арк. 55 зв.  – 
56 зв.; 26, с. 139–140]. Процедура тривала 
більш як півтори години, причому відлік 
часу доктор вів за допомогою годинника. 
Уяву про те, як могло б виглядати таке лі-
кування, можна скласти на підставі зо-
браження схожої процедури, вміщеного 
в книзі доктора, математика та астроно-
ма Яна з Глогова  – Глоговчика (Рис. 6). 
Чи виправданою була застосована мето-
да, наразі сказати важко, тим більше, що 
з документа не зрозуміло, від чого док-
тор лікував Хребтовича Богуринсько-
го. В будь-якому разі лікування не було 
вдалим, оскільки хворому стало значно 
гірше: «вступив мені окрутний біль у 
голову, же мені очі видіння і голова вся 
вельми з великого болю попухли», а по-
тім з’явилися «болячки окрутні, котрі, 
тільки з’явившися, засе не випливши, 
згибають, і короста вельми велика мені 
ся показала і біль нутра окрутний»  [1, 
ф. 28, оп. 1, спр. 3, арк. 55 зв. – 56 зв.; 26, 
с. 139–140].

Невдача спіткала не лише цього док-
тора і не лише цього разу: внаслідок за-
гального низького рівня наукових знань 
невисокою була й ефективність лікуван-
ня. Так, доктори князя Василя-Костян-
тина Острозького (а вони, безперечно, 
були одними з найкращих) не могли 
впоратися з подагрою, від приступів 
якої довгі роки страждав князь. Як за-
уважував Василь Ульяновський, до цьо-
го спричинилися «недоліки лікування, 
чи взагалі відсутність засобів тогочасної 
медицини для цього» [28, с. 11]. Приро-
ду більшості захворювань з об’єктивних 
причин просто не розуміли. Абсолютно 

різні за етимологією та лікуванням хво-
роби розглядали як одну на підставі 
того, що їм були властиві схожі симп-
томи. Наприклад, під загальною назвою 
«gorączka» могли розуміти грип, маля-
рію а також деякі хвороби пошесного 
характеру [4, с. 23–24; 9, с. 344–345] лише 
тому, що в моменти загострення хворі 
відчували жар, біль в усьому тілі (зо-
крема, й у грудях), та в окремих випад-
ках  – втрачали свідомість. Відомо, що 
князь Олександр Заславський постійно 
викликав до своєї п’ятирічної дочки Зо-
фійки докторів. Вони називали хворобу 
дівчинки «gorączka» та безуспішно ліку-
вали її втиранням у груди «цапової олій-
ки» – козлячого чи баранячого жиру [2, 
с. 318–326].

Втім ефективність лікування значно 
зростала, якщо пізнати природу недуги 
можна було не проведенням складних 
наукоємних дослідів, а емпіричним шля-
хом, тобто методичним спостереженням 
за багатьма випадками хвороби і посту-
повим викристалізовуванням найефек-
тивніших способів її лікування. Такий 
підхід непогано зарекомендував себе, 
зокрема, при лікуванні отруєнь (якщо, 
звісно, не було згаяно час і доктор вірно 
визначив застосовану отруту або при-
наймні окремі її складові). Отруєння 
були настільки поширеним явищем, що 
хвороби нерідко пояснювали дією отрут, 
а отруєння, навпаки, – хворобами. Сумне 
«лідерство» у застосуванні отрут утри-
мувала Італія, де ця традиція сягала ще 
часів Давнього Риму [11]. Тож не дивно, 
що італійська медицина за такий довгий 
час накопичила чималий досвід запобі-
ганню цій небезпеці. Звісно, цим досві-
дом володіли досвідчені лікарі того часу.

Приклад успішного зцілення від 
отрути містить детективна історія про 
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замах на священика Григорія Болобана, 
брата відомого церковного діяча Гедео-
на Болобана. Події розгорнулися на фоні 
запеклої боротьби між прихильниками і 
противниками підписання Берестейської 
унії 1596 р., активним учасником якої був 
і Гедеон. Як отруту зловмисники обрали 
т. зв. «порох» – порошкоподібну речови-
ну, яку всипали до листа. Коли Григорій 
«кустодію від того листу відірвав і роз-
горнув його … та … оний лист до свічки 
підніс і підписи рук прочитати хотів, тоді 
… зараз порох якийсь з того листу зле-
тів. Від котрого злетіння пороху млохість 
в тому часі несподівано … припала». 
Такий спосіб отруєнь був поширений у 
країнах Західної Європи, зокрема в Іта-
лії. Про це Григорія Болобана заздалегідь 
неодноразово попереджали його друзі і 
брат, які говорили, що «… в тамтих краях 
такі порохи люб чЂрЂз листя альбо яким 
же колвек способом людям давані бува-
ють». На щастя, священик був обізнаний 
зі способами протидії отруті, оскільки 
«між іншими розмовами пан брат мій 
повідував і чим би се від такої несподі-
ваної смерті і таких пригод людину ряту-
вати». Тож негайно було розпочато ліку-
вання «різними и певними ліками». Але, 
за словами Григорія, позитивний фінал 
лікування забезпечило лише втручання 
князя Василя-Костянтина Острозького, 
котрий, «побачивши мене … барзо хво-
рого и смертельного, ліками мене ряту-
вати рачив, від котрих ліків за милістю 
Божою і ласкою його княжецької милос-
ті в здоров’ю моєму є порятований»  [1, 
ф. 28, оп. 1, спр. 29, арк. 106–110 зв.]. Без-
перечно, князь не займався лікуванням 
власноруч, а доручив це своєму лікареві, 
який супроводжував його у подорожі.

Доктори не виконували брудної ро-
боти, яка зазвичай діставалася балверам 

і цирульникам. Вони перебували на 
нижчому ступені медичного співтовари-
ства і практикували хірургію. Їхня робо-
та вважалася «брудною», оскільки була 
пов’язана із безпосереднім втручанням 
в людське тіло і контактом з кров’ю, 
який ніби «забруднював» лікаря, робив 
його «нечистим». Такий вид діяльності 
вступав у конфлікт з релігійною тезою 
про священність людського тіла як вінця 
Божого творіння і, відповідно, неможли-
вість втручання в нього. Ця теза уосо-
блювалася у формулі «ecclesia abhorret a 
sanguine – церква від крові відвертаєть-
ся», сформульованій Турським едиктом 
ще 1163  р.  [31]. Негласне залагодження 
конфлікту пояснювалося лише вели-
чезною кількістю хірургічних хворих і 
об’єктивною необхідністю їх лікування. 
Ціною компромісу було приниження со-
ціального статусу хірургів як людей, які 
свідомо виконують дії, неоднозначно 
оцінювані церквою.

Попри наявність певного конфлікту 
між загальноприйнятими в суспільстві 
морально-релігійними настановами і 
практичною необхідністю, балвери й 
цирульники не були ізгоями. Навпаки, 
нерідко вони займали поважне місце 
в суспільстві, оскільки виконували не 
просто корисну, але й у прямому сенсі – 
життєво важливу роботу [18]. Їх послу-
ги (як, зрештою, медичне обслуговуван-
ня загалом) коштували недешево. Так, 
1602  р. шляхтича Івана Скуйбіду, його 
дружину Федору Ласківну, дочку Ната-
лю та служебника Петра Зайця побили 
слуги князя Михайла Михайловича Ви-
шневецького. Від нападу найбільш по-
страждав служебник  – він охромів на 
одну ногу і став погано володіти рукою. 
Тож, звернувшись по допомогу до балве-
ра, Іван Скуйбіда заплатив йому триста 
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коп грошей литовських «за лікування … 
так ран своїх власних, яко теж малжонки 
і дочки своєї, і … служебника» [1, ф. 22, 
оп. 1, спр. 13, арк. 169–171].

Медики усіх спеціальностей, окрім, 
звісно, шарлатанів, були кваліфікова-
ними як для свого часу спеціалістами і 
в професійному плані взаємно допов-
нювали один одного. Тож в особли-
во тяжких випадках, коли було не до 
умовностей (особливо в разі підозри на 
пошесні хвороби, від яких у ті часи не 
було порятунку), до хворого без жод-
них докорів сумління викликали одразу 
декількох спеціалістів, аби збільшити 
шанси на успішне лікування або при-
наймні діагностування хвороби. Один 
із таких випадків стався у червні 1566 р., 
коли від загадкового недугу помер Бал-
цер Незнавський із дружиною. Ярош 
Прушинський, який відвідував хво-
рих, сам невдовзі зліг із характерними 
симптомами: «в окрутну немоц впав і 
…мову замкнув». Аби допомогти йому, 
запросили одразу доктора і балвера, од-
нак жоден із них, на жаль, не зміг допо-
могти хворому і той невдовзі помер  [1, 
ф. 28, оп. 1, спр.  1, арк. 35  – 36 зв.; 26, 
с. 122–124]. Спорідненість між всіма ме-
диками, незалежно від їхньої спеціаліза-
ції і соціального статусу, підкреслюєть-
ся також тим, що інколи вони мешкали 
поряд. Так, відомо що в Кременці оселі 
аптекаря Станіслава і балвера Флярка 
розташовувалися поряд  [1, ф. 22, оп. 1, 
спр. 13, арк. 249 зв.– 251].

Сучасна історіографія нерідко ото-
тожнює балверів із цирульниками, але 
це неправильно  [3, с. 103; 8, с. 66]. Їхня 
професійна спеціалізація відрізнялася, а 
сама її наявність свідчила про ще більш 
вузьку градацію серед медиків третього 
(нижчого) ступеня. До речі, такий поділ 

цілковито відповідав європейській тра-
диції. Найбільш виразно він сформував-
ся у Франції, де «хірургія зосередилася 
в руках особливого замкненого стану 
хірургів з цеховим поділом на нижчих і 
вищих, з яких перші були підпорядкова-
ні другим» [16, с. 463; 23, с. 140–141]. 

Фахом цирульників була т. зв. «мала 
хірургія», яка передусім полягала у про-
веденні однієї з найпопулярніших ме-
дичних процедур того часу  – пусканні 
крові (Рис. 6 – праворуч), а також став-
ленні банок і лікуванні неважких пора-
нень. Окрім того, цирульники доглядали 
за волоссям – підстригали його та голи-
ли бороди. Зміст діяльності цирульни-
ків якнайкраще відображає екзамен, на 
якому претендент доводив вправність у 
роботі з інструментами: «бритвою для 
гоління, ножицями для стрижки волос-
ся та лезом для пускання крові з вен»; 
демонстрував обізнаність із такими ре-
чами, як «чорна мазь» та «порох кісток»; 
а також розповідав про склад і готував 
пластирі, які називалися «Божа ласка», 
«гальмеєнський» і «корозитський»  [12, 
с.  697]. Лише успішно пройшовши ви-
пробування, майстер мав право ви-
ставити перед своєю оселею миску для 
збирання крові під час кровопускань, 
яка символізувала цирульницьке ремес-
ло. Вигляд такої миски подано на Рис. 6 
(див. праворуч).

Своєю чергою балвери спеціалізува-
лися на лікуванні тяжких тілесних ушко-
джень, отриманих у побуті або під час 
численних збройних сутичок. Залежно 
від типу зброї і способу її застосування 
розрізняли такі типи ран: биті, колоті 
й рубані; «сині» й криваві; вогнепальні 
та завдані з метальної зброї  – луків та 
арбалетів (Рис. 7). Така детальна класи-
фікація (яка майже не відрізняється від 
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загальноприйнятої у сучасній травма-
тології  [21]) свідчить про високий рі-
вень хірургічної майстерності балверів 
XVI–XVII ст. Наступний приклад добре 
ілюструє, з якими ушкодженнями у по-
всякденній практиці мали справу бал-
вери та які маніпуляції вони виконува-
ли зі своїми пацієнтами. 1602 р. під час 
сутички шляхтичі Людвик Менкицький 
з Жабочина та Прокіп Модринський 
з Вощатина, діючи шаблями, киями та 
обушками, тяжко травмували Каспора 
Вроновського, врядника з с.  Вощатин 
Володимирського повіту. Возний, який 
оглядав постраждалого, лише на голові 
нарахував 8 важких ран, зокрема «у го-
лові над лівим вухом рана рубана вель-
ми шкідлива, а друга посеред голови, 
а третя з тилу над шиєю, четверта над 
правим вухом, а над оком правим рана 
штихова барзо шкідлива». Балвер, який 
обробляв рани (і на момент огляду ще не 
закінчив своєї роботи), продемонстру-
вав возному декілька десятків фрагмен-
тів розтрощених кісток, які він вийняв з 
ран Вроновського [1, ф. 28, оп. 1, спр. 36, 
арк. 475 зв.– 478 зв.]. 

Оскільки хвороби вражали людей не-
залежно від місця їхнього проживання, 
віку, статі та положення в суспільстві, лі-
карі проживали всюди по землях Волині. 
Але, разом з тим, на межі XVI–XVII  ст. 
вже сформувалися своєрідні «медичні 
осередки», де медиків було більше. Такі 
осередки тяжіли до великих міст, де кон-
центрувалася еліта та розташовувалися 
освітні заклади. Документи свідчать, що 
найбільшим центром був Львів. Саме 
сюди їхали заможні хворі для віднов-
лення здоров’я. Так, Антон Павлович 
Визгерд Заблоцький повідомляв суду, 
що його пан «княжа його милість Чорто-
рийське на Клеваню … від милостивого 

Бога навіжоний хворобою … до Львова 
на лікарство відїхати рачив»  [1, ф. 26, 
оп.  1, спр. 11, арк. 617–620; 26, с.  588–
592]. Інший шляхтич, Олександр Лесота, 
через своїх підданих повідомляв урядов-
ців, які його розшукували, що він також 
«є у Львові на лікарстві» [1, ф. 28, оп. 1, 
спр. 1, арк. 85–87; 26, с. 85–87]. Львів був 
найпотужнішим осередком, оскільки, 
по-перше, він був адміністративним цен-
тром Руського воєводства, по-друге, тут 
діяли принаймні два знаних навчальних 
заклади  – Львівська братська школа та 
Замойська академія, в яких вивчали, зо-
крема, й медицину [14].

Лікувальними центрами Волин-
ського воєводства були Луцьк, Острог, 
Кременець, Володимир та інші міста. 
Зокрема, Іван Романович Сенюта Ляхо-
вецький у своєму тестаменті писав, що 
коли він «у хворобу єсми потрапив … 

Рис. 7. Схема поранень. Зображення з книги 
Амбруаза Паре «Хірургія», кінець ХV ст.
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для порятування здоров’я свого, хотячи 
якого лікарства ужити…до Володими-
ра єсми приїхав»  [1, ф. 27, оп. 1, спр. 5, 
арк. 134 зв.–135 зв.; 26, с. 286–288]. Хоча 
львівські доктори були відомими, во-
линяни нерідко віддавали перевагу міс-
цевим медикам. Одним із тих, хто, оби-
раючи між Львовом і Володимиром, 
довірився місцевим лікарям, був уже 
згадуваний Семен Хребтович Богурин-
ський, який «для поратування здоров’я 
…поїхав, дей, єсми був до Львова до док-
торів», але, зустрівши у дорозі доктора 
Якуба Влоха і піддавшися на його умов-
ляння, залишився на лікування у Воло-
димирі [1, ф. 28, оп. 1, спр. 3, арк. 55 зв.–
56 зв.; 26, с. 139–140]. 

Отже, офіційна медицина загалом 
в Україні й зокрема на Волині у ХVI ст. 
перебувала в стадії бурхливого розвит-
ку. Передусім це виявилося в активно-
му процесі професійної, соціальної й 
територіальної організації, який відбу-
вався у вузькому середовищі представ-
ників медичного цеху. Відповідно до 
професійної спеціалізації відбулося роз-
шарування медиків на аптекарів, котрі 
займалися фармацевтикою, тобто виго-
товляли ліки; докторів, котрі практику-
вали терапію; а також балверів і цируль-
ників, фахом яких була травматологія і 
хірургія. За соціальним статусом найви-
щий щабель посідали доктори. Проміж-
ну ланку займали аптекарі. І, зрештою, 
на нижчому ступені соціальної ієрархії 
(але не за важливістю і якістю викону-
ваної роботи!) перебували балвери й 
цирульники. Відповідно до принципів 
територіальної організації медичної ді-
яльності сформувалося декілька потуж-
них лікувальних центрів. Найбільш зна-
ним як в Україні, так і за її межами був 
осередок у Львові. На Волині такі центри 

розташовувалися у Луцьку, Володимирі, 
Кременці, Острозі та інших великих міс-
тах воєводства. Втім зазначені аспекти 
становлять лише верхівку айсберга. Тож 
дослідження в галузі історії української 
медицини ранньомодерної доби мають 
бути продовжені. Їх слід спрямувати не 
лише на подальший розгляд уже відо-
мих сюжетів, але й на розробку малозна-
них аспектів, зокрема: віднайдення та 
інтерпретацію тогочасних лікувальних 
методик; з’ясування глибшої професій-
ної спеціалізації в середовищі медиків 
одного фахового спрямування (напри-
клад, аптекарів і цирульників); вивчення 
етнічного складу медиків, а також між-
етнічних стосунків професійного харак-
теру як у межах «медичного цеху», так і 
в рамках суспільства в цілому; всебічне 
вивчення принципів територіальної спе-
ціалізації лікарської діяльності як на ло-
кальному, так і на регіональному рівнях 
тощо.
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M. Vysotin
Professional Specialization of the XVI Century Volynian Medical Men

Abstract
� e article considers state of medicine of early modern Ukraine in general, and, in particular, in 

Volyn. Although being of current interest, the problem has been scantily researched until now. � e source 
base of the article includes primarily a previously unknown records discovered during preparation the 
source book «Everyday Life of Early Modern Ukraine. Volume. 1. � e XVI century Volyn». � e records 
show that medical practice has active development in the 16th century Volyn. It was manifested in 
professional, social and partly territorial strati� cation of medical environment.

We may de� ne the following categories of medical specialists: pharmacists, doctors, balvers and 
barbers. � e pharmacists specialized in preparation of drugs. � e doctors provided medical treatment, 
namely used medication-assisted treatment (self-done syrups, tablets) and made speci� c manipulations 
with the patient (a sort of modern physiotherapy, hydrotherapy, etc.). � e balvers and barbers practiced 
surgical manipulations and operations. � ey had direct contact with human body and blood: sewed up 
wounds, got broken bones out of injured parts of body, set bones, treated bruises etc.

Social strati� cation among medical men led to their division into «higher» and «lower» ranks; 
the doctors considered to be of higher rank. � e pharmacists were in the middle of the social medical 
hierarchy; the balvers and barbers took the lowest level in it. Finally, according to the territorial 
specialization, there were founded several medical centers in Ukraine. � e largest was in Lviv. In Volyn 
such centers were in Lutsk, Volodymyr, Kremenets, Ostroh and other cities of the province.
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МІСЬКА ГЕРАЛЬДИКА СЛОБОЖАНЩИНИ 
СЕРЕДИНИ XVIII СТОЛІТТЯ

Володимир ПАНЧЕНКО
кандидат історичних наук, доцент, 
старший науковий співробітник відділу геополітики та глобалістики НДІУ

Анотація. У статті висвітлюються особливості символіки гербів міст Слобожанщини 
середини XVIII століття (1730 – 1760 рр.), які побутували на той час у діловодстві місцевих 
ратуш і сотенних канцелярій. Особливості виникнення й функціонування цих гербів свід-
чать про те, що символіка слобідських міст розвивалася в контексті культури українського 
козацтва в цілому.

Ключові слова: геральдика, герб, печатка, символ, емблема, козацтво, полк, сотня, рату-
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Аннотация. В статье освещаются особенности символики гербов городов Слобожанщины 
середины XVIII века (1730 – 1760 гг.), бытовавших в то время в делопроизводстве местных 
ратуш и сотенных канцелярий. Особенности возникновения и функционирования этих гер-
бов свидетельствуют о том, что символика слободских городов развивалась в контексте 
культуры украинского казачества в целом.
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Українська міська геральдика доби 
козацько-гетьманської державності (се-
редина XVII  – друга третина XVIII  ст.) 
на сьогодні досліджена досить ши-
роко й масштабно. Впродовж 1980  – 
2000 рр. вийшли друком численні праці 
В.Рум’янцевої, Н.Грабової, А.Ґречила, 
І.Ситого, О.Однороженка та інших гер-
бознавців, присвячені цьому комплек-
су геральдичних пам’яток. Однак фак-
тичний матеріал, зібраний згаданими 
науковцями, аж ніяк не є вичерпним, 
тому залишається актуальною потреба 
як дальшого виявлення геральдичних 
пам’яток (насамперед печаток адміні-
стративних установ) в архівосховищах, 
так і їхнього ґрунтовного аналізу. На-
самперед ці зауваження стосуються 
дослідження геральдики міст такого 
значного регіону України, як Слобожан-
щина, територія якої впродовж другої 
половини XVII – середини XVIII ст. ад-
міністративно не підпорядковувалася 
Лівобережній Гетьманщині (хоча спро-
би такого підпорядкування вряди-годи 
ініціювалися, зокрема в 1670 – 1680 рр., 
тогочасним гетьманом Лівобережної 
України І.Самойловичем у світлі його 
політики «великого згону»  – масового 
переселення козаків і міщан з розорено-
го воєнним конфліктом Правобережжя 
на малозаселені й малоосвоєні терито-
рії Слобожанщини), однак перебувала в 
постійному контакті з сусідніми лівобе-
режними полками. 

Протягом 1660  – 1680  рр. на Сло-
божанщині було повністю вироблено 
козацький полково-сотенний устрій, 
по суті, ідентичний тому, що ще з кін-
ця 1640-х років (з доби Хмельниччини) 
усталився в Гетьманщині. Відповід-
но в містах регіону діяли аналогічні до 
устрою Гетьманщини органи місцевої 

влади: сотенна канцелярія (до якої вхо-
дили сотник, сотенний писар і сотенний 
осавул) і городова ратуша (яку очолював 
виборний городовий або сотенний ота-
ман). Атрибутом цієї влади, як правило, 
виступала міська печатка, яку найчасті-
ше (як це було до 1740-х років і в Лівобе-
режній Гетьманщині) використовували 
в своєму діловодстві як сотенна канце-
лярія, так і городова ратуша (цікаво, що 
в канцелярській термінології Слобо-
жанщини нарівні з терміном «городо-
ва ратуша» побутував і термін «сотенна 
ратуша», що яскраво свідчило про висо-
кий рівень «покозачення» міської влади 
в регіоні).

Якщо в Лівобережній Гетьманщині, 
на території якої міська геральдика по-
чала формуватися ще до 1648 р., за доби 
Речі Посполитої (приклади  – надання 
королівськими привілеями гербів для 
Пирятина (1592 р.), Переяслава (1620 р.), 
Чернігова (1623  р.), Ніжина (1625  р.), 
Миргорода (1631  р.) тощо), джерелом 
для створення власної адміністративної 
символіки певної мірою стала геральдич-
на традиція литовсько-польської доби, 
то на Слобожанщині (де фактично не іс-
нувало міст з традицією магдебурзького 
права, а отже – і з власною геральдичною 
традицією) місцева муніципальна сим-
воліка творилася вже під впливом сфор-
мованої геральдичної традиції сусідньої 
Гетьманщини (де впродовж кінця XVII – 
початку XVIII ст. литовсько-польські ка-
нони значно трансформувалися в рамках 
як ідеології, так і культурного контексту 
козацької спільноти). Про це насамперед 
свідчить набір геральдичних сюжетів, 
які є, по суті, ідентичними найпоширені-
шим сюжетам символіки міських гербів 
тогочасного Лівобережжя. Це, між ін-
шим: 1) зображення хреста – головного 
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геральдичного символу християнської 
віри; 2) зображення небесних світил 
(місяця, зірок) як алегорії «Божого бла-
гословення»; 3) зображення серця (час-
то пробитого зброєю) як символу го-
товності прийняти страждання за віру; 
4) зображення зброї (шабель, мечів, 
стріл, списів) та козацьких клейнодів 
(булави, пернача тощо). Ці ж символи 
превалюють і в особистій та родовій ге-
ральдичній символіці місцевої козацької 
старшини – полкової, сотенної та горо-
дової (як і в Лівобережній Гетьманщині).

Судячи з усього, герби містам Сло-
божанщини в період до 1765  р. не на-
давалися централізовано (відомі з чис-
ленних історичних досліджень спроби 
Герольдмейстерської контори в Петер-
бурзі розробити геральдичну символіку 
для полків і полкових міст краю у 1730-х 
роках не просунулися далі окремих про-
ектних пропозицій і завершилися, вре-
шті, безрезультатно), а створювалися 
на місцях, вочевидь, у середовищі самої 
місцевої старшини. Аргументом на ко-
ристь цього припущення є той факт, що 
у разі втрати або пошкодження давні-
шого печаткового штемпеля (як це було, 
скажімо, в Коломаку, Краснопіллі, Новій 
Водолазі, Соколовому) нова печатка міс-
та створювалася з цілком новим гераль-
дичним зображенням (обраним, імовір-
но, вже наступним сотником, городовим 
отаманом або навіть і майстром, що ви-
готовляв штемпель).

Нині (як уже зазначалося) міська 
геральдика Слобожанщини козацького 
періоду (порівняно з геральдикою Ліво-
бережжя) досліджена ще недостатньо. 
Першим, хто опублікував описи та про-
риси печаток міських адміністратив-
них установ краю, став відомий сучас-
ний український науковець-геральдист 

О.Однороженко  [1, с.  263, 264, 323]. 
Однак серед печаток, досліджених ним, 
лише чотири пам’ятки атрибутовані 
остаточно (печатки міст Андріївки, Ли-
мана, Мохнача, Нової Водолаги 1765 р.); 
атрибуція решти пам’яток, на жаль, або 
помилкова (як, наприклад, старшинської 
печатки, вміщеної в праці дослідника як 
«печатка Печенізької сотні»), або сум-
нівна. По суті, автор спирається лише 
на порівняно невеликий корпус джерел 
з фондів Ізюмського (ф. 1722) та Охтир-
ського (ф. 1721) слобідських полків у 
Центральному державному історично-
му архіві України в м.  Києві; з невідо-
мих причин поза його увагою опинилася 
більша частина документів як двох зга-
даних фондів, так і тематично спорідне-
них з ними – зокрема фондів Сумського 
(ф. 380) і Харківського (ф. 1725) полків.

Упродовж 2010  – 2011  рр. автором 
цієї статті проведено тривалу пошукову 
роботу в згаданих фондах ЦДІА Укра-
їни у м.  Києві, в ході якої було уточ-
нено й доповнено дані, опубліковані 
О.Однороженком, а також виявлено 
низку невідомих раніше геральдичних і 
сфрагістичних пам’яток. У цілому авто-
рові вдалося зібрати джерельний матері-
ал з історії геральдики 4 населених пунк-
тів Ізюмського полку (Андріївка, Лиман, 
Мохнач, Печеніги), 4  – Охтирського 

Печатка Андріївки, 1765 р.
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полку (Боромля, Коломак, Котельва, 
Руб лівка), 2 – Сумського полку (Білопіл-
ля, Краснопілля), 7 – Харківського пол-
ку (Валки, Деркачі, Золочів, Липці, Ме-
рефа, Нова Водолага, Соколове). Таким 
чином, загалом виявлено матеріал з істо-
рії символіки 17 міських поселень Сло-
божанщини, хронологічні рамки якого 
охоплюють 1731  – 1765  рр. (як відомо, 
саме 1765  р. козацьку адміністрацію на 
Слобожанщині було ліквідовано владою 
Російської імперії, а самі козацькі полки 
перетворено на однойменні гусарські).

Пропонований матеріал було част-
ково оприлюднено у виступах автора на 
щорічній науково-практичній конфе-
ренції «Нові дослідження пам’яток ко-
зацької доби в Україні» (2011 р. і 2012 р.), 
яку традиційно проводять Центр 
пам’яткознавства НАН України та Укра-
їнське товариство охорони пам’яток іс-
торії та культури [2, с. 265–269; 3, с. 410–
413], однак у теперішньому варіанті він 
доповнений аналізом нових знахідок. 
Крім того, авторові вдалося зробити фо-
тографічні копії згаданих вище сфрагіс-
тичних джерел.

Ізюмський полк
Андріївка. У фонді Ізюмського сло-

бідського полку вдалося виявити три 
примірники печатки Андріївської го-
родової ратуші, якими засвідчено ра-
порти місцевого сотенного правління. 
Символіка цієї печатки – досить оригі-
нальна для міської геральдики як Сло-
божанщини, так і козацьких регіонів 
України в цілому: в її полі, в картуші з 
пальмового гілля, – квітка (троянда?) з 
чотирма пелюстками, що проростає із 
землі; над квіткою – півмісяць, оберне-
ний ріжками догори. Герб супроводжує 
абревіатура «А. Г. П.» («андріївська 

городова печать»)  [14, арк. 5 зв., 9 зв.; 
16, арк. 56 зв.].

Узагалі, зображення троянди здав-
на відоме в європейській геральдиці 
як символ мучеництва й страждань за 
віру (і відповідно виступає як атрибут 
християнських святих, що шанувалися 
як мученики). В українській козацькій 
геральдиці троянда часто містилась у 
родових і особистих гербах старшини, 
запозичених найчастіше з польської 
шляхетської геральдики («Доліва», «По-
рай», «Рамульт», «Роля» тощо). Зокре-
ма, гербом «Доліва» (на срібному тлі  – 
червоний правий перев’яз, обтяжений 
трьома срібними трояндами) протягом 
другої половини XVII – XVIII ст. корис-
тувався слобідський старшинський рід 
Донців-Захаржевських, вихідці з якого 
впродовж 1668 – 1765 рр. незмінно були 
ізюмськими полковниками. Ймовірно, 
що троянда на печатці Андріївки є еле-
ментом саме цього родового герба.

Лиман. Так само три примірники 
печатки Лиманської городової ратуші, 
датовані 1765  р., виявлено на рапор-
тах Лиманського сотенного правління. 
Символіка цієї печатки (на відміну від 
попередньої) надзвичайно типова для 
геральдики українського козацтва: в її 
полі – бароковий (німецький) щит, увін-
чаний короною; у щиті  – перехрещені 

Печатка Лимана, 1765 р.
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булава й дві стріли, обернені вістрями 
догори. Герб супроводжує абревіатура 
«П. Л. Р. Г.» («печать лиманської ратуші 
городової»).

Мохнач. Єдиний відомий на сьогодні 
примірник печатки Мохнацької городо-
вої ратуші, датований 1765 р. (і збереже-
ний у значно пошкодженому стані), так 
само засвідчує рапорт сотенного прав-
ління. Символіка печатки досить проста 
й промовиста: в її полі – овальний (іта-
лійський) щит з картушем, увінчаний ко-
роною; у щиті – розташовані квадратом 
літери «І. П. М. Р.» («ізюмського полку 
мохнацька ратуша») [15, арк. 28 зв.]. По-
дібні сюжети у XVIII  ст. мали печатки 
деяких сотенних правлінь Лівобережжя 
(наприклад, Жовнинського, Ічнянсько-
го, Другого Пирятинського), а також 
Слобожанщини (печатки міст Білопіл-
ля й Коломака, про які докладніше йти-
меться далі).

Печеніги. Печатка Печенізької рату-
ші, датована 1764  р., так само відома з 
фондів Ізюмського слобідського полку 
в одному примірнику. В її полі – заокру-
глений (іспанський) щит, обрамлений 
геральдичним наметом і увінчаний три-
лисником з короною (або стилізованою 
квіткою); у щиті – кавалерський хрест із 
сяйвом, супроводжуваний з боків двома 
півмісяцями, оберненими ріжками до 

країв щита. Абревіатура довкола герба 
збереглася лише частково: «П. Г.» («пе-
чать городова…»)  [13, арк. 36 зв.]. Як і 
печатка Лиманської ратуші, печатка Пе-
ченігів – досить типовий зразок україн-
ської козацької геральдики XVIII ст.

Охтирський полк
Боромля. Єдиний примірник печат-

ки Боромлянської ратуші, датований 
1747 р. і виявлений у фонді Охтирсько-
го козацького полку, засвідчує (як і в 
попередніх випадках) рапорт місцевого 
сотенного правління. Печатка зберег-
лася в досить пошкодженому стані: в її 
полі  – німецький (бароковий) щит, об-
рамлений наметом; у щиті – два навхрест 
покладені списи, обернені вістрями до-
гори; довкола списів, у тому ж щиті,  – 
абревіатура «П. А. П. Б. Р.» («печать 
ахтирського полку боромлянської рату-
ші») [9, арк. 21 зв.]. «Військовий» сюжет 
печатки (як і печатки Лимана)  – черго-
вий приклад використання козацьких 
геральдичних традицій у міській симво-
ліці Слобожанщини.

Коломак. У документах фонду Охтир-
ського козацького полку вдалося вияви-
ти два варіанти печатки Коломацької 
ратуші, датовані різними періодами. 
Перший із цих варіантів, що засвідчує 
рапорт Коломацького сотенного прав-
ління від 1731  р., подібний за сюжетом 
до описаної вище печатки Мохнача: в 
її полі  – картуш із пальмового гілля, 
увінчаний короною; в картуші  – літери 
«П.  Г.  К.» («печать городова коломаць-
ка») [7, арк. 319 зв.].

Більш складною була символіка піз-
нішого коломацького герба, що виступав 
на печатці міської ратуші, три виявлених 
відбитки якої датовано 1762  р. У полі 
цієї печатки  – німецький (бароковий) Печатка Печенігів, 1764 р.
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щит, увінчаний трилисником і обрамле-
ний наметом; у щиті  – хрест, поставле-
ний на півмісяці, оберненому ріжками 
догори й супроводжуваний у кутах щита 
чотирма зірками. Довкола герба – абре-
віатура «П. М. К.» («печать міська коло-
мацька») [10, арк. 114 зв., 135 зв., 455 зв.]. 
Елементи цього герба (як і герба Печені-
гів з печатки 1764 р.), знову ж таки, є ха-
рактерними атрибутами козацької сим-
воліки XVIII ст.

Котельва. Близько десятка при-
мірників печатки Котелевської ратуші, 
датованих 1731  – 1764  рр., виявлено на 
рапортах місцевого сотенного правлін-
ня. Як і печатка Коломака 1762 р., коте-
левська печатка має яскраво «козацьку» 
геральдичну символіку: в її полі – фран-
цузький (з виступом унизу) щит, увінча-
ний стилізованим шоломом з клейнодом 
(трьома страусиними перами) й обрам-
лений наметом; у щиті  – кавалерський 
хрест із сяйвом, поставлений на півміся-
ці, оберненому ріжками догори. Довко-
ла герба вміщено абревіатуру «П. Г. К.» 
(«печать городова котелевська») [7, арк. 
95 зв., 172, 235 зв., 302 зв., 322 зв.; 11].

Рублівка. Так само кілька при-
мірників печатки Рублівської горо-
дової ратуші, якими скріплено рапор-
ти тутешнього сотенного правління, 
датовані 1732  – 1762  рр. Сюжет цієї 

печатки – зразок козацької геральдичної 
традиції: в її полі  – зображення серця, 
увінчаного хрестом із сяйвом і навхрест 
пробитого двома стрілами, обернени-
ми вістрями донизу. Герб супроводжує 
абревіатура «П. Г. Р.» («печать городова 
рублівська»)  [8, арк. 25 зв.; 10, арк. 149 
зв., 162 зв., 164 зв., 233 зв., 264 зв.; 36, 
арк. 25 зв.].

Серце, пробите зброєю (мечами або 
стрілами),  – надзвичайно характерний 
для геральдики українського козацтва 
(як родової, так і земельної) символ 
страждань за християнську віру (одно-
го з засадничих принципів козацької 
ідеології). Цей сюжет є надзвичайно по-
ширеним як у земельній (печатки Ба-
гацької, Гоголівської, Канівської, Другої 
Лохвицької, Остерської та низки інших 
сотень Лівобережжя), так і в родовій 
старшинській геральдиці (герби Баку-
ринських, Білоцерківських, Бутови-
чів, Гетунів, Гончаревських, Данченків, 
Джунковських, Затиркевичів, Кандиб, 
Книшів, Марковичів, Мировичів, Отро-
щенків, Полуботків, Пригар, Приймаків, 
Родзянків, Романовичів, Семек, Стожев-
ських, Стожків, Шендюхів, Юркевичів 
та багатьох інших). Подекуди цей мотив 
виступав і в слобідській старшинській 
геральдиці (наприклад, у родовому гербі 
Перехрестів-Осипових).Печатка Котельви, 1731 р.

Печатка Рублівки, 1732 р.
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Сумський полк
Білопілля. Нині відомий лише один 

примірник печатки Білопільської городо-
вої ратуші, датований 1739 р. За своїм сю-
жетом вона нагадує вже розглянуту нами 
печатку Мохнача: в її полі  – бароковий 
картуш, у якому – літери «М. В. Б.» («міс-
то військове Білопілля») [37, арк. 47 зв.].

Краснопілля. Два варіанти печатки 
Краснопільської ратуші, вживаної також 
місцевим сотенним правлінням, віднай-
дено в фонді Сумського слобідського 
полку. Перша з цих печаток, датова-
на 1733  р., є ще одним яскравим зраз-
ком української козацької геральдики 
XVIII  ст.: в її полі – хрест, поставлений 
на півмісяці, оберненому ріжками дони-
зу; під півмісяцем  – восьмикутна зірка. 
У верхніх кутах печатки, над гербом,  – 
абревіатура «П. К.» («печать краснопіль-
ська») [4, арк. 4 зв.].

Інший, пізніший, варіант печатки 
міста відомий нині в двох примірниках, 
датованих 1744–1752 рр. Символіка цьо-
го варіанта деякою мірою перегукується 
з сюжетом давнішої печатки: іспанський 
(заокруглений) щит, увінчаний трьома 
страусиними перами; у щиті  – кавалер-
ський хрест із сяйвом, поставлений на 
півмісяці, оберненому ріжками догори 
(композиція, подібна до описаного вище 

герба Котельви); обабіч щита – дві вось-
микутні зірки. Довкола герба вміщено 
абревіатуру «П. Р. Г. К.» («печать ратуші 
городової краснопільської»)  [5, арк. 38; 
6, арк. 18 зв.; 37, арк. 49 зв.].

Харківський полк
Валки. Кілька примірників печатки 

Валківської городової ратуші, датованих 
1738  – 1765  рр., виявлено серед доку-
ментів фонду Харківського слобідського 
полку. В полі печатки  – картуш з паль-
мового гілля, увінчаний короною; в кар-
туші – обернений у лівий геральдичний 
бік (праворуч від глядача) журавель, що 
тримає в піднятій нозі камінь. Над гер-
бом – абревіатура «П. Г. С. В.» («печать 
городова сотенна валківська»)  [18, арк. 
71 зв.; 30, арк. 332 зв.; 31, арк. 129 зв., 
168 зв.; 32, арк. 47 зв.].

Печатка Білопілля, 1739 р.

Печатка Краснопілля, 1744 р.

Печатка Валок, 1738 р.



97Українознавство №2 (55) 2015

Панченко В. Міська геральдика Слобожанщини середини...

Досить рідкісний для української 
козацької геральдики згаданий символ 
(зображення журавля з каменем у нозі) є 
надзвичайно популярним у міській емб-
лематиці країн Європи як символ пиль-
ності (що є цілком природним для герба 
сотенного міста-фортеці). За доби Речі 
Посполитої, зокрема, ця алегорія ви-
ступала в гербах міст Дунаївців (приві-
лей Сигізмунда ІІІ від 1605 р.) і Корсуня 
(привілей Станіслава-Августа Понятов-
ського від 1792  р.). У поодиноких ви-
падках зображення журавля з каменем 
фігурує і в гербах старшинських родів 
(наприклад, Карпік або Лихопоїв).

Деркачі. Герб містечка Деркачів, яке 
впродовж середини XVIII  ст. було цен-
тром двох сотень Харківського полку, 
відомий з печатки місцевої ратуші, п’ять 
примірників якої (в досить пошкодже-
ному стані) виявлено на документах 
1763 – 1764 рр. У полі печатки – картуш з 
пальмового гілля, увінчаний короною; в 
картуші – птах деркач (так званий «про-
мовистий» символ, що відтворює назву 
поселення), над яким восьмикутна зірка; 
довкола герба  – абревіатура «П. М. Д.» 
(«печать міська деркачівська»)  [33, арк. 
26 зв., 126 зв., 222 зв.; 34, арк. 3 зв.; 35, 
арк. 49 зв.].

«Промовисті» герби, загалом ха-
рактерні для європейської міської 

геральдики ще від XIII – XIV ст. (в Укра-
їні за доби польсько-литовського пану-
вання герби з такими сюжетами мали 
Львів, Рогатин, Судова Вишня, Бібрка, 
Кам’янка-Струмилова, Сокаль та інші 
міста), були досить поширені й на пе-
чатках сотенних ратуш і канцелярій 
Гетьманщини XVIII  ст. (Березнянська, 
Волинська, Воронезька, Лукімська, Но-
вомлинська, Сосницька сотні). Не є чу-
жою символіка такого роду й геральдиці 
козацької старшини (гармата – герб Ар-
машевських, бик (бугай)  – Бугаєвських, 
жайворонок – Жайворонків тощо).

Золочів. Низка примірників печат-
ки Золочівської городової ратуші (що 
також перебувала у вжитку місцевого 
сотенного правління) виступає на до-
кументах цих установ, датованих 1738 – 
1765 рр. Символіка тогочасного яскраво 
«козацького» герба Золочева подібна до 
вже розглянутої нами емблеми на печат-
ці Рублівської ратуші: серце, увінчане 
короною й навхрест пробите шаблею та 
стрілою, оберненими вістрями донизу; з 
боків та нижче від серця – чотири вось-
микутні зірки. Довкола герба – абревіа-
тура «П. Г. З.» («печать городова золо-
чівська»)  [18, арк. 48 зв.; 27, арк. 75 зв., 
144 зв., 250 зв.; 29, арк. 14 зв.].

Липці. Печатка Липецької сотенної 
ратуші 1740 – 1742 рр., близько десятка 

Печатка Деркачів, 1763 р. Печатка Золочева, 1738 р.
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примірників якої виявлено в фонді 
Харківського слобідського полку,  – ще 
один приклад оригінального (хоч і тісно 
пов’язаного з повсякденними козаць-
кими реаліями) геральдичного сюжету. 
В полі печатки – традиційний картуш з 
пальмового гілля, увінчаний короною, 
обабіч якої  – дві шестикутні зірки; в 
картуші  – кінь, що скаче в правий ге-
ральдичний бік (ліворуч від глядача). 
Довкола герба – абревіатура «Л. С. В. АТ. 
П.» (імовірно, «липецького сотенного 
військового атамана печать») [19, арк. 57 
зв.; 20, арк. 69 зв., 79 зв., 95 зв., 110 зв.; 21, 
арк. 77 зв., 97 зв.; 22, арк. 43 зв.; 23, арк. 28 
зв.]. Цікаво, що вже в середині 1740-х ро-
ків згадана печатка з невідомих причин 
вийшла з офіційного вжитку (можливо, 
було втрачено або пошкоджено штем-
пель), і документи Липецького сотенно-
го правління засвідчувались особистими 
печатками місцевих сотенних старшин 
(сотника, сотенного писаря тощо) з їхні-
ми родовими гербами.

Мерефа. Нині відомий лише один 
примірник печатки сотенної ратуші 
цього славетного слобожанського міста 
(з яким, до речі, українська фольклор-
на традиція пов’язує життєвий шлях 
відомого козацького військового дія-
ча Івана Сірка), датований 1751  р. Як і 
вже розглянуті нами герби на печатках 

Рублівки та Золочева, мереф’янський 
символ значною мірою нагадує пам’ятки 
геральдики Лівобережної Гетьманщини 
XVIII  ст.: у полі печатки  – серце, увін-
чане хрестом і пробите навхрест шаб-
лею та стрілою, оберненими вістрями 
донизу; над гербом  – геральдичний на-
мет (частина зображення пошкодже-
на). По колу печатки зберігся фрагмент 
легенди: «… ХАРКОВСКОГО ПОЛКУ 
МЕРЕΘ…» [25, с. 102 зв.].

Як і у разі з Липецькою сотнею, уже в 
найближчі роки згадана печатка вийшла 
з офіційного вжитку (ймовірно, була 
втрачена), і впродовж середини 1750  – 
першої половини 1760  рр. документи 
сотенної ратуші засвідчувались особис-
тою печаткою сотника М. Щербини з 
його родовим гербом (у картуші  – три 
кулі: вгорі дві, нижче одна) і абревіату-
рою «М. С. Щ.» («мереф’янський сотник 
Щербина») [26, арк. 48 зв.].

Нова Водолага. Печатка цього міс-
течка Харківського полку (яке, до речі, 
не було центром окремої сотні) зберег-
лася на документі 1748  р., засвідченому 
городовим отаманом Омеляном Лоба-
сом. Її символіка – черговий зразок укра-
їнської козацької геральдики XVIII ст.: в 
полі печатки – французький (з виступом 
унизу) щит, у якому  – два перехреще-
них мечі, обернені вістрями донизу; над Печатка Липців, 1740 р.

Печатка Мерефи, 1751 р.
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щитом  – клейнод у вигляді трьох стра-
усиних пер, над якими зубчаста корона. 
Довкола герба  – абревіатура «М. Н. В. 
П.» («міста Нової Водолаги печать») [24, 
арк. 32 зв.].

У першій половині 1760-х років у 
міському діловодстві (ймовірно, знову-
таки, через втрату давнішого штемпеля) 
вживалася інша печатка, фрагменти від-
битків якої відомі з рапортів місцевої 
ратуші, датованих 1763 – 1765 рр. Сим-
воліка цієї печатки більш абстрактна: в 
її полі  – барокова геральдична решітка 
(або вензель), по колу  – уривки погано 
прочитуваної легенди [15, арк. 51 зв.].

Соколове. Печатка сотенного міс-
течка Соколового XVIII ст. так само ві-
дома в двох варіантах. Перший із них є 
ще одним яскравим взірцем тогочасної 
козацької геральдики: примірник цієї 
печатки, датований 1751  р., зберігся на 

рапорті Соколівської сотенної канцеля-
рії, засвідченому сотником Жуком. У її 
полі  – французький (з виступом унизу) 
щит, у якому кавалерський хрест; над 
щитом – клейнод у вигляді п’яти стилі-
зованих страусиних пер. Довкола герба 
абревіатура «П. Г. С.» («печать городова 
соколівська») [25, арк. 94 зв.].

Другий варіант міської печатки, да-
тований 1753  – 1754  рр., має складнішу 
символіку. В її полі  – іспанський (за-
округлений) щит, на якому зображено 
колону (геральдичний символ честі), су-
проводжувану у верхніх і нижніх кутах 
щита чотирма зірками. Щит обрамлено 
мантією, увінчаною короною з п’ятьма 
зубцями; довкола герба абревіатура «М. 
С. П.» («міська соколівська печать») [26, 
арк. 12 зв.; 28, арк. 49 зв., 112 зв.]. Цікаво, 
що зображення колони, досить популяр-
не в європейській міській геральдиці, в 
символіці Слобожанщини XVIII  ст. за-
фіксовано лише один раз (на згаданій 
печатці Соколового).

Таким чином, на основі аналізу 
символіки печаток міських поселень 
Слобожанщини 1731  – 1765  рр. можна 
стверджувати, що геральдична традиція 
цих поселень розвивалася в тому само-
му історико-правовому й світоглядно-
тематичному контексті, що й традиція 
муніципальної геральдики України доби 
козацтва в цілому (і насамперед – Ліво-
бережної Гетьманщини). Це зауваження 
стосується як сфери вживання міських 
гербів (як атрибутів влади козацьких 
сотенних правлінь і водночас  – горо-
дових ратуш), так і їхніх сюжетів, серед 
яких переважають яскраво «козацькі»: 
зображення хреста (печатки Печенігів, 
Коломака 1762  р., Котельви, Рублівки, 
Краснопілля 1733 і 1744  рр., Мерефи, 
Соколового 1751  р.), небесних світил 

Печатка Нової Водолаги, 1748 р.

