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Шановні колеги!
Запрошуємо вас до творчої співпраці на сторінках нашого часопису. Сподіваємося, що матеріали, які розкриватимуть результати ваших наукових
досліджень, відповідатимуть методологічним засадам сучасного українознавства. Редакція журналу публікуватиме наукові розвідки, ґрунтовані на
поважній джерельній базі, побудовані на принципах системного, комплексного
аналізу української спільноти на всьому часопросторі її існування – від витоків 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 проблем історичних коренів української спільноти й історичної пам’яті, а разом
з тим її цивілізаційного вибору та соціокультурних особливостей. Важливо, 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. Сучасна російсько-українська війна гостро вказує на кризу гуманітарної політики України не лише на анексованих та окупованих теренах, а в цілому як
засадничої системи будівництва держави. Це визначатиме і планування проблематики 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 конкретно-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, залучених автором;
– формулювання цілей статті (постановка завдання);
– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів;
– висновки з пропонованого дослідження і перспективи подальших розвідок у відповідній тематиці.
Статті просимо оформляти відповідно до вимог, викладених на сайті
Науково-дослідного інституту українознавства.

Редакція журналу

Українознавство
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АКТУАЛЬНЕ УКРАЇНОЗНАВСТВО
ДОВГИЙ ТУНЕЛЬ БЕЗ СВІТЛА В КІНЦІ:
СЕРЕДНЯ ШКОЛА НА ТЕРЕНАХ «НАРОДНИХ РЕСПУБЛІК»
У ПЕРШИЙ РІК РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ
Олександр ХОМЕНКО
науковий співробітник відділу української філології НДІУ

Специфіка ситуації з функціонуванням середньої шкільної освіти на підконтрольних «ЛНР» та «ДНР» територіях
упродовж першого року російсько-української війни полягала у тому, що лише
про цей сегмент освітнього простору
можна було говорити як про реально існуючий. Звичайно, у «народних республіках» формально продовжувала натоді
існувати і вища освіта (терористичні ватажки не відмовляли собі у задоволенні
попіаритись на темі «университетов в
ЛНР и ДНР», організовуючи «встречи
с преподавателями и студентами» [1]),
але дійсність переконувала: стан справ
у цій царині – катастрофічний. Досить
лише нагадати, що впродовж 2014 р. 14
провідних вишів регіону заявили про
евакуацію з контрольованих формально
сепаратистами, а реально – російською
армією теренів: Донецький національний університет переносив роботу до
Вінниці, Луганський національний університет – до Старобільська, Донецький
національний технічний університет –
до Красноармійська, Східноукраїнський
університет імені В. Даля – до Сєверодонецька.
Звичайно, не всі їхні викладачі і студенти переїхали на нове місце (показово,
що найактивніше відгукнулися на заклик
переїхати на «материкову» Україну студенти саме гуманітарних факультетів –
ще одне підтвердження доконечної необхідності розвитку там українознавчих

студій), проте ті «залишкові фрагменти»
колишніх повноцінних університетів та
інститутів, які, зберігаючи відповідні назви, продовжували існувати у «ДНР» та
«ЛНР» упродовж 2014 р., у жодній формі
не можна було називати вищою освітою.
Натомість середня освіта там продовжувала функціонувати, бо Україна просто
позбавлена була можливості перенести
на підконтрольну їй територію діяльність всіх шкіл: таке переселення було
б пов’язане з цілим комплексом проблем (найперша з яких – забезпечення
бодай якимось житлом учителів, батьків та учнів цих шкіл), вирішити які за
наявної у нашій державі ресурсної бази
не бачилося можливим. Отже, маємо
сприйняти як факт існування у 2014 р.
мережі шкіл на теренах, де влада належала бойовикам «народних республік».
Звичайно, не випадає говорити про те,
що ця мережа функціонувала на «довоєнному» рівні, бо російська агресія і
тут внесла свої руйнівні «корективи»:
за інформацією Дитячого фонду ООН
(ЮНІСЕФ), впродовж першого року російсько-української війни 50 тисяч дітей
у регіоні втратили можливість здобувати
освіту, до того ж велика кількість шкіл
через часткове або повне руйнування
стали непридатними для навчання, частина шкіл була закрита з умов безпеки,
бо перебувала у зоні обстрілу.
Якою у 2014 р. лишалася кількість середніх шкіл на підконтрольних
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бойовикам територіях? При відсутності
об’єктивних джерел доводиться посилатися на слова міністра освіти і науки
Росії Дмітрія Ліванова, який в інтерв’ю
«Известиям» від 26 грудня 2014 р. подає
такі цифри: в «Луганській Народній Республіці» працюють 336 загальноосвітніх
установ, у яких навчаються 25872 дитини, у «Донецькій Народній Республіці»
працюють 534 школи, де навчаються
146 969 дітей [2]. Школи ці терористи
поквапилися назвати своєю власністю:
так, наприклад, 30 серпня 2014 р. керівник освітнього відомства «ДНР» видав «Приказ №1», відповідно до якого
департамент освіти і науки Донецької
обласної державної адміністрації з усім
майном передано «Министерству образования и науки ДНР» [3]. Далі в обох
«республіках» була видана серія розпоряджень, якими педагогів зобов’язували
розпочати роботу, погрожуючи незгодним звільненнями і навіть арештами.
Проте привласнення шкіл суттєво відрізняється від так вподобаного бойовиками привласнення якогось прибуткового бізнесу – тим, що школи, аби вони
працювали, необхідно централізовано
фінансувати з державного або місцевих
бюджетів. Оскільки ані того, ані іншого
у терористів не було, а наказами і розпорядженнями проблеми не вирішуються,
то педагоги швидко переконалися: робота вчителем у «ДНР» та «ЛНР» – це робота без зарплати. Звичайно, офіційно
зарплату вчителя так само ніхто не скасовував, але видають її настільки нерегулярно, що вона перетворюється на епізодичні виплати, розмір яких визначають
самі бойовики. Проте навіть і тут існує
значна різниця – залежно від того, в якому місті працюють вчителі. Так, педагоги Алчевська 12 січня 2015 р. оголосили
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про початок страйку у зв’язку з тим, що
вже протягом чотирьох місяців не отримували зарплат. Далі – цитата із відповідного інформаційного повідомлення:
«Во вторник, 13 января, представители
коллективов алчевских школ выехали в
Луганск, где встретились с сотрудниками так называемого «республиканского
комитета профсоюзов работников образования и науки ЛНР». В «профсоюзе» учителям заявили, что «денег нет и
не будет, вскоре могут усилиться боевые
действия, поэтому молодой республике
очень сложно, а тут еще вы со своими
проблемами». В городском управлении
образования, которое подчинилось самопровозглашенной «ЛНР», представителям школ заявили: «Если власть
поддерживаете, то должны работать
бесплатно». Кроме того, педагогам посоветовали сшить флаг «ЛНР», выучить
гимн «республики» и во время занятий
«рассказывать детям о значении нашей
символики». В четверг, 15 января, представители городской власти заявили
учителям, что все предыдущие долги по
зарплате будут заморожены, но пообещали вскоре выплатить деньги за январь
этого года» [4]. Така ситуація лишалася у
2014 р. типовою для провінції «народних
республік»; водночас у «столицях» – Донецьку та Луганську – становище вчителів було дещо кращим (донецькі вчителі,
хоч і нерегулярно, але отримували «голі
оклади» [5], їм частіше за інших видавали продуктові набори). Так само не фінансувалася «республіками» і закупівля
необхідних підручників та методичної
літератури. Але найважливішим є те, що
у 2014 р. шкільні атестати «ДНР – ЛНР»,
попри всі зусилля лідерів бойовиків, не
визнавалися жодною країною, включаючи навіть і Росію.
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Що ж стосується змістового наповнення середньої шкільної освіти на
територіях, підконтрольних сепаратистам, то воно у 2014 р. концептуалізувалося відповідно до засад одного з
їхніх програмових документів – т. зв.
«Конституции ДНР» (схваленої тамтешнім «Верховным Советом» 13 травня
2014 р.). У «Преамбулі» документа наголошується: бойовики чітко зорієнтовані
на «восстановление единого культурноцивилизационного пространства Русского Мира, на основе его традиционных
религиозных, социальных, культурных и
моральных ценностей, с перспективой
вхождения в состав Большой России как
ореола территорий Русского Мира» [6].
Тож завдання освітян в окресленій у
такій спосіб системі координат полягає
зовсім не у сприянні творчому саморозвитку учнів, а в утилітарному формуванні у молодого покоління лояльності до
Росії (конкретніше – до правлячої путінської верхівки). Засіб для досягнення
мети – тотальне переведення всієї освіти
на російські стандарти, які впродовж багатьох років правління нинішнього президента РФ виступали надійними «пресформами» для «серійного» виробництва
лояльних Кремлю підданих. Протягом
певного часу (особливо це стосується
періоду піднесення «Русской весны»)
функціонерам «народних республік»
здавалося, що всуціль зрусифікувати навчання в середніх школах надзвичайно
легко. Головне – швидко знищити все, що
пов’язане з українською освітою (насамперед – з предметами українознавчого
циклу: українською мовою, літературою,
історією, правознавством, географією
України), і силоміць запровадити у навчально-педагогічну практику російські
програми та методики. Однак реальність
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ніяк не бажала вкладатися у прокрустове ложе таких концепцій. Минуло зовсім небагато часу, і навіть апологети
«Новороссии» зрозуміли, що українська
система освіти – то не механістичний
набір ідеологічних штампів, а складна й
багаторівнева система забезпечення безперервності освітнього процесу (характеристичне під цим оглядом повідомлення «Информационного агентства
Новороссии» від 22 жовтня 2014 р. про
нараду в «Министерстве образования и
науки ЛНР», на якій було заявлено: «Луганские школьники не должны учиться
по учебникам, в которых главными героями истории являются бандеры и шухевичи» [7] – сепаратист, який це проголосив, вочевидь щиро вірив, що зміст
українських підручників вичерпується
лише героїзацією ОУН – УПА). Всуціль
зруйнувати українську систему освіти,
звичайно, було можна, але тоді на підконтрольних «ДНР» та «ЛНР» територіях не лишилося б взагалі ніякої освіти –
ні дошкільної, ні середньої, ні вищої.