Печатка Соколового, 1751 р.
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(печатки Андріївки, Печенігів, Колома-
ка 1762  р., Краснопілля 1733 і 1744  рр., 
Деркачів, Золочева, Соколового 1753  – 
1754  рр.), зброї (печатки Лимана, Бо-
ромлі, Рублівки, Золочева, Мерефи, 
Нової Водолаги). Поодинокими є ви-
падки використання в гербах сиґлів (іні-
ціалів) та абревіатур (печатки Мохнача, 
Коломака 1731  р., Білопілля), а також 
«промовистих» символів, що відтворю-
ють назву поселень (печатка Деркачів), 
алегоричних символів, які притаманні 
європейській міській геральдиці (жура-
вель  – печатка Валок, колона  – печатка 
Соколового 1753 – 1754 рр.), або цілком 
оригінальних символів (квітка – печатка 
Андріївки, кінь – печатка Липців).

Отже, можна з певністю стверджу-
вати, що символіка міст Слобожанщини 
середини XVIII ст. є яскравою складовою 
частиною геральдики українського ко-
зацтва (земельної, муніципальної, родо-
вої) в цілому. Крім суто археографічно-
го значення, виявлений матеріал має й 
практичну актуальність, оскільки на його 
основі цілком можуть бути закладені під-
валини сучасної муніципальної гераль-
дики слобідських регіонів (Харківщини, 
Сумщини), базованої на історичній сві-
тоглядно-культурній традиції як власне 
Слобідського краю, так і України в цілому.
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Панченко В. Міська геральдика Слобожанщини середини...

V. Panchenko
Municipal Heraldry of the Mid-18th Century Slobozhanshchyna

Abstract
Ukrainian municipal heraldry of the Cossack and Hetmanate period (mid-17th – second third of 

18th century) is widely researched today. However, the collected material is not exhaustive; there is a 
need in essential analysis of heraldic artifacts found in Ukrainian archives. First of all, this is relevant 
to research of municipal heraldry of such region of Ukraine as Slobozhanshchyna.

During 1660’s – 1680’s in Slobozhanshchyna there was established a Cossack administrative system 
identical to Hetman state (established in the late 1640’s, the period of Khmelnytsky Uprising). Such Cos-
sack local authorities as sotnia o�  ces and town halls were functioning in towns of the region. As a rule, 
the authorities’ attribute was the town seal with the coat-of-arms which was o§ en used in a clerk work.

In Slobozhanshchyna local municipal heraldry was created under the in� uence of neighboring 
Hetmanate tradition. It is proved by the complex of heraldic elements which are identical to symbols 
of municipal heraldry in Slobozhanshchyna: 1) the cross (the main heraldic symbol of Christianity); 
2) celestial bodies (the allegory of God’s blessing); 3) the heart (the symbol of su  ̈ering death on account 
of adherence to faith); 4) the weapon and Cossack regalia (so-called «kleinody»). � ese symbols are 
prevailing also in personal and family heraldry of local Cossack nobility. Evidently, municipal coats-
of-arms of Slobozhanshchyna until 1765 were not assigned by central authorities; usually they were 
created at the local level by representatives of Cossack nobility.

� us, municipal heraldry of Slobozhanshchyna in the mid-18th century appears to be a bright part 
of Ukrainian Cossack heraldry in a whole. Besides particular archeographic importance, this material 
has a certain practical value as it can be a background for modern municipal heraldry of Sloboda re-
gions, based on historical and cultural tradition of Slobozhanshchyna and all Ukraine.
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УКРАЇНА ЯК ГЕОІСТОРИЧНА КРАЇНА 
І ГЕОПОЛІТИЧНА РЕАЛЬНІСТЬ
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філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Анотація. У статті зроблено аналіз наукового контексту терміна  «Україна як геопо-
літична реальність» як інтегративного терміна українознавства. Показано, що цей термін 
може застосовуватися  лише до України, починаючи з 1917 р. Тому замість нього запропоно-
вано і теоретично обґрунтовано розглядати Україну як окрему геоісторичну країну.

Ключові слова: українознавство, геоісторична реальність, геополітична реальність, гео-
історія, європейська цивілізація.
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Аннотация. В статье сделан анализ научного контекста термина «Украина как гео-
политическая реальность» как интегративного термина украиноведения. Показано, что 
этот термин может применяться только к Украине, начиная с 1917 г. Поэтому вместо него 
предложено и теоретически обосновано рассматривать Украину как отдельную геоистори-
ческую страну.

Ключевые слова: украиноведение, геоисторическая страна, геополитическая реальность, 
геоистория, европейская цивилизация.

UKRAINE AS A GEOHISTORICAL COUNTRY 
AND GEOPOLITICAL REALITY

Oleksandr MOSTIAEV
Candidate of Sciences (Philisophy), senior researcher of Ukrainian Studies Center 
at Philosophical Faculty of Taras Shevchenko National University of Kyiv

Annotation. In the article the author analyzed the scienti� c context of notion «Ukraine as a 
geopolitical reality» as integrative term of Ukrainian studies. It is shown that this term can be applied to 
Ukraine since 1917. � e author proposed and theoretically substantiated the idea to consider Ukraine 
as a geohistorical country.
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Мостяєв О. Україна як геоісторична країна і геополітична...

Науково обґрунтована концепція 
безперервності українського історично-
го процесу, яка охоплює всі його виміри, 
є головною інтегративною парадигмою 
в українознавстві. Однак через неста-
лість, ритмічність українського держа-
вотворчого процесу від самого початку в 
українознавстві виникла потреба у син-
тетичному обґрунтуванні не просто його 
спадкоємності, а системного характе-
ру. Вона була обґрунтована у концепції 
М.  Грушевського, який довів провідне 
значення території (єдності українських 
земель) як одного з головних чинників 
цієї історичної системності. Розвиток 
ідей М. Грушевського та С. Рудницько-
го у наших українознавчих досліджен-
нях [6] зумовив запровадження поняття 
«Україна як геополітична реальність», 
яке запропонував В. Крисаченко [5, с. 6]. 

Вважаємо, що Україна на підставах 
етнотериторіальних та геоекологічних 
характеристик є об’єктивно виокремле-
ною територією на поверхні Землі. Як 
територія вона має виразну окресле-
ність, відмінність як географічного, так 
і етнотериторіального та культурно-по-
літичного характеру. Як природна тери-
торія Україна має по власній периферії 
деякі виразні межі  – болота Полісся на 
півночі, узбережжя Чорного та Азов-
ського морів на півдні, а також регіон 
Карпат та нижній Дунай  – на заході. 
Інші кордони менш виразні і є доволі 
відкритими: на заході  – приблизно те-
риторія між Західним Бугом та Віслою, 
на сході – Дон та Сіверський Донець, на 
півночі  – лісові обшири. Це зумовило 
відносну автономію історико-політич-
них, економічних та соціокультурних 
процесів на цій території. Саме тому, 
як довів В. Крисаченко, античні, рим-
ські, середньовічні візантійські, західні 

та арабські джерела минулого доводять 
сталість геопросторового сприйняття та 
образу України з межами приблизно по 
згаданих об’єктах [4]. Проте відкритість 
кордонів на північному заході, північно-
му сході та сході сприяла експансії через 
них чужоземних держав і народів, зокре-
ма – з Великого Євразійського Степу.

Незважаючи на це, простежується 
геопросторова спадкоємність державо-
творчого процесу, оскільки потестарні 
та протодержавні утворення і держави, 
що формувалися на цій території, тяжі-
ли до її об’єднання та (за винятком Ки-
ївської держави) не виходили за її межі. 
Політична консолідація та поява на кар-
ті світу держави Україна  – природний 
підсумок як об’єктивної окремішності 
даної території, так і самоорганізації 
українців – провідного суспільствотвор-
чого етносу на ній.

В. Крисаченко під геополітичною 
реальністю розумів певну просторову 
окремішність на поверхні планети, яка 
має виразну біосферну специфіку, сфор-
мувалася завдяки своєрідності етносо-
ціальних та еколого-географічних умов, 
людність якої протягом тривалого іс-
торичного часу тяжіє до консолідації та 
інтеграції  [4]. Але у такому визначен-
ні взагалі відсутня політична складова. 
«Політичний», за значенням, передба-
чає – державний. 

Дійсно, в українських соціальних 
науках, як-от цивіліологія, геополіти-
ка чи політологія, термін «геополітична 
реальність» останнім часом досить ши-
роко використовується, але при цьому 
завжди присутній політичний контекст. 

Для того, щоб бути геополітичною 
реальністю від початку І тис. до н. е., 
необхідно, щоб на території України по-
стійно відтворювались приблизно в її 
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межах держави або інші політичні утво-
рення, нехай під різними назвами та з 
різними політичними устроями. Згідно з 
визначенням В. Булгакова, геополітична 
реальність – це своєрідна конкретно-іс-
торична форма даності (усвідомлен-
ня) об’єктивної геополітичної ситуації 
суб’єкта геополітичного пізнання та 
практики [3]. Носієм такої даності є різні 
форми соціальності. Звідси геополітич-
ними реальностями визнаються:

держави;
автономні територіальні одиниці в 

межах держав;
локальні цивілізації;
світовий та регіональні політичні 

устрої.
Тобто суб’єкти пізнання мають усві-

домлювати саме геополітичну ситуацію, 
а не географічну чи якусь іншу. Якщо 
дана територія сприймається як ціле 
і навіть є соціальним цілим протягом 
століть, щоб сприйматися як політична, 
вона має характеризуватись безперерв-
ною спадкоємністю політичного устрою. 
Тобто у використанні поняття «геопо-
літична реальність» необхідно врахо-
вувати історичний контекст. Але якраз 
історія свідчить про періодичне перери-
вання державотворчих процесів на тери-
торії України. Інакше кажучи, на тери-
торії України геополітичні реальності то 
з’являлися, то на деякий час зовсім зни-
кали, будучи поглинені геополітичними 
реальностями, осередки яких перебували 
на інших територіях. Тобто можна го-
ворити про відновлення чи повернення 
України як геополітичної реальності, а 
не про безперервність існування геопо-
літичної реальності. Наприклад, загаль-
новизнаним є те, що Річ Посполита І як 
геополітична реальність зникла у 1795 р., 
а відновилася як Річ Посполита ІІ лише 

у 1918–23  рр. у дещо зміненому вигля-
ді. Однак навіть Польща, Варшавське 
герцогство та царство розглядаються як 
інші геополітичні реальності, оскільки 
вони мали і суттєво різний територіаль-
ний та національний склад.

Тож чи ми маємо право говорити про 
Україну як безперервну геополітичну 
реальність від І тис. до н. е. дотепер? Ні, 
бо об’єктивна геополітична ситуація на 
території України постійно змінювалась: 
країна була то суб’єктом, то об’єктом 
гео політичних процесів, причому змі-
нювались і самі геополітичні суб’єкти 
на її території; в її межах формувались 
дуже різноманітні політичні утворення, 
які інколи поширювались за її межі, ін-
коли звужувались до невеликих регіонів 
чи зникали. Крім того, геополітичні ре-
альності, будучи політичними утворен-
нями, мають чіткі політичні кордони, ми 
ж наголошували лише на приблизності 
кордонів «України як геополітичної ре-
альності».

Кіммерійське потестарне утворен-
ня, очевидно, було розташоване лише 
на півдні України. Територія Великої 
Скіфії вже наближалася до території су-
часної України. Але після ІV ст. до н. е. 
не існувало політичного утворення, яке 
об’єднувало більшість українських зе-
мель. Київська держава значно виходи-
ла за межі території України. Її нащад-
ки – руські князівства – проіснували як 
локальні геополітичні реальності на те-
ренах України у складі Великого князів-
ства Литовського певний час, але остан-
нє з них зникло у 1471  р. Тобто всі ці 
утворення не об’єднували Україну хоча 
б приблизно у межах, що ми визначили 
її як окремішність. 

Потому безперервність геополітич-
ного процесу була втрачена і відновилася 
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лише у Запорозькій Січі з середини ХVІ ст. 
та Гетьманщині з середини ХVІІ  ст., але 
знову була втрачена у 1775 р. А крім того, 
слід згадати ще про іншу геополітичну 
реальність територіального утворення в 
Україні  – Кримське ханство від початку 
ХV  ст. до 1783  р., яке корелювало з пів-
денною степовою геокультурною облас-
тю України.

У періоди бездержавності терени 
України входили до інших геополітич-
них реальностей – Великого Литовсько-
го князівства, Польського королівства, 
Речі Посполитої, Російської імперії. 

Саме тому більшість дослідників, 
які використовують термін, визнають, 
що Україна як геополітична реальність 
уперше постала лише у 1917 р. (Н. Ісако-
ва, В. Піскун, В. Солдатенко, В. Танцюра, 
М. Яцюк та ін.).

Тоді, вочевидь, термін слід уточнити.
Насправді виразно виокремлені у 

геопросторі реальності існували та іс-
нують, і це – не тільки географічно ізо-
льовані великі острови чи півострови, 
але і як відносно ізольовані природними 
межами (гірськими хребтами, річищами 
великих «світових річок», контрастни-
ми межами ландшафтів) територіальні 
окремішності, в яких завдяки відносно 
виразним природним межам розвивали-
ся закономірні для даної території гео-
культурні процеси. 

Власне, такі реальності в американ-
ській етнології називають Cultural Areas, 
що можна перекласти як «культурні об-
ласті». Саме подібні геокультурні реаль-
ності існували не тільки у доколумбові 
часи на території Америки, але і в інших 
країнах. Втім вони характеризувалися 
типовою відносно однорідною куль-
турою або комплексом культур, тісно 
пов’язаних із природокористуванням 

залежно від пануючого типу ландшаф-
тів. Синоніми такого поняття – культур-
ний простір, культурна провінція, етно-, 
географічний район. Термін застосову-
ється в географії, антропології та інших 
суспільних науках, дотичних до геогра-
фії. В їхніх межах спільноти мали бага-
то спільних культурних рис, що виразно 
відділяли їх від інших подібних, хоча, 
звісно, ці риси були зумовлені саме гео-
графічними особливостями [12].

Проте визначення теренів України 
як єдиної культурної області неможли-
ве, адже «Україна як геополітична ре-
альність» (у раніше запропонованому 
тлумаченні) включає різні геокультурні 
області  – лісостепову з прилеглим лі-
сом та степову з прилеглим Кримом. 
Це таки була геопросторова історична 
реальність, і аргументи на користь її іс-
нування вже опубліковані нами. Тому 
свого часу це зумовило потребу підтри-
мати пропозицію розглядати Україну як 
«геополітичну реальність» з принаймні 
початку залізного віку. Так, це була кон-
цепція, яка об’єднала два взаємодійних 
зустрічних потоки соціальної активності: 
військової, торговельної та колонізацій-
ної – давньоруських племен, українсько-
го козацтва та українських селян, спря-
мованої на Степ з прагненням вийти до 
узбережжя Чорного моря; і зустрічної 
активності кіммерійців, скіфів, Крим-
ського ханства, спрямованої на Лісостеп. 
Це була історія не просто територіально 
окресленого, але й етнічно, економічно 
та культурно пов’язаного регіону, тобто 
геоісторична реальність. Саме такими 
реальностями слід вважати виокремлені 
природними межами території, народи 
яких підтримують культурну взаємо-
дію та тяжіють до інтеграції (як, напри-
клад, Апеннінський півострів, Японські 
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острови та ін.). Саме так можна розгля-
дати великі відокремлені від материків 
острівні системи та півострови, котрі, 
незважаючи на мозаїчність населення та 
різноманітні етнічні інвазії, характеризу-
валися спільними соціокультурними та 
економічними процесами і, врешті, пере-
творювались на геополітичні реальності. 
Але так само ними слід вважати і такі 
відносно відокремлені реальності з роз-
митими кордонами, як терени України, 
оскільки це підтверджується історични-
ми свідченнями та дослідженнями.

Префікс «гео-» тут наголошує на гео-
графічній зумовленості виокремлення 
та інтеграції спільнот, а «історичний» – 
на часовій сталості взаємодії народів, 
що населяють країну. Себто йдеться не 
про синхронний, а про діахронний ви-
мір цивілізаційного процесу, в якому 
існує історична спадкоємність геополі-
тичних процесів, хоча у політичному ви-
мірі вони можуть і перерватися. В цьому 
смислі можна внести новий контекст у 
розуміння геоісторії як напрямку науко-
вих досліджень.

Власне, геоісторія як метод дослі-
дження була вперше запропонована як 
«географічна концепція людства» фран-
цузьким географом В. де Ла Бланшем. 
Більш глибокого розвитку ідея «гео-
історії» дістала у працях Ф. Броделя. У 
своїх студіях він розглядав різні виміри 
історичного часу. Хоча, на його думку, 
позачасових структур не існує, оскільки 
суспільство є мінливим і динамічним, 
він виділяв три темпоральних виміри 
історичного часу, які визначаються, від-
повідно, структурами, циклами та по-
діями. І саме вищою, найбільш малору-
хомою темпоральністю є «геоісторія», 
яка вимірюється «часом дуже великої 
тривалості», його перебіг залежить від 

структури  – «займаного простору». Зо-
крема, саме такою структурою він вважав 
Середземномор’я, яке являє собою не па-
сивний просторово-географічний ареал, 
але – «героя» великої історії [2, с. 29].

Геопросторові структури задають 
найбільш широку перспективу соціаль-
ного часу, зумовлюючи стійкість пев-
них соціальних явищ, тобто загальний 
напрям соціально-економічного, по-
літичного та культурного розвитку. Це 
найменш мінливі структурні реалії, що 
визначають межі історичних процесів. 
Саме такими, на його думку, є цивіліза-
ції – найбільш стійкі з людських асоціа-
цій, «реальності часу надзвичайно вели-
кої тривалості». 

З іншого боку, не географічні про-
стори творять історію, а люди, суб’єкти 
цих просторів («не вода пов’язує області 
Середземномор’я, а морські народи»). І 
саме взаємодія людності та простору за-
кладає системний характер соціальних 
процесів, утворюючи, у нашому розу-
мінні, геоісторичні реальності, що роз-
виваються як цивілізації, країни та регі-
они, які відносно повільно змінюються 
в часі. На них накладаються більш ко-
роткі циклічні процеси середнього рів-
ня, пов’язані зі змінами економічної та 
політичної кон’юнктури. Нижчий вимір 
часу – це звичайні історичні події (рево-
люції, реформи, війни, повстання та ін.), 
які вже доступні буденному сприйняттю 
та участі, але підлягають впливу законо-
мірностей вищих рівнів. Інакше кажучи, 
історичний час можна виразити у ви-
гляді трьох рівнів, і саме макрорівень – 
геоісторичний – є тим закономірним ча-
совим виміром, який закладає напрями 
соцієтального розвитку [1, с. 124].

Пізніше ідею геоісторії розвинув, 
вже у складі методології світ-системного 
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аналізу, І. Валлерстайн. У його розу-
мінні світ є певною системною і струк-
турною цілісністю, закони розвитку 
якої визначають траєкторії руху всіх 
поокремих національних суспільств і 
держав. Основною одиницею геоісто-
ричного аналізу у Валлерстайна є іс-
торичні системи, які можуть існувати 
у двох основних формах: міні-систем і 
світ-систем, з них останні можуть бути 
світами-імперіями і світами-економіка-
ми. Під світ-економікою (поняття введе-
не Ф. Броделем) розумівся «економічно 
самостійний шматок планети, здатний 
бути в основному самодостатнім, такий, 
якому його внутрішні зв’язки та обміни 
надають певну органічну єдність»  [11]. 
Але з таким підходом Україну не можна 
розглядати як історичну міні-систему. 
Для І. Валлерстайна міні-системи – про-
сторово невеликі, відносно короткочасні 
і культурно-однорідні локальні утворен-
ня, панівною логікою розвитку яких є 
реципрокний (взаємний) обмін різними 
благами. Власне, це те ж саме, що куль-
турні області в антропології. 

Втім хоча між цивілізаційним аналі-
зом Ф. Броделя та світ-системним ана-
лізом І. Валлерстайна існують суттєві 
розбіжності, оскільки в їх основі різні 
об’єкти  – світ-системи та цивілізації, 
вони, по суті, пропонують розглядати 
геоісторичні реальності як ієрархічні 
утворення різного рівня. Цю ідею можна 
переосмислити інакше, виділивши три 
рівні геоісторичних реальностей. Тоді 
реальності нижчого рівня  – міні-систе-
ми/культурні області (Cultural Areas). 

Геоісторичні реальності середньо-
го рівня, до яких слід віднести й Укра-
їну, природним чином виокремлені та 
певною мірою інтегровані завдяки ді-
яльності соціальних суб’єктів «країни», 

які: 1) інтегрують геоісторичні області; 
2) у географічному, соціокультурному 
та економічному вимірах відносно ав-
тономні, тобто особливості їхнього роз-
витку деякою мірою визначаються дією 
внутрішніх процесів, пов’язаною з інте-
гративними процесами поміж спільнот, 
що їх населяють; 3) є частиною геоісто-
ричних реальностей вищого порядку  – 
цивілізацій або квазіцивілізацій. 

Тобто пропонується така геопросто-
рова ієрархія протікання цивілізаційних 
процесів: культурна область  – геоісто-
рична країна – цивілізація, в якій геоіс-
торичні країни  – більш або менш сталі 
території синтезу етнодемографічних 
процесів, соціокультурних взаємодій, 
тенденцій до політичної інтеграції, сво-
єрідні «плавильні котли». 

Тому Україна як геоісторична реаль-
ність (країна) є часо-просторовою фор-
мою синтезу комплексу чинників: 

– природні даності, що визнача-
ють специфіку географічного простору 
України та впливають на її розташуван-
ня та відділення від сусідніх географіч-
них просторів (Лісостеп, Степ, Карпати, 
Полісся, Дніпро, Дон, Дунай, Крим, узбе-
режжя Чорного та Азовського морів);

– етноси, що відіграли вагому роль в 
соціокультурному розвитку України – як 
ті, що виникли, розвивались та взаємо-
діяли у межах її географічного простору 
(автохтонні  – українці, кримські татари 
та ін.), так і ті, хто прийшли іззовні, але 
на тривалий час осіли на цій території і 
або були асимільовані, або збереглися як 
окремі етнографічні групи, а особливо – ті 
народи, хто поширював свій військовий, 
економічний та соціокультурний вплив 
на теренах України (кіммерійці, скіфи, 
сармати, євреї, торки, печеніги, половці, 
монголи, литовці, поляки, росіяни);



108 №2 (55) 2015 Ukrainian Studies

ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ

– геополітичні реальності, тобто дер-
жави, що постали на теренах України, – 
Скіфія, Київська Русь, руські князівства 
ХІІ–ХV ст., Кримське ханство (Гетьман-
щина + Запорожжя), (УНР + ЗУНР & 
УРСР & Україна).

Україна як геоісторична реальність 
мала здатність до автономного істо-
ричного розвитку, відіграваючи роль 
своєрідного «плавильного котла», який 
інтег рував різні етнокультурні та соці-
альні складові. І це визначало спрямова-
ність та циклічність її історичного часу 
та закономірності формування соціуму 
та політичних устроїв на її території.

Втім, окрім цих чинників, важли-
ву роль у розвитку геоісторичної долі 
України мали інші геополітичні реаль-
ності, що відіграли вагому роль в соціо-
культурних, політичних та економічних 
процесах на її теренах (Візантія, Болгар-
ське царство, Велике князівство Литов-
ське, Польща, Молдова, Трансільванія, 
Османська імперія, Швеція, Московія, 
Російська імперія, Австро-Угорщина, 
Німеччина, СРСР), але які сформува-
лися поза її межами. Їхня політична 
культура та активність так чи інакше не 
просто мали вплив, але зумовили регіо-
нальні розбіжності у межах геоісторич-
ної країни, однак загалом не порушили її 
окремішності.

На вищому соціокультурному рівні 
на країну мав вплив комплекс загально-
європейських соціокультурних чинни-
ків, що зумовили її цивілізаційну належ-
ність.

Слід зазначити, що у минулому дея-
кі геоісторичні країни ставали центрами 
розвитку локальних цивілізацій-держав, 
інші – поглиналися імперіями або інте-
грувалися у склад субконтинентальних 
цивілізацій як держави. Так, Нільська, 

Месопотамська, Індська та деякі інші 
геоісторичні країни перетворилися на 
перші локальні цивілізації. В «осьовий 
час», зокрема завдяки виникненню сві-
тових релігій, сформувалися субконти-
нентальні цивілізації  – світи-економіки 
(як, наприклад, Середземномор’я). У 
межах цих цивілізацій відбувалася взає-
модія та інтеграція геоісторичних країн, 
що існували ще до їхнього виникнення. 

На території України локальних 
цивілізацій не виникало, починаючи з 
раннього середньовіччя її порубіжне 
положення та соціокультурні зв’язки 
зумовили інтеграцію до європейської 
цивілізації. У цьому плані трипільська 
культура може розглядатися як прото-
цивілізація, яка історично була першою 
інтегративною, можливо, навіть потес-
тарною реальністю на теренах України, 
однак, по-перше, вона була створена 
вихідцями з Малої Азії, по-друге  – не 
перетворилася на цивілізацію. Її мож-
на розглядати як перший вияв ефекту 
інтег ративного «плавильного котла» на 
теренах України.

Але яке місце в геоісторії України 
має Російська імперія та СРСР, в куль-
турну та економічну розбудову яких 
українці також здійснили вклад та мали 
з ними «спільну історію», яка нині пре-
тендує на звання цивілізації? 

Застосовуючи як цивілізаційний, так 
і світ-системний підхід, можемо ствер-
джувати наступне. 

Причорноморські терени України 
як геоісторичної країни (принаймні її 
степова частина) мали спільну історію 
(економічну – як торговельні партнери) 
та політичну (античні поліси) з серед-
земноморською цивілізацією принаймні 
з V ст. до н. е. Від ранніх часів існування 
християнства (як одного з генетичних 
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коренів європейської цивілізації) Укра-
їна має спільну історію вже з європей-
ською цивілізацією. Такої спільної іс-
торії не було у країни ні з Центральною 
Азією, ні – до ІХ ст. – з племенами серед-
ньої частини Східноєвропейської рівни-
ни (де у ХIV–XV ст. виникла Московська 
держава). 

За І. Валлерстайном, найбільш за-
гальним і поширеним варіантом геоісто-
ричних світ-систем в докапіталістичну і 
ранньомодерну добу були світ-імперії – 
широкі політичні утворення, які відріз-
нялися різноманіттям культурних кодів. 
У періоди експансії вони руйнували та / 
або поглинали слабші міні-системи і 
світ-економіки. Однак у разі стиснення 
або занепаду імперій вони виокремлю-
валися знову. Головний принцип під-
тримки цілісності світ-імперій  – стягу-
вання військово-політичним центром 
ренти-податку (або данини) з локальних 
безпосередніх виробників (в основному 
сільських громад) і його подальша адмі-
ністративно-бюрократична редистрибу-
ція (перерозподіл). Це щось близьке до 
азійського способу виробництва. Такою 
світ-імперією була і залишається Росія, 
тільки тепер головне джерело економіч-
ної підтримки імперської влади – це рен-
та за видобування природних ресурсів.

Світ-економіки, на відміну від світ-
імперій, є, насамперед, об’єднаннями 
економічних мереж виробництва, 
сформованих поза численними полі-
тичними кордонами. Саме такою є су-
часна європейська цивілізація. Тобто 
світ-економіки інтегруються швидше 
економічно, ніж політично: при від-
сутності централізованого контролю 
економічні агенти мають більшу сво-
боду в накопиченні багатств. Політичні 
ж утворення всередині світ-економіки 

сприяють поділу праці та нерівному 
розподілу в масштабах всієї системи. 
Основна логіка світ-економіки полягає 
в тому, що акумульовані прибутки роз-
поділяються нерівномірним чином на 
користь центрів, а не периферії системи, 
тобто тих, хто здатний досягти різних 
видів тимчасових монополій у ринкових 
мережах [10].

Такий підхід додає до більш абстрак-
тного цивіліологічного ще й економічне 
обґрунтування у розумінні відміннос-
тей між цивілізацією та імперією, Єв-
ропою та Росією і місцем у ній України. 
Нагадаю, що світ-системний аналіз на-
голошує на первинності економічних 
чинників утворення систем, у той час 
як цивіліологічний  – на всьому комп-
лексі чинників, із соціокультурними 
та політичними включно. Власне, світ-
системний аналіз можна розглядати як 
один із спеціальних методів цивіліоло-
гічного аналізу. Зокрема, він показує, 
що світ-імперію достатньо аналізувати 
у межах геоекономічного та геополітич-
ного проекту, у той час як цивілізацію – 
у межах цивіліологічного, який враховує 
також і соціокультурний принцип інтег-
рації макроспільнот. У такому випадку 
імперія може бути або частиною циві-
лізації, або міжцивілізаційним утворен-
ням, яке ми вже розглядали у контексті 
цивілізаційного підходу  – як квазіциві-
лізацію [7]. 

Квазіцивілізація  – це складне, але 
внутрішньо значно різнорідніше, ніж 
цивілізація, геополітичне утворення, 
об’єднане переважно політичними спо-
собами. Може силоміць об’єднати гео-
культурні області та геоісторичні країни 
різного цивілізаційного походження. 
Воно охоплює периферійні та порубіжні 
частини інших цивілізацій. Це – умовний 
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простір євразійського гартленду, який 
тяжіє до геополітичної інтеграції, але 
через відсутність спільних соціокультур-
них основ для нього навіть складно пі-
дібрати універсальну назву та чітко ви-
окремити його межі. Такою є російська 
квазіцивілізація (також євразійська, ро-
сійсько-православна, «русскій мір»). 

Звідси Україна як частина європей-
ського порубіжжя і стала об’єктом екс-
пансії Російської імперії та була тим-
часово включена до її теренів. Хоча 
політичні зв’язки, традиція і культура 
свідчать про геоісторичну належність 
України до європейської цивілізації.

Повертаючись до центральної теми 
цього дослідження, слід наголосити 
на одній із важливих закономірностей 
локального цивілізаційного процесу  – 
тенденція до перетворення України як 
геоісторичної країни на Україну як гео-
політичну реальність (незалежну держа-
ву) була одним із важливих атракторів, 
який визначав історію її теренів від І тис. 
до н. е. Але, перебуваючи у середньому 
темпоральному вимірі історичного часу, 
розвиток України як геоісторичної ре-
альності характеризується циклічністю, 
у тому числі і змінами геополітичної 
кон’юнктури. Саме у цьому контексті 
було розглянуто геополітичні епохи в іс-
торії України, при цьому було показано, 
що вони різнилися і за геополітичними 
суб’єктами [8].

Кіммерійське потестарне утворення, 
очевидно, існувало переважно у Степу. 
Скіфія була першою протодержавою, 
яка змогла здійснити певну інтеграцію 
України як геоісторичної країни у ме-
жах, найбільш наближених до сучасних. 
Але до постання Київської держави та-
кого геополітичного суб’єкта, як україн-
ство, не існувало.

Київську державу можна розглядати 
як типову світ-імперію, що виникла на 
периферії європейської цивілізації. Вона 
значно вийшла за межі України як геоіс-
торичної країни, цивілізувавши балтські 
та фінно-угорські племена півночі. Але 
підстав для перетворення її на самостій-
ну цивілізацію не сформувалося  – вона 
не створила самостійної світової релігії і 
разом з усією Європою мала спільне гене-
тичне коріння – християнство римсько-
го зразка. Інша річ, що його розвиток у 
вигляді консервативного православ’я 
Східної Римської (Візантійської) імперії 
мав обмежений характер. Але це ще не 
дає підстави вважати православ’я яко-
юсь особливою цивілізаційною осно-
вою. Швидше за все, слід наголошувати, 
що західне християнство походить від 
«ортодоксального християнства» і є ди-
намічною формою його розвитку. Однак 
з Європою Україну-Русь зближували й 
інші економічні, політичні та соціокуль-
турні процеси [10].

Пізніші руські князівства – незалежні 
або у складі Великого Литовського кня-
зівства – слід розглядати як регіональні 
геополітичні реальності, розташовані у 
межах України як геоісторичної країни 
і європейської цивілізації (переважно її 
порубіжжя). 

Так само і Запорозьку Січ та Геть-
манщину слід розглядати як лімітрофні 
геополітичні реальності малого (регіо-
нального) масштабу, що продовжува-
ли традицію державотворення у межах 
України як геоісторичної реальності. 
Так склалося, що у підсумку боротьби за 
європейське порубіжжя вони були по-
глинені Московською імперією (євра-
зійською квазіцивілізацією).

І лише з 1917 р. почалося становлен-
ня сучасної геополітичної реальності 
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«Україна», яку ми маємо від УНР та 
УРСР. Держава постала як інтеграцій-
не утворення, що об’єднало як різно-
манітні адміністративні регіони з різ-
ною історичною долею та переважно 
українським етнічним населенням, так 
і території деяких лімітрофних геополі-
тичних реальностей (як ЗУНР та Карпат-
ська Україна)  [9]. Але тут уже існувала 
очевидна геополітична спадкоємність  – 
створення УНР та, у відповідь, – УСРР, а 
потім її геополітичний розвиток (нехай 
і обмежений) та трансформація на неза-
лежну Україну. Тобто міжнародний ста-
тус УНР, а потім УРСР (як союзної рес-
публіки) – суб’єктів міжнародного права 
та відносин  – дає можливість говорити 
про Україну як геополітичну реальність, 
що розвивалася безперервно з 1917  р., 
хоча її кордони суттєво змінювались. 
Еволюція України від УНР до сучасної 
України і є тим головним та актуальним 
чинником державотворення, що призвів 
до постання Української держави і став 
підсумком розвитку України як геоісто-
ричної реальності.

Таким чином, слід розрізнити по-
няття «Україна як геоісторична реаль-
ність (країна)», яка існувала принаймні 
від початку І тис. до н. е., і «Україна як 
геополітична реальність», яка існує з 
1917 р. Перше слід розглядати як загаль-
не поняття стосовно другого, більш кон-
кретного поняття, оскільки перше ре-
презентує спільність історичних (тобто 
географічних, політичних, економічних 
та соціокультурних) процесів, а друге  – 
лише географічних та політичних.

Запропонована концепція геоісто-
ричних реальностей дає можливість 
розробки нового напрямку українознав-
чих та цивіліологічних досліджень. По-
перше, перспективним є застосування 

геоісторичних методів в українознав-
стві. По-друге, геоісторичний підхід 
вносить новий контекст в аналіз соціо-
культурних та економічних процесів у 
межах України як геоісторичної реаль-
ності, вивчення спрямованості розвитку 
та взаємовпливу її регіонів і культурних 
областей. Крім того, у контексті геоіс-
торичних досліджень країн та цивіліза-
цій світу, виходячи із запропонованого 
вище трирівневого методу геоісторич-
ного аналізу, можна створити модель 
світового цивілізаційного геопростору 
(ландшафту).
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O. Mostiaiev
Ukraine as a Geohistorical Country and Geopolitical Reality

Abstract 
In the article the author clari� ed the meaning of «geopolitical reality» that was previously suggested 

by V. Krysachenko for identi� cation and substantiation of the phenomena of continuity of historical 
and political, economic and socio-cultural processes on the territory of Ukraine from the beginning of 
the 1st millennium BC. � e vast majority of Ukrainian political scientists and historians recognize that 
term «geopolitical realities» means states, autonomous state formations, regional and global political 
systems. Periodical interruptions of state building process in Ukraine do not allow to consider it as a 
geopolitical reality that existed from Cimmerian or Scythian times. Ukraine as a geopolitical reality 
with continuance of geopolitical system appeared only in 1917. � us the term used earlier to describe 
the continuity of political, economic and socio-cultural processes in Ukraine should be de� ned as «a 
geohistorical country». � erefore, we must di  ̈erentiate the terms «Ukraine as a geohistorical country» 
(exists at least from the beginning of the 1st millennium BC) and «Ukraine as a geopolitical reality» 
(exists since 1917). � e � rst term is more general as it represents common historical (i.e. geographic, 
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political, economic and cultural) processes; the second one regards only geographical and political 
processes. � e geohistorical countries have spatial boundaries, which, however, may vary during their 
historical development; in the socio-cultural and economic dimensions they are relatively autonomous. 
In other words the peculiarities of their development are determined by in� uence of internal processes; 
they constitute a part of geohistorical realities of the highest order – civilizations or quasi-civilizations. In 
particular, Ukraine belongs to the European civilization. Russia is considered to be a quasi-civilization 
because of lack of social and cultural (civilization) unity; it annexed Ukraine in a violent way.

Науково обґрунтована концепція безперервності україн-
ського історичного процесу, яка охоплює всі його виміри, 
є головною інтегративною парадигмою в українознавстві. 
Однак через несталість, ритмічність українського державо-
творчого процесу від самого початку в українознавстві ви-
никла потреба у синтетичному обґрунтуванні не просто його 
спадкоємності, а системного характеру. Вона була обґрун-
тована у концепції М. Грушевського, який довів провідне 
значення території (єдності українських земель) як одного 
з головних чинників цієї історичної системності. Розвиток 
ідей М. Грушевського та С. Рудницького в українознавчих 
дослідженнях зумовив запровадження поняття «Україна як 
геополітична реальність». 
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УКРАЇНСЬКА СЛОВЕСНА КУЛЬТУРА: 
СИСТЕМНИЙ МОДУС СПІЛЬНОТНОГО

Анатолій ЦІПКО
кандидат філологічних наук,
завідувач відділу української філології НДІУ

Анотація. У статті здійснено показ «творчих механізмів» постання та розгортальної 
послідовності явищ культури, що виявляється завдяки «дії» української посутності – укра-
їнськості. Системотвірна як впорядкувальна сила цього процесу перебуває у просторі укра-
їнської словесності, де простежується зосередження ідей та образів українського художньо-
мистецького опанування світу, а відтак – просторування і «свого» світу як власної, засвоєної 
через особливий споглядальний досвід, космології. Тобто «свого» світу – Українського світу.

Ключові слова: українська словесна культура, спільнота, системний модус, українськість.

УКРАИНСКАЯ СЛОВЕСНАЯ КУЛЬТУРА: 
СИСТЕМНЫЙ МОДУС ОБЩНОСТНОГО

Анатолий ЦИПКО
кандидат филологических наук,
заведующий отделом украинской филологии НИИУ

Аннотация. В статье представлены «творческие механизмы» «внутреннего возникно-
вения» и дальнейшего развертывания феноменов культуры как особой последовательности, 
ведомой в творчестве украинской сущностью – «украинскостью». Системообразующая и 
действующая на упорядочение «сила» этого процесса во многом сосредоточена в украинской 
словесности, где прослеживается наличие и явленность идей и образов, служащих в деле осу-
ществления украинского словесно-художественного «приобретения» мира. А значит – и обо-
снования «своего» мира как собственной, полученной из особого наблюдения, космологии. То 
есть «своего» мира – Украинского мира.

Ключевые слова: украинская словесная культура, общность, системный модус, укра-
инскость.

UKRAINIAN VERBAL CULTURE: SYSTEM MODE OF COMMUNALITY
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Annotation. � e article examines a special «creative mechanism» of emergence and development 
of cultural phenomena which found its expression due to «Ukrainskist» as a particular Ukrainian 

МОВНО-СЛОВЕСНІ КОНЦЕПТИ



115Українознавство №2 (55) 2015

Ціпко А. Українська словесна культура: системний модус...

Словесність є описово-інструмен-
тарним осягненням того стану в русь-
ко-українському культуротворенні, де 
представлені та взаємодіють як постійно 
чинні вияви: первень – «усне» та засно-
вок – «писане». У словесності рівноцін-
но та рівнозначно представлені та ви-
являються, а відтак – спостерігаються і 
«усне», і «писане». Вони є ґрунтом ста-
новлення і дієвим чинником творчого 
слова у системі культури. 

Зі словом співдіють у витворенні ху-
дожньо-образної моделі світу, виявленої 
в тексті, просторове опанування світу – 
архітектоніка, що за родовим смислом 
корениться в будівничому досвіді, завдя-
ки якому слово укладається – структу-
рується – вбудовується в текст. Та музи-
ка – пісенна природа слова (грайливість 
слова), що стає основним інструмента-
рієм винесення слова зі світу природи та 
внесення його задля художнього існуван-
ня в світ культури. Поетичне й загалом 
художньо-текстове слово «живе» куль-
турно завдяки «архітектурі» як внутріш-
ній його побудові (в усталеному просторі 
культури) та музиці – мелодиці, що є ін-
струментом просторової появи слова. У 
такому поєднанні та творчому сполучу-
ванні показується вияв творчого синте-
зу – «храмового дійства» серед українців. 

Винесення з природи задля внесення 
в світ культури відбувається з метою об-
разного опанування світу його ж (світу) 
інструментарієм – ідео-формою та її об-
разом, прихованими у самому світі – в 
природі.

Надає слову сили культурного існу-
вання традиція, що витворяється через 
перехід від звичаю, застосовуваного на 
місцях, до звичаєвості як культурного 
закону, що виступає підґрунтям «єдино-
го» як головної сили та ідейного рушія 
духовно-культурної спільноти, котра 
згодом упродовж часу підтримується 
саме традицією. 

Смисло-утвори, сполучувані в об-
разному структуруванні художньо-сло-
весного процесу, в українській тради-
ції з’являються через ознайомлення та 
сприйняття в пізнаннєвих формах світу 
ближчого й дальнього та застосування 
власного образного добору – образо-чи-
ну – для сприйняття і засвоєння явищ 
культурної дійсності, що побутували на 
той час у світі. Підґрунтям такого спри-
йняття та засвоєння виступали концепт-
ні схеми світонародження (космогонії) 
та світоустрою (космології).

Середньовіччя книжне, рання нова 
доба та народна культура по-різному 
ставляться до природи, виявляючи не-
однакові бачення на неї упродовж часу 
свого панування. І зближують, і відда-
ляють свій погляд щодо і на неї. Та зага-
лом у ці творчі пори природа як твориво 
сприймається «по-небесному» як «Кни-
га природи», що являє собою появчий 
текст, який має прочитуватися і тлума-
читися у широті досвіду тексту словесної 
культури. 

Спільнотна свідомість вимежовуєть-
ся духовно-творчими рамками обряду. 
Обряд – це не давня форма ритуального 

essence of things. � e system – creative « force» of the process is implicated in the Ukrainian verbal 
cultural sphere with its ideas and images serving for verbal and artistic comprehension of the world. 
We may talk about creation of «own world» and own cosmology based on previous experience. In this 
context the concept of «own world» is perceived as the «Ukrainian world».

Key words: Ukrainian verbal culture, community, system modus, Ukrainian essence.
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кола, а духовно-творче середовище спо-
вістя ікономії – сотеріології – духовного 
домобудівництва. Хоча образні структу-
ри, що з’являються у середовищі обря-
ду, плідно використовуються з досвіду 
дохристиянської давнини. Їхнє значен-
нєве підґрунтя та культурне структуру-
вання – світоустроєві (космологійні) та 
світонароджувальні (космогенетичні) 
художньо-сприйняттєві чинники. Вони 
як художній та пізнаннєвий інструмен-
тарій переходять до обряду – духовної 
спільноти з давнього обрядового – ри-
туального – кола. Вже в просторі обря-
ду-спільноти давні образо-структури, 
спорядившись догматичними смислами, 
часто у понародовленому сприйнятті, 
складають місцевий образо-чин як фор-
мо-вияви сповістя християнської міфо-
логії.

Коли у час обрядового кола (риту-
ального повтору) панує «усне», то у про-
сторі обряду – християнської духовної 
спільноти – «усне» та «писане» виразно 
співдіють. До того ж «усне» покниж-
нюється, а книжне переходить у форму 
«писаного». Так твориться і діє місцевий 
керигматичний простір як «свій» спосіб 
сповістя християнської науки. Основа 
його – «своя» картина світу зі «своїм» 
чинником – образом (образом світу – 
«образ міра – εικόνα του κόσμου – imago 
mundi»), де вміщено художні потуги 
і пізнаннєвого (гносис), і естетичного 
(чуттєвого) як форми загального сприй-
няття світу близького – довкільного і да-
лекого – навколишнього, світу велико-
го  – Всесвіту та світу малого – людини, 
заразом – і «внутренняга человіка». 

Кожен народ у його історичному пе-
реході слід розглядати також, виходя-
чи з понятійної схеми концепту локус 
(locus) – місця. Саме здобуте на постійно 

місце для проживання стає творчим по-
лем – простором для кожного народу в 
його власному життє-, культуротворен-
ні. Розгортання простору буття – ла-
тиною «esse» – одразу ж спрацьовує й 
на витворення посутніх ознак власної 
життє-культури у кожного з народів ви-
окремлено – власних (особисто-особли-
вих) – присвійних посутніх ознак. Буття 
є основою посутності. «Esse» дає підґрун-
тя для витворення й подальшого удоско-
налювального до-утворення «essential» 
(посутності), що грецькою передається 
як «ουσία». «Esse» перебуває в основі 
«essential» [1]. Отже, Україна як земля, 
що увіходить у творчу схему концепту 
місця, а звідси – місцинності як твірної 
ознаки, є основою для вироблення окре-
мішньої посутності. У цій процесовій 
схемі з’являється головна і вирішальна 
ланка – це людське згромадження, спер-
шу – сукупність, що стало основою для 
тих, хто, перейшовши історичним часом, 
називається «українці». 

Цей посутній досвід українського 
культуротворення, і зокрема словесно-
го, що розгорнувся у тяглості історич-
ного часу, опановує і досліджує украї-
нознавство.

Українознавство – інтегрально-
комплексне дослідження Українського 
світу – України та українців, україн-
ського (культурно «виробленого» укра-
їнцями) у тяглості культуротворення 
та державотворення у цивілізаційному 
розмаїтті людства (або: як складової ци-
вілізаційного розмаїття людства). Укра-
їнознавство виявляє «позицію факту», 
але не в межах однієї науки, а фактоло-
гічні та теоретико-методологічні набут-
ки, що з’являються на науковому суміж-
жі, це дає змогу отримати дослідницькі 
підсумки власного наукового стеження, 
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де вбираються – синтезуються – мето-
дологічні підходи з наукового простору 
гуманітаристики, а кінцево (конечно) 
твориться власний синтетично-комп-
лексний науковий досвід. 

По суті, українознавство через наяв-
не в ньому зіставлення фактів на осно-
ві наукоємниих баз творить науковий 
синтез як метаісторію не в розумінні 
лише методу, а загальніше – наукового 
простору, де певні факти з окремих на-
укових набутків переходять у суму-до-
свід довершених виявів – фактологію, а 
отже – українологію, вибудувану на ґрун-
ті культури як всеохопної системи. 

Українськість – етнокультурна сві-
тоглядна суть, що як твірна домінанта 
стає ґрунтом у появі буттєвої форми та 
структурування Українського світу, ви-
являє власну систему культурної опір-
ності та самозбереження у взаєминах з 
культурами та цивілізаціями людства.

Завдяки українськості складається 
внутрішня одність як самовизначення, 
а зовнішня єдність як самоозначення – 
форми багатопроявного ідентитету. 

Середовищем постання та утверджен-
ня українськості виступає спільнота, що 
є духовно-культурним утвором, котрий 
єднається тяглістю у спільному покли-
канні творення власного буття україн-
ського народу. І коли народ має прив’язку 
до землі – місця, то спільнота та спіль-
нотне є понадземельним і немалою мі-
рою – надчасовим феноменом. Приклад 
існування спільноти та спільнотного як 
духовно-культурної єдності – це україн-
ство (збірне вияв українців в Україні та 
поза нею – діаспорне існування на посе-
леннях) – світовий цивілізаційний фено-
мен, ґрунтом для якого є культурний до-
свід поколінь, що існує як тягле тривання 
та є основою у психології єднання. 