Наслідком цього наприкінці 2014 р.
освітня політика «Новороссии» вимушено стала більш реалістичною: педагогам
дозволено було у багатьох аспектах (при
викладанні природничих дисциплін, але
також і гуманітарних, там, де вони не
пов’язані з українською патріотичною
ідеологією) орієнтуватись на розроблені
МОН України програми та Типові навчальні плани, у навчальному процесі
продовжували використовуватися українські підручники.
Але домінантна орієнтація на «ценности Русского Мира» залишалася незмінною. Так, «Міністр освіти ЛНР» Леся
Лаптєва заявила, що з 12 січня 2015 р.
вся початкова школа (тобто 1 – 4 класи)
в «республіці» переходить на російські
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стандарти освіти [8]. Замість дванадцятибальної запроваджується п’ятибальна
система, а, починаючи від зимових канікул і до травня, з метою роз’яснення
цих-таки «стандартів» здійснюватиметься обов’язкова перепідготовка всіх учителів на території «ЛНР»: «3075 педагогических кадров пройдут повышение
квалификации в Центре развития образования ЛНР. Также будут организованы
выездные группы в Алчевске, Антраците, Лутугино, Стаханове, Красном Луче и
других городах, чтобы соответствующие
методические рекомендации каждый
учитель мог получить на своём месте», –
заявила вона [9]. У цьому ж напрямі рухалося і «Министерство образования и
науки ДНР»: його очільник Ігор Костенок стверджував, що школи і вузи «ДНР»
мають перейти на російські стандарти
з 1 січня 2015 р. (з відповідним переходом на 5-бальну систему та іншими «новаціями»). Так само там буде здійснена
перекваліфікація вчителів – цим повинен був займатися Інститут підвищення
кваліфікації у Донецьку: «Для учителей
готовятся 10-дневные курсы по переподготовке. Вначале переквалификацию
пройдут преподаватели языков, во второй очереди – учителя истории, а затем и
все остальные», – заявив «міністр» [10].
Русифікувався не лише змістовий контент, а й мовний режим роботи освітніх
закладів: 7 жовтня 2014 р. І. Костенок
видав «приказ №27 «О языке обучения
в учреждениях Донецкой Народной
Республики», п. 1 якого зобов’язує «организовать преподавание, обучение и
воспитание в учреждениях образования
всех уровней, типов и форм собственности на русском языке» [11]. Подібне
ж розпорядження про русифікацію освіти в «ЛНР» видала і Л. Лаптєва. Одначе
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цей «перехід», який вимагатиме повної
заміни всіх навчальних програм з усіх
дисциплін, усього методичного забезпечення, усіх підручників, у 2014 р. навіть
ініціаторами його сприймався більше як
риторична декларація, ніж як розроблений план конкретних дій. Узяти хоча б
проблему із забезпеченням російськими
підручниками, які мали б замінити українські: ДНРівський «міністр» І. Костенок
початком 2015 р. вимушений був зізнатися, що середні школи «ДНР» забезпечені
російськими підручниками менш ніж на
1%. І навіть регулярні доставки т.зв. «гуманітарними конвоями» російської підручникової та методичної літератури
ситуацію не вирішували. Продовжуючи
сподіватися на «братскую помощь» Росії («На сегодняшний день мы получили
более 2,2 тысяч учебников, а требуется
2,2 миллиона штук. То есть у нас есть
примерно 0,1% от необходимого количества. Но литература продолжает поступать» [12]), І. Костенок водночас заявив,
що українські підручники не будуть тотально вилучені: «Учебно-методологический совет при Минобрнауки ДНР»
мав перевіряти зміст наявних у «республіці» українських підручників на предмет їхньої відповідності новим вимогам
(певно, як і в незабутні сталінські часи,
з книжок просто виривалися сторінки
з «ідеологічно шкідливим матеріалом»).
Зрозуміло, що вести з таким підходом
мову про якусь якість освіти – безсенсово. У «ЛНР» ситуація у 2014 р. лишалася
ще гіршою – переважно з огляду на те,
що тамтешнє «Міносвіти» очолювала
абсолютно не компетентна Л. Лаптєва,
садистичні нахили та нестримна жадоба збагачення якої викликали обурення
навіть у середовищі самих сепаратистів [13].
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Особливу увагу функціонери освітніх відомств сепаратистів звертали на
предметно-змістовий контент навчального процесу. Загальний напрям тут
теж був незмінним – русифікація, і терористи навіть не вважали за потрібне цю тенденцію якось маскувати: «В
свое время мы переучивались с русского языка на украинский, а теперь нам
предстоит та же задача, но с точностью
до наоборот», – заявив 21 листопада
2014 р. І. Костенок в інтерв’ю ресурсу
«Ритмы Евразии» [14]. Українська мова
на контрольованій сепаратистами території у 2014 р. відверто не заборонялася,
проте і в шкільній практиці, і в освітянських документах «народних республік»
повсякчас підкреслювалася соціальна
пріоритетність російської мови і незрівнянно нижчий порівняно з нею статус української. У документі освітнього
відомства «ДНР» під назвою «Рабочие
учебные планы на 2014 – 2015 учебный
год» збільшення кількості годин на викладання російської мови декларувалося чи не в кожному пункті (залежно від
типу шкіл «русский язык» отримував
від однієї до трьох з половиною додаткових годин щотижнево: збільшення
відбувалося за рахунок «вариативной
части Типового учебного плана»). У
тих нечисленних українських школах,
які ще залишилися у 2014 р., введене
обов’язкове вивчення російської мови;
назагал беручи, як наголошується у датованому 10 листопада 2014 р. «Зверненні донецьких учителів до Українського
народу», вже саме викладання чи використання в школі української мови
сприймалося ДНРівцями як провокація [15]. Ситуація з українською мовою
в «ЛНР» протягом першого року російсько-української війни була ще гіршою:
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в українських за статусом школах Луганська мову Шевченка і Франка дозволяли
вивчати лише протягом одного уроку на
тиждень, до того ж називався цей предмет симптоматично – «иностранный
язык» [16]. І йшлося не про одну лише
мову, а про системне нищення в дискурсі шкільної освіти усіх «маркерів»
українознавства. У шкільних програмах
«ЛНР» з 1 січня 2015 р. повністю вилучено курс історії України (Л. Лаптєвій
не до вподоби було, що він «сильно пропитан национализмом» [17]), замінивши
його предметом «История Отечества» –
вочевидь, російського, з певною луганською «специфікою». У школах «ДНР»
українська історія формально тоді ще не
заборонялася, проте методичні рекомендації тамтешнього «Минобразования»
наполегливо радили вчителям замінити
її «другим базовым курсом». Замість географії України у тій-таки «ДНР» введено
з 2015 р. предмет «География родного
края», з курсу правознавства прибрано
Конституцію України та інші основні закони [15], предмет «Я і Україна» (4 кл.)
мав бути замінений курсами «Природоведение» та «Обществоведение», з курсу
«Я у світі» (3 кл.) усувалися усі українознавчі аспекти, які замінялися «материалом курса «Донеччиноведение», з
курсу української літератури вилучалися стрілецькі пісні, драма Лесі Українки «Бояриня», вірш В. Сосюри «Любіть
Україну!», поезії В. Голобородька «Наша
мова» і «Ми йдемо» [18] – перелік можна
продовжувати і продовжувати…
Утворений у такий спосіб ідеологічний вакуум заповнювався препарованим за московськими взірцями «православием», впровадженню якого в
освітній простір «народними республіками» приділялася особлива увага (ст. 9
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«Конституции ДНР» під цим оглядом
пафосно проголошує: «В Донецкой Народной Республике первенствующей и
господствующей верой является Православная вера (Вера Христианская Православная Кафолическая Восточного
Исповедания), исповедуемая Русской
Православной Церковью (Московский
Патриархат). Исторический опыт и
роль Православия и Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
признаются и уважаются, в том числе,
как системообразующие столпы Русского Мира» [19]). Різні варіанти курсів на кшталт «Основы православной
культуры» апробувалися на школярах і
студентах як своєрідний замінник державної ідеології «ЛНР» та «ДНР». В обох
«республіках» ситуація розвивалася в
одному і тому ж напрямі, проте не можна не відзначити, що саме ЛНРівський
«міністр» Л. Лаптєва найбільш завзято
демонструвала відданість «лінії партії»,
зініціювавши термінове створення при
Луганському університеті «Педагогического центра имени преподобного
Серафима Саровского». Його завдання – готувати викладачів православ’я
в школах «ЛНР». А їх потрібно багато,
адже з 2015 р. курс «Основы православной культуры» обов’язковий для всіх
шкіл «республіки». Показовий факт: незважаючи на те, що відповідний структурний підрозділ «Правительства ЛНР»
має назву «Министерство образования,
науки и культуры», у Луганській середній школі №16, наприклад, учням на початку 2015 р. видавали табелі успішності
з написом «Министерство образования,
науки и религии ЛНР» [20].
Яким же впродовж першого року
російсько-української війни було ставлення до таких «новацій» учителів на
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підконтрольних сепаратистам територіях? Відповідаючи на це запитання, треба
обов’язково враховувати, що «ЛНР» та
«ДНР» і за формою, і за суттю є терористичними організаціями, які всіх незгідних зі своєю політикою переконують не
аргументами, а вогнепальною зброєю.
Фактів на підтвердження цього – безліч: у січні 2015 р., наприклад, «глава
ДНР» Захарченко прийшов на зустріч із
представниками трудових колективів та
профспілок у супроводі автоматників,
предметно демонструючи у такий спосіб,
що чекає на опонентів його політики [21].
Терор поширюється і на педагогів: у цитованому вже «Зверненні донецьких
учителів до Українського народу» від 10
листопада 2014 р. наводиться, серед інших, і такий кричущий приклад: «…за
доносом батьків учнів був затриманий
учитель історії одного з донецьких навчальних закладів, уся провина якого
полягала в тому, що він не зняв портрети
українських діячів у навчальному кабінеті та чесно викладав свій предмет... У підвалі колишнього СБУ він був підданий
тортурам, визволити його вдалося лише
за три дні завдяки втручанню представників ОБСЄ. Про приблизну кількість
зниклих у Донецьку людей може свідчити той факт, що на сайті голови міста
О. О. Лук’янченка їхні фотографії змінюються кілька разів на день. І так кожного
дня з’являються все нові й нові зниклі!
Як правило, ці люди протягом двох тижнів зазнають знущань і важкої фізичної
роботи: розбирають завали зруйнованих
будівель, риють окопи, ховають убитих.
Зранені й змучені, вони згодом повертаються додому…» [15]. Тож пряма і публічна підтримка України на сепаратистських територіях для педагогів упродовж
2014 р. була просто не можливою, проте

№2 (59) 2016

13

АКТУАЛЬНЕ УКРАЇНОЗНАВСТВО
можливими – і під певним оглядом дієвими – поставали інші форми опору.
Насамперед – відвертий саботаж вимог
і розпоряджень функціонерів «ЛНРДНР», який виявляється у небажанні
вчителів ставати елементом машини сепаратистської пропаганди. Якщо порівняти сепаратистські інформаційні ресурси (найпоказовішими під цим оглядом у
2014 р. були сайти «Информационного
агентства «Новороссия» [22] та однойменного інформаційного офіціозу терористів – газети «Новороссия» [23]) із
сайтами середніх шкіл, які функціонують
у «народних республіках», то впадає в очі
разюча різниця: у першому випадку вся
риторика базувалася на антиукраїнській
істерії («хунта», «каратели» – ця лексика
для них звичайна, як звичайні і панегірики Путіну, керівництву та бойовикам
«народних республік»), у другому – маємо підкреслену відсутність подібного
«контенту». На сайтах шкіл Донецька,
наприклад, упродовж 2014 р. практично не «активувалася» абревіатура «ДНР»
(часто там використовувалося словосполучення «Донецкая область», що було
вже прямим викликом самопроголошеній «ДНР»), відсутніми були там і хвалебні матеріали про терористів та їхніх
ватажків разом з обов’язковою в «ДНР»
антиукраїнською істерією. Більше того, у
2014 р. деякі донецькі школи активували
на своїх сайтах «кнопки» інформаційних ресурсів Міністерства освіти і науки
України та видавництва «Педпреса» [24],
в їхньому інформаційному контенті залишалися матеріали про перемоги їхніх
учнів на всеукраїнських конкурсах, зокрема і патріотичного спрямування [25],
інформували сайти і про засідання методичних об’єднань учителів [26], які відбувалися на базі середніх шкіл (те, що
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педагоги на теренах всевладдя «ДНР»
відважувалися на проведення таких засідань – надто показово). Симптоматично,
що навіть у документах «Министерства
образования и науки ДНР» переважала
у 2014 р. лексика офіційно-ділового стилю – без шквалу антиукраїнської істерії,
яка – і це вже очевидно – педагогами
просто не сприймалася.
Чи намагалися чиновники освітніх
«міністерств» сепаратистів вплинути
у той час на ситуацію і домогтися-таки
лояльності вчителів? Звичайно, проте
так само симптоматично, що вимушені були вони діяти, спираючись насамперед на «силовий ресурс»: ідеться про
т.зв. «уроки мужества», які за прямим
наказом сепаратистського керівництва
проводилися, починаючи з осені 2014 р.,
у школах. Фактично це політінформації,
на яких учнів закликали бути лояльними до Росії і Путіна, проте проводити їх
доручали зазвичай не вчителям, а бойовикам [27] або шовіністично налаштованим священикам. На прикладі впроваджуваного у процес середньошкільної
освіти «ДНР» предмета «Защита Отечества» (як наголошував «отдел образования Енакиевского городского совета»,
саме він «в условиях сложившейся ситуации на Донбассе» покликаний відіграти
«ведущую роль в выстраивании системы
ценностей подрастающего молодого поколения» [28]) з особливою виразністю
простежується намагання ватажків терористів подолати опір учительства і
нав’язати-таки йому свою ідеологію.
Отже: реальною метою тут була підготовка кадрового резерву для бойовиків; потреба ця ставала тим більше
актуальною, що, за повідомленнями
навіть російських ЗМІ, місцеві жителі
вже влітку 2014 р. не виявляли масового
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бажання воювати, а тим більше – помирати за «Новороссию». Звідси постала
необхідність розробки відповідних ідеологічних мотивацій, і школа виявилась
предметом особливої уваги: наприклад,
ще 6 листопада 2014 р. «Министерство
молодежи и спорта» та «Министерство
образования и науки» «ДНР» провели
інструктивну нараду на тему «Военнопатриотическое воспитание молодежи» [29]. Предмет «Защита Отечества»,
безсумнівно, покликаний був внести
системність у рекрутування поповнення
для «ополчения», одначе в реальності
ні вчителі, ні учні на теренах «ДНР» не
мали бажання пов’язувати свою долю з
озброєними бандами. Тож розроблені
«Министерством образования и науки
ДНР» методичні рекомендації покликані були вирішити подвійне завдання:
впровадити-таки курс у шкільну практику і водночас не відлякати вчительство
відвертим декларуванням поставленої
мети. Характерно, що в цьому документі
жодного разу не згадувалася абревіатура
«ДНР», а поняття «защита Отечества»
так само не містило виразно антиукраїнських конотацій. Відсутня там була і
риторика про «киевскую хунту». Взагалі, цей «предмет» вперто маскувався
під військово-патріотичний курс «Захист Вітчизни», який опановують діти
в українських школах: у методичних
рекомендаціях ДНРівських чиновників
наголошувалося, що «изучение курса
будет осуществляться по учебной программе «Защита Отечества» (авторы
В. М. Мелецкий, А. М. Бахтин и др.)» [28]
(йдеться про програму, затверджену Міністерством освіти і науки України у
серпні 2009 р.). Так само рекомендувалися там і відповідні українські підручники (хоча могли б рекомендуватися і
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російські – завезти їх «гуманітарними
конвоями» не становило жодної проблеми). Завдання навчального курсу
окреслені у максимально розпливчастих
і неконкретних виразах: «…подготовка
молодежи к защите жизни и здоровья,
обеспечению собственной безопасности
и безопасности людей в чрезвычайных
ситуациях мирного и военного времени;
подготовка молодежи к военной службе
в армии, других воинских формированиях, выполнение воинского долга в запасе» [28]. Про яку армію йдеться? Якщо
про «Армию Новороссии», то чому б
про це прямо не зазначити? При цьому
акцентувалося на «гуманистической составляющей» предмета – так, ніби йшлося про групу благодійників-волонтерів, а
не про терористичне угруповання.
Очевидно, що на зламі 2014 – 2015 рр.
перед «Министерством образования и
науки ДНР» окреслилося головне завдання: у якийсь спосіб впровадити «Защиту
Отечества» у школи, не відлякавши при
цьому освітян. Бо, зрозуміло, читати його
покликані були не вчителі шкіл, яким не
надто довіряли терористи, а «военруки»,
набрані з числа місцевих «ополченцев»
(у грудні 2013 р. «глава ДНР» Захарченко
заявив, що такі уроки повинні вести поранені бойовики [30]). Вони мали стати
не зайшлими гостями на «уроках мужества», а повноправними членами педагогічних колективів. Саме на цих «політруків» і покладалося завдання привести
школи до повної лояльності «ДНР», адже
у перший рік російсько-української війни, за небагатьма винятками, педагоги
на теренах, підконтрольних «народним
республікам», не мали жодного бажання
агітувати старшокласників іти в окопи і
помирати за особисті інтереси Захарченка та Пушиліна.
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Специфіка ситуації з функціонуванням середньої шкільної освіти на підконтрольних «ЛНР» та «ДНР» територіях
упродовж першого року російсько-української війни полягала у тому, що лише про цей сегмент освітнього простору
можна було говорити як про реально існуючий. Звичайно,
у «народних республіках» формально продовжувала натоді
існувати і вища освіта (терористичні ватажки не відмовляли
собі у задоволенні попіаритись на темі «университетов в
ЛНР и ДНР», організовуючи «встречи с преподавателями и
студентами»), але дійсність переконувала: стан справ у цій
царині — катастрофічний.
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Анотація. У статті аналізуються теорії ранньосередньовічного походження українського народу у дослідженнях сучасних українських науковців. На думку більшості вітчизняних дослідників, етногенез українців розпочався у середині І тис. н.е., а саме у V – VII ст.
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Питання походження народу й визначення історичної епохи, в якій сформувалися основні риси, що визначають його як окремішню етнокультурну
спільноту, і нині зберігають наукову
актуальність. Особливо важливими ці
питання є нині, коли нація намагається
відстояти свою окремішність і самобутність та припинити зазіхання з боку інших держав.
Наявність значної кількості наукових праць з проблеми українського етногенезу спричинила необхідність всебічного опрацювання цих досліджень.
Аналіз різних версій українського етногенезу допоможе широкому загалу
громадськості орієнтуватися у великій
кількості наявних наукових історіографічних джерел з проблематики українського етногенезу.
Однією із перших у науковому просторі незалежної України з’явилася праця М. Брайчевського «Конспект історії
України» (1993), в якій, окрім суто української новітньої історичної концепції,
він виклав власне бачення проблеми походження українського народу.
На думку дослідника, етногенез −
одна з найскладніших проблем стародавньої історії. Тривалий час поширеною була так звана індоєвропейська
концепція з її уявленням про прамову,
пранарод і прабатьківщину, а процес етногенезу уявлявся як послідовний поділ
пранароду – носія певної прамови – унаслідок розселення за межі первісної прабатьківщини [2, с. 24].