Спільнота як духовно-культурна 
буттєва єдність спирається на існування 
громади, що показує господарчо-органі-
заційне поєднання як первинне згурту-
вання. При тім, що спільнотне як духов-
не присутнє і в громаді та є чинником її 
єднання навіть більше, аніж господарча 
потреба. Громада зі способом свого гос-
подарчого об’єднання є «малою част-
кою» спільноти. У давнішому досвіді 
громада гуртувалася не лише навкруги 
виробничих завдань – польової роботи, 
зокрема, а й довкола Церкви та несеного 
нею духовного покликання. Тобто гро-
мада у спільноті – це громада-парафія, де 
панує в силі єднання духовне підґрунтя. 

Спільнота є способом та формою 
представлення українського народу та 
його культури у міжкультурних взаєми-
нах, зокрема, у багатокультурних дер-
жавах – Русько-Литовській та Речі По-
сполитій і державах-імперіях, до яких 
входили українці, – Австро-Угорщина, 
Російська.

При витворенні власної держави 
українського народу спільнота та спіль-
нотне (спрямований спосіб дії у справі 
гуртування – поєднання) як вияв духов-
но-культурної єдності упродовж три-
валого часу, тобто у своїй тяглості, стає 
основою для державного об’єднання, де 
провідним чинником у творенні держа-
ви є більшість населення, що має спільне 
духовне і культурне буття та досвід, – це 
титульна державницька нація. 

Культуротворення, що здійсню-
ється у середовищі спільноти, висту-
пає підґрунтям для державотворення. 
Свою загальну культуротворчу силу 
спільнота віддає державі. При тому дух 
спільнотного не втрачається і в межах 
держави. Коли держава існує як фор-
ма об’єднання, але за суттю «власна, не 
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своя», тоді спільнота та спільнотне за-
гострюють чуття свого самозбереження, 
яке є так само тяглим досвідом. Спіль-
нота у державності, яку вона і витвори-
ла, за умови «не своєї» держави проти-
ставляється їй як чужій, підносячи силу 
чинника психології єдності, який при-
зводить до набування стану психології 
зламу, у якому подержавнення з приму-
су змінюється державотворчою дією, що 
ґрунтується на волі та виборі. У сучасну 
пору – це приклад діяльності громадян-
ського суспільства. 

Загалом наукове стеження в украї-
нознавстві, що зосереджується на сло-
весній культурі, стає на ґрунт народної 
слово-культурної творчої потуги, що 
її окреслив В. Петров у послідовності: 
мова – фольклор – література [2]. Сло-
весні творчі явища саме як складові в 
системі культури розглядала В. Адріано-
ва-Перетц [3]. А поперед В. Перетц, вно-
сячи до наукового розгляду своє бачення 
дослідження словесності, наголошував 
на потребі розглядати її у взаємозв’язках 
з іншими мистецькими виявами [4]. 

А в часі така тяглість  слово-розгор-
тання у плинному культуротворенні ви-
являється як окремі творчі стани і нала-
штування слова: «прадавній» (мова-міф 
(«зародковий» міф-слово)) – «старо-
давній» («усне») – «давній» (взаємини 
«усного» і «писемного»). Така послідов-
ність – тяглість, що з’являється у формах 
словесної культури, стається через роз-
гортання – просторування «свого міфу». 

Так виявляється русько-українська 
естетизація, що ґрунтується на «чин-
ній дійсності» міфологічної свідомості 
як тяглому способові опанування сві-
ту і пам’ятного – в образах «збережен-
ня (несення) світу». Давні міфологічні 
образо-структури робляться «живим 

простором» художньої топіки в «єди-
ному потоці» (М. Грушевський) україн-
ського словесного культуротворення. 
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А. Tsipko
Ukrainian Verbal Culture: System Mode of Communality

Abstract
� e article examines a special «creative mechanism» of emergence and development of cultural 

phenomena which found its expression due to «Ukrainskist» as a particular Ukrainian essence of 
things. � e system – creative «force» of the process is implicated in the Ukrainian verbal cultural sphere 
with its ideas and images serving for verbal and artistic comprehension of the world. Hence, we may 
talk about creation of «own world» and own cosmology based on previous experience. In this context 
the concept of «own world» is perceived as the «Ukrainian world».

� rough time this process goes on in such manifestations of the word as prearchaic (emergence of 
words) – ancient (existence oral words) – old (connection of oral and written words). � is sequence is a 
process which appears in the form of verbal culture through developing of «own myth».

We must consider that words cooperate with architectonics which enters them into the text. Music 
also has a great importance in this process. We mean melodious nature of the word. Music is the main 
instrument of the word transferring from natural to cultural world. Poetic word has special structure – 
internal structural order and music (melody) as a tool of its appearance in the spatial dimension. 

 Words exist in cultural dimension due to the tradition which is developing from local customs 
to customs in law. � e tradition is a general force and source for cultural and artistic inspiration of 
Ukrainian spiritual and cultural community. 

According to V. Petrov’s opinion, the main directions of literary researches in Ukrainian studies 
(Ukrainology)are based on such concepts of verbal culture as language – folklore – literature.

Українознавство — інтегрально-комплексне досліджен-
ня Українського світу — України та українців, українського 
(культурно «виробленого» українцями) у тяглості культу-
ротворення та державотворення у цивілізаційному розма-
їтті людства (або: як складової цивілізаційного розмаїття 
людства). Українознавство виявляє «позицію факту», але 
не в межах однієї науки, а фактологічні та теоретико-мето-
дологічні набутки, що з’являються на науковому суміжжі, 
це дає змогу отримати дослідницькі підсумки власного на-
укового стеження, де вбираються — синтезуються — мето-
дологічні підходи з наукового простору гуманітаристики, а 
кінцево (конечно) твориться власний синтетично-комп-
лексний науковий досвід. 
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(НА МАТЕРІАЛІ ПОЕЗІЇ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА І ВІРИ ВОВК)
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кандидат філософських наук,
старший науковий співробітник відділу української філології НДІУ

Анотація. У статті зіставляється поезія Тараса Шевченка і Віри Вовк в аспекті нео-
міфологізму. До уваги береться поняття релігійного дуалізму, виокремлені спільні риси в обох 
авторів. Досліджується мотив метаморфози.

Ключові слова: Віра Вовк, Тарас Шевченко, Кобзар, неоміфологізм, міф, релігійний дуалізм, 
народна релігійність, двовір’я.

НЕОМИФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНОГО ДУАЛИЗМА 
(НА МАТЕРИАЛЕ ПОЭЗИИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО И ВЕРЫ ВОВК)

Ольга СМОЛЬНИЦКАЯ
кандидат философских наук,
старший научный сотрудник отдела украинской филологии НИИУ

Аннотация. В статье сопоставляется поэзия Тараса Шевченко и Веры Вовк в аспекте 
неомифологизма. Во внимание принимается понятие религиозного дуализма, выделены общие 
черты у обоих авторов. Исследуется мотив метаморфозы.

Ключевые слова: Вера Вовк, Тарас Шевченко, Кобзарь, неомифологизм, миф, религиозный 
дуализм, народная религиозность, двоеверие.

NEOMYTHOLOGICAL BACKGROUND OF RELIGIOUS DUALISM 
(BASED ON TARAS SHEVCHENKO’S AND VIRA VOVK’S POETRY)

Olha SMOLNYTSKA
Candidate of Philosophical Sciences,
senior researcher of Ukrainian Philology Department of RIUS

Annotation. � e article compares the poetry of Taras Shevchenko and Vira Vovk in the 
neomythological context. � e concept of religious dualism is considered and the common features of the 
both authors are de� ned. � e motive of metamorphosis is examined.

Key words: Vira Vovk, Taras Shevchenko, Kobzar, neomythologism, myth, religious dualіsm, folk 
religion, dual faith.
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Неоміфологізм як концепція плідно 
досліджується в зарубіжній та україн-
ській науці; у вітчизняній гуманітарис-
тиці до аналізу застосовуються мето-
дології Б. Маліновського, Дж. Фрезера, 
О. Лосєва, Є. Мелетинського та багатьох 
інших дослідників; відомі праці М. На-
єнка, А. Нямцу, І. Фрис та ін. Ця концеп-
ція (як і магічний реалізм) асоціюється 
передусім із латиноамериканською про-
зою – наприклад, М. Наєнко проводить 
такий аналіз витоків української «хи-
мерної прози»: «Нові ідеї в літературо-
знавстві, як відомо, народ жуються вна-
слідок нових ідей у самому художньому 
ми сленні письменників. Коли йдеться 
про згаданий вище «неоміфологізм», то 
факт його з’яви в другій половині XX ст. 
стимулювався найбільшою мірою фено-
меном так званої латиноамериканської 
прози. Міфологічний «присмак» у ній 
був цілком очевидним, як очевидним 
було й те, що схожі явища (але з націо-
нальною особливіс тю) стали з’являтися 
тоді і в інших літературах» [8, с. 350]. 
Так, неоміфологізм яскраво виявляєть-
ся і в слов’янських літературах – як, до 
речі, і взагалі в постколоніальних (бра-
зильській, перуанській, еквадорській 
тощо). І. Фрис, підбиваючи підсумок цієї 
концепції, стверджує: «Неоміфологізм 
проявив себе у багатоплановому вико-
ристанні античних, біблійних міфів та 
легенд, створенні авторських міфів та 
інтерпретації найважливіших онтоло-
гічних констант. Ключові міфологеми, 
до яких звертаються митці, це  – міфо-
логема золотого віку, втраче ного часу, 
онтологічна опозиція життя і смер-
ті, топос раю, міфологема Книги» [11, 
с. 228]. Це стосується шевченкознавства, 
хоча є й небезпека підміни понять, про 
що зазначав П. Іванишин, критикуючи 

Г. Грабовича, О. Забужко та інших, які за-
стосовували термін «міф» до парадигми 
Кобзаря без чіткого визначення, і таким 
чином неоміфологізм ставав культур-
ним імперіалізмом [3]. У даному дослі-
дженні неоміфологізм розуміється без 
фальсифікацій і політичного підтексту. 
Звичайно, про неоміфологізм у ХІХ ст. 
слід казати з певними застереженнями, 
оскільки цього терміна тоді не існувало. 
Але передумови виникнення концеп-
ції, значний фактичний матеріал і фор-
мування методології, причому не лише 
раціональні, але й інтуїтивні, існували, 
ставши причиною виникнення за ро-
мантизмом – неоромантизму, і взагалі 
модернізму, еволюціонувавши в подаль-
ші течії.

Але все ж таки в плані неоміфологіз-
му на перше місце у гуманітаристиці ви-
ходить переважно аналіз прози, причому 
тенденції неоміфологізму вбачають у ро-
манах Ф. Кафки, Т. Манна, М. Булгакова, 
В. Набокова та ін., тоді як поезія залиша-
ється осторонь – навіть якщо сформу-
льовані в ній концепти виразно засвід-
чують означену проблематику. Також до 
уваги береться література саме ХХ ст., 
хоча ХІХ ст. теж дає підставу стверджу-
вати про тенденції неоміфологізму – на-
приклад, у творчості Кобзаря виразно 
простежуються міфологеми втраченого 
раю, золотого віку, смерті – воскресіння 
тощо. З огляду на сказане вище, у річищі 
неоміфологізму плідний компаративний 
аналіз символіки в поезії Т. Шевченка і 
Віри Вовк (Віри Лідії Катерини Селян-
ської, 1926 р. н.), української письмен-
ниці в Ріо-де-Жанейро, яка належить 
і ХХ, і ХХІ ст. Виокремлений предмет 
аналізу дає змогу стверджувати про ак-
туальність теми. Творчість і Кобзаря, і 
В. Вовк  – приклад формування нового 
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методу на переламі епох, під час цивілі-
заційної кризи, що є причиною виник-
нення неоміфологізму [11, с. 236].

Мета статті – порівняння тенденцій 
неоміфологізму в поезії Т. Шевченка і 
В. Вовк. Відповідно ставляться завдання:

1) проаналізувати релігійний дуа-
лізм у творчості обох поетів;

2) з’ясувати функцію міфу і його роз-
гляд у ХХ ст.;

3) дослідити метаморфозу як один із 
прийомів неоміфологізму, довести тяг-
лість, укорінену в романтизмі як предте-
чі подальших мистецьких явищ з подіб-
ною доктриною.

Одне з питань, порушуване в дослі-
дженнях магічного реалізму і неоміфо-
логізму, є релігійний дуалізм (інші назви: 
народна релігійність, двовір’я, народний 
католицизм або народне православ’я  – 
залежно від середовища), тобто на-
кладання архетипів народних вірувань 
(елементів вищої і нижчої міфології, 
сюжетів бувальщин, забобонів тощо) на 
офіційну церковну доктрину. Це явище 
досліджене А. Гуревичем, Ю. Арнауто-
вою, Ю. Покальчуком, І. Цукановою та 
багатьма іншими, як-от школою латино-
американістів. Одна з функцій народної 
релігійності – уображення та уречев-
лення в яскравих картинах релігійних 
понять, призначених для ознайомлен-
ня аграрної громади з віровченням [12, 
с.  70] (під визначення «аграрна» підпа-
дає і українська, і бразильська спільноти 
ХІХ – першої половини ХХ ст.), але, зви-
чайно, важливу роль відіграє саме пси-
хологічний чинник: «Міф є постійним 
продуктом живої віри, яка потребує чу-
дес, суспільної позиції, обґрунтування, 
моральної норми» [11, с. 235]. Являння 
дива і пробудження нової духовності  – 
ці твердження викликають асоціацію з 

функціями християнства, сформульо-
ваними Лесею Українкою в драматичній 
поемі «Руфін і Прісцілла», де виразно 
постає антитеза emotio та ratio. 

Цей чинник зумовлює те, що дане 
явище широко репрезентоване в твор-
чості Т. Шевченка і В. Вовк, причому має 
спільні риси, незважаючи на виключен-
ня впливу Кобзаря на самостійний ме-
тод письменниці та часте звернення ав-
торки до бразильської міфології.

Одним із мотивів неоміфологізму 
можна вважати метаморфози, спільні 
для культур багатьох народів (що було 
досліджено, зокрема, Д. Чижевським і в 
шевченкознавчих студіях В. Вовк – не-
залежно від названого філософа). Так, 
В.  Вовк поділяє творчу спадщину Коб-
заря на чотири групи: 1) ліричні поезії; 
2) «мітичні баляди» (або «мітично-фолк-
льорні»); 3) історичні поеми; 4) поеми 
долі. Дослідниця застосовує компаратив-
ний аналіз із кельтським і германським 
фольклором (мотив метаморфози), на-
голошуючи на філософському підґрунті 
текстів. Також вона акцентує увагу на ір-
раціональності романтизму, проводячи 
ретроспективний аналіз балад: «Їхнім 
підсонням є чари, ворожба, прокляття, 
перемінення. Діється прекрасне, але та-
кож страшне. Ті первні походять, певно, 
з народних вірувань і належать до най-
старших поганських мотивів. Прекрасне 
тут вбудоване у контекст фантастично-
го» [2, с. 312]. 

Зокрема, у своїх романтичних ба-
ладах Т. Шевченко спирався на сюжети 
українського фольклору, близькі до ан-
тичної міфології (що нагадує «Метамор-
фози» Овідія). Якщо врахувати класич-
ну освіту майбутнього поета в Академії 
мистецтв, то витончене звернення до ан-
тичності не дивне. Водночас українська 
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міфологія справді має спільне з давньо-
грецькою, причому на кількох рівнях – 
від пантеону божеств до «виродження» 
їх до стихійних духів, – і навіть у самому 
характері поєднання естетичного культу 
краси, гармонії з первісною жорстокістю 
і фатальною необхідністю жертви. При-
клад цього – рання балада «Причинна», 
де нехрещені діти, ототожнювані поетом 
із русалками, знаходять героїню і вби-
вають її (згідно з фольклорними віру-
ваннями – залоскотали) [13, с. 51 – 52]. 
Русалчин мотив (інший приклад – поема 
«Утоплена»), ідея метемпсихозу – риси, 
притаманні ліриці Кобзаря та пізніших 
українських авторів (як В. Вовк). Але 
найвиразніше він постає в баладі «Ру-
салка», де образ демонічної істоти висту-
пає концептом помсти: мати-покритка 
(«грішна мати») топить дитину, кажу-
чи, щоб вона, ставши русалкою, залос-
котала свого батька. Таким чином, тут 
автор наводить приклад міфологічного 
мислення. Проте жертвою русалок (ев-
фемізм  – «Дніпрові дівчата») стає сама 
мати; незвичним є обробка цього моти-
ву Т. Шевченком: «Грались, лоскотали, // 
Поки в вершу не запхали… // Та й заре-
готались. // Одна тільки русалонька // Не 
зареготалась» [13, с. 339]. Отже, русалка 
тут постає не стільки як стихійний дух, 
скільки як істота, що пам’ятає живу ре-
альність і зберігає моральні риси. 

Наведені твори побудовані на мета-
морфозі: або жива людина, яка має душу, 
стає бездуховним предметом (чи істо-
тою), або, навпаки, зберігає духовність 
навіть у символі. Тобто тут постає пер-
соніфікація. Одна з найвідоміших балад 
Т. Шевченка – «Тополя» – якраз являє 
собою приклад опису метаморфози, ви-
триманої в річищі народних балад (де 
заклята героїня також перетворюється 

на тополю) [13, с. 86 – 92]. Приклад ін-
шої метаморфози – поема «Лілея», де по-
критка вмирає і перетворюється на «сні-
гоцвіт», тобто символ чистоти (до речі, 
лілея – емблема Богоматері). Цікаво, що 
«цвіт королевий» (маскулінний символ), 
червона троянда, не розшифровується: 
чи є це реальна рослина, чи теж перевті-
лена душа. 

Також спільна риса, яка об’єднує 
творчість Т. Шевченка і В. Вовк, є на-
родна релігійність, особливо в аспекті 
маріології і звернення до українських 
реалій (поема Кобзаря «Марія», лірика 
В. Вовк, де часті образи Христа, Бого-
матері, святих – переважно католиць-
ких). Біблеїзм широко інтерпретований, 
причому відповідно до сучасних реалій. 
Так, у Т. Шевченка у вірші «Саул» образ 
царя, як не дивно, демонізується (хоча з 
деспотом більш асоціюється образ На-
вуходоносора), причому паралелі про-
стежуються відповідно до українських. 
Водночас автор навмисно не розводить 
різних національних і культурних по-
нять, натякаючи, що подібне явище є 
в різних системах: «В непробудимому 
Китаї, // В Єгипті темному, у нас, // І по-
над Індом і Євфратом // Свої ягнята і 
телята  // На пóлі вольнім вольно пас // 
Чабан, було, в своєму раї…» [13, с. 631], 
«А маги, бонзи і жерці // (Неначе наші 
панотці) // В храмáх, в пагодах годува-
лись…» [13, с. 632]. Сам твір виокремле-
ний у традиції неоміфологізму: сакралі-
зація профанного (образ раю земного) 
та профанація сакрального (царі, жер-
ці), міфологема втраченого раю. Наве-
дені цитати мають виразне сатиричне 
забарвлення. Цікаво, що, надаючи об-
разам реалістичного забарвлення, поет 
пропонує суб’єктивізм, причому ре-
ципієнт навіть не може розрізнити, чи 
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автор сам висловлює своє ставлення до 
пізнішого антагоніста Саула – «чабана 
Давида», чи тонко пропонує побачити 
Давида очима самого царя, тобто героя: 
«А гусляра того Давида / Трохи не вбив. 
Якби він знав, / Яке то лихо з його ви-
йде, / З того лукавого Давида, / То, мов 
гадюку б, розтоптав…» [13, с. 633] (зро-
зуміло, що під «лихом» розуміється кон-
куренція Давида із Саулом, тобто «лихо» 
не для країни, а конкретно для самого 
царя). В аналогічному дусі витриманий 
цикл «Царі». Звичайно, тут не може бути 
мови про блюзнірство, а маємо приклад 
авторської інтерпретації канонічних по-
дій (як і в поемі «Марія»).

Стосовно символіки варто зазначи-
ти на новому теоретичному рівні про 
риси української поезії, яка розвивалася 
на іншому культурному ґрунті (початок 
цьому дав приклад творчості Т. Шев-
ченка на засланні, де автор обробляв 
не знані до того реалії киргизького і ка-
захського побуту). У В. Вовк теж багата 
система образів і тем, на перший погляд 
далеких від української реальності. Так, 
М. Коцюбинська, аналізуючи прапервні 
лірики В. Вовк, зазначала про символіч-
но-образну систему світогляду авторки: 
«Про що б не писала, всюди – як коре-
нева система образного світу, як асоціа-
тивний базис – Україна, Карпати… При-
чому гуцульські локалізми невимушено, 
на диво органічно поєднуються з «екзо-
тикою» інших країн. «Олеандри», «кипа-
риси», «камелії» мирно сусідують з «яли-
цями», «зрубами», «полонинами»… І тут 
же близько, на відстані руки – Франція, 
Париж з його неодмінними мистець-
кими атрибутами, і «Бразилійська ніч» 
(«самба», «болеро», «орхідея»). І це не 
демонстрація ерудиції, не «телячий за-
хват» поверхового туриста, це цілісне 

повноцінне світобачення» [5, с. 10]. Ана-
логічно – реалії інших культур (у тому 
числі алюзії до ідей античної філософії, 
Просвітництва, а також мистецтва Від-
родження), наявні у Кобзаря.

Дослідниця образно стверджує про 
поезію В. Вовк: «…ці окремі елементи, ці 
враження, до якої б культури чи країни 
вони не належали, взаємоперегукують-
ся, творячи мистецьку мозаїку всесвіту. 
В такій атмосфері – мистецькій і настро-
євій, цілком можливе образне «пере-
ливання» бандури в еолову арфу, яке 
підкреслив Б. Рубчак» [5, с. 11]. Це під-
креслення означає перехід української 
символіки в світову (оскільки антична 
культура, один із символів якої – еоло-
ва арфа – якраз є потужним виразником 
«вічних образів», класики). У цих словах 
ще раз наголошується на застосуван-
ні В.  Вовк елементів музичного й обра-
зотворчого мистецтва. Те ж саме можна 
стверджувати про творчість Кобзаря.

Звернення до «вічних образів», мі-
фологема втраченого раю (України)  – 
спільні чинники для творчості обох 
митців. Якщо для Кобзаря Україна по-
ставала як рай, коли митець перебував 
у Санкт-Петербурзі й змоделював собі 
уявлення про Батьківщину, а після по-
вернення зіставляв побачене з ідеалом 
(період «трьох літ»), то у В. Вовк Украї-
на також спочатку поставала як спогади, 
своєрідна Атлантида, яку письменниця 
зіставляла з реальністю під час приїздів 
в Україну. 

Спільним чинником для поезії 
Т.  Шевченка і В. Вовк є бінарні опози-
ції, притаманні архаїчному мисленню 
та стилізованій поезії – як Кобзаря, так і 
В. Вовк. Це явище базується Б. Рубчаком 
на філософському підґрунті. Так, дослі-
джуючи символіку землі та тіла у віршах 
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«Меандрів», він зазначає: «…йдеться не 
так про містичне заперечення тіла, як 
про піднесення глини до духовних висот, 
про остаточну синтезу гори й низу, що в 
ній земля тіла стала б ще ближче до своєї 
суті» [9, с. 403].

Треба зауважити, що ні Т. Шевченко, 
ні В. Вовк не ідеалізують язичництва (зо-
крема, у розробці авторкою протистоян-
ня Дафни і Аполлона бог мистецтва  – 
первісно-жорстокий), але водночас 
можуть пропонувати синтез архаїчних 
культів і християнства (тобто монотеїз-
му), підносячи політеїзм на вищий ща-
бель, сприймаючи давні релігії як засіб 
змалювання філософських ідей: «…ця 
молитва звернена не тільки до юдео-
християнського Бога, але одночасно й до 
Аполлона. Щобільше, Аполлон виступає 
тут уже не як жорстокий бог, а як жада-
ний коханець, бо ж людське кохання і 
поезія перемогли божеську пристрасть. 
Можна сказати, що містика молитов чер-
ниць-наречених тут заземлена, переуяв-
лена глибинно земною уявою» [9, с. 403]. 
Таким чином, йдеться про сублімацію. 

Отже, поширений мотив метаморфо-
зи, який має міфологічний початок, ко-
ріниться в романтизмі й обробляється, 
відповідно, у наступних течіях, стилях, 
напрямах (неоромантизмі й далі), що 
засвідчує тяглість української культури. 
Така модель стійка й водночас пластич-
на, життєздатна, схильна абсорбувати 
нове, проте зберігати власну основу. 

Про збірку «Меандри» (1979) М. Ко-
цюбинська стверджує: «Вірш тільки 
«удає», що він «вільний», насправді 
він метрично впорядкований» [5, с. 15] 
(аналогічно – «неправильність» метри-
ки і тоніки Т. Шевченка, яка насправді 
має свою структуру і логіку, досліджену 
І. Качуровським, проте заглиблення в це 

питання не входить до завдання статті). 
Отже, взаємозв’язок вербального і обра-
зотворчого мистецтва простежується й 
тут. Верлібри В. Вовк в жодному разі не 
переходять у прозу, а навпаки, підтвер-
джують, що ця версифікаційна форма 
теж має свої закони, без яких неможли-
ве написання справжнього художнього 
тексту. Навіть у неканонічних формах 
авторка має свою систему; такій верси-
фікації чуже епігонство. Завдяки роз-
ширенню форми письменниця досягає 
особливої глибини підтексту. Взагалі, 
підтекст – одне з ключових понять ана-
лізу лірики В. Вовк.

М. Коцюбинська наголошує на фе-
тишизмі лірики В. Вовк (метаморфоза у 
збірці «Меандри» – на прикладі образу 
Дафни). Перетворення дівчини на лавр 
можна розглядати і як відгомін анімізму, 
оскільки у вірші дуже тонко показано 
мислення спочатку героїні як людини, 
потім – сприйняття Дафни безпосеред-
ньо під час перетворення і, нарешті, – у 
подобі дерева. Але в будь-якому разі на 
кожному ініціаційному щаблі душа геро-
їні зберігається. Дослідниця стверджує: 
«Та метаморфози Дафни не обмежують-
ся людинодеревом, вони тривають далі – 
в українську жінку, в жінку-поетесу, в 
поетесу-вигнаницю… Дафна-поетеса-
жінка – як маска для самої Віри Вовк» [5, 
с. 16]. Наскільки це маска? Вочевидь, 
маємо справу з Персоною, складником 
сутності авторки. Несподіваний аспект 
змалювання античної героїні – спів-
творчість з Аполлоном і сприйняття як 
творчість – означає містичний досвід 
Дафни, її шаманську ініціацію. Таким 
чином, з традиційного міфу про нероз-
ділене кохання авторка створює новий 
міф – про народження творчого начала 
в людині, яка перейшла в нову іпостась. 
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Аналогічні метаморфози спостеріга-
ються в архаїчних культурах різних на-
родів, зокрема під час усного нарати-
ву – шаманського камлання (і цей мотив 
відображений у романтичних баладах 
Т. Шевченка). Асоціативні зв’язки також 
підтверджують цю дописемну тради-
цію. М. Коцюбинська структурувала цю 
«нерозчленованість етапів перетворен-
ня» [5, с. 15], запропонувавши таку кла-
сифікацію стадій:

За Дафною дзвонять дзвіниці
від бога
з блискавкою в корі [уже дерево. – М. К.]
 під вінком
вогонь по стьожках [іще дівчина, 

причому українська]
Далі:
я випила плинну зорю
на кожен мій палець
сідає пташка з золотим горлом [ді-

вчина – чи дерево?] [5, с. 15].
Так, у цьому фрагменті важко кон-

кретно вичленувати, в якій іпостасі 
лірична героїня розповідає про себе. 
Нерозрізнюваність (людина може не 
усвідомлювати спочатку свого пере-
творення, або – уже в подобі дерева – 
сприймає гілки як пальці) тут свідчить 
про синкретичність образу. Зміст вірша 
язичницький, але викликає і асоціації з 
житіями католицьких святих (особливо 
улюблених авторкою) – Жанни д’Арк 
і Франциска Ассізького. Це пов’язано 
з епізодом, коли птахи сідали на руки і 
плечі цим святим – на знак злиття з при-
родою і любов’ю до Божого світу. Таким 
чином, цей лапідарний вірш має розгор-
нуту асоціативну систему.

Якщо далі продовжувати аналіз мі-
фологічного відгомону в тексті, то варто 
зупинитися на контакті Дафни і Аполло-
на вже під час перетворення героїні на 

лавр. Пізнання Аполлона як сонця тут 
означає і містичне партнерство. Оскіль-
ки Аполлон сприяв мистецтвам, то 
співтворчість Дафни з божеством ви-
ражена особливо чітко. Відтак ця інтер-
претація міфу певною мірою полемізує з 
міфом про Кассандру, яка відторгла ко-
хання Аполлона і отримала від бога дар 
пророкування, проте пророцтвам герої-
ні ніхто не вірив (так покарало її боже-
ство). У Дафни, в інтерпретації В. Вовк, 
відбувається злиття з солярним культом, 
і на новому етапі розвитку індивідуаль-
ності героїня пізнає світ не через траге-
дію (на відміну від Кассандри), а через 
гармонію. Якщо для Кассандри творчий 
дар став карою, то для Дафни це стало 
даністю і навіть винагородою – хоча ця 
героїня також відторгла кохання Апол-
лона.

Цей вірш мотивом метаморфози на-
гадує баладу Кобзаря «Тополя» (хоча, 
звичайно, обидва твори самостійні). 
У В.  Вовк поезія будується на міфі, у 
Т.  Шевченка – на відомій фольклорній 
баладі. Але якщо в народному творі ге-
роїня проклята за те, що порушила ре-
лігійне табу (жала зелен-жито, тобто 
недостигле), то у Кобзаря інший мотив: 
персонаж перетворюється на тополю, 
не бажаючи виходити заміж за нелюба. 
Проте саме до мотиву перетворення (а 
не, скажімо, більш звичного в таких тво-
рах самогубства) реципієнт не готовий, 
чим і досягається ефект балади. Героїня 
відходить у природу, як і Дафна. 

У компаративному аналізі цю поезію 
В. Вовк і баладу Т. Шевченка «Тополя» 
можна порівняти із сонетами Ґабріели 
Містраль – «Обтинання мигдалевого де-
рева» та «Дитя дерева». На перший погляд 
вони не містять міфологічного підґрунтя, 
проте імпліцитна іберійська символіка 
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мигдалю поєднує католицьку та індіан-
ську специфіку (з огляду на походження 
самої поетеси). Мигдаль (almendro) в іс-
панській традиції означає ніжність, за-
буття, а також ранню загибель [4, с. 638]. 
Тому зрозуміло, чому авторка порівнює 
галузку цього дерева із щокою кохано-
го [7, с. 79] – якщо врахувати перше зна-
чення мигдалю в народній поезії. Але 
еротичні мотиви, пов’язані з танатоло-
гічними (обтинання цвіту – тобто вбив-
ство дерева), змінюються на сублімацію, 
оскільки лірична героїня трансформує їх 
у потяг до творчості: «Так обтинаю, мов 
строфу творю, // в якій моя живуща кров 
палає…» (тут і далі сонети Ґ. Містраль у 
перекладі Д. Павличка) [7, с. 79]. Серце, 
яке героїня віддає дереву, стає сутністю 
нового життя – тобто тут відгомін ані-
мізму, як і у В. Вовк: «Все глибше в кро-
ну мої входять груди… // Мене тепер не 
любить вже ніхто. // В дар світові себе 
навік віддавши, // у мигдалі я жити буду 
завше» [7, с. 79]. З цим перегукується со-
нет «Дитя дерева», де описане зимове 
дерево, порівнюване з профілем Еразма 
Роттердамського, але мотив обтинання 
гілля продовжує тему попереднього вір-
ша. Проте й тут танатологічний мотив 
переходить у вітаїстичний, який нага-
дує міфологічний  – про чудесне наро-
дження героя, або Божественну Дитину 
в К.  Г.  Юнга: «Я обтинаю гілля і стає // 
те дерево подібнішим дедалі // до мого 
сина – ось такий він є!» [6, с. 80]. Цей вірш 
описує метаморфозу і водночас трагедію 
нездійсненого материнства. Лірична ге-
роїня прагне перевтілитись у дерево й 
народити сина, подібно до богині зі ста-
родавніх міфів. Те ж саме спостерігається 
в героїнь Т. Шевченка і В. Вовк: обидва 
автори, як сказано вище, спиралися на 
традиції анімізму та синкретизму.

Цікаво, що колір мигдалю не згаду-
ється ні у поезії В. Вовк, ні у Ґ. Містраль, 
проте можна здогадатися про цю імплі-
цитну складову. З мигдалем асоціюється 
білий колір, який у католицизмі й навіть 
єресях (наприклад, катарській) співвід-
носили з непорочністю Діви Марії (на-
віть окситанське слово amandier, ужива-
не в поезії трубадурів, буквально означає 
«той, який не чорний») [10, с. 175]. Інший 
колір цвітіння цього дерева – рожевий. 
В іспанській народній поезії це означає 
чуттєвість, плоть, але й воскресіння у 
плоті [4, с. 636]. Але насамперед з мигда-
лем асоціюється білий колір (аналогічну 
кольористичну функцію відіграє вишня 
в Т. Шевченка: тотем – полісемантичний 
символ – гармонія).

Аналізуючи характер неоміфологіз-
му, можна погодитися з твердженням 
І. Фрис: «Новий міф народжується не в 
колективних уявленнях архаїчної спіль-
ноти, а в си туації відокремленості та 
самозаглибленої самотності персонажа. 
Звідси – поєд нання міфологізму з психо-
логізмом, внутрішнім монологом, з літе-
ратурою «потоку свідо мос ті» [11, с. 231]. 
З другого боку, і Кобзар, і В. Вовк актив-
но використовували фольклорні здобут-
ки, усну нарацію, тобто міфи архаїчної 
спільноти, але не сліпо переносили їх, 
а інтерпретували відповідно до запитів 
сучасної цивілізації.

Цікаво те, що Кобзар не був теоре-
тиком власної творчості (як і В. Вовк 
не аналізує власних текстів, проте май-
стерно досліджує чужі), і принцип обох 
авторів можна сформулювати відомим 
висловом: «Ich singe, wie der Vogel singt» 
(Я співаю, як пташка… (нім.)). Проте за 
інтуїтивним пізнанням і вдаваною лег-
кістю стилю стоїть інтенсивна інтелек-
туальна праця. Творче кредо поетів – це 
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не Маска, а Персона (Кобзар), і митці по-
стають не як імітатори, а як деміурги.

Таким чином, у творчості і Т. Шев-
ченка, і сучасної письменниці В. Вовк 
неоміфологізм – це спроба гармонізу-
вати світобудову. Виразне тяжіння до 
національної символіки, сакралізація 
дійсності, поєднання фольклорних здо-
бутків із новими естетичними досягнен-
нями, експериментування з формою і 
сюжетністю, водночас потужна класич-
на база – усе це дає підставу стверджу-
вати про онтологізм творчої концепції 
обох авторів. 
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O. Smolnytska
Neomythological Background of Religious Dualism 

(Based on Taras Shevchenko’s and Vira Vovk’s Poetry)
Abstract 

Neomythological bases in the poems of Taras Shevchenko and Vira Vovk are analyzed. � e author 
researched their poetic writing which belongs to di  ̈erent times, however contains similar empiric 
concepts. Vira Vovk as a comparativist has analyzed Taras Shevchenko’s poetry and developed his ideas 
at a new level. � eoretical review of the concept of neomythologism shows that it has been scantily 
researched in the poetry until recently, but its key notion «mythologem» can be observed in di  ̈erent 
authors. � e XIX century demonstrates a rich material to be researched although the concept of 
neomythologism has not been de� ned yet. In is particularly so with Shevchenko’s romantic poems, 
analyzed by Vira Vovk. � e concept of religious dualism is multi-dimensional for neomythological 
research as it has a synonymous row: folk religion, dual faith, folk Orthodox Christianity, folk Catholic 
Christianity (the last two depend on historical, cultural and geographical conditions). It means the 
contamination of dogmas of o�  cial church with pagan beliefs and rituals which are maintained in a 
folk culture. � is synthesis is developed in di  ̈erent variations. Both folk Orthodox Christianity and 
folk Catholic Christianity are widely presented in Ukrainian culture. � e demonology demonstrates 
them in very interesting way. In this context the metamorphoses, interpreted by T. Shevchenko and 
V. Vovk, are examined in a syncretic aspect, o§ en in accordance with ancient myths (Daphna, tree, 
etc.). Spanish and Latin-American poems are considered for deep understanding of the problem as they 
have similar features with the Ukrainian poetry. � e metamorphosis of a woman, related to animism 
and totemism («� e Poplar» and «� e Lily» by T. Shevchenko, poems by V. Vovk, sonnets by Gabriela 
Mistral) appears here as a key issue. � e principle of inspiration of Viva Vovk and Taras Shevchenko is 
examined in the context of philosophical analysis of their creativity.
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У системі координат сучасного 
українознавства як інтегративної на-
уки про Україну та світове українство, 
репрезентованого школою дослідни-
ків, об’єднаних довкола створеного у 
1992  р. Науково-дослідного інституту 
українознавства, засадничим окреслю-
ється постулат класичної української 
гуманітаристики доби М. Максимовича 
та П. Куліша, згідно з яким термін «сло-
весність» постає одним із найважливі-
ших в оперативному полі аналітичного 
розмислу над феноменами української 
літератури та українського фольклору. 
На думку українознавців, саме концеп-
ція словесності, поєднуючи в парадиг-
мальній єдності усну та писемну репре-
зентації слова-символу, слова-образу, 
слова-знаку (йдеться, зрозуміло, не про 
суму доданків, бо природа художньої 
словесності чужа механістичній каль-
кулятивності, а про симфонічне, вну-
трішньодіалогічне за своєю природою 
«ціле»), уможливлює вченому вихід на 
рівень усвідомлення української вер-
бально-естетичної традиції як способу 
художнього пізнання народом цілісно-
го історичного досвіду, а разом з тим – і 
найповажнішого чинника збереження 
духових набутків українства, закодова-
ного в панорамності художніх образів 
його «послання» світові. Саме в цій про-
екції словесність як унікальний маркер 
української культурно-цивілізаційної 
ідентичності розглядається у підготова-
ному колективом науковців НДІУ фун-
даментальному монографічному дослі-
дженні «Українці у світовій цивілізації 
і культурі», три томи якого були видані 
впродовж 2008 – 2012 рр. (автори видан-
ня потрактовують українську художню 
словесність як окремий і самостійний 
концентр українознавства: «Концентр 

«Україна-художня словесність» у су-
купності українознавчих дискурсів ви-
повнений особливою інтенсивністю ін-
телектуальних і духових обертонів: він 
виразно вивищується в осібну і само-
достатню семантичну тотальність, наді-
лену здатністю не лише відображати в 
слові мікро- та макрокосм українського 
світу, а й, послуговуючись потенціалом 
своїх художніх узагальнень, виформо-
вувати буттєву конкретику нашого на-
ціонального чину і поступу» [9, c. 345], – 
наголошують вони), та в цілій низці 
інших праць, підготованих провідними 
вченими-українознавцями, серед яких 
особливо виокремлюються монографії 
«Українська література: проблеми роз-
витку» П. Кононенка [5], «Літературні 
явища і з’яви» А. Погрібного [8], «Нари-
си з української словесності (стилістика 
та культура мови)» С.Єрмоленко [4]. Під 
цим оглядом важливою бачиться потре-
ба історико-методологічної ретроспек-
ції формування поняття «словесність», 
адже така ретроспекція здатна як ще раз 
підкреслити тяглість нашої традиції, так 
і уможливити розгортання нових стра-
тегій «прочитання» категорій україно-
знавчого дискурсу в просторі сучасної 
гуманітаристики. 

Назагал беручи, історичні аспекти 
функціонування поняття «словесність» 
(і в такому його лаконічному форматі, і в 
розширеній репрезентації – «українська 
художня словесність») в понятійному 
полі сучасного українознавства окрес-
люються інтенцією вельми значущою 
і водночас надто непростою для аналі-
зу: ставши невід’ємною дискурсивною 
складовою комплексу наук про Україну 
й українство ще в часи М. Максимовича 
(йдеться про його етапну працю 1839 р. 
«История древней русской словесности», 
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що від неї, як зазначив в «Історії україн-
ської літератури» М. Грушевський, «веде 
свою історію наша дисципліна» [3, с. 47]), 
активно функціонуючи і виповнюючись 
поліфонією нових сенсів протягом усьо-
го періоду, пов’язаного з іменами фунда-
торів Кирило-Мефодіївського товари-
ства – Т. Шевченка і П. Куліша («Взгляд 
на малороссийскую словесность по слу-
чаю выхода в свет книги «Народні опо-
відання» Марка Вовчка», «Простона-
родность в украинской словесности» – у 
цих та в багатьох інших філософських і 
літературно-критичних працях П. Ку-
ліша ідея «словесності» утверджується 
достоту ентузіастично), воно, почина-
ючи приблизно з 70–80-х років XІX ст., 
все частіше й частіше опиняється на пе-
риферії наукових студій. Показовим ви-
дається той факт, що О.  Огоновський, 
очільник кафедри «руської мови і літера-
тури» у Львівському університеті, якому 
випало в нових умовах продовжувати 
ідеї Максимовича, ще раз наголосивши 
на нерозривному зв’язку києво-русь-
кого періоду нашої літератури з новим 
письменством епохи Котляревського і 
Шевченка і в такий спосіб потвердивши 
засадничу самостійність українського 
художнього слова, його «відрубність» 
від російського, своє фундаменталь-
не дослідження розвитку українського 
письменства, перший том якого поба-
чив світ 1887 р., назвав «Історія літера-
тури руської». Звичайно, поняття «сло-
весність» не зникло взагалі з наукового 
дискурсу, але семантика його посутньо 
трансформувалась, ставши значно ло-
кальнішою: зі словесністю почали ото-
тожнювати лише усну народну твор-
чість. Звичайно, подібна настанова не 
була загальнообов’язковою, окремі до-
слідники продовжували актуалізувати 

у своїх студіях вже усталену значеннєву 
модальність цього поняття або – як варі-
ант – розглядали поняття «словесність» 
і «література» в синонімічному ряду. 
Саме в такому сенсі – «словесність» як 
спільна парадигма усного побутування 
та писемної фіксації слова – використо-
вує його співавтор роману «Хіба ревуть 
воли, як ясла повні» І. Білик. В опублі-
кованій львівською «Правдою» статті 
«Перегляд літературних новин» (1873 р.) 
він навіть, відштовхуючись від цього 
поняття, вдається до творення цікаво-
го неологізму, називаючи українських 
письменників «словесниками» (йдеть-
ся, наголошуємо, не за педагогів, а саме 
за літераторів). Закликаючи їх поєднати 
свою творчість з долею народу, І. Білик 
проголошує: «І лірикові, й епікові тут є 
біля чого походити… Не світом каган-
чика свого освітити громаду, а світлом 
праведного сонця – науки, просвіти, – та 
освітити не з одного якого, а з усіх боків, 
щоб і сама громада гаразд таки себе по-
бачила і спізнала, і щоб сторонні люди 
мусіли на неї глянути. От яке, без краю 
довге, широке і велике діло розкинулось 
перед очима українського словесни-
ка» [1, с. 25]. Одначе то найчастіше були 
лише винятки, хоча й надто промовисті: 
домінантною напрямною в середови-
щі фахівців з гуманітарних дисциплін 
окреслювалось фактичне ототожнення 
словесності лише з фольклором, тоді як 
писемні пам’ятки – від «Слова про За-
кон і Благодать» Іларіона Київського до 
прози М. Коцюбинського і драматургії 
В. Винниченка – відносились до «юрис-
дикції» літератури. Водночас необхідно 
зауважити: на зламі XІX – XX ст. роз-
різнення понять «словесність» і «літе-
ратура» часто поставало своєрідною 
«даниною» академічному етикету, не 
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спричиняючи до якоїсь поважної зміни 
методологічного інструментарію. Дока-
зи на підтвердження повищої тези – сту-
дії І. Франка, який приймає усталений 
в науковому середовищі термін «літе-
ратура» (це знайшло своє відображен-
ня і в назвах його робіт – «Література, 
її завдання і найважніші ціхи», «Задачі 
і метод історії літератури», «Нарис іс-
торії українсько-руської літератури до 
1890 р.»), повсякчас наголошуючи при 
цьому на концепції нерозривної єдності 
фольклору і письменства, які мають ви-
вчатись у єдиному потоці історичного 
формування типологічно подібних вер-
бальних феноменів. У «Плані викладів 
історії літератури руської. Спеціальних 
курсах. Мотивах» учений докладніше 
застановляється над цією проблемою: 
«З того самого культурно-історичного 
становища щезає для історика літерату-
ри різниця між т. зв. усною, людовою і 
писаною літературою… Школа культур-
но-історична вважає усну словесність 
guo ad genus таким самим виплодом на-
ціонального генія, як і словесність писа-
ну, підляглу таким самим постороннім 
і внутрішнім впливам. Дуже часто при-
ходиться бачити в ній відгуки тих самих 
духових змагань, котрі бачимо в писаній 
літературі, а в деяких випадках, напри-
клад, власне на грунті южноруськім (і ін-
ших слов’янських), ми можемо всю масу 
усної словесності розмістити в широких 
хронологічних рамках здовж усієї звиш 
1000-літньої історії розвою народу, мо-
жемо слідити той розвій у двох паралель-
них проявах: писаній і усній словесності, 
поповняючи і контролюючи один дру-
гим» [10, с. 39]. З наведеної цитати стає 
очевидним, що І. Франко, з одного боку, 
розуміє під терміном «руська літерату-
ра» синтез «писаної й усної словесності», 

а з іншого – він абсолютно заперечує 
твердження тих дослідників літератури, 
які або нехтували фольклором, або по-
трактовували усну народну словесність 
чимось на кшталт своєрідного «вступу» 
до повносилої історії писемної літерату-
ри, таким собі каталогом фольклорних 
образів, вага й значення якого у процесі 
професіоналізації письменницької твор-
чості щораз зменшується (за І. Франком, 
такі вчені зовсім не науково «полишали 
усну словесність зовсім на боці, лишаю-
чи її етнографам та іншим спеціалістам, 
або відзначували їй місце якесь осібне, в 
пропілеях, в передсінку історії писаної 
літератури» [10, с. 39]). 