У радянській довоєнній історіографії індоєвропейській теорії було протиставлено «нове вчення про мову»
академіка М. Марра, яке, однак, зазнало нищівної критики в 1950 р. [2, с. 24].
Його суть полягала в тому, що замість
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руху від початкової єдності до множинності стверджувався протилежно спрямований рух – від первісної множинності до консолідованої єдності – методом
злиття, схрещення, інтеграції. Спільною
помилкою обох концепцій, відзначає
М. Брайчевський, було ототожнення
процесу глотогенезу (виникнення мов) і
етногенезу (утворення народів), які хоча
і пов’язані, але майже ніколи не збігаються, що зумовлює потребу чітко розрізняти поняття мовних і етнічних предків. Що ж до механізму розвитку етносів,
М. Брайчевський вважав, що в етногонічному процесі диференціація й інтеграція
діалектично поєднувалися, тому зводити
всю складність до однієї якоїсь лінії – небезпечно і нефахово [2, с. 24–25].
Етногенез
українського
народу
М. Брайчевський пов’язує з проблемою походження слов’ян, які вже від
рубежу нової ери виступають у писемних джерелах під назвою венедів. Їм
відповідають археологічні пам’ятки
зарубинецької і пшеворської культур
(ІІ ст. до н.е. – ІІ ст. н.е.), що охоплюють
верхню частину басейну Одри, майже
всю Надвіслянщину, Середню та Верхню Наддніпрянщину, Верхню Надбужанщину, а в басейні Дністра у той же
час жили племена липицької культури, з
якими пов’язують, зокрема і Птоломей,
найдавніші згадки етноніма «слов’яни».
У ІІ ст. н.е. у південній (лісостеповій)
частині Східної Європи формується велика східнослов’янська група племен,
яка в пізньоантичних джерелах має назву «анти», що разом із спорідненими
склавинами займали величезні простори
від Грону й Верхньої Одри на заході до
Сейму на сході, саме на цій території в
ІІ – на початку VII ст. існувала черняхівська культура [2, с. 33–34].
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Наприкінці ХІХ ст. М. Грушевський
висловив гіпотезу, що термін «анти» є тогочасною назвою українців. З цього приводу М. Брайчевський зауважив, що це
твердження виглядає цілком правдоподібним, але потребує певного уточнення.
Зокрема, на його думку, безпосередніми
предками українців були не тільки племена черняхівської культури, а й населення
Полісся – пізніші деревляни та сіверяни,
тому ставити знак рівності між антами й
сучасним українським народом не можна – «це б означало спрощення дійсного
етногенічного процесу» [2, с. 34].
Власну концепцію походження українського народу М. Брайчевський сформулював так: «Етнічний розвиток Русі
йшов за схемою: анти – початкова Русь
V–VII століть – Київська Русь ІХ–ХІІІ
століть. У першій половині ХІ століття
від спільного стовбура відгалужується
білоруська етнічна спільнота. Головною
основою її були Полоцька земля, а також
Псков та Смоленськ. У середині та ІІ половині ХІІ століття визначилася російська спільнота, територіальним ядром
якої стали Суздальська і Ростовська землі. Генетичною базою формування українського народу залишався отой первісний загальноруський стовбур» [2, с. 52].
М. Брайчевський розкритикував
так звану концепцію єдиної давньоруської народності1, що стала науковим
1
Більш докладно про концепцію давньоруської
народності та її наукову критику див. у працях:
Залізняк Л. Л. Давньоруська народність: імперський міф чи історична реальність // Пам’ять століть. – 1996. – № 2. – С. 2–14; Залізняк Л. Українці:
витоки та історичні долі. – К.: Темпора, 2011. –
С. 143–200; Залізняк Л. Стародавня історія України. – К.: Темпора, 2012. – С. 355–377; Плохій С.
Походження слов’янських націй: домодерні ідентичності в Україні, Росії та Білорусі / Сергій Плохій / Авторизований переклад з англійської. – К.:
Критика, 2015. – 432 с.
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підґрунтям для пізньосередньовічної
конценції походження українського народу, яку в радянські часи був змушений
пропагувати і сам дослідник. Учений наголошував, що теза про розпад давньоруської народності внаслідок феодальної
роздробленості (яка певного часу набула
популярності в українській історіографії) та гіпотеза про абсолютну етнічну
єдність східного слов’янства, нібито розбиту лише монгольською навалою, є неприйнятними [2, с. 51]. «Основною помилкою обох концепцій було те, – писав
М. Брайчевський, – що вони розглядали
формування трьох східнослов’янських
народів як акт єдиної дії; як розпад початкової загальноруської спільноти. У
дійсності той процес не означав зникнення первинної Русі з історичного
кону. Він мав складний діалектичний
характер, у якому перепліталися як диференціаційні, так і інтеграційні тенденції» [2, с. 51–52].
Всебічно аналізує проблему етногенезу українського народу й відомий
український вчений Л. Залізняк. Він
намагається визначити реальний вік
українського етносу, використовуючи
для цього методи різних наук. Зокрема,
в одній із перших своїх праць з проблематики українського етногенезу «Походження українського народу» (1996),
виданій у серії «Бібліотека українця»,
вчений для визначення часу народження українського етносу пропонує використовувати методику археологів для
встановлення віку міст. Він зазначає, що
в археології історію міста починають не
з появи перших людей на його території, а «з поселення, безперервний розвиток якого призвів до постання даного
міста» [5, с. 56]. Тобто, зауважує вчений,
«за цією методикою часом народження
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якогось народу можна вважати період, з
якого простежується безперервний і поступальний розвиток його головних етновизначальних ознак» [5, с. 56].
У праці «Походження українського
народу» Л. Залізняк виділяє чотири концепції походження українців: пізньосередньовічну, києворуську, ранньослов’янську і трипільсько-арійську [5, с. 3].
Пізніше він пише лише про три головні
версії походження українського народу:
трипільсько-арійську, ранньосередньовічну та пізньосередньовічну [9, с. 223;
10, с. 12; 11, с. 13]. Автор докладно аналізує всі концепції і подає широку історіографічну довідку про створення та
розвиток кожної з них [12, с. 355–401;
11, с. 11–296]. Найбільш переконливою
та науково аргументованою він вважає
ранньосередньовічну версію походження українців, адже вона відповідає вже
згаданим загальним закономірностям
етногенезу в помірній смузі Європи [10,
с. 33; 12, с. 389]. Узгоджуючи етногенез
українців з цими універсальними законами, Л. Залізняк зазначає: «...безперервність етнокультурного розвитку на українських етнічних землях між Карпатами,
Прип’яттю та Київським Подніпров’ям,
як і на землях інших великих європейських етносів, що знаходилися в зоні
впливу Римської імперії, простежується
з раннього середньовіччя, а саме з кінця V ст. Дані археології, мовознавства,
антропології, письмові джерела переконливо свідчать про тяглість, неперервність розвитку в Північно-Західній
Україні одного етнічного організму від
дулібів, склавинів та антів до сучасних
українців» [11, c. 265]. Вчений наголошує, що археологічними відповідниками склавинів була празька культура (V–
VII ст.), а антів – пеньківська культура
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V–VII ст. [8, c. 390–397]. Ці культури
трансформувалися в праукраїнські літописні племена волинян, деревлян, полян,
білих хорватів, уличів, тиверців Північно-Західної України (лука-райковецька
культура VIII—IX ст.) [8, c. 400–404]. На
думку дослідника, саме лука-райковецька культура стала безпосереднім генетичним підґрунтям Південної Русі, людність
якої складалася з 7 споріднених праукраїнських літописних племен, які на кінець
X ст. почали активно інтегруватися у відносно єдиний руський народ [11, с. 265].
Цей новий середньовічний етнос і створив потужну Києво-Руську державу, яка
дуже швидко трансформувалася в ранньосередньовічну імперію та в Х–ХІІІ ст.
здійснила експансію лісових просторів
півночі Східної Європи [7, c. 2–13]. А
вже «внаслідок колонізації праукраїнським Києвом балтських та фінських
племен лісової смуги Східної Європи
постали молоді балто-руські (білоруси,
псково-новгородці) та фіно-балто-руські (росіяни) етноси» [9, с. 238 ].
У дослідженні «Походження українців очима науковців, політиків та фантастів» (2007) Л. Залізняк стверджує, що
етногенез українців відповідає універсальним законам етнічного розвитку
європейських народів та підпорядковується «… загальновизнаним сучасною
європейською етнологією засадничим
принципам етнічної історії середньовічної Європи» [9, с. 237], до яких вчений
відносить такі:
«1. Методологічний підхід до етносів
як етнокультурних організмів, що в певний час народжуються, проходять життєвий цикл і неминуче дезінтегруються,
розчиняючись серед сусідів.
2. Вік етносу визначається ретроспективно, шляхом встановлення за
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допомогою різних дисциплін (історія,
археологія, мовознавство, етнографія,
антропологія тощо) початку безперервності етнокультурного розвитку конкретного народу.
3. Переважна більшість європейських народів, які мешкають у зоні культурно-історичного впливу Римської
імперії, народилися в ранньому середньовіччі у V–VII ст.
4. Племінний етап розвитку європейських етносів почався на зорі середньовіччя і закінчився в ІХ–Х ст. їх консолідацією у власних державах .., які нерідко
поширювалися на етнічні території сусідніх народів, набуваючи форм середньовічних імперій.
5. У відсталих провінціях імперій у
процесі їх колонізації метрополією зароджувалися молоді постімперські етноси. Вони виникали внаслідок синтезу
місцевих традицій з мовно-культурним
комплексом імперського народу-завойовника і починали власне історичне
буття з моменту відокремлення від імперії» [9, с. 237].
У праці «Походження українців: між
наукою та ідеологією» (2008) Л. Залізняк,
використовуючи дані різних наук, переконливо доводить необхідність аргументованого наукового підходу до вирішення проблеми українського етногенезу,
уникнення зайвої політизації питання
та «історичної міфотворчості» [10, с. 31].
Зокрема, він зазначає, що «перш ніж говорити про історичні витоки українського народу, слід визначити, що маємо на
увазі під поняттям «народ» і як етнологи
визначають вік конкретних етносів» [10,
с. 10]. Він стверджує, що для встановлення часу появи українського етносу треба визначити його найголовніші ознаки
і простежити, як далеко в минуле сягає
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комплекс цих ознак. Цими основними
ознаками автор, як і більшість сучасних
дослідників, вважає мову, культуру, темперамент, характер, антропологічний
тип, самосвідомість, специфічні форми
господарювання. Але науковець зазначає, що «… суть етносу визначає саме
комплекс різноманітних ознак, а не
окремі його елементи [...] Кожен з таких
елементів окремо може входити до культурних комплексів багатьох народів, але
всякому народу властива своєрідна і неповторна комбінація цих культурних
ознак» [10, с. 10–11]. Отже, автор робить
такий висновок: «Етнос народжується
тоді, коли формується кістяк його етнічного комплексу, а не окремі елементи»,
ігнорування цього факту «… призводить
до появи різноманітних екзотичних концепцій етногенезу» [10, с. 11].
Ще одну помилку у визначенні віку
українського етносу Л. Залізняк бачить
у неспроможності дослідників розмежувати конкретний визначений етнос
від його попередників, бо головним етновизначальним елементом для всякого
етносу є тяглість його етнокультурного
розвитку, тобто наявність усього комплексу етнокультурних ознак протягом
достатньо тривалого часу. Отже, «культурно-історична безперервність розвитку конкретного етносу – визначальний
показник його віку й часу зародження…» [12, с. 390].
Таким чином, у своїх працях Л. Залізняк обґрунтовує узгодженість ранньосередньовічної концепції походження українців з універсальною схемою
етногенезу великих європейських етносів та схемою етногенезу східних слов’ян
М. Грушевського. Якщо М. Грушевський
вважав антів безпосередніми предками українського народу, то Л. Залізняк
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переконаний, що ними були саме склавини, а анти лише згодом долучилися до
цього процесу. За Л. Залізняком, українська етногенетична періодизація має такий вигляд: етногенез українців розпочинається з кінця V ст.; далі – склавини
і частково анти (V – VІІ ст.); літописні
племена волинян, деревлян, полян, білих хорватів, уличів, тиверців (VIII –
IX ст.); руський народ (праукраїнці)
(ІХ – ХІІІ ст.) й українці (ХІV – ХХІ ст.).
Процеси становлення, історичного
розвитку та розселення слов’ян, а також
зародження й формування українського
та інших слов’янських народів розкриваються у монографії «Походження українського народу» (2002 р.) відомого українського археолога В. Барана, написаній
у співавторстві з Я. Бараном. Головним
завданням автори вважають вивчення
на основі археологічних джерел проблем формування слов’янських етнокультурних груп на території Східної та
Центральної Європи. Основна увага дослідників спрямовується на розкриття
історичних витоків українського етносу, які, на їхню думку, сягають раннього
середньовіччя, та на визначенні місця
українського народу серед інших народів Європи.
Схематично етногенез українського
народу, за В. Бараном, можна зобразити
так:
І. Слов’яно-венедський період (рубіж ер – ІV–V ст.).
1. Зарубинецька культура (слов’янські елементи) (ІІІ–І ст. до н. е. – І ст. н.е.).
2. Пізньозарубинецька культура –
наступниця зарубинецької (І–ІІ ст. н. е.).
3. Волино-Подільська культура.
Утворилася як синтез пам’яток Зарубинецької, Пшеворської та в деякій мірі
Липицької культур (І–ІІ ст. н. е.).
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4. Черняхівська культура (слов’янські
елементи). Утворилася на основі синтезу
пам’яток Волино-Подільської та Пізньозарубинецької культур (ІІ–V ст. н. е.).
5. Київська культура. Утворилася на
основі пізньозарубинецьких пам’яток у
синтезі з пшеворськими (кінець ІІ – початок ІІІ – середина V ст. н. е.).
ІІ. Раннє середньовіччя – V–VII ст. н. е.
1. Празько-Корчацька культура
склавинів. Утворилася на основі слов’янських елементів Черняхівської культури, можливо, у незначній мірі і Пшеворської (V–VII ст. н. е.). Саме склавини
стали ядром формування українського
народу.
2. Пеньківська культура антів утворилася на основі слов’янської частини
Черняхівської культури Лівобережжя
типу Хлопкова-Боромлі та елементів Київської культури (V–VII ст. н. е.).
Інтеграція склавинів та антів у ранньому середньовіччі після Великого розселення слов’ян приводить до утворення
окремої етнокультурної спільноти, що
пізніше отримала назву української.
ІІІ. Слов’яни напередодні утворення
Київської Русі VIII–Х ст.
1. Райковецька культура – наступниця Празько-Корчацької культури (дулібо-волинський племінний союз, у який
входили племена волинян, деревлян, полян, уличів, тиверців, хорватів).
2. Роменська культура склалася на
основі пеньківських старожитностей
антів у поєднанні з пам’ятками Празько-Корчацької, Колочинської та Райковецької культур. Ця культура охоплювала плем’я сіверян.
Етнокультурний симбіоз Райковецької та Волинцівсько-Роменської культур
стає основою формування українського
народу, коріння ж процесу зародження
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українців сягають пізньоримського та
ранньосередньовічного часів.
ІV. Доба Київської Русі та період після її розпаду. Завершення формування
українського народу.
А тепер більш докладно розглянемо
та проаналізуємо цю схему. Розпочнемо з цитати самого В. Барана, у якій він
наголошує: «Наукові пошуки старожитностей, що належали б предкам слов’ян,
у культурах неоліту, енеоліту, доби бронзи, або навіть раннього заліза поки що
можуть бути виражені як ймовірні гіпотези» [1, c. 243]. Спроби назвати ті чи
інші археологічні культури первісності
слов’янськими, а то й протоукраїнськими, вчений оцінює як «… тимчасовий
спалах романтизму, викликаний відродженням української державності» [1,
c. 243]. В. Баран зазначає, що виразні
слов’янські елементи вдалося почасти
виділити лише в культурах рубежу ер:
Зарубинецькій (ІІІ до н.е. – І ст. н. е.) та
Пшеворській (рубіж ер – V ст. н. е.). Елементи слов’янської матеріальної культури були основними при наявності ще
балтських та германських у зарубинецьких пам’ятках на території України та
Білорусії, у пшеворських старожитностях на території Польщі вони займали
незначне місце поряд з основними германськими та кельтськими. У І ст. н. е.
Зарубинецька культура трансформується в Пізньозарубинецьку на Подніпров’ї.
Елементи Зарубинецької культури разом
з елементами Пшеворської та Липицької
культур у Подністров’ї утворюють Волино-Подільську групу пам’яток, тобто у другій половині І ст. та у ІІ ст. н. е.
праслов’яни на території України представлені пізньозарубинецькими та волино-подільськими старожитностями.
Далі слов’янські елементи знаходимо у
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Київській культурі, яка формується в
ІІІ ст. н. е. на основі пізньозарубинецьких пам’яток і пшеворських старожитностей та в синкретичній Черняхівській
культурі, слов’янський компонент якої
сформувався на основі синтезу пам’яток
Волино-Подільської та Пізньозарубинецької культур (датується ІІ–V ст. н. е.).
Це підтверджується і писемними джерелами. На території Південно-Східної Європи, де римські автори І ст. н. е.
Пліній Старший, Тацит і Птоломей серед інших племен називають венедів.
З ними можна пов’язати пам’ятки Зарубинецької, Пізньозарубинецької, Волино-Подільської, Київської та частини
Черняхівської культур. Зі зникненням
цих культур на території України закінчується венедський період у розвитку
слов’ян. Наступає раннє середньовіччя,
представлене слов’янськими пам’ятками
V–VII ст. Археологія для V–VII ст. знає
принаймні три слов’янські культури:
Празько-Корчацьку, Пеньківську і Дзєдзіцьку. Празько-Корчацька культура
утворилася на основі слов’янських елементів Черняхівської культури. Підґрунтям Пеньківської культури були
як слов’янські групи Черняхівської, так
і пам’ятки Київської та Черняхівської
культур. Основою Дзєдзіцької культури
були слов’янські старожитності Пшеворської культури. Ареали цих культур відповідають регіонам, де писемні
джерела VI–VII ст. (Йордан, Прокопій
Кесарійський, Маврикій) розміщують
відповідно склавинів, антів та венедів.
Зокрема, Йордан у «Гетиці» впевнено
пов’язує сучасні йому племена склавинів
та антів з венедами, про яких згадують
римські автори І–ІІ ст. Це твердження
визначає праслов’янську належність венедів. Слов’янська матеріальна культура
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всіх описаних старожитностей досить
чітко відрізняється від неслов’янських
сусідніх культур. Разом з тим уже на ранніх етапах виокремлюються пам’ятки
різних слов’янських груп: венедів, склавинів, антів. Ці групи різняться притаманними тільки їм специфічними
рисами, що дає можливість розглядати
їх як окремі культури, специфіка яких
проявляється в характері житлових будівель, поховальному обряді, кількісному співвідношенні різних типів посуду.
В. Баран зазначає, що «кожна із представлених культур до великого розселення слов’ян характеризує окремі
групи східного, південно-східного і західного слов’янства» [1, c. 163]. Вчений
стверджує, що «такі значні археологічні
культури, як Празько-Корчацька, котра
належить склавинам, Пеньківська, залишена антами, Дзєдзіцька, що зберегла
в ранньому середньовіччі традиції привіслянських венедів на території Середньої і Північної Польщі, представляли
вже не окремі племена, а слов’янські
племінні союзи, особливо після великого слов’янського розселення. У них ми
вбачаємо зародження основ майбутніх
слов’янських народностей, у тому числі
української, на обох берегах Дніпра Лісостепової України» [1, c. 164].