Подібна ж настанова – поза термі-
нологічними розрізненнями поєднати 
в синкретично-дослідницькому вимірі 
усну та писемну словесність – окреслю-
валась характерною не лише для І. Фран-
ка, а й для П. Житецького, В. Перетца, 
М. Сумцова, В. Гнатюка, одначе честь 
повносилої «реабілітації» поняття «сло-
весність» в усій поліфонії його значеннє-
вих репрезентацій належить М. Грушев-
ському. «Вступ» до його етапної «Історії 
української літератури» розпочинається 
такими промовистими рядками: «Кни-
га ся носить загальноприйнятну у нас 
і в цілім культурнім світі назву «істо-
рія літератури». Але ся назва взагалі не 
вповні відповідає предметові, а в при-
ложенні до нашого народу – навіть по-
двійно» [3, с. 42]. Не відповідає назві, 
розгортає далі систему аргументації 
М.  Грушевський, бо українська літера-
тура не може бути зведеною виключно 
до формату корпусу писаних текстів (а 
французька, наприклад, на думку автора 
«Історії України-Руси», може: фольклор-
ний компонент французької національ-
ної культури студіюється відповідними 
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фахівцями-етнографами, а історія лі-
тератури стає тотожною історії текстів, 
розвитку і трансформації в них відпо-
відних сюжетів, наративних моделей, 
зміні стильових уподобань, боротьбі 
літературних шкіл і т. ін.). Українській 
словесності під цим оглядом притаман-
на зовсім інша якість, її фольклорно-по-
етична складова просто невіддільна від 
творів красного письменства. І йдеться 
не тільки про часи становлення роман-
тизму, коли усна народна словесність по-
ставала своєрідною «матрицею» фоль-
клорних архетипів, а про всю історичну 
тяглість розвитку нашого художнього 
слова. «Коли б ми хотіли зовсім точно 
означити завдання сеї праці, ми повинні 
були б назвати її «історією української 
красної словесності» [3, с. 44], – наголо-
шує М. Грушевський, попри це, одначе, 
не наважуючись «переназвати» свою 
книгу. За словами науковця, він «зоста-
ється при утертім слові «література», 
котре вже так обійшлося в уживанні» [3, 
с. 45] і яке розпросторило свою семан-
тику настільки, що навіть не видаються 
дивними вирази на кшталт «усна літе-
ратурна традиція» і т. ін., але структу-
ру «Історії української літератури» він 
розбудовує, спираючись саме на фунда-
ментальне поняття «словесність»: спе-
цифіці її усних формовиявів присвячує 
весь І том дослідження, аналізуючи в ІІ 
і ІІІ томах письменство епохи Київської 
Русі, М. Грушевський повсякчас зістав-
ляє його провідні засоби вираження, 
інтелектуальні та естетичні концепти з 
фольклорними модальностями, аби по-
тім, у томі ІV, ще раз повернутись до про-
блем фольклору, до тих його жанрів, які 
вже не були пов’язані з передісторичним 
синкретизмом та обрядово-ритуальним 
дійством, а постали в процесі розвитку 

етносу і держави як вислід певних ду-
хових шукань спільноти, її метафорич-
но-світоглядної рефлексії над власним 
буттям – билин з їх відгомонами в піз-
нішій українській словесності, духовних 
віршів, легенд етико-моралістичного і 
героїчно-світського характеру. 

У межах подібної ж методологічної 
парадигми, згідно з концепцією М. Гру-
шевського, мають розглядатися й інші 
артефакти усної народної словесності, 
наприклад козацькі думи, які виникли в 
певний історичний період і повинні до-
сліджуватися в єдиному континуумі зі 
створеними в той же час творами крас-
ного письменства. Тому не випадково, 
що автор «Історії української літерату-
ри» бачить історію словесності, за всієї 
її значущості, невід’ємною складовою 
поняття об’ємнішого й універсальнішо-
го – українознавства: «Перебігаючи гад-
кою деталі наукової роботи, переведе-
ної протягом майже півстоліття на моїх 
очах, і при деякій і моїй таки участі, я з 
утіхою бачу, як не вважаючи на всі не-
догоди і перешкоди, все росте і вирос-
тає велична будова українознавства, в 
котрій живе як оживляючий її дух – се 
пізнання нашої тисячолітньої духовної 
творчості, – прегарний плід переживань, 
досягань і страждань нашого многотруд-
ного, великого народу, не послідня, цін-
на частина здобутку загальнолюдсько-
го» [3, с. 41]. Можна цілком умотивовано 
стверджувати, що якби титанічна праця 
М. Грушевського не була перервана фак-
тичним знищенням його самого і його 
наукової школи, то філософська й се-
мантично-світоглядна взаємообумов-
леність наукових дискурсів словесності 
й українознавства стала б аксіомою в 
нашій гуманітаристиці ще в 20-х роках 
минулого століття. Тому зрозумілим 
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стає, чому поняття «словесність» у дис-
курсі радянської філологї не толерувало-
ся. Але якщо поняття «українознавство» 
в добу сталінського і постсталінського 
тоталітаризму належало до всуціль та-
буйованих (цьому найперше сприяв 
міжнародний розголос, який спричи-
нила в наукових колах видана вченими 
діаспори під керівництвом В. Кубійови-
ча багатотомна «Енциклопедія україно-
знавства»), то словесність була проскри-
бована в інший спосіб. Оскільки пряма 
заборона на використання цього терміна 
видавалася б не зовсім доречною, з огля-
ду на те, що ним широко користувались 
вчені слов’янського світу на початку 
XІX  ст., зокрема й російські, чиї імена 
були в СРСР пошановані, а твори – пере-
видані, то в українській ситуації термін 
«словесність» вирішено було оголосити 
застарілим. «Словесність, або словес-
на творчість – застаріла, рідко вживана 
зараз назва того, що твориться за до-
помогою усного і писаного слова, тоб-
то сукупність усної народної творчості 
(фольклору) і літератури» [6, с.  390],  – 
переконував читачів канонічно-нормо-
творчий «Словник літературознавчих 
термінів» В. Лесина та О. Пулинця, який 
витримав чимало перевидань і викорис-
товувався як навчальний посібник для 
філологічних факультетів.

Офіційно утверджувана настанова 
на дискримінацію поняття «словесність» 
посутньо підсилювалась також культи-
вованим в СРСР пієтетом до В. Бєлін-
ського та його філософії. Російський 
критик, перебуваючи під впливом геге-
лівських уявлень про історію як послі-
довність етапів саморозвитку Абсолют-
ного духа, розрізняв три стадії розвитку 
народної свідомості, виявлені в слові: 
словесність, писемність, література. Ці 

стадії послідовно змінюють одна одну, і 
кожна наступна стадія неминуче виви-
щується над попередніми: наприклад, у 
Росії, за В. Бєлінським, література почи-
нається лише від творчості М. Ломоно-
сова, а все, що було до нього, – належить 
до регістру «писемності». «Український 
народ для нього, очевидно, зістававсь 
без літератури» [3, с. 48], – підсумовує 
в «Історії української літератури» та-
кого штибу рефлексії «неистового Ви-
ссариона» М. Грушевський. Подібні ж 
теоретичні конструкти були протягом 
багатьох десятиліть пануючими і в захід-
ноєвропейському та північноамерикан-
ському гуманітарному дискурсах XX ст., 
у системі координат якого фольклор ото-
тожнювався з чимось архаїчним і немо-
дерним, з культурами народів «третього 
світу»: цим певною мірою пояснюється і 
прохолодне ставлення більшості науков-
ців української діаспори до самого по-
няття «словесність» та до дослідницьких 
стратегій, застосування яких іманентне 
його дискурсивним практикам. Інерція 
цього підходу виразно дає про себе зна-
ти і після розпаду СРСР: виданий 1997 р. 
київським ВЦ «Академія» ґрунтовний і в 
багатьох аспектах справді новаторський 
«Літературознавчий словник-довідник» 
поняття «словесність» взагалі не фіксує.

Фактично можемо стверджувати, що 
поняття «словесність» на сьогодні актив-
но функціонує, а отже – збагачується но-
вими атрибутивними характеристиками, 
уточнює притаманну йому семантичну 
потенційність лише в межах україно-
знавчої наукової парадигми. Саме в ре-
гістрах інтегративного українознавства 
зроблено посутні кроки до теоретичного 
осмислення того, як у часопросторі націо-
нальної історії «дім буття» українського 
слова з усім багатоманіттям його форм, 
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напрямів, стилів, ідеологічних наста-
нов і навіть географічних репрезентацій 
(адже українська словесність творить-
ся не лише в Україні) здобувається на 
справжню субстанційність. Фольклорна 
і писемна іпостасі словесності тут аналі-
зуються як аспекти єдиного цілого, поді-
бно до того, як єдине ціле репрезентують 
надто віддалені як часом свого творення, 
так і стилістичною тональністю барокові 
тексти К. Саковича, народницько-реа-
лістична проза О. Кониського, феноме-
ни «Київської школи» та Нью-Йоркської 
групи, збірки українського поета з Ка-
нади Яра Славутича, написані у Фран-
ції романи В. Винниченка та врятована 
з камери Пермської зони книга В. Стуса 
«Палімпсести». Йдеться, у суті речі, про 
поновну актуалізацію понищеної в епоху 
тоталітаризму концепції «єдиного пото-
ку», найвизначнішими інтелектуальни-
ми репрезентантами якої були класики 
українознавчого осмислення художньої 
словесності – П. Куліш, М. Грушевський, 
С. Єфремов. Методологічні інтенції тео-
рії «єдиного потоку» поставали засадни-
чо не сумісними з намаганням штучно 
сегментувати цілісний історичний плин 
розвитку української словесності; тут 
ішлося про виразну антитезу до біль-
шовицьких принципів розмежування 
літературного процесу на періоди «до» і 
«після» 1917 р. з їх ідеологічно заангажо-
ваним та штучним поділом українських 
письменників на «прогресивних» і «реак-
ційних», «буржуазно-націоналістичних» 
і «революційно-демократичних». Тому 
закономірно, що партійні ідеологи тео-
рію «єдиного потоку» послідовно «вико-
рінювали». Один із найпромовистіших 
прикладів – ухвалена 1946 р. постанова 
ЦК КП(б)У «Про перекручення і по-
милки у висвітленні історії української 

літератури в «Нарисі історії української 
літератури». У цьому партійному доку-
менті піддано розгромній критиці ви-
даний Інститутом мови і літератури АН 
УРСР «Нарис…» за редакцією відомих 
вчених – Є. Кирилюка та С. Маслова, 
що в ньому його автори, скориставшись 
тимчасовим послабленням ідеологіч-
ного тиску на українську науку у роки 
боротьби з фашизмом, зробили спро-
бу бодай наблизитись до об’єктивного 
погляду на особливості становлення й 
розвитку національного письменства, 
прихильно згадавши за деяких письмен-
ників, що їх у 30-ті роки XX ст. повсякчас 
зараховували до табору «реакціонерів», 
«націоналістів» та «фашистів». Важли-
вим у «Нарисі…» був також наголос на 
приналежності письменства епохи Ки-
ївської Русі саме до української худож-
ньої словесності. «Всупереч ленінській 
вказівці про те, що «є дві національні 
культури в кожній національній культу-
рі», в «Нарисі» затушовується різниця і 
суперечність між реакційними і прогре-
сивними течіями в літературі і розвива-
ється «теорія єдиного потоку» в україн-
ській літературі. Тим самим в «Нарисі» 
протаскується теорія про безкласовість 
і безбуржуазність українського народу в 
минулому, яка становить суть буржуаз-
но-націоналістичної концепції «школи» 
М. Грушевського» [7, с. 72], – читаємо 
в цьому партійному документі. Поста-
нова 1946 р. зберігала свою чинність до 
останніх років існування СРСР, а поси-
лання на задекларовані в ній концепту-
альні засади стали обов’язковими для 
науковців підрадянської України аж до 
початку «перебудови». «Велике значен-
ня для правильного, марксистсько-ле-
нінського висвітлення історії давньої 
української літератури мають рішення 
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Комуністичної партії з ідеологічних пи-
тань, особливо в післявоєнні роки. Так, 
ЦК КП(б)У у своїй Постанові від 24 
серпня 1946 р. «Про перекручення і по-
милки у висвітленні історії української 
літератури в «Нарисі історії української 
літератури» викрив і засудив буржуаз-
но-націоналістичні помилки і перекру-
чення, припущені авторами «Нарису» у 
висвітлення історії української літерату-
ри» [2, с. 7–8], – вимушений був наголо-
шувати сумлінний дослідник давнього 
українського письменства Ф. Шолом у 
«Вступі» до виданого 1978 р. першого 
університетського підручника з давньої 
української літератури. Під цим огля-
дом, певно, простежується якась висо-
ка історична невипадковість у тому, що 
саме 24 серпня – рівно через сорок п’ять 
років після ухвалення більшовицької 
постанови про обов’язкові канони аналі-
зу українського письменства – було про-
голошено незалежність України.

Таким чином, маємо всі підстави 
стверджувати, що актуалізація в сучас-
ному українознавстві концепції худож-
ньої словесності в перспективі розвитку 
новітньої гуманітаристики XX–XXІ ст. 
з її домінантою інтегративно-поліфо-
нічного способу осягнення процесів і 
явищ «єдиного потоку» національного 
буття окреслюється і перспективною, і 
методологічно вивіреною. У такий спо-
сіб витворяється реальна можливість 
постання діалогічно-цілісної парадигми 
осмислення українського слова, що по-
єднує в єдиній системі оціночних коор-
динат усю повноту репрезентацій націо-
нальної вербально-естетичної традиції. 
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O. Khomenko
Historical and � eoretical Basis of Formation of Literary Art Concept 

in Ukrainian Studies
Abstract 

� e concept of literary art has a signi� cant value in the system of Ukrainian studies as integral 
science about Ukraine and worldwide Ukrainians that is represented by founded in 1992 Research 
Institute of Ukrainian Studies. In fact this means maintenance of concept of classical Ukrainian 
humanitaristics of the time of M. Maksymovych and P. Kulish with special emphasis on literary art in 
the course of research of Ukrainian literature and folklore. Literary art as a unique marker of Ukrainian 
cultural and civilization identity is considered in M. Hrushevskyi’s fundamental «History of Ukrainian 
Literature». � e author emphasized integral nature of the concept of literary art which includes both 
folklore and written literature and is appropriate for analysis of historical and cultural features of 
development of Ukrainian literature. M. Hrushevskyi proves conclusively that from the time of Kyiv Rus 
until modernist ideas of the XX century Ukrainian artistic tradition has been developing in inextricable 
connection between folk and professional literary dimensions. Also a great importance has a connection 
between conceptual dimensions of literary art concept and «single stream theory» the representatives 
of which have gradually opposed to Bolshevik totalitarian attempts to apply Lenin’s thesis about «two 
cultures in each national culture» to Ukrainian literature. 

Ukrainian studies researchers consider that the concept of literary art combined oral and written 
representation of word-symbol, word-image, word-sign that enables comprehension of Ukrainian verbal 
and aesthetic tradition as way of knowing of integral historical experience and the most important 
factor of maintenance of spiritual heritage of the Ukrainian people.
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Анотація. У статті розглядається постать Тараса Григоровича Шевченка у національ-
ній ідентифікації української діаспори в Південній Америці, а саме в Бразилії, Аргентині та 
Парагваї, як  запорука утвердження етнічної української спільноти  та об’єднавчий елемент 
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национальной идентификации украинской диаспоры в Южной Америке, а именно в Брази-
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объединяющий элемент за пределами Украины.

Ключевые слова: украинская диаспора, историческая память, самосохранение, само-
идентификация, шевченковедение.

SHEVCHENKO’S PERSONALITY IN CULTURAL SELF-PRESERVATION 
OF UKRAINIANS IN SOUTH-AMERICA

Oksana SHEVCHUK
junior research associate of Ukrainian Philology Department of RIUS

Annotation. � e article examines T. Shevchenko’s personality in the context of national 
identi� cation of Ukrainian diaspora in South America, namely in Brazil, Argentina, Paraguay as a 
pledge of consolidation of ethnic Ukrainian community and connecting link outside Ukraine.

Key words: Ukrainian diaspora, historical memory, self-preservation, self-identi� cation, 
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Незважаючи на глобалістичні тен-
денції сьогодення, результатом яких є 
уніфікація національних та етнічних 
культур, а також домінування впливо-
вих, сильних мультикультурних утво-
рень, таких як Росія, ЄС, США, все-таки 
можна простежити на цій світовій етно-
національній мапі достатньо місця для 
сучасних активізаційних процесів само-
ствердження національностей.

Особливої політичної гостроти за-
вдають питання національної іден-
тичності українців, реконструювання 
їхньої історичної пам’яті, розвиток та 
збереження їхньої культури як на ет-
нічних українських територіях, так і в 
діаспорах, особливо в Південній Аме-
риці, де проживає одна із найчисельні-
ших груп українських іммігрантів. Це, 
в свою чергу, дає нам можливості ви-
явити як тенденції, так і закономірнос-
ті розвитку сучасних етносоціальних 
та етнокультурних процесів україн-
ської діаспори в Бразилії, Аргентині та 
Парагваї, чинники трансформації ду-
ховної і матеріальної культури, між-
етнічні стосунки, особливості етно-
культурної інтеграції та адаптації у 
новому середовищі. Також з’являється 
можливість виявлення негативних чин-
ників, що сприяють втраті української 
традиційної культури, мови, ідентич-
ності у вказаних вище країнах. Тому в 
цьому випадку своєрідним захисни-
ком, гарантом для українських емігран-
тів виступає Тарас Шевченко, який і 
сприяє національному об’єднавчому 
про цесу, постать, яка цементувала укра-
їнську громаду і донині дає можливість 
українській діаспорі ідентифікувати як 
належну до української нації. Це місток, 
який з’єднує не одне покоління наших 
південноамериканських українців та 

дає змогу ототожнити себе з однією з 
найбільших країн Європи.

Що стосується історіографічної бази 
дослідження цієї проблеми, то вона є до-
сить небагатою. На превеликий жаль, на 
сьогодні існує незначний об’єм матеріа-
лу, який мав би стосунок до висвітлення 
інформації щодо стадії розвитку знань, 
вшанування та пам’ятання українськи-
ми емігрантами в Південній Америці 
життя та творчості українського поета, 
митця Тараса Шевченка. Відзначимо, що 
така проблематика не була предметом 
окремого дослідження, проте наукові 
пошуки мали місце, тому на сьогодні є 
надзвичайно актуальною та малодослі-
дженою. Зауважимо також, що історію 
південноамериканських українців, їхню 
інкорпорацію до бразилійського, арген-
тинського та інших соціумів тривалий 
час досліджували, головним чином, іс-
торики діаспори, зокрема: С. Вапрович 
(«Аргентина: українська еміграція в 
ній») [4], М. Данилишин («Українці в Ар-
гентині») [7], Є. Юнацький («Українці в 
Південній Америці. Українці в Аргенти-
ні») [13]. Авторитетними є праці істори-
ка українського походження, викладача 
Українського Католицького Університе-
ту в Буенос-Айресі Михайла Василика 
«Українське поселення в Аргентині»  [5] 
та «Українці Аргентини: історія та су-
часність»  [6], Оксани Борушенко «Оs 
Ukranianos» та ін. [2]. У 1971 р. в Арген-
тині була видана «Пропам’ятна книга 
будови пам’ятника Тарасові Шевченкові 
в Буенос-Айресі» [20], де поетапно роз-
писано хід подій від задуму створення 
монумента, конкурсної комісії до самого 
його становлення та врочистостей з на-
годи його побудови.

Зі здобуттям Україною незалежності 
руйнація радянських стереотипів дала 
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поштовх на зростання уваги науковців 
до української спадщини передусім у 
Південній Америці. У 90-х роках ХХ ст. 
почали з’являтися роботи, присвячені 
дослідженню проблем української емі-
грації та її діаспори у світі. Хоча біль-
шість із них мала узагальнювальний або 
довідковий характер. Значний внесок у 
дослідження долі української діаспори 
зробили вітчизняні історики Ф. Застав-
ний [8], Л. Кужель [9], М. Гримич [21].

Вагомий внесок у дослідження долі 
українців в Аргентині та Парагваї зро-
била О. Сапеляк  [2]. Спершу у 2008  р. 
світ побачила її книга [18], в якій дослі-
джується українська громада з етногра-
фічної та історичної перспективи. Понад 
двісті опитуваних респондентів слугу-
вали джерелом для дослідження (а це 
майже 60 годин аудіозаписів). У 2011 р. 
виходить її наступна робота  [17], де на 
широкому порівняльному матеріалі до-
слідниця дає відповіді на такі питання, 
як самозбереження та ідентифікація 
української діаспори. 

Загалом історики виділяють чотири 
хвилі української еміграції в Південну 
Америку, передусім у Бразилію, Арген-
тину, Парагвай. Зокрема, окреслюються 
такі основні причини міграції україн-
ського населення: 

1) соціально-економічна, політич-
на і релігійна дискримінація населення, 
особливо селянства;

2) значне перенаселення західно ук-
раїнських земель, що спричинило брак 
робочих місць та дешеву робочу силу;

3) оманлива інформаційно-реклам-
на діяльність низки компаній, які ста-
вили собі за мету одержання великих 
доходів;

4) ганебна еміграційна протекціо-
ністська політика австрійського уряду, 

а згодом ці методи перебрав на себе і 
польський уряд, що здійснювали анти-
українську політику на перспективу, для 
максимального звільнення прикордон-
них територій від українців та виїзд їх 
переважно до країн Південної Америки;

5) Перша та Друга світові війни, ста-
лінський терор дали поштовх для виїзду 
знедолених українців, якщо до цього пе-
реїздили здебільшого селяни, то на тому 
етапі, особливо в 1918 – 1920 рр., у пів-
денноамериканських країнах починає 
шукати притулок і політична еліта.

Перша та друга хвилі українських 
переселенців зумовлені переважно еко-
номічними причинами. Це були пред-
ставники західноукраїнських земель. З 
багатьох обставин вони вимушено по-
кидали рідні домівки, хтось шукав кра-
щу долю для себе та сім’ї, хтось не ви-
тримував безнадійності в майбутньому, 
когось цікавила перспектива освоювати 
нове, невідоме, а хтось тікав від смерті. 

Перші згадки про присутність укра-
їнських іммігрантів у країнах Південної 
Америки починають з’являтись уже в 
XVII  – XVIII  ст. Але це були поодинокі 
випадки, сама ж стихійність української 
еміграції припадає на кінець ХІХ  – по-
чаток ХХ  ст. У Бразилії проживає най-
старіша українська етнічна група Пів-
денноамериканського континенту, яка 
почала формуватись тут ще до держав-
ного оформлення Бразилії – 1872 р. Ця 
спільнота є також і найчистішою за рів-
нем збереження національної культури і 
мови. Причиною цього є компактне про-
живання української спільноти в півден-
но-східних регіонах країни, яку ще часто 
називають Бразилійська Україна. Істо-
рично це пов’язано з тим, що в 1888 р. в 
Бразилії було скасовано невільництво і 
велика частина плантаторів залишилася 
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без робочої сили. До того ж уряд країни 
клопотав і про оплату такої подорожі та 
забезпечення одягом і продовольством 
задля збільшення кількості європейців у 
самій державі, які, в свою чергу, мали б 
покращити економічне становище. Засе-
лялись переважно внутрішні землі кра-
їни для збільшення господарства, при 
цьому надавались у власність земельні 
ділянки розміром 25 – 50 га із десятиріч-
ною розстрочкою у виплаті. Усе це осо-
бливо вабило безземельних та малозе-
мельних селян іммігрувати з українських 
земель. З 1895  р. розпочалося масове 
переселення українців, яке нам відоме 
як «бразилійська лихоманка» (1895  – 
1899)  [10]. Але, приїхавши до Бразилії, 
іммігранти швидко переконувалися, що 
пропаганда була оманливою. У Бразилії 
проживає близько півмільйона україн-
ців. У штаті Парана, який має 10 млн. на-
селення, 400 тис. походять з України. Є 
міста з населенням 50 тис. осіб, де 75% – 
це українці та їхні нащадки.

Офіційною датою прибуття європей-
ських іммігрантів в Аргентину, значну 
частину яких складали українці, вважа-
ється 27 серпня 1897  р.  [16, с. 190]. Ви-
хідці із Галичини та Волині почали за-
своювати нову для них країну, осідаючи 
в провінції Місьйонес. За соціальним 
складом це були селяни, які згодом засе-
лили переважно північні та центральні 
провінції. Українська спільнота в Ар-
гентині (бл. 300 тис. осіб) яскраво де-
монструє долю усіх «хвиль» еміграції з 
етнічних українських земель. Проте де-
які дослідники вважають цю цифру не 
остаточною, оскільки багато мігрантів 
перетинали кордон з окупованих україн-
ських територій, тому могли називатись 
росіянами, поляками, чехами, австрій-
цями. Також значна частина перших 

переселенців була неписьменною. Тобто 
розбіжності полягають у тому, що арген-
тинська влада враховувала країну, з якої 
прибули, а не національно-етнічну на-
лежність.

У Парагваї досить масова українська 
спільнота. Сюди у 20-х роках ХХ ст. по-
чали прибувати селяни із Галичини, 
Волині, Полісся, Підляшшя, а також 
частково переселенці з Аргентини. У 
1946  – 1950  рр. число українців у цих 
країнах поповнилось переселенцями з 
Європи, серед яких були і наші земляки. 
Парагвай налічує понад 10 тис. громадян 
українського походження. Офіційною 
датою початку української еміграції вва-
жається 1926 р. Саме в цьому році з Во-
лині прибуло сюди чотири родини: Ми-
халюсь, Василюк, Ралець і Лісінчук  [17, 
с. 22], більшість із них проживає в м. Ен-
карнасьйон, чимало у сільських місце-
востях. Деякі з населених пунктів мають 
українські назви: Нова Волинь, Нова 
Україна, Тарасівка, Богданівка та ін. Ви-
хідці з України зберігали свою культуру в 
період повної відірваності від краю свого 
походження, в умовах, коли Україну було 
витерто із політичної карти світу. 

 Для заявлення про себе в світі укра-
їнці почали розвивати культурну діяль-
ність, для якої був потрібен національ-
ний символ. У кожного народу є свій 
духовний наставник. Також і у нас, укра-
їнців, він є. Поет. Художник.  Патріот. 
Ми часто називаємо його Пророком. 
Тут, удома, на власній українській землі, 
особливо під час актуальних політичних 
подій, ми часто стали звертатися до Коб-
заря. Т. Шевченко не був ні політиком, ні 
філософом, ні революціонером чи пово-
дирем повстанців за формальними озна-
ками, ні вождем партії чи суспільного 
руху. Він став чимось більшим за суттю 
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всього ним зробленого, він став Батьком 
всієї нації. Як і кожний геній, він нале-
жить нам так само, як і всьому світу, у 
тому числі українській діаспорі.

У Південній Америці українці вша-
новують Т. Шевченка як духовний орі-
єнтир: «У кожному домі організації 
на чільному місці  – портрет Кобзаря 
переважно в традиційній різьбленій 
дерев’яній рамці»  [7, с. 224]. Відірвані 
від домівки, емігранти з України групу-
валися довкола культивованих на рідній 
землі цінностей церкви та «Просвіти», 
яка, наприклад, в Аргентині була вже 
створена в 1903 р. в колонії Лас Тунас та 
розпустила своє коріння по всій країні з 
центром в Буенос-Айресі. Як і на Бать-
ківщині, і тут «Просвіта» асоціюється із 
Тарасом Шевченком.

В Аргентині перша переконлива заяв-
ка про українську етнічну групу прозву-
чала на святкуванні днів Шевченка в Буе-
нос-Айресі, який проводила «Просвіта» у 
березні 1937 р. [7, с. 322]. Відтоді це пере-
йшло в традицію: щороку відбуваються 
різні громадські заходи в цей період.

У 1961  р. аргентинські українці від-
значали 100-ліття з дня смерті Т. Шев-
ченка. Протягом року наша спільнота 
демонструвала всю красу і велич своєї 
культури, знайомила аргентинців з іс-
торією України, визначними постатями. 
Протягом 15  – 30 червня проводилась 
виставка «Шевченко в ілюстраціях, пу-
блікаціях і філателії», яку відвідало ве-
лике число глядачів. У провінціях Ар-
гентини стають популярними виставки 
народного мистецтва, друкованого сло-
ва, в центральній частині експозицій 
яких – незмінно портрет Т. Шевченка.

У 1964  р. в престижному театрі Бу-
енос-Айреса «Опера» відбулося свят-
кування 150-річчя з дня народження 

Кобзаря. Свято відзначилось високим 
мистецьким рівнем, урочистістю. На за-
ході виступав бандурист Осип Сніжний, 
який не залишив байдужим нікого з при-
сутніх, багато юнаків виявили бажання 
навчитись грати на цьому суто україн-
ському інструменті. Відтак з 1965 р. була 
створена Капела бандуристів ім. Т. Шев-
ченка, яка була єдиним ансамблем гри 
на бандурі в усій Південній Америці. 
Нині в Аргентині діє відомий колектив 
бандуристів «Живі струни»  [16, с. 189] 
у м. Апостелос (провінція Місьйонес). 
З 70-х років Шевченко і бандура ста-
ють невід’ємними атрибутами україн-
ства, виразними символами української 
спільноти. Паралельно в приміщенні 
театру «Колісеа» Управа УЦР влашту-
вала великий концерт для відзначення 
150-ліття від дня народження Т. Шевчен-
ка [6, с. 118]. Також у 1964 р. Українська 
євангелістська церква організувала вели-
чавий захід з цієї ж нагоди. Свято відбу-
лося у великому муніципальному салоні; 
у програму, крім музики та пісень, входи-
ла також доповідь про Тараса Шевченка 
і його значення для українського народу. 

Не виявляли байдужості українці 
Аргентини і до літературного життя. Із 
самого початку переселення вони пе-
редавали, а згодом і розповсюджува-
ли твори Т. Шевченка, Лесі Українки, 
І. Франка та ін.; для вшанування їхньої 
пам’яті проводили літературні вечори. У 
1950  р. видавництвом «Перемога» було 
видрукувано в Буенос-Айресі Шевчен-
ків «Кобзар». Того ж року видавництво 
«Полтава» перевидало Шевченків «Коб-
зар» [5, с. 105]. А в 1953 р. аматорський 
Український театр ім. Т. Шевченка по-
ставив «Тараса Бульбу», «Наталку Пол-
тавку», «Сорочинський ярмарок» та «За-
порожця за Дунаєм». 
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Авторитетним у місцевих письмен-
ницьких колах є поет і перекладач Лео-
нід Голоцван, який переклав збірку по-
езій Т. Шевченка «Кобзар», що вперше 
була видана в Україні іспанською мовою 
(«Всесвіт», 2003 р.).

У 1972  р. була створена «Фунда-
ція ім.  Т. Шевченка», яка опікує три 
пам’ятники Кобзареві. Протягом року 
проводяться близько 70 заходів куль-
турного та просвітницького характеру. 
Провідними з них є:

– відзначення Дня Соборності та 
Свободи України;

– відзначення річниці дня народжен-
ня Т. Г. Шевченка;

– відзначення Дня Незалежності 
України;

– вшанування пам’яті жертв Голодо-
мору 1932 – 1933 рр. в Україні.

Українська громада в м. Буенос-Ай-
рес 22 березня 2009 р. відзначила  195-ту 
річницю з дня народження велико-
го поета і художника  [19]. В одному із 
найбільших парків столиці Аргентини, 
а саме в Парку «Третього лютого», від-
бувся урочистий захід біля пам’ятника 
українському генію. У святковому кон-
церті взяли участь українські громад-
ські організації, які були організовані та 
скоординовані Українською Централь-
ною Репрезентацією в Аргентинській 
Республіці на чолі з Головою Управи 
УЦР Євгеном Юзвою та Головою Голов-
ної Ради УЦР Марією Зінько. На заході 
також були присутні єпарх Української 
греко-католицької церкви Вч. Михай-
ло Микицей, пресвітер, адміністратор 
Української Автокефальної Церкви Ва-
дим Дробниця, Надзвичайний та По-
вноважний Посол України Олександр 
Тараненко з дружиною та співробітники 
дипломатичної місії у повному складі. 

Окремо варто відзначити присутність 
на відзначенні ювілейної дати генераль-
ного директора з питань інституційних 
зв’язків уряду міста Буенос-Айрес Кла-
удіо Авруха (СКУ). Посольства України 
та Української Центральної Репрезен-
тації на початку заходу поклали вінки 
до пам’ятника Т. Шевченку, після чого 
усі присутні спільно виконали україн-
ський та аргентинський гімни. Роман 
Назарик, Голова Українського культур-
ного товариства «Просвіта», представив 
численній публіці розповідь про Тараса 
Шевченка. О. Татаренко, тодішній посол 
України в Аргентині, виступив із промо-
вою, де наголосив на вагомості впливу 
творчої спадщини Шевченка на сучасну 
Україну, на молоде покоління, яке про-
живає в різних країнах світу, акцентував 
також на тому, щоб спільно працювати 
на благо України.

Присутніх зачарував колорит фоль-
клорних ансамблів. Низку музичних 
творів на слова Великого Кобзаря ви-
конала Капела бандуристів ім. Т. Шев-
ченка. Особливе враження також зали-
шили танцювальні фольклорні ансамблі 
«Просвіта» під керівництвом І. Березов-
ської та С. Яремка, УКТ «Просвіта» та 
«Дунай» під керівництвом К. Голіка, УТ 
«Відродження».

Як і в Аргентині, у Бразилії одним 
із перших українських громадських 
об’єднань було товариство «Просвіта», 
засноване, швидше за все, в 1902  р. у 
м. Курітиба [21, с. 53]. Згодом діяльність 
товариства поширилась на інші україн-
ські поселення. При осередках «Просві-
ти» працювали хори, драматичні гурт-
ки, бібліотеки. Товариство проіснувало 
до 1940  р. Тут же у 1910  р. гуртується 
Товариство ім. Т. Шевченка. У містечку 
Іваї таке ж товариство було створене 
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С.  Сердегою ще у 1908  р., при якому 
було організовано аматорський гурток, 
що давав вистави, концерти, а їхній дім 
слугував також і народним домом для 
громадськості. У 20-х роках приміщен-
ня товариства послужило притулком 
для Сестер Служебниць, які почали 
проводити нову Рідну Школу [12, с. 12]. 
Товариство ім. Т. Шевченка також по-
клопоталося про те, щоб одна із площ у 
містечку отримала ім’я нашого поета. У 
1947  р. було створено Товариство при-
хильників української культури, метою 
якого була організація різноманітних 
тематичних вечорів, культурних заходів, 
присвячених історії, літературі, культу-
рі України. Товариство займалось і ви-
давничою діяльністю. Ним було видано 
португальською мовою брошури про 
творчий шлях Т. Шевченка.

Великим досягненням українців 
у Бразилії стало заснування в 1985  р. 
«Українсько-Бразильської Центральної 
Репрезентації», що об’єднує з успіхом 
теперішні організації і офіційно пред-
ставляє українців перед бразилійським 
урядом [1].

Широко у Бразилії відзначали 
200-річчя від дня народження Т. Шев-
ченка. Протягом року з цієї нагоди по 
всій країні відбулися численні заходи. 
Зокрема, у музеї історії української ім-
міграції «Тисячоліття» працювала ви-
ставка, присвячена життю та творчості 
митця. Почесним консулом України в 
м. Паранагуа М. Чайковським було пе-
ревидано двомовну книгу «Тарас Шев-
ченко. Поет України»  [15]. Окрім того, 
відбулися покази біографічного фільму 
«Сон» про життя та творчість митця. У 
містах Прудентополіс та Курітиба (штат 
Парана), біля пам’ятників Шевченку та 
на площах України, протягом березня 

відбулися святкові концерти для вша-
нування Великого Кобзаря. Водночас, 
з огляду на складну ситуацію в Україні, 
формат зазначених заходів було змінено, 
які за цих обставин, окрім вшанування 
пам’яті Тараса Шевченка, мали на меті 
висловлення солідарності громади з 
українським народом у боротьбі проти 
російської інтервенції.

Відповідний захід відбувся 2 квіт-
ня 2014 р. у Федеральному університеті 
м. Бразиліа, на якому керівництвом бра-
зильського ВНЗ було висловлено глибо-
ку підтримку народу України у зв’язку з 
агресією Росії та анексією Криму. Також 
було відзначено внесок Великого Коб-
заря в українську літературу, у форму-
вання національної самосвідомості та 
боротьбу українського народу за свою 
незалежність [15]. 

Наступним важливим етапом, який 
можна окреслити як утвердження укра-
їнської етнічної групи та вияв пошани до 
життя і творчості митця, є спорудження 
скульптурних пам’ятників. Адже відомо, 
що, незалежно, яка це країна, чужинцям 
у ній важко себе проявляти, тим паче 
отримати дозвіл на становлення мону-
мента своїм національно-культурним 
героям. Для цього потрібно, щоб етнічна 
спільнота була монолітною, національно 
свідомою, сконсолідованою, користува-
лась високим моральним авторитетом, 
сильною також і фінансово. А особа, яку 
спільнота прагне увіковічити, – мати не 
тільки визначні особистісні якості, за-
слуги перед Батьківщиною, але й відпо-
відати ціннісним орієнтирам корінного 
населення. 

Отже, в Бразилії у м. Порто-Алегрі 
(штат Ріо де Гранді де Сулл) 30 травня 
1964 р. було відкрито перший пам’ятник 
у цій країні нашому визначному поетові. 
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Також його вважають першим урядово 
прийнятим пам’ятником на території 
Південної Америки. На Українській пло-
щі під час офіційного відкриття скульп-
турного погруддя Шевченка з промо-
вами виступили голова міста Селіто 
Маркіс, член міської управи Альберто 
Андре та інші громадські діячі міста. 
Бронзовий бюст Тараса виконала молода 
скульпторка Анна-Ріжіна Переяра [11].

У м. Курітиба, в центрі столиці шта-
ту Парана, також на площі України 29 
жовтня 1967 року з ініціативи місцевої 
української громади встановлено мону-
мент українському поетові  – бронзова 
фігура у повний зріст на гранітному по-
стаменті. Автором є скульптор Шарль 
Андре. 

У неформальній столиці українства 
м. Прудентополісі 3 грудня 1989 року 
був закладений постамент Шевченку. 
Офіційне відкриття відбулося з нагоди 
175-ї річниці від дня народження поета. 
Постать Кобзаря на повний зріст вико-
нана з бронзи і встановлена на граніт-
ному п’єдесталі під керівництвом укра-
їнського скульптора Лео Мола (Леонід 
Молодожанин) та архітекторів Мирос-
лава Німцеві (США) та Жонела Назарен-
ко Юркова (Бразилія). Встановлений по-
руч з українським католицьким собором 
Св. Йосафата та музеєм України.

У місті Уніано да Вікторія на віднов-
леній площі України 29 березня 2015  р. 
відбулося урочисте відкриття уже чет-
вертого пам’ятника Т. Шевченку. У від-
критті взяли участь Посол України в 
Бразилії Ростислав Троненко, мер міста 
Педро Іво Ільків, президент Українсько-
Бразильської Центральної Репрезента-
ції, член Президії УВКР Віторіо Соротюк 
та численні представники української 
діаспори в Бразилії [3].

Аргентина. Пам’ятник Тарасу Шев-
ченку в Буенос-Айресі було споруджено 
з ініціативи УЦР. 3 серпня 1967  р. пре-
зидент Аргентини ген. Онгалія підписав 
декрет про офіційний дозвіл на будівни-
цтво пам’ятника Великому Українцеві. 
Пропозицію представили й обговорили 
на сесії Головної Ради 17 вересня того ж 
року. Тоді ж обрали і будівельну комі-
сію, яка складалась із 19 членів, на чолі 
з В.  Іваницьким. У березні наступного 
року був оголошений конкурс на кращий 
проект монумента. Паралельно пред-
ставники української громади, не лише 
в Аргентині, розпочали збір коштів на 
спорудження пам’ятника. Переможцем 
у конкурсі проектів став Леонід Моло-
дожанин (Лео Мол), скульптор із Канади 
українського походження, з Волині  [20 
с. 42]. Скульптурна композиція склада-
ється із двох частин. На високому поста-
менті зображений молодий Шевченко, а 
поряд скульптурна група «Гайдамаки». З 
28 листопада по 5 грудня 1971 р. у місті 
проводили «Тиждень Української куль-
тури», заключним етапом якого було 
відкриття і самого пам’ятника [20 с. 77]. 
Після освячення відбувся концерт «Про-
світа» в поклоні Шевченкові» за участю 
Капели бандуристів ім. Тараса Шевчен-
ка, хорів, танцювальних колективів. 12 
березня 1972 р. українська спільнота ор-
ганізовує маніфестацію біля пам’ятника 
Шевченкові. Відтоді найважливіші події 
відбуваються біля Шевченкового мону-
мента. 

На честь відкриття пам’ятника 
підприємство Мирослава Самовер-
ського випустило поштові марки: «Та-
рас Шевченко» з нагоди століття його 
смерті, через парагвайську пошту; 
«Тарас Шевченко» з нагоди інавгура-
ції пам’ятника йому в Буенос-Айресі, 
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через аргентинський поштовий уряд, 
1971 р. [6, с. 227].

Спорудження пам’ятника Кобзарю в 
Буенос-Айресі, культурні заходи, які там 
проводились із нагоди його відкриття, 
є свідченням того, що для української 
спільноти це не просто місце для при-
ємного відпочинку, а для них це – вияв 
самоутвердження, символ збереження 
та окремішності своєї громади, зв’язок 
із Батьківщиною, в якому Шевченко ви-
ступає своєрідним провідником.

Пам’ятник Тарасу Шевченку в 
м.  Апостелос. Парохіяльний і громад-
ський проводи в провінції Місьйонес 
вирішили відзначати 80-ту річницю при-
їзду українських іммігрантів до Апосте-
лоса спорудженням пам’ятника Тарасові 
Шевченку. Було створено будівельний 
комітет. Урочисте відкриття відбулося 
28 серпня 1977 р. Виготовлений з бетону 
пам’ятник роботи скульптора Рауля Де-
ляві – це великий бюст поета. Шевченка 
зображено вже в старшому віці, з вусами 
й типовою баранячою шапкою на голо-
ві. Заввишки 2,6 м. разом із невисоким 
п’єдесталом, сам пам’ятник розміщений 
на перехресті вул. Україна та бульвару 
Дев’ятого липня, одного з головних про-
спектів міста [7, с. 363 – 365]. 

У м. Обері скульптурний монумент 
Тараса знаходиться на площі України, 
яку українська громада отримала на знак 
подяки за вагомий внесок у розвиток 
міста. Площа знаходиться в центрі міс-
течка. Як і в Апостелосі, пам’ятник Вели-
кому поетові й будителеві українського 
народу спорудили у формі бюста. Загаль-
на висота бронзової скульптури близь-
ко 1,8 м. Ініціатором виступив о. Орест 
Карплюк [6, с. 234]. Офіційне відкриття 
відбулося 6 серпня 1978 р. у день відзна-
чення 50-річчя заснування м. Обера. 

5 вересня 2009 року в м. Лас-Бреньяс 
з ініціативи Почесного консула України 
О. Коровайчука було відкрито площу 
України, на якій встановлено погруддя 
Т. Шевченку. Ще одне невеличке погруд-
дя Шевченку міститься в приміщенні фі-
лії «Відродження» в Мурно, біля Буенос-
Айреса [5, с. 91].

У Парагвай переселенці з України 
прибували переважно з Волині та По-
куття протягом 1926  – 1932  рр. Своїми 
храмами, брошурами іспанською мовою, 
радіопередачами, в яких розповідають 
про українську історію, культуру, істо-
рію їх поселення, відомих діячів, як і в 
Бразилії та Аргентині, вони маніфесту-
ють про себе. Не оминають парагвай-
ські українці і Т. Шевченка. Одним із 
перших завдань, яке поставило перед 
собою товариство «Просвіта»,  – спору-
дити пам’ятник Т. Шевченкові. Міська 
управа м. Енкарнасьйон (центр провін-
ції Ітапуа) розпочала будівництво ново-
го парку, цим моментом скористалась 
«Просвіта», запропонувавши свою допо-
могу, взамін попрохали спорудити на цій 
площі пам’ятник Великому Кобзареві. 
За таких обставин було створено Шев-
ченківський комітет. Погруддя Шевчен-
ка вилито із бронзи. Автором проекту 
пам’ятника є аргентинський скульптор 
Леонардо А. Родрігез.

У листопаді 1976  р. в м. Енкарнась-
йон відбувався Тиждень українців в 
Енкарнасьйоні. Сюди приїхали пред-
ставники українських діаспор не тільки 
з Південної Америки, але й із Канади, 
США, Європи. Кульмінацією дійства 
стало відкриття самого пам’ятника 19 
листопада 1976  р.  [17, с. 126]. Шевчен-
ківські дні в Парагваї продемонструва-
ли, як активно зреагувало українське 
товариство «Просвіта», тут нечисленна 
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спільнота українців впевнено утвердила 
себе як окрему етнічну групу, продемон-
струвавши при цьому високий рівень 
національної свідомості та любові до 
увічненої людини.

Тарас Шевченко  – Великий Укра-
їнець, він слугує виразником духу 
українців у світі. Українська громада в 
Бразилії, Аргентині, Парагваї вкотре 
доводить виняткову роль поета неза-
лежно від континенту земної кулі. Гор-
дість української нації, виразник націо-
нальної та етнічної належності, символ 
соборності українства, Т. Шевченко за-
вжди був з українцями у найскладніші 
їхні часи. Навіть зараз, коли для сучас-
них південноамериканських українців 
країна, в якій вони уже народились та 
виросли, стала рідною і близькою, коли 
вони є бразилійськими чи то аргентин-
ськими громадянами, вони й надалі 
продовжують вирізняти себе як окрема 
етнічна українська група, знають своє 
історичне походження. Для них Т. Шев-
ченко виступає гарантом етнічної істо-
ричної пам’яті, провідником у великому 
іноетнічному світі. 
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O. Shevchuk
Shevchenko’s Personality in Cultural Self-Preservation of Ukrainians in South-America

Abstract 
One of the most numerous group of Ukrainian immigrants lives in South America, namely in 

Argentina, Brazil and Paraguay. Questions of national identity of Ukrainians, reconstruction of their 
historical memory, development and preservation of their culture, and also honoring the life and 
work of the Great Ukrainian Taras Shevchenko cause special political acuity. � e theme is scantily 
researched; in particular, it concerns Brazil and Paraguay. � is aspect is represented mainly at the 
social level. In the article the author paid particular attention to Ukrainian association «Prosvita», 
Ukrainian Central Representation and also to famous Ukrainian literary � gures, who patronize public, 
political and cultural life of Ukrainians in above mentioned countries. � ey play the leading role in 
popularization of Shevchenko studies in South America. In the article the publications of historians 
of diaspora are analyzed; on the author’s opinion they have impartial examination of incorporation 
of Ukrainians in South America with Brazilian, Argentinean and Paraguayan societies. � ey also 
emphasized Shevchenko’s contribution to creation of Ukrainian national and cultural environment, 
consolidation of Ukrainians and keeping their roots. In the article Shevchenko’s personality is considered 
as a symbol of self-identi� cation of Ukrainians. � e author examines his role in national uni� cation 
process of Ukrainians in South American countries that is represented in social, cultural, architectural 
and publishing activities of local Ukrainian community. � e Great Ukrainian Taras Shevchenko due 
to his poetic genius, unbreakable will and high spirit became the � rst Apostle of Ukrainians both in 
Ukraine and abroad.

«Перебігаючи гадкою деталі наукової роботи, переве-
деної протягом майже півстоліття на моїх очах, і при деякій 
і моїй таки участі, я з утіхою бачу, як не вважаючи на всі 
недогоди і перешкоди, все росте і виростає велична будова 
українознавства, в котрій живе як оживляючий її дух — се 
пізнання нашої тисячолітньої духовної творчості, — прегар-
ний плід переживань, досягань і страждань нашого мно-
готрудного, великого народу, не послідня, цінна частина 
здобутку загальнолюдського» (М. Грушевський)
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ОСВІТА ЄПАРХІАЛЬНИХ СВЯЩЕНИКІВ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ
 У РЕЧІ ПОСПОЛИТІЙ РАННЬОМОДЕРНОГО ЧАСУ: 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ТА ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД1

Тетяна ШЕВЧЕНКО
кандидат історичних наук,
старший науковий співробітник відділу історичних студій НДІУ

Анотація. У статті з’ясовуються динаміка та причини створення в Речі Посполитій 
духовних семінарій та курсів богослов’я для єпархіального кліру, керованих єзуїтами, прово-
диться порівняльний аналіз моделей адміністративного управління семінаріями, їх навчаль-
ної та виховної програм, викладацького складу. 
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На українських землях Речі Поспо-
литої, де щільність населення була не-
зрівнянно менша, ніж у «польській» 
частині країни, а населення складалось 
переважно з православних русинів, 
мережа Католицької Церкви не була 
розгалужена, до середини XVII  ст. не 
існувало не лише жодної єзуїтської се-
мінарії для єпархіального кліру, але й 
жодної іншої католицької семінарії. На-
томість тут єзуїти проводили при своїх 
домах курси морального і полемічного 
богослов’я  – казуїстики і контровер-
сій  – для кандидатів до кліру та кліру 
місцевих єпархій. Інформація про спо-
радичні чи постійні курси казуїстики 
та контроверсій, які проводили єзуїти 

при п’яти своїх домах на українських 
землях до середини XVII  ст., міститься 
в уже згадуваній «Encyklopediі wiedzy 
o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy: 
1564–1995». У ній ми знаходимо повідо-
млення лише про курси при єзуїтських 
домах у Барі (періодичні курси) [1, с. 26], 
Бересті (1645 р.) [2, с. 72], Кам’янці (від 
1610  р.)  [8, с.  264] та Ярославі (з кінця 
XVI ст.) [7, с. 242]. 