Отже, підсумовує вчений, «унікальність ранньосередньовічних слов’янських старожитностей V–VII ст. полягає [...] в тому, що вони, з одного боку,
уможливлюють ретроспективне виділення слов’янського етнографічного
компонента в попередніх синкретичних
культурах першої половини І тис. н. е.,
а через них – у більш ранніх». З іншого боку, вони «… становлять підґрунтя, з якого виростають всі наступні
слов’янські культури, що репрезентують
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уже ті слов’янські племінні групи і союзи V–Х ст., у середовищі яких зароджуються ембріони сучасних слов’янських
народів» [1, c. 309]. «Доленосною подією для всіх слов’янських народів» [1,
c. 192] вчений називає велике розселення слов’ян, яке відбулося в V–VII ст., та
зауважує, що історичне значення великого розселення слов’ян ще недостатньо
оцінене істориками та археологами, бо
саме «велике розселення слов’ян у V–
VII ст. стало основою їх перерозподілу
на східних, західних і південних і започаткувало процеси подальшої їх диференціації в межах кожної із згаданих
груп. У VIII–Х ст. не існувало ні східної,
ні західної, ні південної слов’янської
етнічної спільності, а були східні, західні й південні слов’янські племена або
їх союзи. Тому кожен із сьогоднішніх
слов’янських народів управі шукати свої
витоки в середовищі тих історичних подій, що відбувалися на просторах Східної і Середньої Європи в епоху великого
розселення народів» [1, c. 204].
У VIII–Х ст. на території України
відомі дві археологічні культури. Це
Райковецька культура, яка виникає на
Правобережжі від Дніпра до Вісли і
від Прип’яті до Карпат і Буковини на
основі Празько-Корчацької культури
склавинів, та Волинцівсько-Роменська
культура, яка виникає як результат поєднання елементів Пеньківської, Празько-Корчацької культур та впливів Райковецької культури на Дніпровському
Лівобережжі. Таким чином, усі племена
VIII–Х ст., які називає головне історичне
джерело того періоду «Повість минулих
літ», написане монахом Києво-Печерської лаври Нестором, на Правобережжі
Дніпра вписуються в межі Райковецької
культури, а лівобережне плем’я сіверян
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виникає на змішаній склавино-антській
основі. Отже, племена склавинів, представлені Празько-Корчацькою культурою, та антів, представлених Пеньківською культурою, «інтегруються і в
межах українського лісостепу та утворюють етнокультурний симбіоз, представлений у VIII–Х ст. Райковецькою
і Волинцівсько-Роменською культурами. Останній стає основою зародження
української народності» [1, c. 310]. Але
початок творення українського народу
вчений відносить саме до ранньосередньовічного часу, «… коли старожитності
склавинів стали підосновою матеріальної культури всіх східнослов’янських
племен межиріччя Дніпра, Дністра і
верхньої Вісли…» [1, c. 311].
Таким чином, за В. Бараном, саме
велике розселення слов’ян у V–VІІ ст.
приводить до виникнення, а потім і до
відокремлення тієї групи східнослов’янських племен, яка в майбутньому
стала основою для утворення українського етносу. Згодом склавини (носії Празько-Корчацької археологічної
культури) та анти (носії Пеньківської
археологічної культури) об’єднуються
й утворюють людність Райковецької і
Волинцівсько-Роменської археологічної
культури, яка стала базою зародження
українців. В. Баран вважає, що український етногенез мав таку періодизацію:
1) слов’яно-венедський період (рубіж
ер – ІV–V ст. н.е.); 2) раннє середньовіччя (V–VІІ ст.); 3) слов’яни напередодні
утворення Київської Русі (VІІІ–Х ст.);
4) Київська Русь та період після її розпаду (кінець Х ст. – початок ХІІІ ст.).
У 2004 р. вийшла книга «Походження українців, росіян, білорусів та їхніх
мов» українського вченого Г. Півторака,
у якій він намагається дати відповідь на
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питання, з якого часу починається історія українців як окремого етносу. Вчений
стверджує, що «визначальним показником часу зародження конкретного етносу з усіма його характерними ознаками,
включаючи й мову, вважається культурно-історична неперервність його розвитку», а головним елементом будь-якого
етносу є саме неперервність етнокультурного розвитку, а не певний постійний набір етновизначальних ознак, бо
етновизначальні елементи матеріальної
та духовної культури, а також мови можуть змінюватися протягом тривалої
історії етносу дуже суттєво, аж до невпізнанності [14, с. 32]. Однак, наголошує
Г. Півторак, «завдяки неперервності розвитку зберігається генетичний зв’язок
між окремими фазами розвитку культури та мови даного етнічного організму
протягом усього його життя» [14, с. 32].
Так, науково доведена та підтверджена
археологічними матеріалами неперервність розвитку матеріальної та духовної
культури простежується на українських
землях лише від VI ст. н. е., за останні
1500 років. Г. Півторак, як і Л. Залізняк,
стверджує, що археологи можуть з цього
часу чітко прослідкувати безперервний
розвиток традицій виготовлення посуду і спорудження житлових будівель
на Середній Наддніпрянщині і Верхній
Наддністрянщині, на Волині та в Галичині [14, с. 33–34]. Усе це, на його думку,
«… є вагомою й цілком достатньою підставою для того, щоб історію українців
як окремого етносу починати, услід за
М. Грушевським і багатьма іншими істориками, від середини І тис. н. е., тобто безпосередньо від розпаду праслов’янської
етномовної спільності» [14, с. 34].
На думку дослідника, слов’яни у
Східній Європі спочатку населяли лише
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територію в межах сучасного українського Полісся та Лісостепу, де у середині І тис. н. е. почав формуватися український етнос. Цю територію після розпаду
праслов’янської етномовної спільності
заселяли хоча й близькі, але все ж таки
різні групи слов’янських племен – більш
численні склавини й менша група антів.
Через це протоукраїнська територія була
неоднорідна і виразно ділилася на два
етнографічно і, можливо, діалектно відмінні масиви: північний і південний. Таким чином, узагальнює вчений, північний масив охоплював Полісся, Волинь,
Наддністрянщину і Прикарпаття та у
загальних рисах співвідносився з територією розселення склавинів. Нащадками ж склавинів були численні племена,
що згодом об’єдналися в племінні союзи
дулібів, волинян, деревлян, дреговичів,
північних полян і частково – сіверян [14,
с. 56].
Також науковець стверджує, що
«південний протоукраїнський етномовний масив» сформувався на початку
VI ст. н. е. в лісостеповій частині Середньої Наддніпрянщини, включаючи
також і середні течії Сули, Псла і Ворскли, й у Надпоріжжі, по Дніпру між
Тясмином і Россю і в Прутсько-Дністровському межиріччі [14, с. 56]. Південний протоукраїнський етномовний
масив співвідноситься, на думку вченого, з пеньківською археологічною культурою, яка проіснувала від VI до кінця
VII ст. н. е. Ареал побутування пеньківської культури досить чітко збігається з територією розселення антів, про
яких розповідають Йордан та Прокопій
Кесарійський. А нащадки склавинів та
антів на кінець VII ст. н. е. вже були на
переддержавному рівні організації суспільства. Союзи племен, які на той час
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створювалися, були, очевидно, тимчасовими конгломератами різних племен або
союзами дружинників різних племен,
що організовувалися під час військових
походів [14, с. 57]. Однак з часом, переконаний вчений, створювалися стабільні
союзи сусідніх племен, які поступово переростали в феодальні князівства. Отже,
«… коли ці князівства увійшли до складу
Київської Русі, повного й остаточного
злиття колишніх союзів племен в один
етнос не сталося, бо люди були міцно
прив’язані до своєї землі традиціями
предків і послідовно зберігали свої етнічні й діалектні особливості» [14, с. 57].
Усі взаємозв’язки і взаємовпливи у той
час відбувалися, на думку Г. Півторака,
на регіональному рівні, тобто перш за
все з сусідніми племенами. Саме тому
разом із консолідаційними процесами
у середині всієї держави значно інтенсивніше відбувалися об’єднавчі процеси
в окремих її регіонах, а саме у Наддністрянщині, Поліссі, Прикарпатті і Волині, у Полоцько-Смоленському регіоні,
Псковсько-Новгородській, а згодом і
Ростово-Суздальській землях [14, с. 57].
Науковець доходить висновку, що
«виникнення окремих східнослов’янських народностей, зокрема й української, відбувалося не внаслідок поділу
так званої давньоруської народності
на три частини, а шляхом консолідації
кількох суміжних і близькоспоріднених
груп східнослов’янських територіальноплемінних об’єднань у компактні культурно-етнографічні масиви» [14, с. 57].
У ході подальшої консолідації цих масивів вони, на думку вченого, переросли в
українську, російську та білоруську народності. Однак «консолідація східнослов’янських територіально-племінних
об’єднань відбувалася не синхронно: як
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свідчать археологічні джерела, різниця
в матеріальній і духовній культурі між
окремими проукраїнськими племінними союзами Півдня почала зникати ще
в переддержавний період у VIII – ІХ ст.,
і в ХІ – ХІІ ст. їхня культура вже становила відносно монолітну цілісність» [14,
с. 57].
Отже, підсумовує Г. Півторак, є усі
підстави вважати, що «… вже на кінець
ХІІ ст. українська народність у тому розумінні, до якого ми звикли ще зі шкільної
лави, в основному сформувалася і мала
дві гілки: галицько-волинську (вона зберегла за собою традиційну назву Русь) і
наддніпрянську, для якої з кінця ХІІ ст.
з’являється назва Україна» [14, с. 58].
Таким чином, згідно з поглядами
Г. Півторака, український етнос почав
формуватися у VІ ст. н. е., в основному
сформувався у кінці ХІІ ст., маючи дві
основні гілки: галицько-волинську (зберегла традиційну назву «Русь») і наддніпрянську (пізніше отримала назву «Україна»). Вчений заперечує існування так
званої давньоруської народності й переконаний, що виникнення самодостатніх
східнослов’янських народів (українців,
білорусів і росіян) відбулося не внаслідок
дезінтеграції давньоруської народності,
а шляхом консолідації етнокультурноспоріднених східнослов’янських територіально-племінних об’єднань у компактні культурно-етнографічні масиви, і
цей процес відбувався не синхронно, а з
певними часовими розбіжностями.
Доктор історичних наук С. Павлюк у
книзі «Походження українського народу» (2006) подає свою концепцію українського етногенезу. Український народ,
вважає він, належить до таких етнічних
спільнот, генетичну і соціальну тяглість
якого можна відраховувати від останніх
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століть до нашої ери [13, с. 31]. А «поступ етнічних спільнот забезпечувався
насамперед злагодженою ендогенною
взаємодією у сукупності із зовнішніми
гео-ландшафтними, а точніше – з біоценозними факторами – клімат, флора, фауна тощо» [13, с. 175]. У цьому контексті
«етногенеза виступає як сукупність історичних, соціокультурних явищ і процесів, біоценозних факторів, які спричинили до утворення етносу» [13, с. 175–176].
В етногенезі вчений виділяє дві стадії:
початкову (етногонічна стадія або етногонія), коли формувалась праетнічна спільнота, і власне етногенез «… як
процес становлення генетично-родинних, соціальних та історично стабільних
утворень, еволюція яких простежується
історично від родів, родів-лінідисів, через племена, племена-чіфдоми до народу
і нації» [13, с. 176].
За С. Павлюком, територію сучасної
України протягом багатьох тисячоліть
заселяли різні племена, творці різних археологічних культур, і ці давні племена
опосередковано причетні до етногенезу
українського народу «… як ті, що постійно підтримували життєдіяльність на наших теренах і від яких успадковувались
наступними племенами господарські та
культурні досягнення» [13, с. 36]. Однією з цих культур була трипільська археологічна культура (V – III тис. до н. е.), яку
створили місцеві неолітичні племена та
прийшлі племена з Балканського півострова.
С. Павлюк звертає увагу, що за ранньозалізного часу населення території
України чітко поділяється на дві групи:
напівкочове, що заселяло степ (скіфська
та сарматська археологічні культури), та
скотарсько-хліборобське – у лісостеповій та лісовій зонах, тісні взаємозв’язки
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між якими зумовлювали об’єднавчі
процеси. А вже до ІІ тис. до н. е. на величезному просторі між Дніпровським
Лівобережжям, Прип’яттю, Віслою, Карпатами і степами Північно-Західного
Причорномор’я сформувався «сталий
праслов’янський масив» [13, с. 36–37].
Спираючись на дослідження українських славістів, С. Павлюк пише, що
«… процес формування слов’янського
етносу до ІІІ – ІІ ст. до н. е. відбувався,
головним чином, у Повісленні, охоплюючи також територію Волині» [13,
с. 37–38]. Подальший розвиток праслов’янського масиву можна побачити у
племенах зарубинецької культури (ІІ ст.
до н.е. – І ст. н.е.), що охоплювала східний регіон давньослов’янського масиву в басейнах середньої і верхньої течій
Дніпра, Прип’яті, Південного Побужжя.
Засновниками цієї культури були прийшлі праслов’янські племена, можливо,
праслов’яно-балтські племена та частина місцевих жителів. Після виникнення
зарубинецької культури центр слов’янського етногенезу перемістився у межиріччя Вісли і Дніпра [13, с. 38].
Крім того, С. Павлюк характеризує кожен історичний період. На рубежі ер завершився період формування праслов’янських племен, а з
VI ст. н. е. починається відлік власне
слов’янської історії [13, с. 37]. Наприкінці І ст. н. е. зарубинецька етнокультурна
східнослов’янська
спільнота
розпадається під натиском сарматів
та основна маса населення зарубинецької культури відходить у Верхнє
Подністров’я та Подесення, витісняє з
цих земель балтів і частково асимілює
їх. Центр слов’янського розвитку в І –
ІІ ст. н. е. переходить у західні області
сучасної України, які не постраждали
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від сарматської навали. У цих областях
формується так звана зубрицька культура, що ідентифікується з давньослов’янськими племенами венедів. Археологічні
культури І ст. н. е. представлені східними
слов’яно-венедами (ареал зарубинецької
та пізньозарубинецької культур), західними слов’яно-венедами (ареал зубрицької культури), дулібами (територія
липицької культури) [13, с. 38]. Таким
чином, «… якщо венеди західного регіону в процесі свого культурного розвитку «поглинули» у той час якусь частину
дакійського та германського етносу, то
східні слов’яни увібрали в себе значний
балтійський та сарматський культурний
компонент» [13, с. 39].
У ІІ ст. н.е., на думку вченого, стає
помітною стабілізація етнокультурної та
політичної ситуації на українських теренах. Археологічні джерела засвідчують
поглиблення культурних зв’язків між
слов’янськими племенами, що заселяли
Волинь, Подністров’я, Подніпров’я, та
уніфікацію їхньої матеріальної та духовної культури. Це «… свідчить про економічну і політичну консолідацію слов’янських племен венедів між Дністром
і Дніпром, утворення на цій основі єдиної етносоціальної одиниці» [13, с. 39].
Вчений зауважує, що важливий процес
в історичному розвитку слов’янства був
перерваний навалою готів, які в останній чверті ІІ ст. вирушили на Волинь,
примусивши волинських слов’ян переміститися у Подністров’я та частково
у Середнє Подніпров’я, де вони взяли
участь у формуванні нової київської
культури [13, с. 39].
Таким чином, підсумовує С. Павлюк, «готи ніби розрізали єдиний слов’янський масив на дві половини з центром у Подністров’ї, де з середини ІІІ ст.
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формується своєрідна слов’янська культура черняхівського типу, і Подесенні, в
якому слов’яни створили київську культуру» [13, с. 40]. Решта території України перебувала до кінця ІІІ ст. під гнітом
готів, які стали каталізатором формування черняхівської культури, у середовищі
якої мали місце значні процеси інтеграції
різних етнокультурних груп, але ці процеси не завершилися створенням нової
етнокультурної спільності, бо були зупинені приходом кочових племен гунів, які
розгромили готів і стали причиною розпаду черняхівської культури [13, с. 40].
У другій половині V ст., за С. Павлюком, розпочинається формування
власне слов’янських культур, саме в цей
час на території Європи відбуваються
важливі політичні та етнічні процеси,
пов’язані з остаточним розгромом готів, розпадом Західноримської імперії та
активним наступом слов’ян на Візантію.
На той час у слов’ян завершується розпад первіснообщинного ладу і починається становлення класових відносин та
формування військової демократії, відбувається утворення великих міжплемінних союзів слов’ян, а саме антського і
склавинського об’єднання [13, с. 40].
На думку С. Павлюка, один із перших союзів, що, напевно, сформувався
ще у IV ст. під час боротьби з готами і
проіснував до VII ст. н. е., мав назву дулібського. Дулібський союз об’єднував
дулібів, волинян, бужан і займав території Волині й Поділля. На території Волині жило також плем’я древлян, а на схід
від древлян знаходився один із найбільших східнослов’янських союзів – полянський союз племен, центром якого був
Київ [13, с. 41].
Південну околицю земель східних
слов’ян заселяли племена уличів та
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тиверців, що жили у Південному Побужжі та Подністров’ї, численний племінний союз (розпався під нападом аварів) становили білі хорвати, які займали
землі Прикарпаття, на лівому березі Дніпра жили сіверяни. На зламі VIII – IX
століть ці племена утворюють державне
об’єднання Руська земля, до складу якого увійшли також племена дреговичів,
радимичів, в’ятичів, кривичів та ільменських слов’ян. Загалом, констатує дослідник, основу Руської держави склали
«… близькі за походженням племена,
які усвідомлювали свою причетність до
створених уже господарських і культурних надбань, володіли спільною мовою
й освоїли певну територію», а саме племена полян, древлян, волинян, дулібів,
сіверян, тиверців, білих хорватів та уличів, які склали основу руського (давньоруського) народу, і саме цю частину племен Руської держави охоплював етнонім
«руський», «русич» [13, с. 44–45]. Тому
«… вже у Руській державі сформувались
усі ознаки існування українського народу: самоназва як етнополітонім (назва держави) «Русь», етноніми «русич»,
«руський», культурна і психологічна
спорідненість центральноруського етнокультурного масиву, достатньо органічно поєднані господарські зв’язки на віддавна освоєній території» [13, с. 45].
Отже, підсумовує С. Павлюк, «витоки української етногенези, за даними
культурної спадщини, безперечно сягають енеоліту, а можливо, й неоліту,
культурними набутками яких діахронно
користувались послідовні поселенці теперішніх українських земель; генетична
спадковість простежується від рубежу
нової ери, як групи племен, чия присутність на етнічній території є постійною,
із врахуванням мікроміграцій упродовж
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І тис. н. е.» [13, с. 177]. Суспільно-політична еволюція, яка почалась у VI ст. із
виникненням чіфдомів як нового етапу
суспільного структурування племінних
союзів, завершила праруський (проукраїнський) період реально-історичної генези українського народу. А вже з
антсько-полянського конфедеративного
утворення «Руська земля» почалася власне етнічна історія українців [13, с. 177].
Таким чином, за С. Павлюком,
українці належать до таких народів,
генетичну тяглість яких можна відраховувати від останніх століть до нашої
ери. Разом з тим вчений безпосередньо пов’язує український етногенез із
загальнослов’янським. Він переконаний,
що на ці взаємопов’язані етногенетичні процеси мала великий вплив цілісна
сукупність історичних, соціокультурних, геополітичних і біоценозних явищ,
подій і факторів. На думку С. Павлюка,
саме антський союз племен стає основою
утворення і формування українського
етносу.