Тому складена нами Таблиця 2 є мак-
симально повним на сьогодні переліком 
існуючих та гіпотетичних (про це йти-
меться далі) курсів казуїстики та контр-
оверсій в усіх чотирнадцяти єзуїтських 
домах на українських землях даного пе-
ріоду. 

Annotation. � e article explains the causes and dynamics of creation of seminaries and courses 
of theology for the diocesan clergy conducted by the Jesuits in the Polish-Lithuanian Commonwealth. 
It deals with a comparative analysis of models of the seminaries’ administrative management, their 
educational program and academic teaching sta  ̈ as well.

Key words: Catholic Church, Society of Jesus (the Jesuits), seminaries, Polish-Lithuanian 
Commonwealth, Ukraine, moral theology (casuistry), polemical theology (controversy).

Таблиця 2

Богословські курси для єпархіального кліру, якими керували єзуїти на україн-
ських землях Речі Посполитої (Польська провінція Товариства Ісуса) [18]

Місто, де була 
школа Роки викладання Назви курсів

1. Ярослав

1584–608 спорадичні виклади казуїстики

від 1608 постійний курс казуїстики 

1616–1620, 1626–1629 полемічне богослов’я

від 1630 спорадичні виклади полемічного 
богослов’я

2. Львів

від 1608 казуїстика

1608–1620, від 1623 полемічне богослов’я

1616–1620 Св. Письмо
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Таблицю 2 доповнює Додаток А 
(Перелік викладачів та їх предметів на 
курсах для єпархіального кліру при 
єзуїтських домах на українських зем-
лях (кінець XVI  – початок XVII  ст.)). 
Порівнюючи таблицю і додаток, мож-
на побачити перерви в перебігу курсів. 
Вони зумовлені, по-перше, відсутністю 
інформації про курси у коротких ка-
талогах, а по-друге, відсутністю самих 
каталогів за 1592/1593, 1594/1595, 1599–
1601, 1603/1604, 1606/1607, 1621/1622, 
1624–1626, 1635/1636, 1637/1638, 1639–
1641  рр. У тих випадках, коли курс чи-
тався одразу перед та одразу після років, 

за які відсутні каталоги, вважаємо його 
таким, що тривав без можливої перерви 
(виклади казуїстики у Львові, Луцьку та 
Кам’янці і контроверсій у Львові). У Ки-
єві викладання казуїстики було лише за-
плановано, але через початок козацького 
повстання Хмельницького 1648 р. єзуїт-
ська колегія припинила свою діяльність. 
При цьому зазначимо, що в усіх цих чо-
тирнадцяти домах працювали єзуїтські 
школи для світських учнів, які відвідува-
ли чи, у разі потреби, могли також від-
відувати кандидати у священство. 

В єзуїтських домах у Ярославі, Львові 
та Острозі, крім шкіл для світських учнів, 

3. Луцьк
від 1609 казуїстика
1619–1621, 1625–1629, 
1630–1633 і 1645–1649 полемічне богослов’я

4. Кам’янець
1610–1614, від 1620 казуїстика

1626–1631, 1638/39 полемічне богослов’я

5. Берестя
1631–1645 спорадичні виклади казуїстики

1632/33, 1642/43, 1645–1650 полемічне богослов’я

6. Фастів
1631–1634, 1636/1637 казуїстика 

1638/39 полемічне богослов’я

7. Острог
від 1626 казуїстика 

1627–1629, 1638/39 полемічне богослов’я

8. Вінниця 1630–1649 казуїстика

9. Кросно
1636–1639, від 1645 казуїстика 

1638/39, 1645–1647 полемічне богослов’я

10. Бар 1642/1643, 1644/1645, 
1646–1648 казуїстика

11. Новгород-
      Сіверський 1646–1648 казуїстика

12. Переяслав 1645/1646 казуїстика

13. Ксаверів 1647/1648 казуїстика

14. Київ Планувалась на 1648/1649 казуїстика
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курсів для єпархіального кліру, були та-
кож спеціальні курси для самих єзуїтів. 
У Ярославі  – це вчительська семінарія 
(1591–1599  рр.) та т. зв. третя пробація 
(від 1602 р.) [7, с. 242], де протягом року 
перебували єзуїти перед складенням 
останніх обітниць, щоби взяти участь 
у великій реколекції та глибше пізнати 
єзуїтську духовність і право. У Львові – 
це дворічні студії морального богослов’я 
(1608–1649  рр.) та нерегулярний пов-
ний чотирирічний курс богослов’я  [10, 
с.  379]. Останній, вочевидь, датується 
1616–1620 рр., коли каталоги фіксують у 
колегії викладача Св. Письма (див. Дода-
ток А). В Острозі – це курс філософії для 
єзуїтських кліриків (1638–1642  рр.)  [12, 
с. 481]. 

Відомості про студентський контин-
гент єзуїтських курсів не збереглися.

Програма з казуїстики
З огляду на відсутність конкретних 

навчальних програм чи то з казуїсти-
ки, чи то з контроверсій на конкретних 
курсах можна відтворити лише загальне 
уявлення про ці програми на підставі за-
гальних вказівок та приписів головних 
документів Товариства. Так, Правила 
Товариства приписували вправлятись 
у науці казусів совісті насамперед спо-
відникам – священикам, які найчастіше 
мали справу з ретельним розбором різ-
номанітних «казусів совісті», з різного 
роду гріхами та покараннями [20, с. 26]. 
Єзуїтам, які за віком чи з інших причин 
не мали успіхів у схоластичних студіях, 
приписувалось не гаяти далі часу на ці 
студії, але приступати до вивчення ка-
зусів совісті, щоби Товариство мало до-
статню кількість операріїв для вислухо-
вування сповідей  [19, с.  162; 4, с.  356]. 
(Операріями в Товаристві називали свя-
щеників, які виконували душпастирські 

обов’язки, переважно проповідування 
та сповідування, а також різні обов’язки 
у церквах). У кожному домі мав бути ви-
значений хтось, хто добре розбирався у 
казусах совісті, для вирішення складних 
питань казусів у домі та за його межа-
ми [19, с. 162]. 

Остання версія «Ratio studiorum» 
1599 р. містила окремі Правила для про-
фесора казусів совісті, тобто морального 
богослов’я, який мусив сформувати зі 
своїх студентів «досвідчених парохів та 
завершувачів Святих Таїнств». Шкіль-
ний статут передбачав викладання казу-
сів двома викладачами – один протягом 
двох років мав пояснювати всі Святі Та-
їнства та покарання (покути), стан лю-
дей та їхні обов’язки. Інший викладач 
мав протягом двох років пояснювати де-
сять заповідей  [16, с.  395–396]. Якщо ж 
викладач був один, він читав дві лекції 
щодня [15, с. 359]. 

Обом радилось не торкатися бого-
словських питань, які не пов’язані із ка-
зусами совісті. Ті богословські поняття, 
від яких залежала наука про казуси, слід 
було подавати лише у найкоротшій дефі-
ніції, розповідаючи, наприклад, що таке 
гріх смертний і звичайний, згода, харак-
тер і т. п. Насамперед «Ratio studiorum» 
подавала детальні методологічні вказів-
ки викладачам казуїстики – їм було при-
свячено сім із десяти Правил для про-
фесора казусів совісті. Правила радили 
пояснювати складні моменти за допомо-
гою роздумів і висновків, використову-
ючи схоластичний апарат. Для підтвер-
дження тез радилось навести не більше 
двох-трьох доказів та думок авторите-
тів, для кожного загального припису чи 
правила  – близько трьох характерних 
випадків. Аргументація на підтверджен-
ня думки мала бути підібрана так, щоб 
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альтернативна точка зору, підкріплена 
«добрими авторами», могла бути зазна-
чена як правдоподібна. Щосуботи ви-
кладачам рекомендувалося проводити 
диспут, під час якого студенти до двох 
годин обговорювали б запропоновані 
висновки. Диспути приписувалось про-
водити у формі опитувань, де б студен-
ти або пояснювали якусь трудність, або 
обговорювали новий казус, або проти-
ставляли чиємусь висновкові канон чи 
думку когось із головних докторів, або 
виступали з короткою аргументаці-
єю [16, с. 395]. 

Для самих єзуїтів передбачались так 
звані «домашні диспути» («домашні бе-
сіди»). Вочевидь, цими бесідами керував 
професор казусів, оскільки у Правилах 
для професора казусів совісті йдеться: 
«Якщо ректор за приписом провінціала 
поставить його (професора казусів со-
вісті.  – Т. Ш.) керувати домашніми бе-
сідами, то йому слід дотримуватись та-
кого порядку […]» [16, с. 395–396]. При 
цьому можна припустити, що в інших 
випадках таким керівником міг бути сам 
настоятель дому. Керівник бесідами міг 
запропонувати якийсь матеріал для об-
говорення, як-от про способи опиту-
вання каянника, накладання покут і на-
дання допомоги. Далі він мав скорочено 
викласти найважливіші частини цього 
матеріалу, щоб дати загальну інформа-
цію про нього. Із запропонованого ма-
теріалу керівник домашніх бесід обирав 
три-чотири казуси, які за його наказом 
мали бути вивішені у місці для бесід із 
зазначенням дня проведення бесіди [16, 
с. 395–396]. Для участі у бесіді студенти 
мали прочитати на тему запропонованих 
казусів вказаних керівником бесіди авто-
рів. Під час бесіди кожен коротко розпо-
відав, що прочитав у свого автора. Потім 

кілька учасників – не більше трьох – ви-
словлювали свою думку про перший ка-
зус, а керівник потому підбивав підсу-
мок, визначивши найбільш розсудливий 
і вірогідний погляд. У подібний спосіб 
мали бути розглянуті всі казуси. Напри-
кінці, обговоривши всі сумніви, керів-
никові належало пояснити, якого саме 
погляду слід дотримуватись. При цьому 
«Ratio studiorum» залишала за студен-
тами право повідомити керівника про 
своє бажання розглянути якийсь мате-
ріал під час наступної зустрічі. Всі свя-
щеники-єзуїти по закінченні формації 
мусили взяти участь у таких бесідах. Їх 
керівники називались префектами казу-
сів (Praefectus Casuum ) чи керівниками 
казусів (Praeses Casuum) [9, с. 276]. 

«Конституції» радили, крім навчання 
студентів схоластичних приписів і спо-
собів вирішення казусів (особливу увагу 
слід було звертати на казуси, пов’язані з 
набуттям нечесним шляхом майна), по-
дати їм щось на кшталт реєстру казусів 
та відповідних покут та рідко вживані 
формули розгрішення. Другою пора-
дою було складення короткого переліку 
запитань, які стосуються гріхів і спосо-
бів їм зарадити, а також вказівок щодо 
правильного сповідування, яке б не за-
вдавало шкоди самому сповідникові та 
приносило користь ближньому. Недо-
свідченим сповідникам радилось піс-
ля прийняття сповіді помислити, чи не 
припустились вони якоїсь помилки, аби 
уникати її у майбутньому [4, с. 407].

Обговорення («конференції») казу-
сів совісті священиками-єзуїтами мало 
відбуватись двічі на тиждень у домах 
професів (т. зв. доми третьої проба-
ції)  [14, с.  209]. У колегіях обговорення 
могло проходити рідше – один-два рази 
на тиждень  [15, с.  359]. Під час таких 
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обговорень мали бути присутні по мож-
ливості всі священики. Керував обго-
воренням той, хто міг вправно витлу-
мачити та розв’язати казуси совісті  [14, 
с.  209]. Обговорення мали відбуватися 
незалежно від того, чи провадились у 
домі публічні лекції казуїстики і чи були 
там один-два професори казусів, чи не 
було жодного. Насамперед в обговорен-
нях мали брати участь єзуїтські клірики, 
які вивчали богослов’я. Жоден зі студен-
тів та жоден зі священиків, які слухали 
сповіді, не міг бути звільнений, за винят-
ком професорів філософії і богослов’я, 
звільнених на розсуд настоятеля. Остан-
ньому також заборонялось бути відсут-
нім на обговореннях казусів без поваж-
них причин [15, с. 359]. 

Програма з контроверсій
Контроверсії, або позитивно-контро-

версійне богослов’я (з XVIII ст. отримало 
назву полемічного богослов’я), зароди-
лись у Римській колегії Товариства Ісуса. 
Тут постала перша кафедра контроверсій. 
Викладачі колегії опрацювали цей бого-
словський напрямок на основі Св. Пись-
ма і науки Церкви, меншою мірою  – на 
основі діалектики. У межах предмета ви-
вчались твори Отців Церкви, документи 
церковних соборів, папські документи, 
які використовувались для збагачення 
коментаря «Суми богослов’я» Фоми Ак-
вінського. Провідну роль серед богосло-
вів Римської колегії відігравав Роберто 
Белларміно, який розробив методику 
викладання контроверсій, як-от подан-
ня спочатку поглядів авторів, які писали 
про дану проблему, потім – поглядів про-
тивників і далі  – позицію Католицької 
Церкви на підставі доказів зі Св. Письма, 
переказу та розуму [11, с. 92–94]. 

У ході дискусій над різними вер-
сіями «Ratio studiorum» протягом 

1583–1598  рр. єзуїти вирішили викла-
дати полемічне богослов’я лише в Рим-
ській колегії та у країнах, де існують 
єретичні віровизнання. Версія «Ratio 
studiorum» 1599  р. не містила жодних 
окремих правил для викладача контро-
версій. Лише у Правилах для професора 
схоластичного богослов’я та Правилах 
для професора Св. Письма є кілька вка-
зівок щодо спірних питань з іновірцями. 
Так, професорові Святого Письма ради-
лось, якщо він натрапить на питання, 
які викликають суперечки між католи-
ками та єретиками або щодо якого вони 
стають по різні боки у богословських 
суперечках, поважно і рішуче вказа-
ти на це місце. Все інше слід опустити, 
пам’ятаючи про навчання лише Свя-
тому Письму  [17, с.  384]. Питання кон-
троверсій у Правилах для професорів 
схоластичного богослов’я згадувались у 
поясненні методу коментування «Суми 
богослов’я» Фоми Аквінського. Профе-
сорам радилось у разі натрапляння на 
спірні питання при коментуванні зміц-
нити католицьку позицію двома-трьома 
сильними доказами для кожного висно-
вку, щоби спростувати головні закиди 
єретиків. Контроверсії належало тлума-
чити в схоластичному, а не історичному 
аспекті. Щодо окремих спірних моментів 
професор міг вказати відповідного авто-
ра, у якого студенти за бажанням могли 
вивчити проблему [18, с. 387]. 

Єзуїти з Речі Посполитої – вихован-
ці Римської колегії  – принесли метод 
викладання контроверсій із Риму до 
батьківщини. З 1581 р. тут, у Віленській 
академії, єзуїти викладали контроверсії 
на факультеті догматичного богослов’я. 
Викладач полемічного богослов’я, ав-
тор творів із полемічного богослов’я та 
полемічних проповідей, у 1592–1595 рр. 
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ректор Віленської академії, Фридерік 
Бартш радив звертати увагу насамперед 
на такі питання, актуальні для дискусії 
католиків з іновірцями у Польщі та Лит-
ві: Причастя під одним та двома видами 
(проти лютеран); реальність присутності 
Христа в Євхаристії (проти кальвіністів); 
Церква, папський примат та Антихрист, 
виправдання вірою та справами, похо-
дження Св. Духа (проти православних); 
хрещення немовлят (проти анабаптис-
тів); божество Христа і Св. Духа (проти 
антитринітаріїв) [11, с. 94–96]. Проте ре-
альна програма викладів в академії була 
досить довільна, про що свідчить інфор-
мація щодо професора Томаша Фабриці-
уса, який викладав у Віденській академії 
протягом двох років спірні питання, які 
стосувались «de schismate Rutheno [русь-
кої схизми]» [13, с. 144–145]. 

З 1646  р. всі колегії в Польській і 
Литовській провінціях зобов’язувала 
програма контроверсій (т. зв. «третя 
лекція богослов’я»). Вона була тематич-
но пов’язана з програмою схоластично-
го богослов’я та базувалась на зразках 
Римської колегії. Програма передбачала 
розгляд питань про таємницю Св. Трій-
ці і призначення, вшанування святих, 
про особу і вшанування Христа, ви-
правдання добрими справами, спірні 
питання про Таїнства і засади віри [11, 
с. 109]. Проте єзуїти Литовської провін-
ції не схвалили такого підпорядкування 
контроверсій схоластичному богослов’ю 
та перетворенню їх на шкільний пред-
мет, не пов’язаний із життям. Тому 
Провінційна Конгрегація Литовської 
провінції 1649  р. звернулась до Гене-
ральної Конгрегації у Римі з проханням 
дозволити єзуїтським клірикам скла-
дати також ще й іспит із контроверсій. 
Прохання обґрунтовувалось наявністю 

на території провінції великої кількості 
єретиків та необхідністю доброго знан-
ня спірних питань єзуїтськими кліри-
ками. Генеральна Конгрегація відмови-
ла, посилаючись на можливість знайти 
інші способи вишколити кліриків у 
контроверсіях. Така відповідь свідчить 
про тлумачення полемічного богослов’я 
в Товаристві як певного повторення і 
тренування, але не як предмета, рівно-
цінного схоластичному богослов’ю  [11, 
с. 109–110].

Однак протестантизм спровокував 
появу і бурхливий розвиток єзуїтської 
богословської полемічної літератури в 
Речі Посполитій. Серед річпосполит-
ських єзуїтів були такі видатні бого-
слови-полемісти, як Якуб Вуєк, Анджей 
Юрґєвіч, Адріян Юнґа, Станіслав Ґро-
дзицький, Ян Уберус, Мартін Шьмі-
ґлєцький, Пьотр Скарга, Юстус Рабб, 
Альфонсо із Пізи (де Піза). Окрім анти-
протестантських полемічних творів, 
ці богослови особисто брали активну 
участь у релігійних диспутах з іновір-
цями. Вістря полеміки було скеровано 
насамперед на антитринітаріїв, значно 
менше  – на лютеран, кальвіністів чи 
чеських братів  [11, с.  113–182]. Те саме 
можна сказати і про православний на-
прямок єзуїтської полеміки. Авторами 
антиправославних полемічних творів 
були Петро Скрага («O jedności Kościoła 
Bożego pod jednym Pasterzem i o greckim 
od tej jedności odstąpieniu», перше ви-
дання: Вільно, 1577), Бенедикт Гербест 
(«Wiary Kościoła Rzymskiego wywody, 
y greckiego niewolstwa historya» (Кра-
ків, 1586)) і Томаш Ельжановський 
(«Niewiara schyzmatyków polskich» 
(Львів, 1631)). 

Єзуїтські історики вважають, що 
на практиці викладання контроверсій 
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у Речі Посполитій єзуїти провадили 
там, де був повний чотирирічний курс 
богослов’я, який складали дві лекції з 
догматичних питань, одна – екзегези Св. 
Письма і одна година контроверсій  [11, 
с.  106]. Проте вивчення коротких ката-
логів Польської провінції не підтверджує 
цієї точки зору – викладання контровер-
сій не залежало від викладання чотири-
річного курсу богослов’я при єзуїтських 
домах. 

Викладачі казуїстики та контро-
версій

У коротких каталогах викладач казу-
їстики записувався як «професор казу-
сів»  – «Professor Casuum  [conscientiae]». 
Дуже часто ці особи займали водно-
час посади префектів шкіл для світ-
ських учнів, якщо при домі була така 
школа. При цьому зустрічаємо інші 
визначення викладачів казуїстики: 
«Lector Casuum  [той, хто читає/викла-
дає казуси]», «Resolutor Casuum  [той, 
хто розв’язує казуси]», «Praefectus 
Casuum  [префект/керівник казусів]» та 
«Decisor Casuum  [той, хто вирішує ка-
зуси]». Нерідко у каталогах зустрічаємо 
також осіб, які водночас виконували 
функції як «професорів казусів», так і 
«резолюторів» чи «префектів казусів». 

Казуїстика у Додатку А позначена зі-
рочкою у тому разі, коли викладачі були 
зазначені в каталогах не як «професо-
ри казусів», а як «префекти казусів», 
«резолютори», «лектори» і т. д. У решті 
випадків, не позначених зірочкою, ви-
кладачі були лише записані як «профе-
сори» або як «професори» і «префекти» 
чи «резолютори», або ж їх статус не був 
зазначений, натомість просто написано, 
що ця особа «викладає» чи «читає ка-
зуси». На нашу думку, особи, зазначені 
як «професори», можуть, безсумнівно, 

вважатись викладачами казуїстики у 
єпархіального духовенства чи кандида-
тів до священства, присланих на студії 
місцевим єпископом. Натомість особи, 
зазначені в інший спосіб, як-от «пре-
фекти», «резолютори» і т. д., могли бути 
такими викладачами лише гіпотетич-
но. Адже їх першочерговою функцією, 
згідно з цитованими вище єзуїтськими 
юридичними документами, було керів-
ництво обговоренням казусів совісті 
серед самих єзуїтів. Однак можна при-
пустити, що присутність єзуїтів з функ-
цією керування обговоренням казусів та 
їх розв’язування (поряд із єзуїтами, які 
виконували обов’язки сповідників та 
префектів «духовних справ») свідчить 
про потребу в цих особах не лише самих 
єзуїтів, але й місцевого єпархіального 
кліру. Це припущення підтверджує по-
відомлення авторів «Encyklopediі wiedzy 
o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy: 
1564–1995» про викладання єзуїтами 
казуїстики клірові єпархій у Ярославі 
та Кам’янці у тих роках, коли в катало-
гах зустрічаємо лише «резолюторів», 
«лекторів» і «префектів» казусів, але не 
зустрічаємо «професорів»  [7, с.  242; 8, 
с.  264. Порівняй: Додаток А]. Оскільки 
неможливо розрізнити викладачів, які 
викладали виключно для єзуїтів та ви-
ключно для священиків із-поза Това-
риства чи першим і другим водночас, у 
Додатку А подаємо прізвища всіх викла-
дачів казуїстики і контроверсій, а також 
Св. Письма. 

Автори «Encyklopediі wiedzy o 
jezuitach na ziemiach Polski i Litwy: 
1564–1995» вважають, що єзуїти не при-
діляли єпархіальним семінаріям занад-
то великої уваги, бо вважали їх «лише 
одним із багатьох способів приготуван-
ня кандидатів у священство». Через це 
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в єзуїтських хроніках, звітах i листах 
діяльності семінарій присвячено мало 
місця  [21, c. 610]. Натомість наш ана-
ліз особового складу викладачів кур-
сів казуїстики і контроверсій свідчить, 
що 64,4% осіб або вже були професами 
чотирьох обітниць, або стали ними за 
кілька років, тобто належали до елі-
ти Товариства. Нагадаємо, що саме 
з-поміж професів чотирьох обітниць 
призначалися настоятелі домів, провін-
ціали, делегати на Генеральні Конгрега-
ції, лише з-поміж них обирався генерал 
Товариства. Високий статус єзуїтів-
викладачів морального і полемічного 
богослов’я особливо контрастував зі 
статусом єзуїтів-викладачів шкіл для 
світських учнів, 69,3% яких складали 
клірики-магістри, які після закінчення 
новіціату та вивчення поетики, ритори-
ки, філософії або богослов’я проходили 
у школах вчительську практику як час-
тину магістеріуму [25, c. 165]. Відповід-
но серед єзуїтів-викладачів шкіл для 
світських учнів відсоток професів чо-
тирьох обітниць не перевищував 8,8%. 
Проте відсоток професів чотирьох обіт-
ниць  – у тому числі майбутніх  – серед 
викладачів казуїстики і контроверсій 
для єпархіального кліру (64,4%) пере-
вищував навіть максимальний відсоток 
(61%) професів серед настоятелів єзу-
їтських домів (які водночас були керів-
никами шкіл)  [25, c. 165]. Враховуючи, 
що середній вік викладачів курсів для 
єпархіального кліру (41 рік) не сягав 
не лише середнього віку настоятелів 
домів (46 років), але навіть префектів 
шкіл для світських учнів (43 роки) [25, 
c.  165], можна зробити висновок, що 
викладачами казуїстики були найвисо-
копоставленіші єзуїти. Останнє свід-
чить про надзвичайну вагу казуїстики в 

єзуїтській освіті та виняткове ставлен-
ня єзуїтів до навчання місцевого єпар-
хіального кліру та кандидатів у священ-
ство. 

Ставлення ж єзуїтів до викладан-
ня полемічного богослов’я було зовсім 
інше. Про це свідчить не лише навчаль-
на програма предмета, про яку йшлося 
вище, а й склад викладачів. По-перше, 
як видно з Додатка А, викладачами по-
лемічного богослов’я могли бути ті самі 
клірики-магістри, які викладали в по-
чаткових і середніх школах світським 
учням. Їх статус був ідентичний зі ста-
тусом викладачів-магістрів у школах 
для світських учнів. По-друге, їх кіль-
кість була майже в п’ять разів менша, 
ніж кількість викладачів казуїстики. 
Відповідно кількість курсів казуїстики 
майже у п’ять разів перевищувала кіль-
кість курсів контроверсій. Єзуїти із ви-
датними здібностями серед викладачів 
контро версій, швидше за все, були ви-
нятком. 

Проте можна говорити не лише про 
найвищий ієрархічний статус єзуїтів-
викладачів курсів для майбутніх свяще-
ників та кліру (за рахунок професорів 
казуїстики), але і про їх високий інтелек-
туальний рівень. По-перше, як професи 
чотирьох обітниць ці викладачі зазви-
чай мали пройти повний курс філософії 
і богослов’я. Присутність же серед про-
фесів осіб без закінчених повних студій 
вищих наук становила виняток і свідчи-
ла про їхні надзвичайні здібності в інших 
сферах. Власне, викладачі єпархіального 
кліру – найобдарованіші єзуїти. Так, се-
ред них був один із найвидатніших поль-
ських філософів-єзуїтів XVIІ  ст. Томаш 
Ельжановський. Добрими астрономами 
та математиками стали Шимон Перовіус 
та Якоб Шьвєнтеціус. Лаврентій Сусліґа 
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був блискучим проповідником і хроно-
логом, відкривачем «чотирирічної по-
милки» у визначенні початку нашої ери. 
Премислав Рудницький працював як ви-
хователь королевичів Вазів, брав участь 
у скликаному Владиславом IV право-
славно-унійному богословському дис-
путі 1633 р. 

Авторами опублікованих і неопуб-
лікованих філософських і/або бого-
словських трактатів і лекційних курсів 
були Мельхіор Фабріціус, Криштоф Ґо-
щевський, Георгій (Єжи) Ґротт, Шимон 
Квапіх, Ян Роґуський, Ян Шьвєнтослав-
ський, Георгій (Єжи) Тромбчиньський, 
Миколай Тшасковський, Матеуш з Вар-
шави (Варшавіензіс), Томаш Вроняв-
ський, Миколай Зоравський, Кацпер 
(Ґаспар) Зиховіц (Зиховіч), Якоб Ґолє-
мовський. 

Томаш Кристкєвіч і Станіслав 
Кшиковський стали авторами шкіль-
них драм. Авторами релігійних творів 
були Себастьян Боболя, Франчішек 
Феніцький, Павел Парізіус, Северин 
Хоментовський, Мартін Гінча, Ян Да-
ровський – релігійний поет і драматург, 
перекладач, автор історичних творів. 
Мачєй Вєлєвіч – автор історії Львівської 
єзуїтської колегії, Ян Бєшєкєрський  – 
кількох історичних і полемічних тво-
рів. Полемістами були також Миколай 
Ціховіус (Ціхоцький) (автор численних 
полемічних праць проти аріан, учасник 
диспуту 1645 р. у Києві про походження 
Св. Духа з Інокентієм Гізелем, ректором 
Києво-Могилянської колегії) та Мико-
лай Ланціціус (автор численних релігій-
них і полемічних праць, популярних у 
Європі). Авторами біографічних творів 
та житій стали Станіслав Кукліньський, 
Станіслав Бжехфа, Мацєй Тлучинь-
ський. 

Єзуїтський історик С. Заленський пи-
сав, що від часу диспуту про походжен-
ня Св. Духа у червні 1646 р. між єзуїтом 
М.  Ціхоцьким та ректором Києво-Мо-
гилянської колегії І. Ґізелем зав’язалися 
дружні стосунки між місцевими єзу-
їтами та професорами православної 
колегії  [22, c.  222]. Єзуїти вважали, що 
православні у Києво-Могялинській ко-
легії «docent litteras humaniores omnes 
fere ad normam scholarum nostrarum (ви-
кладають усі гуманітарні науки майже 
за нормами наших шкіл)» (Переклад 
наш.  – Т.  Ш.)  [6, c. 20]. Єзуїтські курси 
богослов’я та філософії суттєво вплину-
ли на зміст навчальної програми Моги-
лянської колегії, що можна спостерігати 
з другої половини XVII  ст., коли курси 
богослов’я та філософії у колегії стали 
регулярними. На створення філософ-
ських і богословських курсів Києво-
Могилянської колегії мали вплив твори 
єзуїтських неосхоластиків: іспанських 
єзуїтів Франсіска Суареза, Тірсо Ґон-
салеза (у 1687–1705  рр.  – генерал Това-
риства), Родріго Арріаґи, Франciска де 
Ов’єдо, Франciска де Толедо, Габріеля 
Васкеза і Педро Фонсеки, італійського 
єзуїта кардинала Роберто Белларміно, 
польського єзуїта Томаша [5, c. 75–77; 3, 
c. 35–37; 23, c. 4, 7, 8, 10, 169, 189, 191, 219, 
225, 232, 274, 275]. Серед бібліографічних 
позицій курсів філософії Києво-Моги-
лянської колегії, складених поза її межа-
ми, які зберігаються в Інституті рукопи-
су Національної бібліотеки України ім. 
В.І.Вернадського, мінімум третина були 
єзуїтського авторства (Підрахунки зроб-
лені на підставі: 23, c. 137–146, 151, 248, 
324–329, 332–336. – Т. Ш.). Втім, на нашу 
думку, каналами освітнього трансферу в 
цьому випадку були радше не єзуїтські 
духовні семінарії чи курси для місцевого 



161Українознавство №2 (55) 2015

Шевченко Т. Освіта єпархіальних священиків Католицької...

католицького кліру, а доступні для світ-
ських студентів-некатоликів Речі По-
сполитої єзуїтська Віленська академія 
та ті колегії Товариства, де викладались 
«вищі науки». Там православні студен-
ти або переходили в католицтво і отри-
мували доступ до вивчення філософії і 
богослов’я і, відповідно, згодом повер-
талися до православ’я, «озброєні» влас-
ними конспектами курсів, або ж могли 
викупити чи/та переписати конспекти 
філософських та богословських студій у 
католиків-колег по навчанню. 

Отже, на середину XVII  ст., попри 
складні стосунки з єпископами-фунда-
торами і капітулами, аж до відмови єзу-
їтів від провадження семінарій, єзуїти 
змогли організувати дієву систему семі-
нарської освіти та виховання, базовану 
на зразках свого Товариства. Проте се-
мінарії були лише одним із можливих 
способів підготовки до священства. Ін-
шим способом підготовки стали курси 
морального і полемічного богослов’я. 
Саме такі курси існували в єзуїтських 
домах на українських землях Речі По-
сполитої. Нами було встановлено, що у 
тринадцяти із чотирнадцяти єзуїтських 
домів на українських землях, де функ-
ціонували школи для світських учнів, 
діяли курси для єпархіального кліру. У 
чотирнадцятому домі, Київській коле-
гії, відкриттю курсу казуїстики пере-
шкодив початок козацького повстання 
1648 р. 

Неочікувано нами виявлено, що на 
території, заселеній переважно пра-
вославним населенням, єзуїти при-
діляли незначну увагу полемічному 
богослов’ю, серед викладачів якого 
були навіть невисвячені клірики-магі-
стри, які самі ще проходили навчання 
в Товаристві. На нашу думку, пояснити 

таке ставлення єзуїтів до контровер-
сій можна, по-перше, скерованістю їх 
місійних зусиль на вищі прошарки на-
селення  – магнатів і заможну шлях-
ту, – яких зазвичай не цікавили глибоко 
догматичні питання і яких єзуїти залу-
чали до Католицької Церкви не через 
релігійну полеміку, а через: а) сам факт 
катехізації (стосується православних), 
б) плекання побожності через вплив 
на емоційну сферу за посередництвом 
театральних та паратеатральних висту-
пів, численних велелюдних церковних 
і шкільних урочистостей з вокально-
музичним супроводом та присутністю 
місцевих можновладців, видовищних 
аскетичних практик. По-друге, рівень 
релігійної освіти не лише вищих про-
шарків населення, але і православного 
духовенства, у тому числі вищого, був 
настільки низький, що єзуїти вважали 
за можливе обійтися у справі «порятун-
ку душ» без глибокого знання полеміч-
ного богослов’я.

Попри обмежену програму навчання 
на курсах казуїстики та контроверсій, 
аналіз складеного нами списку викла-
дачів курсів показав, що більше полови-
ни викладачів курсів належали до еліти 
Товариства  – професів чотирьох обіт-
ниць  – та були одними з найобдарова-
ніших єзуїтських інтелектуалів. Це свід-
чить про надзвичайну вагу казуїстики в 
єзуїтській освіті та виняткове ставлення 
єзуїтів до навчання місцевого єпархіаль-
ного кліру та кандидатів у священство. 
Це, у свою чергу, підтверджує усталену 
думку про єзуїтів як про «майстрів спо-
відання» і казуїстики та дозволяє висо-
ко оцінити рівень богословської освіти, 
яку вони давали в обмеженому обсязі 
єпархіальним священикам та кандида-
там у священство в Україні. 
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Додаток А 

Перелік викладачів та їх предметів на курсах для єпархіального кліру 
при єзуїтських домах на українських землях (кінець XVI – початок XVII ст.)2[18] 

Місто, де 
проводився 

курс

Роки 
викладання

Прізвище викладача та назва предмета, 
який він викладав

Ярослав 

1591/1592 P. Gaspar Moraris* – казуїстика і контроверсії (Lector Casuum et 
Controversiarum)

1605/1606 P. Ioannes Biesiekierski* – казуїстика (Praefectus Casuum domi)
1608/1609 P. Ioannes Turowski* – казуїстика (Resolutor Casuum)
1609–1611 P. Ioannes Enorius – казуїстика 

1611–1614 P. Andreas Lavicius – казуїстика

1614/1615 P. Martinus Lubinski – казуїстика
1615/1616 P. ª omas Wroniawski – казуїстика
1616/1617 P. Ioannes Swiętoslawski – моральне богослов’я і контроверсії

1617–1619 P. Michael Maius* – казуїстика і контроверсії (Lector Casuum et 
Controversiarum)

1619/1620
P. Georgius Trąbczynski – казуїстика (Professor Casuum et 
Resolutor Casuum)
P. Georgius Ferus* – контроверсії (Lector Controversiarum)

1622/1623 P. Melchior Fabricius – казуїстика
1626/1627 P. Ioannes Płocensis – казуїстика

1627/1628 P. Franciscus Phaenicius (Fenicki) – моральне богослов’я і 
контроверсії

1628/1629 P. ª omas Elzanowski – казуїстика
M. Albertus Karwosiecki – контроверсії 

1629/1630 P. Stanislaus Szomowski – казуїстика 
1630/1631 P. Melchior Fabricius – казуїстика
1631–1634 P. Martinus Brodzic – казуїстика
1634/1635 P. Stanislaus Kuklinski – казуїстика

1636/1637 P. Gaspar Starczewski – казуїстика
M. Ioannes Słupecki – контроверсії

1638/1639 P. Adamus Pęski – казуїстика

1641/1642 P. Ioannes Storzecki – контроверсії 
P. Michael Maius – казуїстика (Professor et Resolutor Casuum)

1642/1643 P. Michael Maius – казуїстика (Professor et Resolutor Casuum)
1643/1644 P. Ioannes Leznicki – казуїстика (Professor et Resolutor Casuum)

2 Прізвища викладачів подано мовою оригіналу – латиною – для полегшення їх ідентифікації в разі на-
писання інших варіантів їхніх прізвищ в інших джерелах, насамперед написаних кирилицею. 
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Місто, де 
проводився 

курс

Роки 
викладання

Прізвище викладача та назва предмета, 
який він викладав

Ярослав

1644/1645 P. Ioannes Darowski – казуїстика (Professor et Resolutor Casuum)

1645/1646 P. Stanislaus Krzymuski – казуїстика і контроверсії (Professor et 
Resolutor Casuum, legit Controversias)

1646–1648 P. Ioannes Nusczynski (Nuszczynski) – казуїстика (Professor et 
Resolutor Casuum)

1648/1649
P. Alexander Terlecki – казуїстика* (Resolutor Casuum)
P. Sebastianus Czechowic – казуїстика

1649/1650 P. Sventoslaus Rudnicki – казуїстика (Professor et Resolutor 
Casuum)

Львів

1608/1609
P. Ioannes Secemski* – казуїстика (Lector Casuum)
P. Albertus Rosowski* – казуїстика (Lector Casuum)
P. Martinus Widziewicz* – контроверсії (Lector Controversiarum)

1609/1610
P. Stanislaus Kryski – казуїстика (Professor et Praefectus Casuum)
P. Ioannes Secemski – казуїстика 
P. Nicolaus Lancicius – контроверсії

1610/1611
P. Albertus Czerniakowski – казуїстика 
P. Christophorus Gosczewski – казуїстика 
P. Nicolaus Lancicius – контроверсії

1611/1612

P. Andreas Brzozoviensis – казуїстика (Professor et Resolutor 
Casuum) 
P. Christophorus Gosczewski – казуїстика 
P. Georgius Grott – контроверсії

1612/1613
P. Andreas Brzozoviensis – казуїстика 
P. Christophorus Laskowski – казуїстика 
P. Nicolaus Lancicius – контроверсії 

1613/1614

P. Andreas Brzozoviensis – казуїстика (Professor et Resolutor 
Casuum)
P. Praemislaus Rudnicki – казуїстика 
P. Ioannes Lancicius – контроверсії

1614/1615
P. Praemislaus Rudnicki – казуїстика 
P. ª omas Wroniawski – казуїстика 
P. Stanisalus Enorius (Oenorius) – контроверсії 

1615/1616
P. Laurentius Susliga – контроверсії
P. Nicolaus Zorawski – казуїстика 
P. Melchior Fabricius – казуїстика

1616/1617

P. Matthaeus Warsaviensis – Св. Письмо 
P. Nicolaus Zorawski – моральне богослов’я 
P. Melchior Fabricius – моральне богослов’я
P. Alexander Przepolewski – контроверсії
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Місто, де 
проводився 

курс

Роки 
викладання

Прізвище викладача та назва предмета, 
який він викладав

Львів

1617/1618
P. Stanislaus Domaniewski – моральне богослов’я
P. Melchior Fabricius – моральне богослов’я 
P. Alexander Przepolewski – Св. Письмо і контроверсії

1618/1619
P. Ioannes Borszynski – Св. Письмо i контроверсії
P. Stanislaus Domaniewski – казуїстика
P. Melchior Fabricius – казуїстика 

1619/1620
P. Iacobus Golemowski – казуїстика 
P. Stanislaus Domaniewski – казуїстика
P. Stanislaus Szumowski – Св. Письмо і контроверсії

1620/1621 P. Stanislaus Domaniewski – казуїстика (Professor et Resolutor 
Casuum)

1622/1623
P. Ioannes Swiętoslawski – казуїстика
P. Gaspar Zychowic – казуїстика 

1623/1624
P. Ioannes Swiętoslawski – контроверсії
P. Gaspar Zychowic – казуїстика 
P. Georgius Wydrzynski – казуїстика 

1626/1627

P. Ioannes Swiętoslawski – казуїстика
P. ª omas Elzanowski – контроверсії (Professor Controversiarum 
et Resolutor Controversiarum)
P. Iacobus Lichanski – казуїстика 

1627/1628
P. Ioannes Płocensis – казуїстика (Professor et Resolutor Casuum)
P. Adamus Pobiedzinski – контроверсії
P. Melchior Fabricius – казуїстика 

1628/1629
P. Martinus Lubinski – казуїстика 
P. Adamus Pobiedzinski – контроверсії
P. Melchior Fabricius – казуїстика 

1629/1630
P. ª omas Elzanowski – казуїстика 
P. Melchior Fabricius – казуїстика 
P. Sebastianus Bobola – контроверсії

1630/1631
P. Ioannes Roguski – казуїстика (Professor et Resolutor Casuum)
P. ª omas Elzanowski – казуїстика 
P. Sebastianus Bobola – контроверсії 

1631/1632

P. Albertus Iarczewski – казуїстика 
P. Matthias Szamarzewski – казуїстика (Professor et Resolutor 
Casuum)
P. Sebastianus Bobola – контроверсії

1632/1633
P. Iacobus Swiętecius – казуїстика (Professor et Resolutor Casuum)
P. Albertus Iarczewski – казуїстика
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Місто, де 
проводився 

курс

Роки 
викладання

Прізвище викладача та назва предмета, 
який він викладав

Львів

1633/1634

P. Iacobus Swiętecius – казуїстика 
P. Venceslaus Krzykowski – казуїстика (Professor et Resolutor 
Casuum)
P. Andreas Haller – контроверсії

1634/1635
P. Ioannes Swiętosławski – казуїстика 
P. Stanislaus Smiałkowicz – казуїстика 
P. Andreas Haller – контроверсії

1636/1637
P. Martinus Lubinski – казуїстика 
P. Stanislaus Taranowski – казуїстика 
P. Stanislaus Smiałkowicz – контроверсії

1638/1639
P. Matthias Olędzki – казуїстика
P. Paulus Mościcki – казуїстика 
P. Ioannes Rzeszowski – контроверсії

1641/1642

P. Andreas Bidgostiensis – казуїстика (Professor et Resolutor 
Casuum)
P. Stanislaus Kuklinski – казуїстика
P. Simon Perovius – контроверсії

1642/1643

P. Andreas Bidgostiensis – казуїстика (Professor et Resolutor 
Casuum)
P. Paulus Parisius – казуїстика 
P. Simon Perovius – контроверсії 

1643/1644

P. Andreas Bidgostiensis – казуїстика (Professor et Resolutor 
Casuum)
P. Sebastianus Rogożinski – казуїстика 
P. Simon Perovius – контроверсії

1644/1645
P. Alexander Lorensowicz – казуїстика і контроверсії 
P. Sebastianus Rogozinski – казуїстика 

1645/1646
P. Albertus Mogilnicki – казуїстика (Professor et Resolutor Casuum)
P. Albertus Umiastowski – казуїстика 
P. Valentinus Rzymnik – контровесрії

1646/1647
P. Albertus Mogilnicki – казуїстика (Professor et Resolutor Casuum)
P. Ioannes Darowski – казуїстика 
P. Simon Kwapich – контроверсії

1647/1648
P. Matthias Tłuczynski – казуїстика (Professor et Resolutor Casuum)
P. ª omas Kristkiewicz – казуїстика 
P. Simon Kwapich – контроверсії

1648/1649

P. Simon Kwapich – моральне богослов’я (Professor ª eologiae 
Moralis et Resolutor Casuum)
P. Stanislaus Pomierski – казуїстика
P. Sventoslaus Rudnicki – контроверсії 
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1609/1610 P. Stanislaus Enorius – казуїстика* (Praefectus Casuum)
1610/1611 P. Albertus Rosowski – казуїстика* (Lector Casuum)

1611–1613 P. Georgius Trąpczynski (Trąbczynski, Trabczynski) – казуїстика* 
(Praefectus Casuum – 1611/1612, Lector Casuum – 1612/1613)

1613/1614 P. Georgius Trabczynski – казуїстика

1614–1616 P. Ioannes Swietoslawski (Swiętosławski, Swientosławski) – 
казуїстика

1616/1617 P. Laurentius Susliga (Suszliga) – казуїстика

1617/1618 P. Laurentius Suszliga – казуїстика* (Resolutor Casuum) 

1618/1619 P. Franciscus Plocensis (Płocensis) – казуїстика

1619/1620 P. Franciscus Płocensis – казуїстика і контроверсії* (Lector 
Casuum et repetit Controversias diebus Dominicis)

1620/1621 P. Franciscus Płocensis – казуїстика і контроверсії* (Lector et 
Praefectus Controversiarum, Casuum)

1622–1624 P. Ioannes Szczygielski – казуїстика

1626/1627 P. Martinus Hincza – казуїстика (Professor et Resolutor Casuum)

1627/1628 P. Ioannes Pilenus – казуїстика і контроверсії (Professor Casuum 
et Controversiarum, Resolutor Casuum)

1628/1629 P. Alexander Sokolowski – казуїстика і контроверсії (Professor et 
Resolutor Casuum, Repetitor Controversiam diebus sestis)

1629/1630 P. Alexander Sokolowski – казуїстика

1630/1631
P. Nicolaus Wołucki – казуїстика (Professor et Resolutor Casuum)
P. Nicolaus Korzeniewski – контроверсії

1631/1632
P. Melchior Fabricius – казуїстика* (Resolutor Casuum)
P. Nicolaus Wołucki – казуїстика
P. Gaspar Zychowicz – контроверсії

1632/1633
P. Melchior Fabricius – казуїстика* (Resolutor Casuum)
P. Nicolaus Wołucki – казуїстика

1633/1634 P. Nicolaus Wołucki – казуїстика (Professor et Resolutor Casuum)

1634–1637 P. Gaspar Laukowski – казуїстика (Professor Casuum – 1634/1635, 
Professor et Resolutor Casuum – 1636/1637) 

1638/1639 P. Stanislaus Wapowski – казуїстика

1641/1642 P. Sebastianus Rogożinski – казуїстика

1642/1643 P. Paulus Iaroszewski – казуїстика

1643/1644 P. Stanislaus Kuklinski – казуїстика* (Resolutor Casuum)

1644/1645 P. Stanislaus Goryszewski – казуїстика (Professor et Resolutor 
Casuum)
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1645/1646
P. Stanislaus Koprowski – моральне богослов’я і казуїстика 
(Professor ª eologiae Moralis et Resolutor Casuum)
P. Andreas Ochędalius (Ochendalius) – контроверсії

1646/1647
P. Stanislaus Irzykowicz – казуїстика (Professor et Resolutor 
Casuum)
P. Andreas Ochendalius – контроверсії

1647/1648
P. Matthias Wielewicz – казуїстика (Professor et Resolutor Casuum)
P. ª omas Elżanowski – контроверсії

1648/1649 P. Andreas Ochędalius – контроверсії

Кам’янець 

1610/1611 P. Ioannes Secemski – казуїстика * (Lector Casuum)

1611/1612 P. Melchior Fabricius – казуїстика * (Lector Casuum)

1612/1613 P. Bartholomaeus Obornicensis – казуїстика* (Decisor Casuum) 

1620–1626 P. Georgius Trąbczynski – казуїстика* (Praefectus Casuum 1620–
1622, Resolutor Casuum 1622–1626)

1626/1627
P. Georgius Trąbczynski – казуїстика* (Resolutor Casuum)
M. Andreas Bidgostiensis – контроверсії

1627/1628
P. Georgius Trąbczynski – казуїстика* (Resolutor Casuum)
P. ª omas Borek – контроверсії

1628–1630
P. Georgius Trąbczynski – казуїстика* (Resolutor Casuum)
P. Stanislaus Albinus – контроверсії 

1630/1631
P. Georgius Trąbczynski – казуїстика* (Resolutor Casuum)
M. Simon Chroscielewicz – контроверсії

1631/1632 P. Ioannes Brzozdowski – казуїстика (Professor et Resolutor Casuum)

1632/1633 P. Petrus Starczewski – казуїстика

1633/1634 P. Melchior Fabricius – казуїстика

1634/1635 P. Iacobus Swiętecius – казуїстика* (Resolutor Casuum)

1636/1637 P. Nicolaus Trzaskowski – казуїстика

1638/1639
P. Ioannes Szczygielski – казуїстика* (Resolutor Casuum)
M. Martinus Więckowic – контроверсії 

1641/1642 P. Matthias Olędzki – казуїстика (Professor et Resolutor Casuum)

1642/1643 P. Daniel Lukanowic – казуїстика (Professor et Resolutor Casuum)

1643/1644
P. Daniel Łukanowicz – казуїстика
P. Valentinus Rzymnik – казуїстика* (Resolutor Casuum)

1644/1645
P. Michael Dobrowolski – казуїстика* (Resolutor Casuum)
P. Samuel Popławski – казуїстика

1645/1646 P. Samuel Popławski – казуїстика (Professor et Resolutor Casuum)
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1646/1647 P. Andreas Bidgostiensis – казуїстика* (Resolutor Casuum)
P. Samuel Popławski – казуїстика

1647/1648 P. Andreas Bidgostiensis – казуїстика (Professor et Resolutor 
Casuum)

1648–1650 P. Alexander Kurowski – казуїстика

Острог 

1626/1627 P. Georgius Wydrzinski – казуїстика

1627/1628 P. Aleksander Sokołowski – казуїстика і контроверсії

1628/1629 P. Ioannes Siepliolcius – казуїстика
P. Ioannes Lobzynski – контроверсії 

1629–1631 P. Gaspar Zychowicz – казуїстика

1631/1632 P. Paulus Parisius – казуїстика (Professor et Resolutor Casuum)

1632/1633 P. Abrahamus Ronenbergk – казуїстика (Professor et Resolutor 
Casuum)

1633/1634 P. Sigismundus Groth – казуїстика
1634/1635 P. Albertus Mogilnicki – казуїстика
1636/1637 P. Venceslaus Krzykowski – казуїстика

1638/1639
P. Iacobus Swiętecius – казуїстика
P. Sebastianus Czechowic – контроверсії* (Resolutor 
Controversias)

1641/1642 P. Martinus Lubienski – казуїстика* (Lector Casuum) 

1642/1643 P. Stanislaus Krzykowski – казуїстика

1643/1644 P. Matthias Olędzki – казуїстика (Professor et Resolutor Casuum)

1644/1645 P. Sventoslaus Rudnicki – казуїстика (Professor et Resolutor 
Casuum)

1645–1647 P. Lucas Parnassides – казуїстика

1647/1648 P. Hilarion Trevan – казуїстика (Professor et Resolutor Casuum)

1648/1649 P. Nicolaus Zmudzki – казуїстика (Professor et Resolutor Casuum)
P. ª omas Elzanowski – казуїстика* (Resolutor Casuum)

Берестя 

1632/1633 P. Simon Perovius – казуїстика* (Resolutor Casuum)

1642/1643 P. Gregorius Ho¾ man – казуїстика* (Resolutor Casuum)

1645/1646 P. Albertus Mierzewski – казуїстика (Professor et Resolutor 
Casuum)

1646–1650 P. Martinus Fusnicki (Fusnycki) – казуїстика (Professor et 
Resolutor Casuum)

Фастів 

1631–1634 P. Andreas Laskowski – казуїстика* (Resolutor Casuum)

1636/1637 P. Paulus Parisius – казуїстика* (Resolutor Casuum)

1638/1639 P. Ioannes Lucides – контроверсії
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1630/1631 P. Martinus Zaleski – казуїстика* (Resolutor Casuum)

1631/1632 P. Valentinus Tarłovius – казуїстика* (Resolutor Casuum)

1632–1635 P. Ioannes Brzozdowski – казуїстика* (Resolutor Casuum)

1636/1637 P. Andreas Bidgostiensis – казуїстика (Professor et Resolutor 
Casuum)

1638/1639 P. Albertus Mogilnicki – казуїстика

1641/1642 P. Valentinus Rzymnik – казуїстика* (Resolutor Casuum)

1642/1643 P. Sebastianus Rogozinski – казуїстика* (Praefectus Casuum) 

1643/1644 P. Martinus Malanowski – казуїстика (Professor et Resolutor 
Casuum)

1646/1647 P. Iacobus Irzykowicz – казуїстика (Professor et Resolutor 
Casuum)

1647–1649 P. Stephanus Staroscinski – казуїстика (Professor et Resolutor 
Casuum)

Кросно 

1636/1637 P. Ioannes Załuscius – казуїстика* (Resolutor Casuum)

1638/1639 M. Leo Orzeł – контроверсії 

1645/1646
P. Christophorus Woiniatowicz – контроверсії

P. Paulus Iaroszewski – казуїстика* (Resolutor Casuum)

1646/1647
P. Christophorus Woyniatowicz – контроверсії

P. Paulus Iaroszewski – казуїстика* (Resolutor Casuum)

1647–1649 P. Ioannes Słupecki – казуїстика* (Resolutor Casuum)

1649/1650 P. Ioannes Słupecki – казуїстика (Professor et Resolutor Casuum)

Бар

1642/1643 P. Alexander Wolski – казуїстика* (Resolutor Casuum)

1644/1645 P. Albertus Iarczewski – казуїстика* (Resolutor Casuum)

1646/1647 P. Franciscus Czarniecki – казуїстика* (Resolutor Casuum)

1647/1648 P. Georgius Łahodowski – казуїстика* (Resolutor Casuum)

1648/1649 P. Andreas Bidgostiensis – казуїстика* (Resolutor Casuum)

Переяслав 1645/1646 P. Michael Dobrowolski – казуїстика* (Resolutor Casuum)

Новгород-
Сіверський

1646/1647 P. Severinus Chomętowski – казуїстика* (Resolutor Casuum)

1647/1648 P. Stanislaus Brzech¾ a – казуїстика* (Resolutor Casuum)

Ксаверів 1647/1648 P. Gaspar Iaćmirius – казуїстика* (Resolutor Casuum)

Київ 1648/1649 P. Nicolaus Cichovius – казуїстика* (Resolutor Casuum)
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Шевченко Т. Освіта єпархіальних священиків Католицької...

T. Shevchenko
Education of Diocesan Priests of the Catholic Church in the Polish-Lithuanian 

Commonwealth of the Early Modern Period: Organization of Learning and Academic Sta� 
Abstract 

� e Council of Trent gave rise to the development of theological education in the Catholic Church 
in 1563 having obliged the bishops to create seminaries for teaching of future priests in the dioceses. 
In the Polish-Lithuanian Commonwealth, despite the apparent lack of the teaching personnel during 
the 16th century, the Jesuits agreed with the bishops to manage the seminaries located in Braniewo, 
Stare Szkoty/Gdańsk, Kalisz, Kroże, Sandomierz, Poznań, Pultusk, Wilno. New seminaries arose on 
an average every 8.4 years. Duration and curriculum of the seminaries was of the same level as for 
the incapable Jesuits (1 year of philosophy and 2 years of casuistry). As a result of o§ en con� icts of the 
dioceses and the Jesuits, the last had to drop the management of the seminaries. In the Ukrainian lands, 
where the Orthodox population was dominant, there were no Jesuit seminaries at all. Here the Jesuits 
at their homes conducted the courses of moral (casuistry) and polemical theology (controversies) for 
diocesan priests. � ere were the courses at all 14 Jesuit houses which also served as schools for secular 
boys (in Yaroslav, Lviv, Lutsk, Kamyanets, Ostroh, Brest, Fastiv, Vinnytsya, Krosno, Bar, Novhorod-
Siversky, Pereyaslav, Ksaveriv, Kyiv). Legal documents of the Jesuits provided weekly debates on 
casuistry between the Jesuit students and disputes which took place once or twice a week between the 
Jesuits themselves. Every Jesuit priest was obliged to take part in the debates and disputes. A number 
of the casuistry courses was � ve times as much as the controversies courses. � e Jesuits of outstanding 
ability were uncommon among the controversies lecturers. � e comparative analysis of Supplement 
A (a list of lecturers and the subjects they taught on the courses for the diocesan clergy in Ukraine) 
showed that the larger half of the Jesuits-lecturers belonged to the elite of the Society of Jesus, so called 
professes of four vows, and were intellectually gi§ ed people. It allows us to refute statements of the Polish 
historiography concerning lack of attention to the seminaries and courses for the diocesan clergy on the 
part of the Jesuits. 
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старший науковий співробітник відділу освітніх технологій 
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Анотація. У статті розкрито роль українознавства у формуванні світогляду підрос-
таючого покоління на основі проведеного анкетування для педагогів та студентів. Доведено 
необхідність впровадження результатів українознавчих досліджень у практику державного 
будівництва та в систему освіти і виховання. 

Ключові слова: світогляд, підростаюче покоління, освіта, виховання, українознавство, 
модель розвитку України.
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Аннотация. В статье проанализирована роль украиноведения в формировании миро-
воззрения подрастающего поколения на основе анкетирования, проведенного для педагогов и 
студентов. Доказана необходимость внедрения результатов украиноведческих исследований 
в практику государственного строительства и в систему образования и воспитания.

Ключевые слова: мировоззрение, подрастающее поколение, образование, воспитание, 
украиноведение, модель развития Украины.
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OF THE YOUNGER GENERATION
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Candidate of Philosophical Sciences,
senior researcher of Department of Educational Technologies and Promotion of Ukrainian Studies, RIUS

Annotation. Based on materials of survey conducted among teachers and students, the author 
examined role of Ukrainian studies in formation of the younger generation’s worldview and proved 
the necessity of implementation of results of Ukrainian studies researches into the state-building and 
educational processes.

Key words: worldview, younger generation, education, Ukrainian studies, Ukraine’s development 
model.
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Бойко С. Роль українознавства у формуванні світогляду...

Для людської цивілізації завжди 
були і будуть актуальними проблеми, 
пов’язані зі світоглядною орієнтацією 
людини, осмисленням нею свого місця і 
ролі в суспільстві, а також з відповідаль-
ністю за власні вчинки, за вірний вибір 
форм та напрямків своєї діяльності. Сві-
тогляд є невід’ємною складовою буття 
кожної людини. 

Актуальність дослідження обумов-
люється також високою динамікою 
трансформації сучасного суперечливого 
світу, в умовах якого виникла проблема 
формування іншого, адекватного цим 
змінам, світогляду, що відповідає на ви-
клики часу.

Глобалізація, Інтернет, проблеми, 
пов’язані з сенсом життя тощо, потре-
бують відповідної вбудованості людини 
у світ, який зможе дати їй наснагу жити 
в нових вимірах. За кілька наступних ро-
ків, на думку багатьох учених, відбудуть-
ся надшвидкі зміни у світосприйнятті 
людства. Можливо, тому, що почав про-
буджуватися інстинкт виживання ціліс-
ної спільноти, зчепленої однаковими по-
требами і цінностями.

Тому далеко не випадково, що фор-
мування світогляду підростаючого по-
коління, допомога йому у визначенні іс-
тинних життєвих орієнтирів, виробленні 
власного погляду на світ є одним із голов-
них завдань національної системи осві-
ти. Так, у Законі України «Про освіту» 
та Державній програмі «Освіта (Україна 
XXI століття)» наголошується, що фор-
мування світоглядної культури і життєвої 
позиції особистості повинні бути в центрі 
діяльності освітніх закладів. Не обходить 
стороною цю проблему й нова редакція 
Закону України «Про вищу освіту».

Незважаючи на те, що питання 
формування світогляду розглядається 

сьогодні у працях з філософії, педагогі-
ки, психології, культурології, соціології, 
українознавства та інших галузях знань, 
єдиного підходу до тлумачення цього 
процесу досі немає. 

Якщо звернутися до витоків само-
го поняття «світогляд», то це слово є 
калькою з німецької. Вперше його було 
вжито у німецькій класичній філософії 
І.  Кантом (нім. Weltanschaung), який, 
втім, не відокремлював поняття «світо-
гляд» від поняття «світоспоглядання». 
Подальший розвиток це поняття отри-
мує у працях Ф. Шлейєрмахера («Розмо-
ви про релігію»), Ф. Шеллінга («Вступ до 
філософії міфології»), а також у роботі 
В.  Дільтея «Типи світогляду і їх знахо-
дження у метафізичних системах», де 
воно й набуває сучасного змісту [1, с. 13]. 

У «Філософському енциклопедично-
му словнику» наведено такі тлумачення: 
світогляд  – це самовизначення людини 
щодо її місця у світі та взаємовідносин 
з ним. Світогляд  – духовно-практичне 
утворення, засноване на співвіднесенні 
наявного, сущого та уявного, бажано-
го, належного, синтез досвіду, оцінки 
знан ня та переконань, зорієнтованих на 
ідеали. Світогляд – форма самосвідомос-
ті людини і суспільства; національний 
космопсихологос. Світогляд  – форма і 
спосіб сприйняття суб’єктом світу через 
потреби розвитку особистості. Світо-
гляд – система принципів, знань, ідеалів, 
цінностей, надій, вірувань, поглядів на 
сенс і мету життя, які визначають діяль-
ність індивіда або соціальної групи та 
органічно включаються у людські вчин-
ки й норми поведінки. Структурно сві-
тогляд поділяється на такі рівні: світо-
бачення, світовідчуття, світорозуміння, 
світоспоглядання та світосприйняття [2, 
с. 569–570].
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Серед сучасників над проблемою 
світоглядної культури працювали Є. Ан-
дрос, В.  Афанасьев, М.  Гончаренко, 
В. Горський, В. Діденко, П. Дишльовий, 
В.  Іванов, А. Колодний, А. Никанорова, 
М.  Попович, Є.  Осічнюк, Л.  Скворцов, 
О. Спіркін, В. Табачковський, В. Шинка-
рук, І. Фролов, О. Яценко та інші. Вони 
розглядали світогляд як спосіб духовно-
практичного, а не тільки теоретичного 
освоєння дійсності і як форму суспільної 
та індивідуальної самосвідомості, що є 
їх найважливішим компонентом. Усі ці 
вчені підкреслювали складність структу-
ри світогляду.

Значний внесок у розробку пробле-
ми формування світогляду особистості 
в останні роки зробили В. Андрущенко, 
Н.  Буринська, С.  Гончаренко, Л.  Губер-
ський, І. Зязюн, В. Ільченко, В. Кремень, 
Л. Кривега, С. Максименко, Н. Ничкало, 
В. Паламарчук, М. Ярмаченко та інші.

Незважаючи на достатньо потужний 
масив наукових досліджень з проблем 
формування світоглядної культури осо-
бистості, роль українознавства у форму-
ванні світогляду підростаючого поколін-
ня є ще недостатньо висвітленою. Тому 
наша наукова розвідка спрямована на 
розв’язання поставленої проблеми, що 
обумовило мету статті – визначити роль 
українознавства у формуванні світогля-
ду підростаючого покоління в умовах 
активізації антиукраїнських акцій, спря-
мованих на руйнацію державності Укра-
їни та нівелювання духовних цінностей 
українського народу. 

Нині світоглядні уявлення і пере-
конання особистості, особливо підрос-
таючого покоління, формуються в кон-
тексті переоцінки нашого історичного 
минулого, утвердження плюралізму, роз-
маїття думок, поглядів на різні питання 

суспільного життя. Щоб не блукати у 
лабіринтах нових суспільних процесів, 
правильно зорієнтуватися, збагнути сенс 
свого існування, молодому поколінню 
потрібен духовний стрижень, яким, на 
думку автора, може бути українознавство.

Українознавство як наука і на-
вчальна дисципліна має два напрями: 
дисциплінарний (або галузевий) та 
міждисциплінарний (або інтеграційно-
системний). Дискусії навколо того, який 
із цих напрямів є оптимальним, і досі 
залишаються актуальними в наукових 
колах. Прибічники дисциплінарного на-
пряму розкривають знання про Україну 
й українців з погляду однієї галузі знань 
у тій чи іншій сфері: історії, культурі, 
економіці, в повсякденності і т.д. При-
бічники міждисциплінарного напряму 
шляхом інтеграції здобувають інформа-
цію на межі галузевих наук, щоб отри-
мати цілісне знання про самобутність 
українського народу, його етнокультур-
ну, духовну, соціальну, психологічну й 
іншу сутність [10]. 

Звернемо увагу на те, що в обох ви-
падках українознавство втілює дві функ-
ції – науково-дослідну та виховну. Пер-
шу з них цей предмет може виконувати 
і під іншими назвами, наприклад, «на-
родознавство», «українське народознав-
ство» чи навіть «суспільствознавство». 
Натомість виховній ролі цього пред-
мета відповідають два терміни: «крає-
знавство» (від слова край) і «україно-
знавство». Їх об’єктом є цілісне поняття 
малої і великої Батьківщини – в її етніч-
ному, територіально-географічному, іс-
торичному, національно-культурному, 
мовному тощо вимірах  [7, c. 21]. Вони 
ставлять собі за мету не тільки пізнава-
ти Батьківщину, але поступово відкри-
вати її для дитини – не «частинами» чи 
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«аспектами», а цілісно  – відповідно до 
вікових особливостей дитини.

Українознавство  – предмет не «ра-
зового вивчення», а чинник постійного 
і поступового входження особистості у 
світ національних цінностей, що лежать 
в основі любові до Батьківщини. Такий 
навчальний і виховний предмет мають 
багато народів і плекають його вже давно, 
зокрема, у німців він називається Vater-
landskunde («батьківщинознавство») або 
Deutschkunde («німеччино знавство»), у 
росіян  – «росієзнавство», в інших краї-
нах викладається «американо знавство», 
«полоністика» та ін.

Українознавство і національна сис-
тема освіти взаємопов’язані. Їх поєд-
нують питання розвитку українського 
етносу, української нації, української 
духовності та державності  [6]. Велике 
значення у поширенні українознавчих 
знань має діяльність української діаспо-
ри. На сьогоднішній день проводиться 
чимало науково-практичних конферен-
цій, семінарів, круглих столів, теми яких 
присвячені впровадженню українознав-
чих знань в освітній простір України. 
Щороку організовуються різноманітні 
освітні проекти (олімпіади, турніри, 
конкурси з українознавства, фестивалі 
тощо) регіонального, всеукраїнського 
та міжнародного рівнів. Наприклад, на 
регіональному рівні відбуваються кон-
курси з українознавства, які проводять 
Інститути післядипломної педагогіч-
ної освіти в м. Києві, у Чернівецькій та 
Івано-Франківській областях, Східний 
інститут українознавства імені Коваль-
ських Харківського національного уні-
верситету імені В.Н. Каразіна проводить 
конкурс студентських наукових робіт у 
галузі українознавства на здобуття пре-
мій імені Ковальських та ін. 

На всеукраїнському рівні проходять: 
Всеукраїнський конкурс з українознав-
ства «Патріот» (проводить Центр твор-
чих ініціатив «Клєвєр», Донбаський 
державний педагогічний університет); 
Всеукраїнська українознавча гра «Со-
няшник» (до речі, у 2015 р. у цій грі вже 
взяли участь школярі із зарубіжних кра-
їн, а саме учні українських шкіл міста 
Рибниця (Республіка Молдова) й учні 
з міста Астана (Казахстан); Всеукраїн-
ський конкурс фахової майстерності для 
вчителів-україністів «Соняшник-учи-
тель»; Всеукраїнський українознавчий 
фестиваль «Сонячні пелюстки». (Органі-
затором цих заходів за договором з авто-
рами є творче об’єднання «Соняшник» за 
сприяння кафедри українознавства Хар-
ківського гуманітарного університету 
«Народна українська академія», Харків-
ської обласної спеціалізованої школи-ін-
тернату ІІ–ІІІ ступенів «Обдарованість» 
та творчого об’єднання «Гімназія»).

На міжнародному рівні Науково-
дослідний інститут українознавства 
проводить Міжнародний конкурс з 
українознавства для учнів 8–11 класів 
за галь но освітніх навчальних закладів 
та Міжнародний конкурс з українознав-
ства для студентів та молодих учених. 

Окрім цього, існує безліч організа-
ційно-масових заходів і проектів для ді-
тей та молоді, які у своїй назві не містять 
термін «українознавство», але несуть 
українознавчий зміст, який передбачає 
поширення та популяризацію всього 
українського (напр., Всеукраїнський 
конкурс фотографій «Моя Україна», 
Міжнародна учнівська науково-прак-
тична конференція «Україна очима 
молодих» та ін.). Чимало громадських 
організацій проводять українознавчу, 
національно-патріотичну роботу.
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У 2014  р. депутати Тернопільської 
обласної ради звернулися до Верховної 
Ради України, Кабінету Міністрів Украї-
ни, Міністерства освіти і науки Украї-
ни, Комітету Верховної Ради України 
з питань науки і освіти, обласних рад 
України щодо впровадження у закладах 
освіти обов’язкової для вивчення окре-
мої навчальної дисципліни «Україно-
знавство» [3]. 

Звернення науковців і освітян до 
представників МОН України щодо 
включення навчальної дисципліни 
«Укра їно знавство» в інваріантну час-
тину базового компоненту навчальних 
закладів України, підготовки фахівців з 
українознавства, розробки навчально-
методичного комплекту з українознав-
ства є дуже важливими і актуальними, 
адже українознавство покликане забез-
печити розвиток цілісної особистості, 
здатної свідомо ставитись як до навко-
лишнього світу, так і до самої себе, до 
світоглядного вибору, орієнтованого на 
загальнолюдські й національні цінності.

У формуванні світогляду, розвитку 
свідомості й відповідної діяльності лю-
дей визначальними завжди були такі 
складові: пізнання й освоєння світу та 
самопізнання й самотворення люди-
ни  [4, с.  15]. «Кожен повинен пізнати 
свій народ і у народі пізнати себе», – на-
голошував український філософ і педа-
гог Г.  Сковорода. «Якщо ти українець, 
будь ним, – пише він, – якщо ти поляк, 
то будь поляком … Все добре на своєму 
місці і своїй мірі» [9, с. 59].

З метою з’ясування ролі україно-
знавства у формуванні світогляду підрос-
таючого покоління нами було проведене 
анкетування для вчителів загальноос-
вітніх навчальних закладів Донецької, 
Дніпропетровської, Івано-Франківської, 

Львівської, Чернігівської, Чернівецької 
областей та м. Києва. Всього взяло участь 
в анкетуванні 186 респондентів, серед 
яких, окрім учителів з українознавства, 
взяли участь вчителі української мови 
та літератури, історії, фізичної культури, 
початкових класів, трудового навчан-
ня, англійської мови, географії, біоло-
гії, ново грецької мови, російської мови, 
математики, фізики, хімії, інформатики, 
предметів художньо-естетичного циклу, 
шкільні бібліотекарі, методисти, керів-
ники гуртків. Серед них  – директори 
шкіл, завучі, педагоги-організатори. Ві-
кова категорія вчителів: від 20 до 71 року.

Результати проведеного анкетування 
для педагогів показали, що курс «Украї-
нознавство», який має закладати підва-
лини національно-патріотичного вихо-
вання й державної ідеології, у наш час є 
дуже важливим і актуальним предметом, 
що допоможе у формуванні світогля-
ду підростаючого покоління, підтримає 
український дух у молоді. Вивчення кур-
су «Українознавство» має передбачатися 
в інваріантній частині базового компо-
ненту. Звісно, що для цього повинні бути 
розроблені на новій науковій джерель-
ній базі підручники й робочі зошити для 
учнів, методичні рекомендації для педа-
гогів тощо.

На питання «Що, на Вашу думку, має 
дати курс «Українознавство» для під-
ростаючого покоління?» 91,40% відпо-
віли: «виховання патріота, громадянина 
України, свідомого державотворця», 
80,65% – «поглиблення знань з історії та 
культури рідного краю», 54,84% – «вихо-
вати національно свідому особистість», 
29,03% – «допоможе нівелювати почуття 
меншовартості перед іншими націями», 
19,35%  – «допоможе розширити світо-
гляд».
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На питання «Як Ви ставитесь до 
того, що з кожним роком зменшується 
кількість навчальних закладів України, 
в яких викладається курс «Українознав-
ство?» 100% відповіли: «негативно». На 
питання «Як саме цей факт може впли-
нути на світогляд молодого покоління?» 
39,25% відповіли: «інші держави можуть 
легко маніпулювати історичними факта-
ми в своїх інтересах», 17,20% – «приведе 
до зубожіння нації, нищення самосвідо-
мості українців, зганьблення традицій 
та досвіду поколінь», 11,29% – «приведе 
до втрати чіткої громадянської позиції, 
нищення національного світогляду і від-
чуття патріотизму», 9,68%  – «знищення 
самооцінки», 6,45% – «призведе до змен-
шення значущості родинного вихован-
ня, перспектив і шляхів досягнення пев-
ної мети у майбутньому», 5,91% – «любов 
до країни може зникнути».

Проте, крім українознавства як ін-
тегрованої системи знань про Украї-
ну та український світ, на формування 
світогляду підростаючого покоління, 
як зазначають педагоги, має бути спря-
мований весь освітньо-виховний про-
цес, діяльність усіх ланок освіти, науки, 
культури, засобів масової інформації, 
сім’ї, державних установ усіх рівнів та 
інститутів громадянського суспільства. 

Анкета для студентів «Роль україно-
знавства у вашому житті» мала відкритий 
характер. Вона складалась за принципом 
незакінчених речень, які респонден-
ти мали дописати. В анкетуванні взяли 
участь 29 респондентів Київського на-
ціонального університету будівництва і 
архітектури віком від 17 до 18 років. За 
результатами анкетування з’ясувалося, 
що, на думку студентів, курс «Україно-
знавство» має включати «поглиблену ін-
формацію про українську мову, історію, 

культуру, архітектуру, мистецтво Украї-
ни»  – 62,07%, «поширювати правдиву 
інформацію про минуле, сучасне і пер-
спективи розвитку України»  – 34,48%, 
«включати екскурсії по місту»  – 3,45%, 
утримались – 6,9%. Переважна більшість 
студентів хотіла б виконувати практичні 
творчі роботи, в яких можна було б роз-
крити своє ставлення до України. 

Початок речення «У сьогоднішні дні, 
коли на Сході України склалась доволі 
складна ситуація, курс «Українознав-
ство» допоможе …» респонденти продо-
вжили таким чином: 20,69% відповіли: 
«не бачу, як він допоможе», 20,69%  – 
«допоможе об’єднати, згуртувати людей, 
щоб боротися проти агресора», 20,69% – 
«допоможе відновити патріотичний дух 
і зрозуміти, за що боремось», 20,69%  – 
«допоможе цінити й шанувати україн-
ську культуру, мову, історію», 10,34%  – 
«допоможе пробудити національну 
самосвідомість студентів», 6,9% – «лише 
загострить радикальні точки зору людей 
та збільшить кількість конфліктних си-
туацій».

На думку студентів, курс «Україно-
знавство» варто вивчати: «у школах та 
ВНЗ» – 48,27%; «всім громадянам Украї-
ни» – 17,24%; «не для заліку, а для розвит-
ку свого світогляду»  – 10,34%; «інозем-
ним студентам» – 10,34%. Поодинокими 
були такі відповіді: «щоб було бажання 
володіти українською літературною мо-
вою і не паплюжити її суржиком», «на 
вибір» тощо.

Результати анкетування показали, 
що у наш час актуальною також є про-
блема забезпечення світоглядної стій-
кості особистості, яка полягає у тому, 
що розум і свідомість людини вже не в 
змозі встигати за масштабними і глибо-
кими змінами швидкоплинного життя. 
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Настала криза розуміння, що відбува-
ється, і як наслідок  – зростання хаосу і 
абсурду у всіх сферах життя. Зростають 
загрози дестабілізації світоглядного ха-
рактеру. Відповідно росте вразливість 
людини, соціальних груп, суспільства, 
держави в духовній, ціннісній сферах. 
Відбувається зниження «етичної план-
ки» і загальнокультурного рівня ши-
роких народних мас, тобто зниження 
духовних, моральних, інтелектуальних, 
фізичних якостей, необхідних для вижи-
вання.

На сьогоднішній день світовідчуття 
підростаючого покоління відображає 
подив з приводу того, що за час функ-
ціонування України як незалежної дер-
жави й досі нормалізація умов існування 
громадян України перебуває в процесі 
перебудови, сталося дуже відчутне по-
гіршення рівня життя і споживання 
для переважної більшості українсько-
го суспільства, більше того, ті події, які 
відбулися на Півдні та Сході України і 
відбуваються зараз, мабуть, виникли не 
просто так. Треба щось змінювати у на-
шому житті. Суспільство чекає відпові-
дей: як вийти з такої ситуації в умовах 
глобалізації сучасного світу, враховуючи 
українські національні інтереси тощо. 

На думку Я. Калакури, «нам необхід-
но сформувати українознавче бачення 
громадянського суспільства, його гума-
нітарних вимірів, виробити таку модель 
його розбудови, яка б не вела до ніве-
лювання наших національних традицій, 
органічно поєднувала б утвердження 
правових і демократичних засад дер-
жавного управління та дедалі більший 
вплив громадянських інститутів, сприя-
ла б зберіганню міжнаціональної злаго-
ди і гармонізації міжетнічних відносин в 
Україні» [5, с. 40 – 44].

На думку В.  Крисаченка, з якою 
не можна не погодитися, «нині, коли 
Украї на має вийти на нормальні індекси 
людського розвитку і стати шанованим 
членом міжнародного співтовариства, 
їй треба, насамперед, забути той по-
літичний спадок, який їй нав’язували, 
і вирватися вперед, як це зробила, на-
приклад, після Другої світової війни, 
Японія, яка практично однозначно від-
мовилася від застарілих власних техно-
логій, своєї архаїчної індустрії і стала 
суперіндустріальною країною, орієн-
туючись на світові здобутки. Але, вод-
ночас, вона не поставила хрест на своїй 
культурі, на своїх традиціях. Оце, оче-
видно, та модель, яка гідна пошануван-
ня» [8, с. 427].

Отже, нині актуальною є потреба у 
пошуку нової моделі розвитку України, 
моделі, яка працювала б, по-перше, на 
Україну як світову геополітичну реаль-
ність, причому провідну у багатьох від-
ношеннях, і, по-друге, на Україну, яка б 
найвищим інтересом повинна мати ін-
тереси власних громадян, де б вони не 
були, чи тут, у межах України, чи за її 
межами [8, с. 426].

Таким чином, маємо всі підстави 
зробити висновок про те, що виховува-
ти і удосконалювати необхідно все сус-
пільство, і цей процес має бути постій-
ним. Найефективнішим шляхом такого 
виховання має бути взаємозв’язок між 
українознавством і національною сис-
темою освіти. До того часу, поки ці сис-
теми не вироблять реального і дієвого 
механізму взаємодії, не реалізуються як 
нова цілісність на практиці, доти освіта 
не стане по-справжньому національ-
ною за змістом, а українознавство не 
перетвориться на інструмент науково-
інтелектуального і духовного впливу на 
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формування світогляду, національної і 
державницької свідомості всіх вікових 
груп українського суспільства. Задля 
цієї мети потрібно переосмислювати 
методологічні засади українознавства 
на новому рівні і на цій основі удо-
сконалювати теоретичний рівень усіх 
украї нознавчих досліджень, які допо-
могли б зрозуміти, як розв’язати сучас-
ні проблеми соціально-економічного, 
духовно-культурного, політичного роз-
вою України. 

Як приклад, можливий такий варі-
ант. Останнім часом стали популярними 
онлайн-курси. Так, 15 жовтня 2014  р. в 
Україні стартував громадський проект 
масових онлайн-курсів (MOOC). (На 
сьогодні проект «Prometheus» пропонує 
декілька курсів від викладачів Київсько-
го національного університету імені Та-
раса Шевченка, Київського політехніч-
ного інституту та Києво-Могилянської 
академії. Ресурс надає вільний і безко-
штовний доступ до навчальних курсів 
університетського рівня всім бажаючим 
незалежно від місця проживання, віку 
тощо).

У Національному науково-дослід-
ному інституті українознавства десять 
років тому почали розробляти онлайн-
курс «Українознавство» разом з ХПІ і 
В.  Кухаренком. Це був досить вдалий 
онлайн-курс. П’ять років поспіль двічі 
на рік проводили навчання (навчалися 
навіть діаспоряни з різних країн світу). 
Тривало таке навчання 12 тижнів. Потім 
дистанційний курс застарів. Навчання 
припинилося.

Та зараз, на нашу думку, мабуть, 
прийшов час розробити новий дистан-
ційний курс «Українознавство». Будемо 
сподіватися, що в недалекому майбут-
ньому ця справа набере обертів.
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S. Bojko
Role of Ukrainian Studies in the Younger Generation’s Worldview Formation

Abstract 
Based on the predecessors’ works the article de� nes the essence of the concept of worldview. It is 

emphasized that nowadays the issue of formation of the younger generation’s worldview is considered in 
the works on philosophy, pedagogy, psychology, cultural studies, sociology, Ukrainian studies and other 
� elds of knowledge. However, despite of a wide range of researches on formation of ideological culture 
of children and young people, the role of Ukrainian studies in the  younger generation’s worldview 
formation has been scantily examined until recently.

Ukrainian studies as a science and educational subject has two branches: disciplinary and 
interdisciplinary. � e question which of them is the most appropriate is rather disputable. � e 
supporters of disciplinary approach reveal knowledge about Ukraine and Ukrainians in the context 
of one � eld of study: history, culture, economy, everyday life, etc. � e supporters of interdisciplinary 
approach use di  ̈erent sciences to obtain integral knowledge on the identity of the Ukrainian nation, its 
ethnic culture, spiritual, social, psychological essence etc.

Ukrainian studies is closely connected with the national educational system. � ey have such 
common issues to be researched as the development of Ukrainian ethnos, Ukrainian nation, Ukrainian 
spirituality and statehood. 

� e activity of the Ukrainian diaspora has a great importance in spread of knowledge about 
Ukrainian studies. Nowadays, a large number of scienti� c and educational activities on Ukrainian 
studies are held in Ukraine on regional, national and international levels. � ey help the younger 
generation better understand the Ukrainian world, its customs and traditions and instill in children 
and young people a respect for the state.
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Події Другої світової війни та участь 
у ній українського народу, який зазнав 
у цьому протистоянні величезних люд-
ських і матеріальних втрат, посідають 
важливе місце в структурі нашої істо-
ричної пам’яті, змушують замислити-
ся над складними, часом трагічними 
сторінками боротьби нашого народу 
за власну державність, спонукають до 
пошуку шляхів України в утвердженні 
власної моделі розвитку в сучасному гло-
балізованому світі початку ХХІ ст. і, осо-
бливо, в час загрози самому існуванню 
української державності з боку мілітари-
зовано-шовіністичної Росії. Важливим 
кроком у цьому напрямі стало проведен-
ня в м. Переяславі-Хмельницькому Ки-
ївської області 24 квітня 2015 р. за спри-
яння Міністерства культури України та 
Національного історико-етнографічного 
заповідника «Переяслав» Всеукраїнської 
наукової конференції «Друга світова ві-
йна: події, факти, версії», присвяченої 
70-річчю перемоги держав антигітлерів-
ської коаліції над нацизмом та закінчен-
ня Другої світової війни в Європі в трав-
ні 1945 р.

Основними темами під час роботи 
конференції були визначені такі питан-
ня:

– Україна у Другій світовій війні – 
джерелознавчі, методологічні та історіо-
графічні проблеми;

– нацистський окупаційний режим в 
українських землях 1941–1944 рр.;

– бойові операції німецько-радян-
ської війни;

– рух Опору на окупованій території 
України;

– антропологічний вимір війни;

– Друга світова війна в контексті ре-
гіональної історії;

– повсякденне життя громадян в 
часи воєнного лихоліття;

– український фактор у досягненні 
перемоги;

– соціальні, економічні та політичні 
наслідки війни для українського народу;

– «Велика вітчизняна війна» – міфо-
логема, ідеологія, пам’ять;

– увічнення подій Другої світової ві-
йни на території України.

З привітанням до учасників кон-
ференції звернулися заступник міні-
стра культури України Р. Карандєєв, 
генеральний директор Національного 
історико-етнографічного заповідни-
ка «Переяслав», кандидат історичних 
наук, доцент О. Лукашевич (голова орг-
комітету), заслужений юрист України, 
краєзнавець М. Гич та ін. Модератором 
пленарного засідання був завідувач на-
уково-дослідного сектору «Музей М. Бе-
нардоса» Національного історико-ет-
нографічного заповідника «Переяслав», 
кандидат історичних наук Т. Нагайко.

У доповідях науковців, учителів, крає-
знавців з різних регіонів України, які 
представляли відомі наукові, навчально-
освітні та музейні установи нашої дер-
жави, висвітлено маловідомі сторінки 
цієї війни під час воєнних дій на різних 
фронтах, геополітичні наслідки пере-
моги держав антигітлерівської коаліції 
над Німеччиною та її союзниками, бо-
ротьбу українських державницько-не-
залежницьких сил (ОУН, УПА та інших 
структур) за Українську Самостійну Со-
борну Державу проти гітлерівського і 
сталінського режимів. На конференції 

ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА 
В ДОСЛІДЖЕННЯХ УКРАЇНСЬКИХ НАУКОВЦІВ
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були презентовані й нові видання з іс-
торії Другої світової війни з опубліко-
ваними новими архівними матеріалами. 
Доповідачі наголошували на важливості 
прийнятих Верховною Радою України 
9 квітня 2015 р. законів т. зв. «декому-
нізаційного пакету» для подолання на-
слідків тоталітарного минулого (закон 
№ 2540 декларує відкритий доступ до ар-
хівів усіх каральних органів часів СРСР; 
закон № 2538 прописує правовий статус 
борців за незалежність України та визнає 
ними усі політичні, військові та підпіль-
ні українські структури та організації 
України ХХ ст., які боролися за незалеж-
ність України, і в ньому окремим рядком 
дається визначення російської агресії 
та анексії Радянською Росією частини 
України; закон № 2539 встановлює дату 
8 травня як День пам’яті та примирен-
ня і скасовує використання радянської 
символіки; закон № 2558 засуджує тота-
літарні режими – нацистський та радян-
ський, забороняє їхню пропаганду).

З доповідей, виголошених під час 
конференції, варто виокремити декілька 
змістовних та актуальних досліджень. 
Зацікавлення учасників, жваве обгово-
рення й наукову дискусію викликали ви-
ступи доктора історичних наук, профе-
сора кафедри історії та культури України 
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький дер-
жавний педагогічний університет імені 
Григорія Сковороди» Я. Потапенка «Ідео-
логема «Велика Вітчизняна війна» як 
стигмата постгеноцидної, постколоні-
альної нації: погляд крізь призму пора-
зок у Вітчизняній війні 2014–2015 рр.» та 
кандидата історичних наук, завідувача 
відділу української етнології Науково-
дослідного інституту українознавства 
МОН України Ю. Фігурного «Велика Віт-
чизняна війна» – міфологема, ідеологія, 

вічна пам’ять для України та українців». 
Також присутні заслухали виступи за-
відувача науково-дослідного відділу му-
зею-діорами «Битва за Дніпро в районі 
Переяслава і створення Букринського 
плацдарму восени 1943 р.» Національ-
ного історико-етнографічного заповід-
ника «Переяслав» Н. Бойко «Німець-
ко-фашистський окупаційний режим 
на Переяславщині мовою архівних до-
кументів (огляд документів ЦДАВОВУ 
України)», кандидата історичних наук, 
члена президії Ради ветеранів Київсько-
го національного університету імені Та-
раса Шевченка А. Мінгазутдінова «Роль 
військової преси в мобілізації воїнів на 
визволення України від нацистських 
окупантів (1943–1944 рр.)», старшого 
наукового співробітника науково-до-
слідного відділу «Музей «Заповіту» 
Т.  Г.  Шевченка» Національного істори-
ко-етнографічного заповідника «Пере-
яслав» Н. Павлик «Боротьба УПА: істо-
ричний аспект художніх інтерпретацій 
у романі Володимира Шовкошитного 
«Білий кречет», аспіранта Київського 
національного університету імені Та-
раса Шевченка В. Іванова «Військові 
операції німецьких та фінських військ 
під час «війни-продовження» (jatkosota) 
1941–1944  рр. з Радянським Союзом», 
кандидата історичних наук, завідуючої 
відділом меморіального комплексу «На-
ціональний музей історії Великої Вітчиз-
няної війни 1941–1945 років» в м. Києві 
Л. Рибченко «Безповоротні втрати вої-
нів Червоної армії – мешканців Переяс-
лав-Хмельницького району в роки Дру-
гої світової війни», старшого наукового 
співробітника науково-дослідного від-
ділу «Музей «Заповіту» Т. Г. Шевченка» 
Національного історико-етнографічного 
заповідника «Переяслав» С.  Дембіцького 
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«Показ історії Другої світової в шкільних 
підручниках з історії України: тенденції 
та динаміка».

Активну участь у роботі цього на-
укового заходу взяли співробітники 
Науково-дослідного інституту україно-
знавства МОН України. Так, кандидат 
історичних наук, провідний науковий 
співробітник відділу історичних студій 
О. Ярошинський у повідомленні «Вплив 
суспільно-політичної думки населен-
ня Наддніпрянської України на зміну 
державотворчої концепції ОУН(б) під 
час бойових дій на теренах УРСР (1941–
1944 рр.)» зазначив, що члени похідних 
груп ОУН(б) після спілкування з міс-
цевим населенням на схід від р.  Збруч, 
вивчення його настроїв та прагнень 
дійшли висновку, що концепція інте-
грального націоналізму в українському 
державотворенні себе вичерпала, її не-
обхідно змінити і застосувати до нових 
реалій. Це в кінцевому підсумку спри-
чинилося до зміни всієї державотворчої 
концепції бандерівців у бік демократиза-
ції, визнання багатопартійності в укра-
їнському визвольному русі та певного 
поліпшення відносин з мельниківською 
частиною колись єдиної ОУН. Науковий 
співробітник відділу історичних студій 
С. Губський висвітлював тему «Суспіль-
но-політичне та економічне становище 
населення Київщини в роки німецької 
окупації 1941–1943 рр. та діяльність на-
ціоналістичного підпілля за створення 
УССД», зупинився на діяльності укра-
їнських незалежницьких сил на терито-
рії Київщини, зокрема в м. Фастові та 
Фастівському районі, де діяло не лише 
націоналістичне підпілля, а й структур-
но організовані загони УПА, які в 1943–
1944 рр. вели збройну боротьбу з гітле-
рівцями та підрозділами  сталінського 

НКВС. Науковий співробітник цього ж 
відділу О. Склярова зробила виступ на 
тему «Діяльність українських держав-
ницько-незалежницьких груп та органі-
зацій у північно-східних областях УРСР 
(1941–1949 рр.) за створення самостій-
ної держави: тактика та стратегія» та 
ознайомила учасників конференції з до-
недавна майже невідомими широкому 
українському загалу фактами боротьби 
українських патріотів за створення влас-
ної держави на території Сумської та 
Чернігівської областей. Вона зазначила, 
що форми цієї боротьби були різні: від 
агітації за самостійність та розповсю-
дження листівок до збройних сутичок 
націоналістичних загонів із силовими 
структурами СРСР, та наголосила, що 
зусиллями вітчизняних дослідників вже 
зроблені певні напрацювання в розкрит-
ті «білих плям» українського національ-
но-визвольного руху 40-х років ХХ ст. на 
цих теренах, зокрема  публікації  архівних 
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матеріалів. Науковий співробітник від-
ділу української етнології О. Чирков ви-
ступив з цікавим і змістовним повідом-
ленням «Друга світова війна в сучасній 
історичній пам’яті українців та росіян 
(за українськими і російськими мов-
ними сегментами 
Вікіпедії)». Заочно 
взяли участь (по-
дали свої доповіді) 
доктор історичних 
наук, завідувач від-
ділу історичних сту-
дій П. Гай-Нижник 
(«Так тика і страте-
гія національно-ви-
звольної боротьби 
і вироблення мо-
делі майбутньої 
УССД в рішеннях 
IІІ Великого (над-
звичайного) збору 
ОУН(б) 1943  р.») та 

 молодший науковий співробітник від-
ділу української етнології О. Шакурова 
(«Соціально-політичні та етнокультурні 
наслідки Другої світової війни для Укра-
їни та українців»).

Після підсумкової дискусії для учас-
ників конференції було організовано 
цікаві пізнавальні заходи: екскурсію до 
музею-діорами «Битва за Дніпро в ра-
йоні Переяслава і створення Букрин-
ського плацдарму восени 1943 року», 
яку провела завідувач музею Н. Бойко, 
та екскурсію до музеїв просто неба На-
ціонального історико-етнографічного 
заповідника «Переяслав», яку провели 
співробітники цих музеїв. Таким чином, 
учасники наукової конференції зробили 
внесок у відновлення історичної правди 
про події Другої світової війни та бо-
ротьбу українського народу за соціальне 
і національне визволення від чужозем-
них загарбників.

Сергій ГУБСЬКИЙ
науковий співробітник 

відділу історичних студій НДІУ
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Овсіюк О. Міжнародна наукова конференція «Українська...

5 травня 2015 р. у стінах Червоного 
корпусу Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка відбу-
лася Міжнародна наукова конференція 
«Українська Друга світова», присвячена 
70-й річниці перемоги над нацизмом у 
Другій світовій війні. Захід було органі-
зовано Науково-дослідним інститутом 
українознавства, Українським інститу-
том національної пам’яті, історичним 
факультетом Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка.

Наукова подія, природно, викликала 
підвищену зацікавленість засобів масо-
вої інформації, оскільки міфологізова-
не та радянізоване трактування історії 
Другої світової війни сьогодні активно 
використовується для маніпулювання 
суспільною свідомістю.

Знані історики та запрошені високо-
посадовці наголосили, що вивчення по-
дій сімдесятирічної давнини нині є акту-
альним як ніколи.

Зокрема, директор Українського ін-
ституту національної пам’яті Володимир 
В’ятрович зазначив: 
«Парадоксальну роль 
відіграла ця (сучасна) 
війна – вона змусила 
нас переосмислити 
війну попередню. Те-
перішня війна зруй-
нувала старі міфи, сте-
реотипи, люди хочуть 
знати правду про те, 
чим була Друга світова 
війна. Зараз настав той 
час, коли і науковцям, 
і громадянам України 
вистачить рішучості 

подивитись на цю війну своїми україн-
ськими очима».

Заступник секретаря Ради націо-
нальної безпеки і оборони України 
Олександр Литвиненко зауважив, що 
«сьогодні історія Другої світової війни 
має не тільки історичний інтерес, а й 
безпосередньо політичний. Справді не-
упереджений погляд, справді українське 
бачення історії Другої світової війни 
стає у сучасних умовах зброєю».

Про важливість формування власної 
української політики пам’яті говорив за-
ступник Міністра освіти і науки України 
Максим Стріха: «Кожна держава в світі 
вибудовує свою політику пам’яті. Наші 
сусіди, на жаль, вибудовують дуже агре-
сивне трактування Другої світової ві-
йни, де немає місця нашим подвигам та 
стражданням. Мусимо подумати, як про-
тиставити їм нашу політику пам’яті, що 
базувалася б на правді. Вона має лягти в 
основу підручників та вплинути на фор-
мування нового українського суспіль-
ства, де вже не буде межі поділу.  Мусимо 

МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«УКРАЇНСЬКА ДРУГА СВІТОВА»
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бути одним народом, об’єднаним однією 
спільною великою історією».

Нинішня війна, що просякнула всі 
сфери суспільного життя, активізувала 
наукову громадськість. «Надважливим 
завданням сьогодні для наукових інсти-
туцій є дослідження наслідків минулої 
війни для українського народу. Правди-
вий історичний досвід варто знати, щоб 
уникнути негативних впливів у майбут-
ньому. Над створенням правдивого, не-
упередженого погляду на минулу війну 
активно працюють співробітники Нау-
ково-дослідного інституту українознав-
ства», – зазначив директор НДІУ Богдан 
Галайко.

Свої погляди на дослідження подій 
Другої світової війни висловили такі 
відомі науковці, як Юрій Шаповал, що 
виступив із доповіддю «Друга світова 
війна: український контекст», Іван Па-
триляк висвітлив питання вкладу укра-
їнського визвольного руху у перемогу 
над нацизмом, Володимир В’ятрович 
виклав свої думки щодо формування 
української політики пам’яті, Андрій 

 Козицький розповів про дискурс нео-
сталінізму в сучасній російській історіо-
графії Другої світової війни.

У роботі конференції активну участь 
взяли співробітники відділу військової 
історії України Науково-дослідного ін-
ституту українознавства: Олег Фешо-
вець говорив про політичне забарвлен-
ня терміна «Велика Вітчизняна війна», 
Олександр Дєдик оприлюднив свої до-
слідження радянської офіційної та за-
секреченої версій Другої світової війни, 
Михайло Слободянюк доповів про про-
блеми збереження традицій Другої світо-
вої війни у назвах частин сучасних ЗСУ, 
автор цих рядків розповіла про такий 
аспект повсякденного життя киян в умо-
вах війни, як побутове обслуговування. 
Також участь у конференції взяли й інші 
співробітники НДІУ, зокрема Олег Чир-
ков, Юрій Фігурний, Володимир Полуда.

Оксана ОВСІЮК
кандидат історичних наук,

старший науковий співробітник
 відділу військової історії України НДІУ
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Бойко Т., Хоменко О. Всеукраїнська наукова конференція...

20 травня 2015 року за ініціативою 
науковців Науково-дослідного інсти-
туту українознавства в Шевченківсько-
му національному заповіднику у місті 
Канів відбулася Всеукраїнська наукова 
конференція «Шевченкове слово та ду-
ховна наука: поліфонія у часі», приуро-
чена 175-ій річниці виходу в світ «Коб-
заря». Ця конференція стала черговим 
етапом науково-практичної апробації 
досліджень з проблеми «Освітні проек-
ції шевченківського дискурсу як простір 
українознавчої комунікації громадян-
ського суспільства», що триває впро-
довж 2014 – 2015 рр. Цьогорічні заходи 
були спрямовані як на осмислення по-
статі Тараса Шевченка в шкільній освіті, 
що відобразилося у живому спілкуванні 
науковців та педагогів міста Києва (на-
уково-практична конференція «Постать 
Тараса Шевченка: соціокультурний та 
українознавчий контекст» (9.IV.2015)), 
зустрічах з учнівською та студентською 
молоддю, так і в процесі висвітлення на-
укових напрацювань під час конференції 
у Шевченківському націо-
нальному заповіднику.

Конференція розпо-
чалася вітальними сло-
вами, з якими звернули-
ся до присутніх Мар’ян 
Піняк, в. о. генерального 
директора Шевченків-
ського національного 
заповідника, та Богдан 
Галайко, кандидат істо-
ричних наук, директор 
Науково-дослідного ін-
ституту українознавства. 

«Шевченкове слово єднає минуле 
і майбутнє, втілює надії і сподівання 
українського народу. Особливо необ-
хідне воно в умовах сучасної військової 
агресії та інформаційної війни як осе-
реддя українського духу і національної 
свідомості. Постать Т. Шевченка є доро-
говказом у наших ідеалах. Свого часу він 
міг вибрати кілька варіантів життєвих 
доріг, однак він вибрав той шлях, який 
і дотепер підтримує національний дух. 
Багато українців, беручи за основу і чи-
таючи «Кобзар», наповнюються снагою, 
щоб продовжити боротьбу за власну 
державу. Сьогодні як ніколи слід попу-
ляризувати творчу спадщину Т. Шевчен-
ка, в якій можна черпати щораз нове», – 
наголосив у виступі Б. Галайко.

Пленарне засідання розпочав Арсен 
Зінченко, д. і. н., професор, заступник 
директора Науково-дослідного інсти-
туту українознавства, який у доповіді 
«Шевченкова візія України: любов і не-
нависть» окреслив протистояння мо-
тивів Любови – Ненависти в широкому 

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ШЕВЧЕНКОВЕ СЛОВО ТА ДУХОВНА НАУКА: ПОЛІФОНІЯ У ЧАСІ»
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діяпазоні образних виявів, що з роками 
щораз більше загострюється в Поетовій 
творчості, відображаючи глибину піз-
нання ним минувшини й тогочасного 
становища України, усвідомлення тра-
гізму яких поглиблювалося силою Шев-
ченкового таланту.

Продовжила тему ментальних осо-
бливостей українського народу Валенти-
на Піскун, д. і. н., завідувач відділу дже-
рел з новітньої історії України Інституту 
археографії та джерелознавства імені 
М.С. Грушевського, у доповіді «Чужина 
в поезії Тараса Шевченка як культурно-
ментальна інакшість у дуалізмі співвід-
несень «свій – чужий». Вона наголосила, 
що чужина випробовує долю людини, 
посилюючи усвідомлення того, хто вона 
є на землі, але й вимагає  ментального 
осягнення реалій чужини: далекий край, 
втрата власного (майна, культури), мов-
леннєве протиставлення, інакшості по-
водження, могила на чужині як остере-
ження вічної розлуки з рідним краєм.

Юрій Сиротюк, директор Неза-
лежного аналітичного центру «Укра-
їнські студії стратегічних досліджень», 

 народний депутат України VII скликан-
ня, у доповіді «Проблеми методів і форм 
революційної боротьби крізь призму 
Шевченкової творчості» наголосив, що 
Шевченко жодною мірою не був апо-
логетом беззмістовного руйнування й 
нищення, підпорядковуючи всі засо-
би визвольної боротьби домінанті кон-
структивного націєтворення. Важливо 
відзначити, що вперше цю доповідь під 
назвою «Шевченкова сокира» Ю. Сиро-
тюк виголосив у захопленій повстанця-
ми під час Революції Гідності Київраді, 
тож присутні на конференції науковці 
мали можливість співвіднести концеп-
ти, виформувані реаліями революційної 
київської зими 2013–2014 рр., з реаліями 
московсько-української війни 2015 р.  

Анатолій Ціпко, к. філол. н., заві-
ду вач відділу української філології На-
уково-дослідного інституту україно-
знавства, у доповіді «Шевченкове слово 
і концепт Книги в українській культурі» 
застановився на всеохопному метатексті 
Книги як універсального символічного 
коду для адекватного прочитання украї-
ноцентричних міфологем «Кобзаря». 

Мистецтвознавчо-архітектур-
ний дискурс Музею Та-
раса Шевченка, у якому 
органічно поєдналися автен-
тично-національні мотиви 
українського образотворен-
ня та досвід європейського 
(найперше – німецького) мо-
дернізму поч. XX ст.,  доклад-
но проаналізувала Світлана 
Брижицька, к.  і. н., заступник 
генерального директора з на-
укової роботи Шевченківсько-
го національного заповідни-
ка, у доповіді «Будівля музею 
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Т.  Г.  Шевченка в кон-
тексті європейського 
розвитку архітектури 
1910 – 30-х рр.». «Коб-
зар» як горизонт світо-
глядного вибору авто-
ра  тетралогії «Мазепа» 
та знаної всім україн-
цям пісні «Чуєш, брате 
мій…» проаналізувала 
у доповіді  «Шевченко-
центризм як домінан-
та творчих практик 
Б.  Лепкого» Наталя 
Гавдида, к. філол. н., 
доцент кафедри української та інозем-
них мов Тернопiльського національного 
технiчного унiверситету iменi Iвана Пу-
люя.

Після перерви, під час якої гості Ка-
нева мали можливість ознайомитися з 
експозицією Шевченкового музею, об-
говорення продовжилося на секційних 
засіданнях: «Тарас Шевченко як духовна 
домінанта в українському культуротво-
ренні»; «Шевченкова візія України як ду-
ховна сила самозбереження українства»; 
«Шевченкова творчість в комунікатив-
них стратегіях сьогодення». Особливу 
увагу викликали доповіді, виголошені 
дослідниками Шевченківського націо-
нального заповідника, присвячені дар-
чим та власним написам, ілюстраціям, 
оцінці «Кобзаря». 

По закінченні роботи учасниками (у 
конференції взяло участь понад 40 на-
уковців з різних регіонів України) була 
підтримана ухвала Всеукраїнської на-
укової конференції «Шевченкове слово 
та духовна наука: поліфонія у часі». В 
ній, зокрема, запропоновано  поєднувати 
 викладання тем життя і творчості 

Т. Шевченка з самостійним пошуком мо-
лоддю життєвих сенсів поета, сучасним 
переосмисленням та розумінням слів 
Кобзаря. 

Важливою складовою Всеукраїнської 
конференції стала також презентація 
книги «Тарас Шевченко у пам’яті поко-
лінь», упорядкованої тернопільськими 
ентузіастами вивчення життя і чину Ве-
ликого Кобзаря – Євгеном Філем, Мико-
лою Ротманом, Олександром Гуцаловим. 

Завершився цей змістовний день 
цікавою українознавчою екскурсією 
Каневом. Загалом сама організація кон-
ференції, атмосфера спілкування й дис-
кусії були сповнені доброзичливості й 
гостинності, за що її учасники  вислов-
люють господарям щиросердну подяку.

Тетяна БОЙКО
кандидат філософських наук,

завідувач відділу освітніх технологій
 та популяризації українознавства НДІУ

Олександр ХОМЕНКО
 науковий співробітник

відділу української філології НДІУ 
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У рамках ІХ Всеукраїнського фести-
валю науки (19–21 травня 2015 р.) На-
уково-дослідний інститут українознав-
ства провів низку заходів, метою яких 
була презентація освітянській та педа-
гогічно-просвітницькій громадськості 
найновіших здобутків українознавства. 

Відкриття Днів науки розпочалося 
з привітання директора НДІУ канди-
дата історичних наук Б. Галайка, який 
закцентував увагу на здобутках науков-
ців Інституту, особливо наголосивши 
на необхідності  співпраці наукових та 
освітніх установ для залучення молодо-
го покоління до дослідження специфіки 
та становища українського світу.

19 травня 2015 р. відбулася презен-
тація збірника документальних мате-
ріалів «Українське повсякдення ран-
ньомодерної доби. Випуск 1: Волинь 
ХVІ ст.», підготовленого творчим колек-
тивом відділу історичних пам’яток укра-
їнознавства НДІУ МОН України у складі 
В. Безпалька, М.Висотіна, І. Ворончук, 
М. Кучерук, Ю. Чубик  під науковою 
редакцією кандидата історичних наук 
І. Ворончук. Видання було підготовлене 
за сприяння Центрального державного 
історичного архіву України в м. Києві 

та громадської організації «Центр дослі-
дження та відродження Волині». Завіду-
вач відділу історичних пам’яток украї-
нознавства НДІУ І. Ворончук звернула 
увагу на перспективність наукового на-
пряму історії повсякдення: «В історич-
ній науці відбулася «оксамитова рево-
люція» – поворот наукового пошуку до 
людини в усьому розмаїтті її проявів. Був 
здійснений перехід від макропроблем 
до мікроісторії, до дослідження життя 
звичайної рядової людини. Документи 
розкривають життєві проблеми наших 
предків: в яких будинках жили, яке було 
меблювання, чим гралися і на що хво-
ріли їх діти. Детальніше простежується 
життя соціуму у період ранньомодерної 
доби, що дозволяє з’ясувати устрої все-
редині різних спільнот, виявляючи їхні 
особливі риси та поділ на групи». На-
укові співробітники відділу історичних 
пам’яток українознавства НДІУ розпо-
віли про реконструкції одягу XVI ст. на 
базі документів збірника (В. Безпалько) 
та про офіційну медицину даного періо-
ду (М. Висотін). 

20–22 травня 2015 р. авторсь кий ко-
лектив також презентував збір ник «Укра-
їнське повсякдення  ранньомодерної 

ДНІ НАУКИ
В НАУКОВО-ДОСЛІДНОМУ ІНСТИТУТІ УКРАЇНОЗНАВСТВА
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доби. Випуск 1: Волинь ХVІ ст.» у На-
ціональному університеті «Острозька 
академія» (м. Острог, 20 травня), Рівнен-
ському краєзнавчому музеї (м. Рівне, 20 
травня), Східноєвропейському націо-
нальному університеті імені Лесі Україн-
ки (м. Луцьк, 21 травня), Луцькому крає-
знавчому музеї (м. Луцьк, 21 травня), 
Луцькому державному історико-куль-
турному заповіднику під час проведен-
ня конференції «Любартівські читан-
ня», присвяченої 930-й річниці першої 
писемної згадки про Луцьк та 30-й річ-
ниці створення Державного історико-
культурного заповідника у м.  Луцьку 
(м. Луцьк, 22 травня). 

У заходах також брали участь ке-
рівник громадської організації «Центр 
дослідження і відродження Волині» 
В.  Дзьобак, художник, автор докумен-
тальних реконструкцій одягу XVI ст. 
С.  Шаменков, реконструктор одягу 
XVI ст. С. Сичевський.

19 травня 2015 р. у рамках проведен-
ня ІХ Всеукраїнського фестивалю науки 
на базі СЗШ № 111 ім. С.А. Ковпака (Дар-
ницький р-н м. Києва) відбувся кінолек-
торій з демонстрацією документального 
фільму «Кобзар», наданого НДІУ П. Іл-
лєнком, головою Державного агентства 
України з питань кіно. Перед початком 

демонстрації фільму до старшокласни-
ків з коротким словом звернулися на-
укові співробітники Інституту С.Бойко 
та О. Хоменко. 

20 травня 2015 р. за ініціативою на-
уковців НДІУ в Шевченківському на-
ціональному заповіднику у місті Канів 
відбулася Всеукраїнська наукова кон-
ференція «Шевченкове слово та духов-
на наука: поліфонія у часі», приурочена 
175-ій річниці виходу в світ «Кобзаря». 
Визначальні аспекти стратегій сучасного 
шевченкознавства окреслили у своїх ви-
ступах М.Піняк, в.  о.  генерального ди-
ректора Шевченківського національного 
заповідника, Б.Галайко, директор НДІУ, 
А. Зінченко, заступник директора НДІУ, 
наукові співробітники Шевченківського 
національного заповідника та Інститу-
ту українознавства. Серед запрошених 
гостей особливий інтерес викликали ви-
ступи В. Піскун, д. і. н., завідувача від-
ділу джерел з новітньої історії України 
Інституту археографії та джерелознав-
ства імені М.С. Грушевського («Чужина 
в поезії Тараса Шевченка як культурно-
ментальна інакшість у дуалізмі співвід-
несень «свій – чужий»), Ю. Сиротюка, 
директора НАЦ «Українські студії стра-
тегічних досліджень» («Проблеми мето-
дів і форм революційної боротьби крізь 

призму Шевченкової творчості»), 
Н. Гавдиди, к. філол. н., доцента 
кафедри української та інозем-
них мов Тернопiльського націо-
нального технiчного унiверситету 
iменi Iвана Пулюя («Шевченко-
центризм як домінанта творчих 
практик Б. Лепкого»), С. Бри-
жицької, к. і. н., заступника ге-
нерального директора з наукової 
роботи Шевченківського націо-
нального заповідника («Будівля 
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музею Т. Г. Шевченка в контексті євро-
пейського розвитку архітектури 1910–
30-х рр.»).

Особливий акцент і у виступах, і під 
час обговорення учасники Всеукраїн-
ської наукової конференції «Шевченкове 
слово та духовна наука: поліфонія у часі» 
зробили на проблематиці суспільної ре-
цепції Т.Шевченка у період сучасної бо-
ротьби України.

Важливою складовою конференції 
стала також презентація книги «Тарас 
Шевченко у пам’яті поколінь», упоряд-
кованої тернопільськими ентузіастами 
життя і чину Великого Кобзаря – Є. Фі-
лем, М. Ротманом, О.Гуцаловим.

21 травня 2015 р. відбулася презен-
тація книги д. і. н., професора Марини 
Гримич «Бранзолія», виданої видавни-
цтвом «Дуліби».  Авторка представила 
«польові дослідження» життя україн-
ських спільнот у Бразилії, поділилася 
власними враженнями від побуту, куль-
тури та способу господарювання наших 
земляків в українських колоніях. Пізна-
вальною була розповідь дослідниці про 
історію великого переселення українців 
до Південної Америки, про їхні зусилля 
опанувати новий, незнаний їм простір, 
своєрідну «консервацію» впродовж ба-
гатьох десятиліть громадами українців 
Бразилії мовно-етнографічних особли-
востей українства кінця XІX ст. Власне, 
«Бранзолія» Марини Гримич прикметна 
пильною увагою до всіх аспектів «бра-
зильсько-українського» життя – ле-
генд і міфів, якими заманювали вер-
бувальники українських селян пливти 
за океан, смаків та запахів Бразилії, з 
якими вперше знайомилися переселен-
ці, побуту та архітектури українських 
колоній, ролі церкви в збереженні й 

 плеканні української ідентичності, ве-
сільного обряду.

Відділення «Філія Гуцульщина» НДІУ 
(завідувач П. Шкрібляк) спільно з уста-
новами культури, освіти та НПП «Вер-
ховинським» організувало проведення 
21 травня 2015 р. круглого столу на тему: 
«Основні аспекти наукової праці відді-
лення «Філія Гуцульщина» НДІУ», при-
свяченого Дню науки та Міжнародному 
дню музеїв. Під час обговорення питань 
збереження та примноження природ-
но-екологічної та історико-культурної 
спадщини Верховинщини йшлося про  
організацію науково-пошукової роботи 
для одержання відомостей про визна-
чні пам’ятки і місця сільських населе-
них пунктів Верховинщини (І.Зеленчук, 
ст. наук. співробітник відділення), було 
представлено науково-пошуковий про-
ект «Генеалогія бистрецьких родин» 
(Я.Зеленчук, к. і. н., ст. наук. співробіт-
ник відділення). Учасниками круглого 
столу ухвалено наукові рекомендації, 
11 учасників круглого столу нагородже-
но грамотами Верховинської РДА, 30-и – 
вручено книги «Верховинщина за 20 ро-
ків незалежності України».

Підсумовуючи проведення Днів нау-
ки, директор НДІУ Б. Галайко підкреслив, 
що перспективи розвитку українознав-
ства як сучасної комплексної дисципліни 
полягають саме в поєднанні опертих на 
сучасну методологію теоретичних студій 
та впровадження здобутків українознав-
ства в практику освітнього та суспільно-
культурного життя України.

Тетяна БОЙКО
кандидат філософських наук,

завідувач відділу освітніх технологій
 та популяризації українознавства НДІУ
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Круглий стіл «Геополітичне самовизначення України: наука і...

В обговоренні питань, включених до 
програми круглого столу, взяли участь 
15 науковців, з доповідями і повідомлен-
нями виступили 14. 

Тематично, за напрямками обгово-
рення, можна сформулювати такі проб-
леми:

1. Україна як геополітична реаль-
ність: наукове обґрунтування.

2. Політичне утвердження України в 
ХХ і ХХІ ст.

3. Україна перед глобальними гума-
нітарними викликами та загрозами.

4. Чинники консолідації українсько-
го суспільства.

5. Українська діаспора: наші у світі.
Конструктивний діалог у присутніх 

викликало питання першого напрямку. 
Було представлено цікаві доповіді та по-
відомлення з приводу геополітичного 
самовизначення України на сьогодні. 

Директор НДІУ кандидат історич-
них наук Богдан Галайко особливо на-
голосив, що ворог, з яким нам доводить-
ся воювати, займає не останнє місце на 
геополітичній карті світу. У тій ситуації, 
яка є, ми маємо зрозуміти, скільки сьо-
годні залежить від нас, від нашої країни 
як держави, і невідомо, як будуть розви-
ватися події у ХХІ ст.

Головуючий круглого столу доктор 
філософських наук, професор, завіду-
вач відділу геополітики та глобалісти-
ки НДІУ Валентин Крисаченко звер-
нув увагу присутніх на різницю між 
політичною реальністю і геополітич-
ною. Доповідач наголосив, що Укра-
їна на підставах етнотериторіальних 

та геоекологічних характеристик є 
об’єктивно виокремленою територією 
на поверхні Землі. Як територія вона 
має виразну окресленість, відмінність 
як географічного, так і етнотерито-
ріального та культурно-політичного 
характеру. Загалом політичне само-
визначення – це однозначно юридич-
ний термін, а геополітична самовиз-
наченість – це коли всі члени нації 
розуміють, що вони не лише громадя-
ни України, але й за своєю свідомістю 
та походженням українці. Для прикла-
ду, єврейський етнос, циганський етнос 
та українська діаспора в тому числі, де 
діє генетична, архетипова, національна 
пам’ять. 

В цьому ключі був виголошений ці-
кавий висновок, що суб’єкти пізнання 
мають усвідомлювати саме геополітич-
ну ситуацію, а не географічну чи якусь 
іншу. Якщо дана територія сприймаєть-
ся як ціле і навіть є соціальним цілим 
протягом століть, щоб сприйматися як 
політична, вона має характеризуватись 
безперервною спадкоємністю полі-
тичного устрою. Тобто у використанні 
поняття «геополітична реальність» не-
обхідно враховувати історичний кон-
текст. 

Доповідачі неодноразово наголо-
шували, що наразі, коли активно про-
водяться реформи для виходу самої 
країни та її спільноти із тривалої кризи, 
обов’язковим для Інституту україно-
знавства та його співробітників є діяль-
не включення в цей процес, зокрема в 
освітній та ідеологічній галузях. 

КРУГЛИЙ СТІЛ 
«ГЕОПОЛІТИЧНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ УКРАЇНИ: 

НАУКА І ПОЛІТИКА»
ОГЛЯД РОБОТИ
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Ситуація, за твердженням учасни-
ків круглого столу, потребує від вче-
них-українознавців збільшення кіль-
кості фахових досліджень саме в цих 
галузях знань, натомість МОН України 
зобов’язане забезпечити впровадження 
результатів їх роботи у царині освіти, 
науки та й загалом у суспільно-політич-
ному житті.

В той же час деякі заслухані доповіді 
учасників круглого столу не відповідали 
заявленій проблематиці, виконали суто 
інформаційну роль. 

Учасники круглого столу внесли такі 
висновки та пропозиції:

1. Вважаємо за потрібне зверну-
тися до МОН України з проханням 
надати НДІ українознавства статус 

національного, головного науково-до-
слідного та координаційного центру до-
сліджень з українознавства в Україні. 

2. Виступи та дискусії в межах круг-
лого столу засвідчують потребу звер-
нення до новітніх методологічних, кон-
цептуальних, політологічних підходів 
до осмислення феномену України та її 
місця у світі та забезпечення відповід-
них можливостей їх оприлюднення у 
видавничій та інформаційній сферах.

3. Звернути увагу на необхідність по-
силення взаємозв’язку між науковими 
дослідженнями у сфері українознавства 
та відповідними рішеннями законодав-
чих, виконавчих та представницьких 
органів України. 

Інформація оргкомітету
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У Національному науково-дослідно-
му інституті українознавства певний час 
працював загальноінститутський мето-
дологічний семінар. Інформація про його 
засідання міститься у журналі «Україно-
знавство» та в окремій брошурі1.

Наприкінці 2014 р. у НДІУ загально-
інститутський методологічний семінар 
відновив роботу, а влітку 2015  р. відбу-
лася організована Інститутом конферен-
ція «Актуальне українознавство: зміст, 
методологічні засади, практичне втілен-
ня», на якій обговорювалися й актуальні 
проблеми методології українознавства. 

У період, що передував конференції, 
відбулося чотири засідання загальноін-
ститутського методологічного семінару, 
на яких головну увагу було приділено ме-
тодологічним питанням та дотичним до 
них проблемам теорії українознавства.

Перше засідання відновленого за-
гальноінститутського методологічного 
семінару відбулося 18.12.2014 р. Учасни-
ки заслухали доповідь історика, архівіс-
та, члена вченої ради Центру досліджень 
визвольного руху Г.  Іванущенка «Доку-
менти національно-визвольного руху в 
архівах України та діаспори». Доповідач 
розповів про роботу Державного архіву 
Сумської області щодо упорядкування 
й оприлюднення документів про голо-
домор-геноцид, а також про проблеми 
й практику упорядкування й оприлюд-
нення архівних документів закордонних 
українців2.
1 Чирков О.А. Методологічний семінар – важлива 
ділянка роботи українознавця: Загальноінсти-
тутський методологічний семінар ННДІУ у 2009–
2010 рр. – К.: ННДІУ, 2010. – 40 с.
2 Докладніше див: Методологічний семінар Г. Іва-
нущенка «Документи національно-визвольного 

25.02.2015  р. у приміщенні вченої 
ради НДІУ відбулося друге засідання за-
гальноінститутського методологічного 
семінару.

У доповіді «Спільнотний підхід в 
українознавстві» А.  Зінченко виклав 
обґрунтування застосування спільнот-
ного підходу в українознавстві. Ключо-
вим поняттям для окреслення об’єкта 
українознавства є поняття «соціо-
культурна спільнота». Спільнота – це, 
як правило, велика, складно організована 
група людей, яка виділяється на осно-
ві певних соціяльних ознак (наприклад, 
етнічна, релігійна, мовна, політична) й 
існує як взаємодійна структура у певно-
му історичному та соціокультурному 
просторі чи ареалі. У даному разі ми го-
воримо про соціокультурну спільноту, 
яка на нинішньому етапі її розвитку 
має назву «українці». Вона й перебуває 
в полі зору українознавчих вивчень.

Переважна більшість сучасних укра-
їнців по низхідній лінії мають своїми 
предками мешканців Київської держави 
ІХ–ХІІ  ст. і ще далі  – склавинів чи ан-
тів V–VI  ст., які брали участь у Вели-
кому переселенні народів. Ця спадкова 
наступність пов’язана з тим, що ба-
зові характеристики етнокультурних 
спільнот склавини-анти  – (поляни, 
дуліби, сіверяни, білі хорвати, уличі)  – 
русь – русини – сучасні українці, прохо-
дячи складні історичні трансформації, 
зберігали важливі інваріянтні складові, 
які й дають можливість характеризу-
вати історичну тяглість і спадкоєм-
ність цієї спільноти.

руху в архівах України та діаспори» [Електронний 
ресурс]. – Досяжно: http://nndiuvi.org.ua

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ СЕМІНАР З УКРАЇНОЗНАВСТВА
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Важливо визначати сутнісні ознаки 
цієї спільноти на тривалих проміжках її 
історичного буття, тобто виділяти її 
спільнотну сталість (інваріантність). 
Імовірно, що на перших історичних ета-
пах такими сталими ознаками можуть 
бути спільність походження, обрядо-
во-тотемна, мовна, господарсько-куль-
турна. В подальшому розвитку місце 
обрядово-тотемної може заступати 
релігійність вищого рівня (функційне 
багатобожжя), яке, проте, зберігає слі-
ди попередньої обрядової традиції. Дуже 
важливою у формуванні спільноти є 
участь її складових у спільній історичній 
дії (протистояння готам, союз з гунами, 
протистояння аварам, Велике переселен-
ня народів). На наступному етапі можна 
говорити про нову культурно-ідеологіч-
ну характеристику, яка з часом стала 
інваріянтною характеристикою руси-
нів  – християноцентричний характер 
культури. З часом в сукупності з инши-
ми сталими – мовною тяглістю, антро-
пологічною спадковістю, господарсько-
культурною спільністю, етнографічною 
обрядовою цілісністю, спільністю куль-
тів і вірувань  – стала інваріянтою для 
подальших етапів розвитку спільноти.

Впродовж історичного розвитку пев-
ні ознаки, які протягом тривалого часу 
були сталими, можуть певною мірою 
змінюватися. Инші ж ознаки при цьому 
залишалися більш-менш сталими, збері-
гаючи сутнісні ознаки спільноти.

Звертаємо увагу на такий позірний 
парадокс: спільнота залишається ці-
лісною сутністю навіть у тому разі, 
коли певні її периферійні чи географічно 
відокремлені частини явно не виказува-
тимуть себе як цілісність (або дослід-
ники не матимуть свідчень про це), але 

в своїй культурі й багатьма ознаками 
виявляють себе як цілісність. Це стосу-
ється, наприклад, середньовічних меш-
канців Закарпаття чи Лемківщини. З 
цього погляду, відмова від розгляду такої 
спільноти як цілісності, з посиланням на 
невелике число згадок про самоозначення 
її членів, з послідовно наукового погля-
ду є невиправданою. Важливо, що в ри-
сах культури, господарської діяльності, 
мови члени спільноти виявляють масо-
ву типову діяльність, що й визначає її як 
окремішну соціокультурну спільноту.

Науковим вивченням різноманіт-
них аспектів діяльности й способів 
самовияву склавинсько-полянсько-
русько-української спільноти й займа-
ється українознавство.

У доповіді «Українознавство як на-
ука» В. Крисаченко розглядав виокрем-
лення та зміст українознавства на тлі 
загальносвітових тенденцій розвитку 
наукового пізнання. Українознавство є 
фундаментальною наукою про Україну 
як самодостатню об’єктну системну 
цілісність в її етнокультурній, істо-
ричній, геополітичній, цивілізаційній 
та державній визначеності і даності. 
Згідно з логікою наукового пізнання пред-
метна визначеність українознавства 
ґрунтується на принципах самоорга-
нізації та саморозвитку його об’єкта 
(України), а отже, знаходиться між со-
бою у функціональному та причинно-
наслідкових зв’язках. У цьому контек-
сті вихідною об’єктивною підставою 
виділення українознавства як науки 
є науково доведений факт існування 
України як геополітичної реальності.

Поняття «геополітична реаль-
ність» позначає певну просторову окре-
мішність на поверхні планети, яка 
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витворена своєрідністю її етно-еколо-
гічних (культурно-географічних) чинни-
ків, людність якої генетично (історич-
но) тяжіє до інтеграції та консолідації 
на основі походження та діяльності, а 
сам край має виразні біосферні відміни. 
Інакше кажучи, геополітична реаль-
ність  – це, по-перше, усталена єдність 
(взаємозв’язок і взаємозалежність) ет-
нокультурних та еколого-географічних 
вимірів певних обширів планети, тобто 
вони складають певну антропоекосис-
тему; по-друге, своєрідність просторо-
вого залюднення дискретних елементів 
даної території та особливості госпо-
дарсько-культурної діяльності її насе-
лення; по-третє, існування даних екосис-
тем та залюднюючого цю землю народу 
як певної структурно-функціональної 
системи, окремішньої і самодостат-
ньої, контактної з іншими, насамперед 
сусідніми, типологічно спорідненими 
об’єктами.

Організуючим чинником такої ре-
альності постають конкретні природні 
умови, а головне – воля, можливості, та-
лант і бажання народу бути гідним цього 
довкілля, зробити його людино(україно)-
вимірним, надати йому найвищого цін-
нісного значення і мати саме цей етно-
природний світ за смислову вартість 
свого життя.

В цьому контексті кардинального 
значення набуває наукове доведення са-
мого факту геополітичної окремішності 
та самодостатності України. І світо-
ва історична думка на рівні емпірич-
ного світосприйняття, безперечно, 
засвідчила сталість геополітичних 
обширів України по периметру: Кар-
пати  – Дунай  – Чорне море  – Азовське 
море  – Дон  – Полісся, про що свідчать 

праці абсолютної більшості знавців 
нашої давнини, включаючи Геродота, 
Гіппократа, Страбона, Птолемея, Кон-
стянтина Багрянородного, Роджера 
Бекона, Олександро Гван’їні і багатьох 
інших. На науковому ж рівні цей емпі-
ричний та світоглядний висновок до-
стовірно обґрунтував і утвердив україн-
ський вчений С. Рудницький. Тим самим 
він дав змогу і нам, нині в Україні сущим, 
вести мову про геополітичне самоусві-
домлення України.

В обговоренні проблем, які окрес-
лилися на сучасному етапі розвитку 
українознавства у НДІУ, взяли участь 
Б. Галайко, І. Ворончук, П. Гай-Нижник, 
А.  Ціпко, І.  Краснодемська, Ю.  Фігур-
ний, А.  Гренишен, С.  Бойко, Т.  Бойко, 
О. Чирков та інші працівники Інституту.

17.03.2015  р. у приміщенні вченої 
ради Науково-дослідного інституту 
українознавства відбулося третє засідан-
ня загальноінститутського методоло-
гічного семінару. Присутні заслухали та 
обговорили доповідь П.  Гай-Нижника 
«Роль та місце українознавства у новіт-
ньому науковому просторі та його зна-
чення в гуманітарній політиці держави 
і системі національної безпеки».

Доповідач торкнувся історичних та 
теоретичних питань українознавства, 
розповів про необхідність викорис-
тання українознавчих знань як одно-
го з чинників державного управління3. 
П.  Гай-Нижник вважає, що сучасне 
3 Зміст доповіді став основою статті доповіда-
ча, що містить попередній номер журналу. Див.: 
П.Гай-Нижник. Роль та місце українознавства 
у новітньому науковому просторі та його зна-
чення в гуманітарній політиці держави і систе-
мі національної безпеки // Українознавство.  – 
2015.  – №  1.  – С. 53–60; Те саме [Електронний 
ресурс]. – Досяжно: http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/
doc/2015doc.ukrainoznavstvo_nauka.php
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українознавство не є самостійною на-
уковою галуззю чи наукою. Проте воно 
утверджується як самодостатній 
комплекс інтегральних наукових 
знань і дисциплін про цивілізаційний і 
світоглядно-духовний розвиток укра-
їнського народу, його націєтворчий і 
соборницький усвідомлений інстинкт 
та державотворчий шлях. Основним 
питанням у колі дослідницьких про-
блем українознавства, на думку допо-
відача, має бути українство у всій його 
єдності та різнобарв’ї. Українознавство 
в Україні має набути більшого значен-
ня, зокрема як українська «м’яка сила» 
соборницького, дипломатичного і полі-
тичного характеру, а не лише наукового 
чи освітянського.

Доповідь викликала активне та три-
вале обговорення. П. Гай-Нижник наво-
див додаткові аргументи, виникала дис-
кусія. 

І.  Ворончук зазначила, що «чистих» 
націй немає, і навела приклади відомих 
в історії України особистостей іноет-
нічного чи змішаного етнічного похо-
дження. О. Брайченко поставила питан-
ня щодо свого дослідження. Б.  Галайко 
звернув увагу присутніх на те, що тре-
ба розрізняти поняття «українець» як 
представник певної нації чи як житель 
певної території. А. Гренишен висловив 
думку про те, що, можливо, варто зосе-
редити увагу на дослідженні шляху від 
етнічної до політичної нації і від ет-
нічної до громадянської ідентичності. 
Це також буде українознавство і мати-
ме нішу.

Т.  Бойко розповіла, що у виданій у 
Білорусі книзі «Історія білоруської дер-
жави» князь К.  Острозький повністю 
прописується як білоруський князь, і 

представник білоруських інтелектуалів, 
з яким їй довелося спілкуватися, пере-
конаний у тому, що так воно і є. Тут 
є питання відстоювання навіть істо-
ричної правди або своєї позиції. 

Ю. Фігурний вважає, що парадигма, 
яку представляє П. Гай-Нижник, звужує 
наші наукові можливості. Ми маємо їх 
розширювати.

А.  Зінченко підсумував, що у допо-
віді П. Гай-Нижника треба розрізняти 
дві речі: окреслення об’єкта україно-
знавства, його науково-пізнавальних 
завдань і потенціалу, а з іншого боку – 
моменти, пов’язані з українознавством 
як ідеологією і політичною практикою. 

А. Ціпко зазначив, серед іншого, що 
з поляками маємо вибудовувати рівні 
платформи, під це добирати історич-
ні факти. Нам треба вишуковувати 
блоки нашого дослідження. Маємо зосе-
реджуватися на психології нашого на-
укового дослідження, психології нашого 
вишуковування.

І. Ворончук повернулася до проблем 
етнокультурної ідентифікації. Більшість 
українських поетів кінця ХVІ – початку 
ХVІІ  ст., які писали польською мовою, 
називали себе русинами.

Б. Галайко підсумував попереднє об-
говорення. Нам треба думати про те, 
яким чином маємо будувати наші дослі-
дження в майбутньому, щоби дійсно роз-
ширювати коло наших досліджень, але 
водночас, щоб вони були актуальними, 
в руслі державотворення (як наголо-
шував П. Гай-Нижник), які мали б ви-
будовувати рівну платформу (про яку 
говорив А.  Ціпко), щоб ми були рівно-
правними в будь-яких позиціях у розмо-
ві з сусідами чи іншими. Щоб ми мали 
цю платформу міцну, щоб прогалини, 
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які в нас є, були заповнені якісними 
дослідженнями, які б максимально ви-
світлювали різні аспекти того чи ін-
шого питання.

Я.  Файзулін відзначив, що нішою 
українознавства має бути україно-
центричність та міжгалузевий підхід 
(міжгалузевість). Ми пишемо не істо-
рію, не філологію, не філософію, а ми 
поєднуємо здобутки різних галузей на-
уки і створюємо на основі того украї-
нознавчі дослідження, українознавчі 
студії.

О.  Чирков торкнувся організацій-
них питань семінару, зауважив, що нам 
не варто розпорошуватися по різних 
нетео ретичних темах, запропонував у 
роботі семінару концентруватися на 
важливих методологічних і дотичних 
до них теоретичних проблемах укра-
їнознавства. Українознавство є не 
лише системою знань, але й системою 
наук. Кожна наука (і українознавство) 
є інструментом пізнання і вироблення 
нових знань, а знання, які вона проду-
кує й упорядковує, і формують систему 
знань (наприклад, систему знань науки 
українознавства). Якщо на цьому ґрун-
туватися, тоді можна дійти до пев-
ної спільної позиції. Якщо ми кажемо, 
що українознавство є лише системою 
знань, або, що воно не є наукою, тоді 
ми по-різному будемо уявляти мето-
дологію, діяльність і свої завдання. Ми 
маємо здійснювати науково-дослідну 
діяльність, наш Науково-дослідний ін-
ститут має виконувати науково-до-
слідну роботу і мусить мати об’єкт 
дослідження, з яким треба, нарешті, ви-
значитися однозначно. Чи цілісною ми 
розглядаємо Україну як об’єкт нашого 
дослідження в українознавстві, в усій 

повноті її сутностей, в усій склад-
ності і повнокровності самобутнього 
явища, феномену, чи Україну ми бачи-
мо лише у певному вузькому розумінні.

Українознавство має містити, на-
приклад, і економічні аспекти, і природ-
ничі. Тепер у структурі Інституту вже 
немає відділу, який спеціалізується і роз-
робляє історію, теорію й методологію 
українознавства. Тому зараз на семіна-
рі ми говоримо про засадничі речі пере-
важно експромтом. А відділ має бути, 
який би і продовжив ту роботу, яку за-
початкували. Немає сенсу визначати, 
куди нам краще прямувати, допоки ми 
не усвідомили, хто ми є, яке наше при-
значення.

Наукове українознавче пізнання у 
світі і українознавство у НДІУ – це різ-
ні речі, адже українознавчою діяльністю 
науковців Інституту воно не починало-
ся і не закінчується. Наукова діяльність 
колективу НДІУ охоплює лише частину 
українознавчих наук (на жаль), напрям-
ків, предметів, проблем, тем, питань. 

У нас панує таке хибне уявлення, 
що та інституціалізація українознав-
ства, що відбулася, окреслює все україно-
знавство. Воно містить не лише філо-
софський, історичний та філологічний 
складники, як було визначено ВАК Укра-
їни за спеціальністю «українознавство». 
Українознавча діяльність природно 
спрямована і на пізнання природного 
середовища, популяції, демосу, етносу, 
культури, політики, соціуму тощо.

Є інститути НАН України, пред-
мети яких перетинаються з нашими і 
взагалі з українознавством. Ми не маємо 
дублювати чи заміняти Інститут іс-
торії України, наприклад. Але ті знання, 
які продукує Інститут історії України, 
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є історичними українознавчими знання-
ми, і ми маємо їх інтегрувати з іншими, 
систематизувати, піддавати синтезу 
з іншими знаннями про певні сторони 
України (що продукують інші суб’єкти 
науки), узагальнювати.

Б.Галайко запропонував працівни-
кам відділу української етнології ви-
класти своє бачення проблем, що об-
говорюються, на наступному засіданні 
семінару.

30.04.2015 р. на 4-му засіданні загаль-
ноінститутського методологічного се-
мінару було розглянуто тему: «Сутність 
і завдання сучасного українознавства». 
Вів засідання директор НДІУ Б. Галайко. 
Заслухано та обговорено 3 доповіді пра-
цівників відділу української етнології: 
«Українознавство – наука про сутність 
України» С.  Наливайка, «Місце украї-
нознавства у сучасній вітчизняній на-
уці» Ю. Фігурного, «Українознавство як 
система наук про частину людства на 
українських земл ях» О. Чиркова.

С. Наливайко виклав розгорнуте об-
ґрунтування тези про українознавство 
як науку про сутність України. Кожен 
народ, кожне суспільство, що перехо-
дить на новий рівень самоорганізації, 
скажімо, від народу до нації, в ході етно-
культурної мобілізації має сформулюва-
ти свій статус у світі, осягнути свою 
перспективу у часі та світовій цивілі-
зації. Аналізуючи досвід звертання пред-
ставників інтелектуальної еліти низки 
країн (США, Франції, Іспанії, Росії, Біло-
русі) до проблем самопізнання власних 
народів, доповідач зауважив, що такі 
спроби відбуваються переважно у най-
складніші моменти їхньої історії, часи 
серйозних політичних і соціальних по-
трясінь. Як відповідь на ці виклики задля 

власного самозахисту та відповіді на 
зовнішні загрози відбувається своєрідна 
«інтелектуальна мобілізація» нації, що 
виявляється у формі постання націєспе-
цифічних наук.

Україна тут не є винятком. Для 
українського народу, що тривалий час 
не мав власної держави і нині перебуває 
в процесі трансформації в українську 
націю, постання українознавства як на-
цієспецифічної науки обумовлено нагаль-
ною потребою раціонального системно-
го осмислення національного буття. Це 
має допомогти інтелектуальній еліті 
сучасної України усвідомити місце свого 
народу у тій чи іншій культурно-цивілі-
заційній спільності та у світі в цілому. 
Не існує жодної іншої науки, що спро-
можна виконати це завдання.

Щодо специфіки українознавства 
як науки, то українознавство фор-
мується не за методом дослідження, 
а за об’єктом, маючи на меті не роз-
членування і дослідження ідеалізованого 
об’єкта під певним кутом бачення, але 
«стереоскопічне», об’єднане бачення кон-
кретної цілісної системи – України, ро-
зуміння умов її виникнення як неповтор-
ного, своєрідного та стійкого явища. У 
цьому розумінні українознавство  – це 
спроба, не відмовляючись від традицій-
ної класифікації наук, дослідити Укра-
їну цілісно, системно, переборовши 
вузькість та обмеженість галузевих 
підходів. Українознавство має стати 
єдиним дослідницькими простором, у 
рамках якого Україна постане систем-
ним об’єктом.

Сучасне українознавство має два 
рівні: як система наукових знань, що 
об’єднує знання про Україну, добуті 
різними галузями науки, а також як 
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синтетична наука про Україну як при-
родно-соціо-культурну цілісність, що на 
стику низки дисциплін продукує принци-
пово нове знання.

Ю. Фігурний виклав думки щодо міс-
ця українознавства у сучасній вітчизня-
ній науці та ролі його у державі. Значна 
кількість українських гуманітарних на-
уково-дослідних інституцій перебуває 
у складі НАН України. Більшість із них 
вивчають лише певний сегмент знань 
про Україну і українців і переважно у 
хронологічному (діахронному) дискурсі. 
НДІУ не дублює інші наукові інституції, 
а має власні завдання і концепцію науко-
вих досліджень. 

Українознавство  – це не лише на-
ука і навчальна дисципліна, а насампе-
ред воно має стати ідеологією сучасно-
го державного будівництва. Саме тому 
на даний момент є нагальна потреба 
стратегічно зберегти та розширити 
функціонування НДІУ, а тактично – ак-
туалізувати українознавчі дослідження 
і популяризувати знання про Україну і 
українців.

У доповіді О. Чиркова та у відпові-
дях на поставлені питання йшлося про 
те, що українознавство є системою 
наук про Україну в усіх її формах, 
змістах, проявах, сутностях, смислах 
тощо. На минулому засіданні на це вже 
звернено увагу. Категорія «Україна» 
в українознавстві є головною і бага-
то у чому визначальною. Від того, 
як ми розуміємо об’єкт дослідження 
українознавства  – Україну, залежить 
розуміння сутності українознавства, 
змісту наукового українознавчого пі-
знання. Україна  – це не лише спільно-
ти, не лише геополітична реальність, 
не лише українська держава. Україна є 

і географічним поняттям. Задовго до 
появи України на її землях розвивався 
природний світ, жила певна людність, 
яка має нащадків серед значної части-
ни сучасного людства. Будь-яка спроба 
звузити спектр наукового пізнаваль-
ного погляду на Україну неод мінно при-
зводить до того, що певний бік України 
залишається поза увагою українознав-
ця, відповідно, ми не бачимо всієї кар-
тини, не можемо обґрунтовано і пе-
реконливо говорити, наприклад, про 
зародження і формування України, про 
визначальні тенденції її розвитку від 
найдавніших часів до сучасності, про 
місце України у світі (в історії, куль-
турі, цивілізації, економіці, людській 
популяції…), про загрози буттю Укра-
їни, про ймовірне майбутнє України, 
про наш сучасний ідеал України. Якщо 
ж об’єктом нашого дослідження вва-
жатимемо «українство», тоді логіч-
но пізнання українства здійснювати 
засобами «українствознавства», а не 
«україно знавства».

Україна як реальне явище дійсності 
має взаємопов’язані складники матері-
альної та соціальної природи. Ми пізна-
ємо їх завдяки філософії, багатьом при-
родничим та суспільним наукам (фізиці, 
хімії, біології, географії, антропології, 
соціології, історії, філології, етнології, 
етнографії, культурології тощо). Те-
оретична частина українознавства 
зв’язує (має зв’язувати) частини усіх 
наук, що мають українознавчі склад-
ники, у єдину систему наук про Укра-
їну. Це не заперечує належності історії 
України до історичних наук чи географії 
України – до географічних.

Ми чуємо, що українознавство  – це 
система знань, але не наука. Якщо знан ня 
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у системі, тоді знання організовано та-
ким чином, що забезпечено критерії сис-
темності, їх уже систематизовано. А 
звідки ця система знань береться? Адже 
філософські чи історичні, чи філологічні, 
чи географічні науки її не творять. Це 
зроблено саме в українознавстві спільно 
українознавцями-істориками, україно-
знавцями-філософами, українознавця-
ми-етнографами, українознавцями-ен-
циклопедистами тощо.

Українознавство має важливий 
інтегративно-синтезний складник 
інструменту пізнання і системи най-
різноманітніших знань про Україну, 
якого немає в інших науках. Історія 
України чи географія України, при-
міром, не пізнають Україну всебічно 
як цілісність, продукують не систему 
знань про Україну, а лише певні укра-
їнознавчі знання, що є складниками 
системи історичних чи системи гео-
графічних знань про світ. Але завдя-
ки українознавству ці історичні чи 
географічні знання про Україну ста-
ють підсистемами системи знань про 
Україну. Саме українознавство уза-
гальнює, інтегрує, синтезує, упоряд-
ковує, оновлює і відтворює систему 
знань про Україну. Згадаємо «Енци-
клопедію українознавства», яка має не 
лише словникову частину, а й кілька 

томів, що складаються з системати-
зованих, ієрархічно організованих те-
матичних розділів, що прив’язані до 
певних усталених наук, наприклад, до 
фізичної географії чи демографії. Жод-
на інша наука, крім українознавства як 
системи наук, не спроможна своїми піз-
навальними засобами забезпечити піз-
нання складного природно-соціального 
об’єкта (України), упорядкувати у сис-
тему різноманітні знання про нього. 
Жоден інститут НАНУ не береться за 
цілий комплекс українознавчої наукової 
діяльності. Але має хтось цю роботу 
організовувати і координувати.

Одним із головних завдань НДІУ, 
на нашу думку, є наукове забезпечення 
українознавчого складника у націо-
нальній системі освіти і виховання та 
в українознавчій освіті за кордоном.

В обговоренні доповідей взяли 
участь Б. Галайко, А. Зінченко, А. Ціп-
ко, І.  Ворончук, А.  Гренишен, І.  Крас-
нодемська та ін. Порівняно та розтлу-
мачено значення понять «Україна», 
«українство» (має 2 значення), «україн-
ськість» (самобутня сутність України та 
українців).

Олег ЧИРКОВ
науковий співробітник 

відділу української етнології НДІУ
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ІСТОРІЯ ЗНИЗУ ОЧИМА СУЧАСНИКІВ
(Презентація видання «Українське повсякдення ранньомодерної доби. 
Збірник документів. Випуск I: Волинь XVI ст.» / Упор.: В. В. Безпалько, 

М. Б. Висотін, І. О. Ворончук, М. М. Кучерук, Ю. І. Чубик / 
Наук. ред. Ірина Ворончук. – К., 2014. – 739 с.)

Відділ історичних па-
м’я ток українознавства 
НДІУ опублікував перший 
документальний збірник 
«Українське повсякдення 
ранньомодерної доби. Ви-
пуск I: Волинь XVI ст.» (К., 
2014. – 739 с.), започатку-
вавши ним видання «Серії 
документальних джерел». 
Як історичний напрям по-
всякдення охоплює най-
ширші сфери буденного 
людського життя. Ще на 
початку XX ст. у 1902 р. видатний укра-
їнський історик, у подальшому один із 
перших українських академіків Орест 
Левицький писав: «Найближчим завдан-
ням історичної науки є по можливості 
всебічне живе і повне зображення мину-
лого життя в його повсякденних буден-
них проявах»1. Проте за радянської доби 
історії повсякдення не надавалося уваги, 
тож у вітчизняній історіографії повсяк-
дення – молодий напрям. 

Документальний збірник представ-
ляє повсякдення людності Волинсько-
го регіону XVI ст., коли значна частина 
українських земель, у тому числі й Во-
линь, більшу частину століття входили 
до складу Великого князівства Литов-
ського, а 1569 р. увійшли до нового дер-
жавного утворення – Речі Посполитої. 
Це час ранньомодерної доби: суспільство 
вже стоїть на порозі змін, але укорінені 
1 Левицкий О. Очерки народной жизни в Мало-
россии. – К., 1902. – C. 2–3.

віками буденні звичаї і тра-
диції середньовіччя є до-
волі міцними, виявляючи 
себе в різноманітних реалі-
ях тогочасного життя. 

Термін «повсякдення» 
до наукового вжитку ввів 
видатний історик, пред-
ставник французької шко-
ли «Анналів» Фернан Бро-
дель, а один із засновників 
теоретичних підвалин іс-
торії повсякдення німець-
кий філософ Едмунд Гус-

серль називав сферу людської буденності 
«життєвим світом», розуміючи під ним 
індивідуальний досвід суб’єкта. Особли-
вістю історії повсякдення є звернення 
дослідницького інтересу в бік так званих 
«непомітних», «маленьких» людей, які 
залишилися безіменними в історії. Тож 
історія повсякдення з самого початку 
стала реконструкцією «життя звичайних 
людей», тому «історію повсякдення» по-
деколи називають «історією знизу».

Перед історією повсякдення ста-
виться завдання вивчити звичний світ, 
те, як живуть люди у своєму буденно-
му житті, базуючись на сформованих 
здоровим глуздом латентних знаннях. 
Крім того, дослідження повсякденних 
реалій дозволяє врахувати й такий ви-
мір життя, як його «бачення зсереди-
ни», тобто самими тогочасними людьми. 
Людину оточують два рівні структур: 
матеріального і нематеріального жит-
тя, які охоплюють людську психологію і 
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щоденні соціально-культурні практики. 
Умови щоденного існування мають ви-
значальний вплив на світогляд і пове-
дінку людей, їх взаємодію, ціннісні орі-
єнтації тощо, що має важливе значення 
для розуміння будь-якої доби. Отже, 
повсякдення – це щоденне існування 
людини з усім, що її оточує, – навколиш-
нім середовищем, побутом, культурним 
тлом, мовною лексикою тощо. 

Останнім часом значно зріс інте рес 
до історії повсякдення минулих часів, 
попри це, ми не маємо відповідей на 
багато, здавалося б на перший погляд, 
простих питань. Зокрема, як проходив 
звичайний день рядової людини: шлях-
тича, селянина, міщанина або дитини? 
Що становив собою звичний для них 
простір обживання, який оточував їх у 
повсякденному житті з дитинства і до 
останку? Яким був щоденний розпоря-
док, коли зазвичай прокидалися, як вдя-
галися щодня, а як на свята, що снідали 
і вечеряли, загалом, з чого складався 
раціон щоденного харчування, як і чим 
відрізнявся для людей різних верств і 
статків? Якими були щоденні контакти і 
стосунки рідних та близьких, з ким при-
ятелювали, про що спілкувалися? Яким 
було тогочасне дитинство, як ставились 
до дітей, чому їх вчили та як виховували, 
як вдягали, в які ігри гралися діти, коли 
закінчувалося дитинство для шляхет-
ських дітей і дітей простолюду? Врешті, 
про що мріяли тогочасні люди, до того 
ж не всі разом (класи і маси), а окрема 
людина – цілком конкретні чоловіки і 
жінки, чого прагнули, чого чекали від 
життя, на що сподівалися?

Щоб дати відповіді на ці та багато 
інших запитань, необхідно вивчити весь 
комплекс джерел, які є в розпоряджен-
ні вітчизняних дослідників, оскільки 

однією з причин незадовільного знання 
власного минулого є нерозробленість 
джерельної бази. Тим більше, що для 
вивчення проблем українського повсяк-
дення ранньомодерної доби така база на-
явна. Йдеться про величезний докумен-
тальний масив так званих актових книг, 
тобто судових справ, які відклались уна-
слідок діяльності судово-адміністратив-
них установ, у першу чергу ґродських 
і земських судів, що функціонували в 
українських землях з XV до 40-х років 
XIX ст. Більшість визначних дослідни-
ків історії ранньомодерної України від-
значали інформаційний потенціал і ма-
совий характер даного джерела, що має 
особливо важливе значення для вивчен-
ня саме історії повсякдення. 

Безперечно, характер актових книг 
як документації шляхетського судочин-
ства накладає певний відбиток, проте 
в актах виступає не лише шляхта, а й 
інші верстви тогочасного соціуму. Річ 
у тім, що суди, маючи так зване право 
«вЂчности», тобто право надання юри-
дичної сили документам приватного ха-
рактеру, здійснювали функції нотаріаль-
них закладів. У зв’язку з цим до актових 
книг вносились документи приватно-
правного змісту для надання їм юридич-
ної сили, зокрема: акти купівлі/продажу 
нерухомості, розподілу спадкового май-
на між родичами, дарчі надання, угоди 
про оренду та заставу маєтків, шлюбні 
контракти, вінові записи, тестаменти 
небіжчиків із розпорядженнями щодо 
дружин, дітей, слуг, челяді та майна, які 
відбивають тогочасне щоденне життя, 
різноманітні контакти, взаємостосунки 
та поширені соціальні практики. 

Оскільки селянство, а також і міщан-
ство, бо більшість міст мала приватний 
характер, входили до сфери матеріальних 

РЕЦЕНЗІЇ, ПРЕЗЕНТАЦІЇ
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інтересів шляхти, виявилося, що книги 
містять інформацію про селян і міщан, 
що є важливим показником інформацій-
ного потенціалу даного джерела. Це тим 
більше важливо, що селянство, яке не 
залишило власних писемних пам’яток, 
характеризується у науковій літературі 
як «мовчазна більшість». Усе це підви-
щує цінність актового матеріалу для ви-
вчення повсякдення нижчих верств на-
селення, так званих «маленьких» людей.

З метою підготовки збірки укладача-
ми було вивчено 160 актових книг ґрод-
ських і земських судів Волині XVI  ст., 
які зберігаються в Центральному дер-
жавному історичному архіві України в 
м. Києві, зокрема у ф. 21 (Кременецький 
ґродський суд), ф. 22 (Кременецький 
земський суд), ф. 25 (Луцький ґродський 
суд), ф. 26 (Луцький земський суд), ф. 27 
(Володимирський земський суд), ф.  28 
(Володимирський ґродський суд). За-
вдяки копіткій праці співробітників від-
ділу історичних пам’яток В. Безпалька, 
М. Висотіна, І. Ворончук, М. Кучерук, 
Ю.  Чубик було відібрано 320 актів, які 
розкривають найрізноманітніші сторони 
повсякденного життя тогочасної люд-
ності та поширені соціальні практики.

За вміщеними у збірнику актами чіт-
кіше простежується структура волин-
ського суспільства, що дає можливість 
виокремити не лише основні соціальні 
стани, а й локальні групи всередині них, 
зокрема у шляхетському середовищі – 
клієнтельні, родинні, професійні, серед 
селянства – його структуру залежно 
до заданих параметрів, а також етнічні 
ідентичності тощо. Виразніше постає 
станова їєрархія та поляризація при-
вілейованого стану, де найчисельнішу 
групу становила малозаможна шлях-
та, яка виконувала найрізноманітніші 

служебні функції при заможній шляхті, 
заробляючи на життя. Внаслідок цьо-
го вибудовувалась соціальна верти-
каль соціуму, знизу доверху поєднана 
служебними стосунками, або, точніше, 
стосунками взаємозалежності. За до-
кументами добре простежуються різні 
рівні цієї залежності. Так, декілька ак-
тів розкривають стосунки між панами і 
слугами-шляхтою, які Марк Блок нази-
ває одними «із найміцніших суспільних 
зв’язків»2, які, щоправда, не завжди були 
ідилічними, про що розповідають до-
кументи № 34, 55, 56, 189, 195, 223, 224, 
247, 262, 263, 301. Іншими шляхами ма-
теріального забезпечення для шляхти 
була військова служба (167, 295), служба 
в канцеляріях різних адміністративних 
установ, що виявляється практично у 
кожному документі збірки, де ми бачи-
мо рядову шляхту у праці – на урядах 
підстарост, судів, підсудків, умоцованих 
(адвокатів), возних тощо. 

На підставі аналізу шлюбних 
пов’язань, номенклатури призначува-
них за тестаментами опікунів дітей та 
маєтностей, а також свідків, що виступа-
ють у приватних документах (№ 105, 155, 
198, 276, 313 та ін.), можна встановити не 
лише близькість і спорідненість певних 
родів та окремих родин, а й коло най-
ближчих приятелів та друзів, тобто коло 
щоденних контактів і спілкування. 

Низка актів висвітлює особливості 
культурних звичаїв та практик, як-от 
традицію зламання гербових печаток під 
час поховання покійника, аби ніхто не 
зміг ними скористатися (№ 159). Значне 
поширення мала опікунська практика у 
зв’язку з великою тогочасною смертніс-
тю населення. Зазвичай опікунами дітей 
2 Блок М. Феодальне суспільство / Пер. з фр. 
В. Шовкуна. – К., 2002. – С. 159.
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покійних батьків виступають найближ-
чі родичі (№ 155, 159, 163, 181, 221, 225, 
276). Проте складні сімейні колізії ви-
никають, коли за Литовським Статутом 
1566 р. матір було позбавлено опіки над 
власними дітьми (№ 7, 21, 198). Так, до-
кумент № 7 розповідає про переживання 
молодої матері, яка мала віддати на вихо-
вання опікуну зовсім маленьку дитинку, 
та її прохання залишити дочку з нею, аби 
«до лепшого смислу и болших лет могла 
ся доховат». Низка документів переко-
нує, що подеколи несумлінні опікуни, 
користуючись малолітством дітей, при-
власнювали їхнє майно, тож вихованці, 
досягнувши повноліття, роками бороли-
ся за повернення батьківської чи мате-
ринської спадщини (№ 36, 297). Вперше 
документально встановлено, що опікун-
ська практика була поширеною також і 
серед селян (№ 245). 

Оскільки дуже мало відомостей про 
тогочасне дитинство, вкрай цікавими 
є акти, які розкривають деякі моменти 
з життя дітей. Зокрема, простежується 
рання практика соціалізації шляхетських 
дітей, особливо незаможних родин, шля-
хом віддання їх ще в дитячому (7-річно-
му) віці на службу (№ 43, 181, 255, 274, 279, 
312). Так, ми бачимо шляхетських дітей, 
які, віддані «на науку писати», випасають 
панських коней. Зростаючи в ситуації по-
стійних конфліктів, сусідських суперечок 
та наїздів, діти часто страждали, піддаю-
чись жорстоким побоям, а нерідко навіть 
і гинули (№ 38, 39, 43, 165, 200, 279).

Простежуються повсякденні вну-
трішньосімейні взаємостосунки, зокре-
ма між подружжям, батьками і дітьми, 
братами і сестрами та іншими родича-
ми. Причому документи свідчать як про 
родинну солідарність, захист гідності 
і честі рідних (№ 19, 212, 234, 293), так і 

конфлікти, що найчастіше виникали на 
майновому ґрунті (№ 14, 215, 233, 238, 
253, 257, 270). 

Низка документів розкриває різні ас-
пекти повсякденного життя найбільшої 
тогочасної верстви української люднос-
ті – селянства. Зокрема, пересвідчуємось: 
загальнопоширеною формою селянсько-
го господарювання на Волині у другій по-
ловині XVI ст. залишалося дворище, що 
змушує переглянути застарілі виснов ки 
української історіографії про проведення 
так званої «волочної поміри» на Волині 
у XVI ст. та обезземелення селян. Про-
стежується структура та ієрархія різних 
груп сільського населення, оскільки за 
своїм складом воно було неоднорідним, 
його заможні групи становили бояри 
(путні і панцирні), гайдуки, стрільці, 
отамани, мельники, корчмарі, до них, 
вочевидь, можна віднести і «похожих», 
тобто вільних селян, які ще іноді трапля-
лися. За розмірами земельних наділів у 
структурі селянської верстви можна ви-
ділити такі категорії селян: дворищні, 
півдворищні, третьдворищні, чвертьдво-
рищні, волочні, півволочні, третинники, 
четвертинники, підсусідки, коморники, 
служебні хлопці й дівки, дворова челядь 
(вільна і невільна), наймити, жебраки 
тощо. Зрідка, але трапляються випадки 
надання волі селянам, у тому числі за ви-
куп (№  26, 183, 208, 261, 300). Так само 
українське міщанство розпадалося на па-
триціат (війти, лендвійти, купці, цехмі-
стри, заможні ремісники і промисловці) 
та міський плебс, до якого відносились 
рядові міщани, домашні слуги, підсусід-
ки, коморники, «люзни» люди та ін. 

Потрібно зазначити, що шляхта до-
бре розуміла значення селянського ста-
ну, оскільки земля без селян прибутку 
не дає. Тож документи розповідають 
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про боротьбу за селянські робочі руки, 
що знайшло вияв у практиці так звано-
го «викоченя» – організованому вивозі 
селян з усіма їхніми статками, худобою 
і реманентом до інших маєтків (№ 52, 
61, 80, 282). З погляду соціальних аспек-
тів важливими є документи, які містять 
кількісний і навіть поіменний склад се-
лянських родин (№ 30, 80, 254, 282 та ін.), 
які одночасно розкривають прийняті у 
соціумі повсякденні демографічні прак-
тики. Про традицію селянських копних 
судів свідчить документ № 63. Низка до-
кументів містить інформацію про мате-
ріальний стан селянства, що дозволяє 
зробити висновок про його добробут 
(№ 57, 70 та ін.). Селяни зовсім не вигля-
дають «голими і босими», як ми звикли 
собі уявляти за підручниками. Це був 
добре заможний стан з доволі великими 
статками. Подеколи селяни були такими 
багатими, що орендували не лише окре-
мі земельні наділи у шляхти, а навіть ма-
єтки з селянами (№ 277). 

Матеріальний вимір ранньомодерно-
го повсякдення оприявнюють інвентарі, 
часом доволі детальні, дворів шляхет-
ських маєтків з описом їхнього внутріш-
нього планування, виглядом господар-
ських і житлових приміщень, інколи 
навіть інтер’єрів. Серед найцінніших 
речей і предметів шляхетського побуту, 
які зазвичай називають самі власники, 
виділяються коштовності, одяг, зброя, 
домашнє начиння. Одним із найважли-
віших елементів повсякденної загальної 
культури будь-якого соціуму, що засвід-
чував престиж і соціальний статус влас-
ника, є одяг, доволі детальні переліки 
якого з описами його вигляду та оздоб-
лення представлено в документах збір-
ника. Аналогічні реєстри селянського та 
міщанського майна дають уявлення про 

те, як вони вдягалися щодня і на свята. 
Оскільки описи робилися з цілком праг-
матичною метою  – для одержання від 
нападників відшкодування матеріаль-
них збитків, то в описах зазначаються 
різновиди одягу, назви і ґатунок тканин, 
з яких вони вироблені, колір, оздоблен-
ня та його вартість. На підставі вміще-
них у збірці описів одеський художник 
Сергій Шаменков виконав реконструкції 
кількох різновидів шляхетського, міщан-
ського та селянського одягу, представле-
ного на рис. № 35, 36, 37, 38, 39, 46, 47, 48.

Декілька документів збірника опо-
відають про складність щоденного люд-
ського життя, яке відбувалося на тлі 
татарських нападів, що, порушуючи 
нормальний плин повсякдення, лама-
ли долі тисяч людей (№ 25, 81, 85, 87, 89, 
92, 103, 104, 298, 299). Про один із таких 
нападів 1573 р. інформує кременецький 
возний Стефан Покощовський, оскільки 
до полону потрапили його дружина і діти 
(№  298). Тоді ж у татарський ясир була 
виведена повністю вся родина зем’янина 
Кременецького повіту Нестора Весе-
ловського: батько, матір, брати і сестри. 
Опинившись у скрутному становищі, 
Покощовський і Веселовський зверну-
лись до короля Генріха, який виділив їм 
татарських в’язнів для обміну на їхні ро-
дини. Покощовському вдалося визволи-
ти усю свою родину, а Веселовський не 
зміг повернути рідних, йому не повезло, 
оскільки його татарам вдалося втекти з 
його двору. Тож до 1597 р. він зміг вику-
пити лише батька, про матір у документі 
вже не згадується, очевидно, вона по-
мерла в полоні, а сестри його протягом 
24 років продовжували перебувати в 
Криму, чекаючи на викуп (№ 298, 299). З 
татарськими нападами були пов’язані й 
справжні людські драми, як, наприклад, 
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це трапилося в житті молодого подруж-
жя Івана Романовича Сенюти і Мар’ї 
Олехнівни Борзобагатянки Красенської 
(№ 25). Не маючи відомостей про чо-
ловіка, який опинився у полоні, Мар’я 
Олехнівна вдруге вийшла заміж. Повер-
нувшись додому через сім років, Іван Се-
нюта не зміг пробачити дружині і вигнав 
її з маєтку. 

Попри чіткий становий поділ, ран-
ньомодерний комунікативний простір 
не був абсолютно замкнутим ні між 
окремими верствами, ні всередині са-
мих станів. Звісно, перепони існували, 
але реальне життя вимагало щоденних 
контактів і взаємин людей різних станів 
і груп. Тож у буденному житті ми бачи-
мо доброзичливе спілкування не лише 
шляхтичів між собою, а й шляхтича і ре-
місника-міщанина, шляхтича і селяни-
на, селян і міщан, етнічних українців та 
представників інших народів. 

Доволі своєрідною була тогочасна 
субкультура та ідентичність професій-
них вояків, яких пов’язував небезпеч-
ний фах, вояцька ідеологія та психоло-
гія спільноти, де цивільне населення в 
широкому значенні слова, охоплюючи і 
шляхту, і міщан, і селян, трактувалося у 
категорії «чужих», з якими вони поводи-
лися доволі жорстоко (№ 97, 98, 99). 

Низка документів збірника оприяв-
нює повсякденний триб міського жит-
тя в його різноманітних проявах. Так, 
інвентарі Янушполя і Збаража не лише 
дають уявлення про стан тогочасних 
замкових укріплень, їх озброєння та то-
пографію міського простору, а й про ет-
нічно-соціальну структуру міщанського 
населення, поширені в містах ремесла і 
промисли, а також підвладний місту на-
вколишній простір та контроль над при-
леглими селами (№ 235, 236). 

Кілька актів документально засвід-
чують про існування конкубінату, тобто 
практику позашлюбного життя, хоча в то-
гочасному повсякденні це явище усіляко 
приховувалось і на українському матері-
алі практично невідоме (№ 233, 255, 256). 

Можемо скласти уявлення про по-
няття шляхетської честі й гідності. 2 січ-
ня 1599 р. у місті Луцьку шляхтич Войтех 
Кендзерський забив на смерть Яна Во-
рону Боратинського. Проте якщо шля-
хетські поєдинки як засіб зведення ра-
хунків з супротивником, навіть попри їх 
заборону королем, сприймалися гідними 
шляхетської честі, то підступне вбивство 
вважалося негідним для шляхтича. Луць-
кий земський возний Іван Бурцевський, 
оголошуючи про огляд ним у Луцькому 
замку тіла забитого, відзначає, що Войтех 
Кендзерський «неотповедно потаемне 
непристойне, яко се доброму не годило, 
умисльне безбронне забил и окрутьне за-
мордовал и из живу мертвого учинил» 
(№ 309). Найприкрішим для шляхтича 
було підваження шляхетського статусу, 
сумніви щодо його належності до шлях-
ти за народженням, так звана «нагана 
шляхетства», коли виникала потреба в 
захисті шляхетської репутації (№ 234). 

Декілька документів розкривають 
стосунки українського населення з інши-
ми етнічними групами, зокрема найбільш 
чисельної єврейської (№ 228, 229, 230, 294). 

Низка документів дає можливість 
з’ясувати, яким було харчування різ-
них верств українського населення ран-
ньомодерної доби (№ 25, 75, 88, 96, 177). 
Напрочуд цікавий опис продуктів хар-
чування, які мав у своєму господарстві 
попович Степан Шолуха Дорогостей-
ський, міститься у його скарзі (№ 177). 

Кілька документів розповідають про 
тогочасні пошесті і хвороби (№ 2, 10, 11, 
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31). Зокрема, під 1571 р. ідеться про ве-
лику пошесть у Кременці, яка розпоча-
лася з жовтня 1570 р. і продовжувалася 
ще 20 лютого 1571 р., отже, щонайменше 
чотири-п’ять місяців. Протягом цього 
часу місто зазнало значних людських 
втрат, покійників було так багато, що їх 
ховали у спільних могилах (№ 31). Рідкіс-
ний документ трапився про взаємосто-
сунки лікаря і пацієнта, де йдеться і про 
тогочасні методи лікування (№ 15, 16). 

Отже, концепт повсякдення дозволяє 
під новим кутом зору поглянути на про-
цеси внутрішнього українського життя – 
загальну культуру в її найширших аспек-
тах, зокрема: систему господарювання, у 
тому числі форми землеробської праці, 
військової організації, характер фіскаль-
ної справи, контакти і взаємостосунки 
різних страт цілого соціуму, різноманітні 
публічно-правові процедури, символи і 
ритуали, пов’язані з найважливішими 
проявами і потребами людського життя, 
як-от: народження, одруження, похован-
ня, релігійні свята, житло, одяг, харчу-
вання, тобто все, що було звичайним, що 
не викликало подиву тогочасних людей і 
сприймалося цілком буденно і звично. 

Опубліковані матеріали дають мож-
ливість вивчати соціально-культурний 
організм ранньомодерного соціуму зсе-
редини, очима його діючих осіб, а отже, 
виявити ціннісні підходи щодо їхньо-
го розуміння повсякденної реальності. 
Описані у передмові кілька сюжетів да-
леко не вичерпують різнобічних аспектів 
і проявів повсякденного життя різних 
верств волинської людності XVI ст. Доку-
менти розкривають безліч інших речей, 
без яких немає повсякдення як такого. 
Наприклад, ми бачимо шляхтича, який 
на запрошення міщанина-ремісника си-
дить з ним у шинку; в той же час миттєву 

розправу іншого шляхтича з міщанином, 
який дозволив собі необережне вислов-
лення на його адресу; шляхтянку, яка за-
хищає свого слугу; діток, що бавляться і, 
разом з тим, дітей, які потерпають від су-
сідського свавілля; жебраків, що поневі-
ряються; дрібного торговця зі Львова, що 
продає по селах свій крам; жінок різних 
верств у буденних ситуаціях тощо. 

Ставлення людей до тих чи тих ре-
чей матеріального світу, щоденних по-
дій, рідкісних явищ, людських контактів 
може сприяти виявленню притаманних 
лише українцям рис характеру, особли-
востей світогляду та ментальності, тобто 
певних ознак психічного стану тогочас-
ного українського люду. 

Збірник документів доповнюють такі 
елементи наукового видання, як: вступ, 
предметно-тематичний словник мате-
ріальних реалій повсякдення, словник 
застарілих слів та юридичних термінів, 
метрологічно-нумізматичний словник, 
іменний та географічний покажчики, 
ілюстрації тощо.

Публікація даної збірки, крім загаль-
ного розширення джерельної бази з істо-
рії України, відкриває перспективи ство-
рення на новій документальній основі 
досліджень з нових для вітчизняної гу-
манітаристики галузей знання, зокрема 
етнометодології, історичної антрополо-
гії, історичної демографії, генеалогії, со-
ціальної психології, конфліктології, істо-
ричної географії та, врешті, українського 
повсякдення ранньомодерної доби, що 
загалом наблизить українську науку до 
стандартів сучасного наукового знання. 

Ірина ВОРОНЧУК
кандидат історичних наук,

завідувач відділу історичних 
пам’яток українознавства НДІУ
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У Науково-дослідному інституті укра-
їнознавства відбулася презентація книги 
доктора історичних наук Марини Гримич 
«Бранзолія» (К.: Дуліби, 2015). Це є адапто-
ваний для широкого кола читачів варіант 
монографії авторки «Культурний ланд-
шафт українських колоній Бразилії ХІХ – 
початку ХХ ст.», яка має вийти цього року. 
Незважаючи на науково-популярний 
стиль, «Бранзолія» містить важливу інфор-
мацію про історію та сучасне повсякденне 
життя українців у Бразилії, представляє 
широкому колу читачів імена діячів укра-
їнсько-бразильської діаспори, а також по-
дає роздуми автора про специфіку прове-
дення наукових досліджень етнологічного 
та антропологічного характеру в діаспорі.

Книга побудована за принципом 
чергування розділів з історії українсько-
го поселення в Бразилії і розділів, що 
розповідають про сучасне життя україн-
сько-бразильської діаспори.

Передісторія української еміграції до 
Бразилії починається з чудернацької іс-
торії: по Галичині в кінці ХІХ ст. мандру-
вав еміграційний агент Герголетто, який 
запевняв наївних селян, що він не хто 
інший, як кронпринц Рудольф. До слова 
кажучи, цісаревич загинув кілька років 
перед тим, однак Герголетто запевняв, 
що це неправда, що він переховується від 
влади й збирається побудувати в Бразилії 
царcтво справедливості «Нова Австрія». 
Невідомо, наскільки ця легенда вплину-
ла на рішення українських галичан емі-
грувати, проте згодом у Бразилії, особли-
во в трьох її південних штатах – Парана, 
Санта-Катаріна та Ріо-Гранде-до-Сул, 
склалася потужна українська спільнота.

Звичайно, в Бразилії їм так і не су-
дилося зустріти кронпринца, натомість 

почалася важка селянська праця. Люди 
отримали досить великий кавалок землі, 
про який навіть і не могли мріяти на бать-
ківщині, однак він був зарослий непрохід-
ним лісом з дикими звірами, зміями, кома-
хами. І власне, перший піонерський період 
став для українців надзвичайно складним. 
Саме піонерському дискурсу Марина Гри-
мич присвячує окремий розділ. У ньому 
розповідається, як українці вчилися досві-
ду виживання у бразильських хащах у міс-
цевого – аборигенного індіанського – на-
селення, а досвіду практики вирубування, 
випалювання лісів і цілинного землероб-
ства – в іммігрантів, які прибули до Брази-
лії раніше, – італійців, німців, поляків. 

Дослідниця «піймала» той момент в 
ранній історії українсько-бразильської 
імміграції, коли покинуті напризволяще 
серед бразильських лісів українці відчули 
потребу створити громаду. І тут величезну 
роль відіграла Українська греко-католиць-
ка церква, яка послала до цієї південно-
американської країни свою місію – свя-
щеників ордену братів василіян, а пізніше 
сестер-служебниць. Вони провадили місіо-
нерську роботу серед українського населен-
ня Бразилії, однак їхня діяльність не обме-
жувалася «релігійним обслуговуванням», а 
поширювалася й на просвітництво, шкіль-
ництво і навіть підприємництво. Авторка 
дала високу оцінку місіонерській діяльнос-
ті братів василіян, однак окремий розділ 
присвятила саме жіночим згромаджен-
ням – сестрам-служебницям та катехиткам 
серця Ісусового. Марина Гримич, етнолог 
за науковою спеціалізацією, зосередилася 
на повсякденні сестер та катехиток, їхній 
щоденній копіткій праці на благо простих 
селян, на благо громади. Вони були і вчи-
тельками, і медсестрами, і порадницями, 

РЕЦЕНЗІЯ НА КНИГУ МАРИНИ ГРИМИЧ «БРАНЗОЛІЯ»
(К.: ДУЛІБИ, 2015)
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поширювали знання про раціональне до-
машнє господарювання, домашню еконо-
міку, норми санітарії та гігієни. За браком 
священиків їм доводилося виконували та-
кож їхні функції в церквах, провадячи ко-
лективні молитви, короткі Служби Божі. 
Сестри та катехитки були організаторами 
дитячих, молодіжних та жіночих організа-
цій, які, крім релігійної, виконували велику 
просвітницьку – українознавчу – функцію.

Паралельно з релігійною елітою укра-
їнської громади в Бразилії формувалася 
і світська українська громада. Її історія 
пов’язана з діяльністю визначного гро-
мадського діяча, відомого галицького по-
ета-молодомузівця та письменника Петра 
Карманського. Йому присвячено доклад-
ний розділ, який чи не найкраще харак-
теризує цю надзвичайно суперечливу по-
стать в українській інтелектуальній історії. 
Петро Карманський прибув до Бразилії 
спершу як представник Західноукраїн-
ської Республіки, однак через деякий час 
приїхав до цієї країни надовше і прожив 
там майже двадцять років. Період пере-
бування Карманського в Бразилії отримав 
в українсько-бразильській історії назву 
«карманщина». Цим терміном познача-
ється боротьба, яка велася в українській 
громаді поміж церковною та світською 
елітами за сфери впливу в українському 
середовищі. Боротьба, гостра і не завжди 
толерантна, розколювала українську спіль-
ноту. Однак, за словами дослідниці, незва-
жаючи на це, саме ця боротьба для обох 
сторін стала стимулом активізувати свою 
діяльність, що, в кінцевому підсумку, по-
зитивно вплинуло на розвиток шкільни-
цтва, громадської діяльності, утверджен-
ня української ідентичності тощо. Розділ, 
присвячений П. Карманському, авторка 
називає «Агасвер», цей символічний образ 
розкриває складний, часто незрозумілий, 

суперечливий внутрішній світ і життєвий 
шлях письменника і громадського діяча.

Окрім Петра Карманського, Марина 
Гримич пише про такі персоналії укра-
їнсько-бразильської культури, як пись-
менниця Віра Вовк, сучасний режисер 
українського походження Гуто Пашко. 
В переліку імен, яким присвячено розді-
ли, – прості люди, такі як, скажімо, Жи-
ралдо Питель, який був провідником для 
авторки під час її наукових експедицій 
до українських околиць Бразилії. Власне, 
про цю сферу своєї діяльності вона пише 
в значній частині книги. Дослідниця опи-
сує команду першої експедиції, з якою їй 
поталанило подорожувати українськими 
колоніями Бразилії. До неї увійшли, крім 
неї самої, канадські дослідники і профе-
сори університетів – Сергій Ціпко, Ан-
дрій Нагачевський та Джон Лер. У цікавій 
гумористичній формі авторка ділиться 
першими «проколами» в дослідницькій 
практиці на невідомому «полі». Однак усі 
перешкоди їй вдалося швидко подолати, 
адаптувавшись до нового середовища, і 
переформатувати методику дослідження 
відповідно до українсько-бразильських 
умов. З деякими секретами своєї «зарубіж-
ної» польової практики авторка ділиться в 
книзі. Надзвичайно корисними для украї-
нознавців є «синопсис» українських місць 
у Бразилії та коротка характеристика су-
часних діячів українсько-бразильської 
культури й активістів громадського життя.

Загалом книга Марини Гримич «Бран-
золія» є значним внеском у розробку ма-
ловідомої, а значною мірою і невідомої, 
теми історії та сучасності українсько-бра-
зильської діаспори.

Олена БРАЙЧЕНКО
кандидат історичних наук,

старший науковий співробітник відділу 
культурологічних досліджень НДІУ



214 №2 (55) 2015 Ukrainian Studies

РЕЦЕНЗІЇ, ПРЕЗЕНТАЦІЇ

Нещодавно українському загалу було 
презентовано російськомовне видання 
книги Тімоті Снайдера «Криваві землі: 
Європа між Гітлером та Сталіним». Ви-
друкувана ще у 2010 році, книга букваль-
но сколихнула європейське суспільство, 
відкривши читачам нові перспективи 
усвідомлення давно знаних історичний 
подій. За останні п’ять років моногра-
фія Т.Снайдера стала чи не найбільш 
відомою історичною книгою сучаснос-
ті. Вона була перекладена 26-ма мовами 
світу, в тому числі всіма мовами країн, 
на теренах яких простягалися «криваві 
землі», окрім російської (дотепер).

Цьогоріч російськомовні читачі Укра-
їни нарешті отримали можливість озна-
йомитися зі світовим бестселером у зруч-
ній для них формі. Київське видавництво 
«Дуліби» випустило книгу у російському 
перекладі, майстерно виконаному Лукі-
єю Зурнаджи. Видання книги започатку-
вало масштабний просвітницький про-
ект, суть якого полягає у безкоштовному 
поширенні книжок насамперед серед 
освітніх та наукових установ України. Цю 
місію взяв на себе Науково-дослідний ін-
ститут україно знавства, який також ак-
тивно долучився до організації презента-
ційного туру автора бестселера містами 
України, що відбувся у червні 2015 р. До 
речі, книжки на презентаціях теж поши-
рювалися безкоштовно. 

У чому ж секрет шаленого успіху мо-
нографії? Вбачається, у тому, що автор 
став першим, хто вирішив не обмежу вати 
дослідження страждання людей штучни-
ми політичними кордонами. Він уперше: 

комплексно розглянув основні групи 
жертв тоталітарних режимів серед мир-
ного населення; прослідкував зв’язок між 
злочинами, що чинилися радянською та 
нацистською системами; спробував пока-
зати трагедію ХХ ст. через людину, що ста-
ла жертвою тоталітаризму, виокремивши 
її із масиву статистичних даних, чим за-
пустив почуття емпатії, співпереживання 
у читача і досяг ефекту більшої зацікавле-
ності та розуміння прочитаного. 

Беззаперечно, книга є новаторською 
і, характеризуючи її у світлі сучасних 
подій, хочеться зосередитися на універ-
сальних висновках, яких мимоволі дохо-
диш, гортаючи книжкові сторінки.

На початку монографії Т. Снайдер 
ставить собі запитання: «Істина  – це 
лише рішення влади чи правдиві історич-
ні свідчення все ж здатні уникнути впли-
ву політики?». Відтинок часу, на якому 
перетнулися періоди правління Сталіна 
та Гітлера, яскраво демонструє згубність 
трактування минулих подій крізь призму 
політичних рішень. Т. Снайдер пише: «Як 
нацистська Німеччина, так і Радянський 
Союз прагнули управляти самою історі-
єю». Лідери цих держав, підлаштовуючи 
факти, відшуковували у минулому дока-
зи легітимності своїх згубних теорій. Ста-
лін був переконаний, що існує лише один 
єдино правильний напрям в історії, той, 
який він розумів і який у ретроспективі 
виправдовував його політику. Гітлер вва-
жав, що «…воля і раса здатні скинути тя-
гар минулого». Обидва лідери монополі-
зували право на трактування історичних 
подій, а відповідно, й на побудову на їх 

ІСТОРІЯ – ОКРЕМО, ПОЛІТИКА – ОКРЕМО. ЧИ ЦЕ МОЖЛИВО?
(Рецензія на російськомовне видання книги Тімоті Снайдера 

«Кровавые земли: Европа между Гитлером и Сталиным»: 
пер. с англ. Л. Зурнаджи. – К.: Дуліби, 2015. – 584 с.)
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основі тогочасних теорій. Повна відсут-
ність можливості альтернативного мис-
лення, що починалася з існування лише 
одного, продиктованого партією, погляду 
на минулі події, давала лідерам тоталітар-
них держав широкий простір для підміни 
понять у сучасному їм житті.

Сам сталінізм був відступом від ко-
муністичної лінії. Потерпівши поразку в 
поширенні комунізму Європою, Сталін 
вирішив спершу побудувати соціалізм в 
окремо взятій країні – Радянському Союзі. 
Знайшлося пояснення й провалу кампанії 
колективізації. Сталін постановив, що на 
заваді його геніальних планів стали шкід-
ливі елементи. Очільник СРСР взагалі ви-
найшов універсальну формулу пояснення 
негативних наслідків власних політичних 
рішень. На його думку, чим гіршою була 
ситуація всередині країни, тим вона на-
справді була кращою, бо у провалах всіх 
нововведень були винні вороги. Чергова 
невдача засвідчувала активізацію воро-
жих елементів, що, на думку вождя, вка-
зувало на правильність обраного шляху 
до світлого майбутнього. От і зводилося 
вирішення державних проблем до пошу-
ків нескінченних уявних (яких була біль-
шість) та реальних ворогів.

Подібно мислив і Гітлер. Не змігши 
підкорити Радянський Союз, він звинува-
тив у цьому євреїв. Відчувши неминучість 
поразки у війні, фюрер вирішив вважати 
своєю перемогою знищення євреїв. 

Важко не погодитись із тезою Т. Снай-
дера щодо особливостей ведення політи-
ки тоталітарними режимами: «І у Гітле-
ра, і у Сталіна була визначена політика 
тиранії: вони приводили до катастроф, 
звинувачували певного (за власним ви-
бором) ворога, а потім використовували 
знищення мільйонів людей для підтвер-
дження необхідності та бажаності своєї 

політики… Так само як «кулаки», україн-
ці та поляки несли провину за перешко-
ди на шляху до побудови радянської сис-
теми, євреї несли провину за перешкоди 
на шляху її руйнування».

На жаль, у повоєнний час тенденції 
підлаштування історичних фактів до 
певних політичних ситуацій не зникли. 
Євреї, які в уяві нацистів були ревними 
провідниками комунізму, об’єднаними 
всесвітньою єврейською змовою, вже 
через кілька років по закінченні війни 
перетворилися на «єврейських націо-
налістів» та «безрідних космополітів»  – 
агентів Сполучених Штатів Америки в 
Радянському Союзі. Про особливу долю 
єврейства у війні взагалі вирішили забу-
ти. Натомість у СРСР провідною нацією-
жертвою, борцем і переможцем стали 
росіяни, попри те, що переважна біль-
шість території Радянської Росії не знала 
кровопролитних битв та окупації: «Росі-
яни являли собою більш безпечну осно-
ву для сталінської легенди про війну. 
Битви за Москву та Сталінград принесли 
перемоги. Росіяни були найбільшою на-
цією, їх мова та культура домінувала, їх 
республіка була далі від Заходу…Радян-
ська Росія не була повністю окупована… 
Радянська Росія значно менше понесла 
жертв Холокосту і в цьому сенсі теж була 
далі від досвіду війни», – йдеться у книзі. 
Після закінчення війни Сталін докладав 
максимум зусиль, щоб ізолювати радян-
ські народи від інтелектуальної загрози, 
найнебезпечнішим проявом якої була 
інтерпретація війни, що відрізнялася від 
його власної версії.

Попри те, що війна на радянській те-
риторії велася і була виграна переважно 
в Радянській Україні та Білорусі, а на-
роди, що жили на цих територіях (євреї, 
українці та білоруси), склали більшість 
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жертв серед цивільного населен-
ня, Сталін намагався представити 
війну так, щоб це лестило росія-
нам та маргіналізувало інші наро-
ди Радянського Союзу.

Довільне трактування істо-
ричних фактів з метою отримання 
певних політичних дивідендів не є 
винаходом ХХ ст. і, на жаль, ним не 
обмежується, практикуючись і за-
раз. На це хибує більшість націо-
нальних історій, оскільки завжди 
існує спокуса показати себе більш 
героїчними або більш жертовними. 
Снайдер наголошує, що значно приваб-
ливіше ідентифікувати себе із жертвами, 
ніж зрозуміти історичний контекст. Іден-
тифікація себе із жертвами підтверджує 
радикальне розмежування із злочинця-
ми. Однак небезпека полягає в тому, що 
люди, які вірять у те, що вони є жертвами, 
здатні на вкрай жорстокі вчинки. 

Описані Снайдером герої – суб’єкти 
історичного процесу: ревний сталін-
ський послідовник, комуніст, який від-
бирав їжу в українських селян, попри 
присутність відчуття, що щось не так, 
продовжував свою роботу, бо мав тверду 
віру в те, що бореться проти класових во-
рогів заради світлого майбутнього. Ав-
стрійський нацист розстрілював єврей-
ських немовлят у повітрі, бо вірив, що це 
є превентивним заходом, спрямованим 
на попередження єврейської агресії про-
ти його власних дітей. Справжня небез-
пека штучних ідей та установок, витво-
рених політичними режимами, виникає 
тоді, коли люди починають у них вірити.

Т. Снайдер писав, що Перша світова 
війна продемонструвала готовність лю-
дей воювати, вбивати та вмирати за аб-
страктні ідеї. Певно, лідери тоталітарних 
СРСР та Німеччини взяли цей досвід на 

озброєння. В 30–40-х роках ХХ ст. масо-
ві вбивства стали реальністю, бо значна 
частина населення цих країн повірила 
в побудову примарного соціалізму, у 
необхідність боротьби із загниваючим 
капіталізмом та класом буржуїв-експлу-
ататорів, у реальність всесвітньої єврей-
ської змови та виключне право власної 
нації на панування.

Парадокс кривавих подій ХХ  ст. 
якраз у тому і полягає, що більшість зло-
чинів та вбивств було вчинено під при-
криттям абстрактних ідей.

У ХХІ ст. використана у Другій світо-
вій війні схема продовжує діяти. Т. Снай-
дер зазначає, що у сучасному світі ми 
спостерігаємо нову «хвилю агресивних 
війн з оголошенням себе жертвою, в яких 
лідери не лише виставляють свої народи 
жертвами, але й відкрито посилаються 
на масові вбивства ХХ сторіччя».

Всі народи «кривавих земель» нині 
схильні до перебільшення кількості 
людських втрат у Другій світовій війні. 
Однак лідирує у штучному збільшенні 
сумної статистики Російська Федерація. 
Російські лідери, що, певно, вважають 
свою країну правонаступницею Радян-
ського Союзу, втрати у війні асоціюють із 
втратами СРСР в цілому, а не Радянської 
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Росії. Такі підрахунки призводять до того, 
що кількість людських жертв серед росі-
ян (за Т. Снайдером) сягає 27 млн. чол.

Однак подібна монополізація трагіз-
му криє в собі велику небезпеку, яку по-
вною мірою відчули на собі українці. У 
свідомості російського громадянина при-
кладом найбільшої звитяги, героїзму та 
жертовності є події Другої світової війни. 
Сучасна російська пропагандистська ма-
шина довгі роки підтримувала почуття 
гордості за націю та патріотизму, активно 
використовуючи міфологізовану історію 
радянського зразка. Саме тому кремлів-
ським пропагандистам як моральний ба-
зис агресії Російської Федерації на Сході 
України так легко вдалося використати 
тези про відродження нацизму та нібито 
неповагу українців до пращурів, полег-
лих під час Другої світової війни.

Дотримані у цьому конфлікті й інші 
складові, апробовані для виправдання 
акцій масових знищень у ХХ ст. Існує аб-
страктна ідея – захист «русского мира», 
який варто боронити від обраного во-
рога – Західного світу, агентом якого ні-
бито виступає Україна. До того ж росій-
ські агресори зуміли представити себе 
й жертвами, оскільки вони відстоюють 
шляхетну мету захисту прав росіян та 
російськомовного населення, які нібито 
зазнали утисків на території України. Ці 
тезиси ревно боронять росіяни та при-
хильники їхньої політики. Дарма, що 
все це не більше ніж продукт потужної 
російської пропаганди. Покоління, ви-
ховані за радянським зразком, коли іс-
нувала одна єдино правильна історія, 
коли плюралізм думок знаходився під 
забороною, – благодатне середовище для 
поширення «потрібних» ідей. Щеплення 
від такої інформаційної атаки можуть 
мати лише люди, здатні до аналітичного 

мислення. Базис же цієї переваги ство-
рюють ґрунтовні знання власної історії 
та доступ до різноманітних джерел ін-
формації.

Використання тих самих принципів 
виправдання агресії у сучасних конфлік-
тах, що застосовувалися й 70 – 80 років 
тому, мимоволі наштовхує на одвічне 
питання: «Чи вчить чомусь історія?». У 
«Кривавих землях» професор Снайдер 
доходить висновку: «Без історії спогади 
стають приватними (сьогодні це означає 
національними), а цифри – публічними, 
тобто інструментом у міжнародному 
змаганні за мучеництво… Коли історію 
видаляють, цифри повзуть вгору, а спо-
гади занурюються вглиб, наражаючи 
всіх нас на небезпеку». Тож, очевидно, 
найважливіший урок, який здатна нада-
ти історія, полягає у тому, що її не варто 
використовувати для досягнення певних 
політичних цілей та маніпуляції суспіль-
ною думкою. 

Як цьому запобігти, як позбути-
ся спокуси представити власну націю 
у більш виграшному світлі? Певно, до-
сліджувати глобальні події комплексно, 
не обмежуючи кордонами, за які вони 
природно виходять. Окрім того, що та-
кий підхід сприяє формуванню ціліс-
ного, об’ємного сприйняття ситуації, 
він застерігає від штучних відхилень на 
користь тієї чи іншої сторони, задіяної 
у події. Приклад такого міжнаціональ-
ного підходу написання історії показав 
американський  професор Т. Снайдер, 
подарувавши йому народження у своїй 
монографії «Криваві землі».

Оксана ОВСІЮК
кандидат історичних наук,

старший науковий співробітник 
відділу української військової історії НДІУ
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