Намагаються віднайти відповідь на
питання, коли і як на історичній арені з’явився український етнос, і автори
колективної монографії «Походження,
становлення та розвиток українського
народу» (2010). Вони досліджують проблему походження українського народу, використовуючи нові методологічні засади та концептуальні підходи
етнологічної науки, а також базуючись
на теоретико-методологічних принципах сучасної етнології, етнофілософії та
етнопсихології. Так, Т. Воропаєва розглядає етногенез і етнічну історію як
головні процеси етнічної еволюції. Дослідниця також виділяє поняття «передісторія» – сукупність усіх суспільно-історичних та етнокультурних процесів,
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які відбувалися до моменту етногенезу
перед утворенням даного етносу, а також усі ті культурно-історичні події та
міграції, що стають передумовою появи
конкретного етносу; тобто все те, що випереджає зародження етнічного ядра народу, маючи певний вплив на майбутні
етногенетичні процеси [3, с. 8–9].
За Т. Воропаєвою, етногенез – це
походження народу, перший етап його
етнічної історії (або первинний момент
зародження нового етносу), коли формується ядро етносу та його головні
структуроутворюючі ознаки, які визначають його самобутність, оригінальність
і несхожість на інші етноси. Індикатором
зародження етносу, на її думку, є поява
групи споріднених племен, які поступово інтегруються в етнотериторіальні
спільноти, а пізніше – у сформований
етнос. Для визначення початкової межі
етногенезу Т. Воропаєва вводить поняття «етногонічний вузол» – «… складне
сплетіння зв’язування родоплемінних
спільнот в історично зумовленому, довготривалому, діючому на конкретній
території процесі взаємного протягування та зміщування певного числа
протоетнічних одиниць, внаслідок чого
утворюється зав’язок (тобто початок, зачаток, основа, початковий стан розвитку
етнічної спільноти), ядро нового етносу» [3, с. 8].
Етногонічний вузол формується на
основі вже існуючих етнічних компонентів, які створюють новий унікальний комплекс етновизначальних ознак
(особливості мови, фізичного типу, матеріальної, соціальної і духовної культури). Системоутворюючим фактором цих
ознак виступає українська етнічність
(українськість). Етнічність, вважає Т. Воропаєва, – це сукупність суб’єктивних і

№2 (59) 2016

31

ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ
об’єктивних ознак, які відрізняють одну
етнічну спільноту від іншої [3, с. 22].
Українська етнічність репрезентується
в українськості. Українськість на початкових етапах етногенезу розглядається
як «… унікальне поєднання культурноспецифічних рис, ознак, характеристик
і установок, властивих для даної спільноти, які поділяються більшістю членів спільноти, спеціально фіксуються
та передаються від покоління до покоління» [3, с. 25]. На більш пізніх етапах
етногенезу та протягом етнічної історії
українськість постає як відносно цілісна
адаптивно-еволюційна система ознак і
диспозицій, «… у якій органічно поєднані раціональні й ірраціональні, популяційно-спільнотні та спадкоємно-культурні начала» [3, с. 25].
Важливе місце у своїй праці Т. Воропаєва відводить поняттю культурогенезу, який розглядає як «… складний
і багатолінійний процес зародження й
послідовного розвитку культури як такої» [3, с. 14]. Етногенез і культурогенез, на її думку, нерозривно пов’язані
між собою. Бо культурогенез «… зумовлюється природно-географічними,
господарсько-економічними та соціокультурними чинниками, а також психосоціальними чинниками та адаптаційними можливостями людей» [3, с. 15].
Т. Воропаєва наголошує, що правильне розуміння і використання поняття «культурогенез» дає можливість
виявити наскрізну лінію геокультурного, господарського та соціокультурного
розвитку етносу, що вкрай важливо для
дослідження етногенетичних процесів.
Однією з головних ознак закінчення
етногенетичних процесів, стверджує
вчена, є поява колективної етнічної самосвідомості та колективної самоназви
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спільноти – етноніма, який фіксує усвідомлення людьми їхньої причетності до
власного народу [3, с. 14–15].
Важливою умовою для утворення
нового етносу є також етногенетична
ніша – «… локальний регіон ойкумени, що має специфічні природно-географічні (сукупність клімату, рельєфу,
вод, ґрунтового й рослинного покриву,
тваринного світу) і геокультурні (зафіксовані в культурно-історичному досвіді
місцевих спільнот особливості взаємодії з природним середовищем і способи
культурної адаптації до нього) параметри, а також чіткі популяційно-спільнотні кордони» [3, с. 18].
Отже, підсумовує дослідниця, засадничими позиціями у дослідженні етногенезу будь-якого народу є утворення вузла етногонічного процесу, формування
комплексу головних етновизначальних
ознак, визначення перших носіїв цього
комплексу, становлення етнічного ядра,
окреслення етногенетичної ніші й етнічної території, простеження безперервності культурно-історичних процесів, а
також наявність етноспадкоємної лінії
неперервного розвитку народу [3, с. 12].
Т. Воропаєва виділяє декілька фаз
етногенезу українців, який тривав з V до
середини ІХ ст.
Перша фаза етногенезу – це фаза «етногонічного зв’язування». Вона тривала
з V до VІІ ст. В цей період був започаткований осібний вузол українського етногонічного процесу (початкова основа
етногенезу) та відбулося формування
ядра українського етносу. Етногонічний
вузол утворився на ґрунті взаємодії східної частини склавинів і північної частини антів. Також відбулось приєднання
до них іранських, тюркських і інших
етнічних компонентів. Як наслідок цієї
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взаємодії «… утворюються перші проукраїнські племена, які поступово інтегруються в етнотериторіальні спільноти …» [3, с. 419].
Саме з утворенням етногонічного
вузла починає поступово формуватися
українська етнічність (українськість),
яка виступає системоутворюючим фактором етновизначальних ознак.
Друга фаза етногенезу – це фаза етноплемінного розвитку (VIII – середина ІХ ст.). У цій фазі відбуваються накопичення та утвердження елементів
давньоукраїнського
етнокультурного
комплексу. Також із цього періоду простежується неперервний розвиток етновизначальних ознак українців. Основа
давньоукраїнського
етнокультурного
комплексу формувалася на землях Волині, Прикарпаття, Поділля, Київщини.
Ці території створювали українську етногенетичну нішу. Носіями комплексу
етновизначальних ознак були літописні племена волинян, деревлян, полян,
уличів, тиверців, білих хорватів. Вони
створили Райковецьку археологічну
культуру кінця VІІ – початку Х ст. Т. Воропаєва зазначає, що саме з цього часу
можна виявити етнокультурну спадкоємність матеріальної культури. В кінці
другої фази етногенезу відбувається активізація етноконсолідаційних процесів
у межах праукраїнських племен і союзів
племен, що призводить до виокремлення головного етнополітичного центру –
Києва. Політична активність давньоукраїнських племен призвела до появи
державного утворення «Руська земля»
(у 60-ті роки ІХ ст.). Ядром цієї держави
стають полянські землі. Етнонім «поляни» поступово виходить із ужитку і замінюється етнонімом «Русь» [3, 421]. Отже,
«закінченням етногенетичних процесів і
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початком етнічної історії українського
народу можна вважати другу половину ІХ ст., коли постала держава «Руська земля» і почала утверджуватись колективна самоназва давньоукраїнської
спільноти» [3, 421].
Таким чином, за Т. Воропаєвою, етногенез українського народу розпочинається саме в V ст., в цей час формуються
етногонічний вузол і ядро українського
етносу, яке має склавино-антську основу. Завершується етногенез українців у
середині ІХ ст. з появою держави Русь
і самоназви «русини». З середини ІХ ст.
починається етнічна історія українців,
яка тривала до середини ХVІ ст. А з
ХVІ ст. розпочинається етап національного розвитку, який триває і нині.
Таким чином, після відновлення
Україною незалежності версії ранньосередньовічного етногенезу українського народу починають активно розроблятися провідними українськими
науковцями. Одним із перших виклав
свою нову концепцію українського етногенезу М. Брайчевський у 1993 р. Згідно з уявленнями вченого, походження
українського народу відбувається за
такою схемою: анти – початкова Русь
V–VІІ ст. – Київська Русь ІХ – ХІІІ ст., а
далі – поступальний і цілеспрямований
розвиток української етнічної спільноти. На думку В. Барана, племена склавинів, представлені Празько-Корчацькою культурою, та антів, представлених
Пеньківською культурою, інтегруються
і в межах українського лісостепу утворюють етнокультурний симбіоз, представлений у VIII–Х ст. Райковецькою і
Волинцівсько-Роменською культурами.
Цей симбіоз і стає основою зародження
українського народу. За Л. Залізняком,
культурно-історична безперервність
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розвитку конкретного етносу є визначальним показником його віку й часу
зародження. Вчений також вважає, що
неперервність етнокультурного розвитку на українських етнічних землях простежується з раннього середньовіччя, а
саме з кінця V ст. Тому тяглість та безперервність розвитку в Північно-Західній
Україні засвідчують існування одного
етнічного організму від дулібів, склавинів та антів до сучасних українців. Г. Півторак стверджує, що історію українців
як окремого етносу можна починати від
середини І тис. н. е., тобто безпосередньо
від розпаду праслов’янської етномовної
спільності. С. Павлюк зазначає, що тяглість українського народу можна прослідкувати від останніх століть до нашої
ери. За Т. Воропаєвою, етногенез українського народу розпочинається в V ст., а
завершується у середині ІХ ст. з появою
держави Русь і самоназви «русини».
Отже, дослідивши праці прибічників теорії ранньосередньовічного походження українського народу, можемо стверджувати, що на цей час версія
про виникнення українців у ранньому
середньовіччі є панівною у сучасному
українському науковому середовищі та,
на думку провідних вітчизняних вчених,
найбільш відповідає універсальним законам етнічного розвитку європейських
народів.
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O. Shakurova
Theories of Early Medieval Origin of Ukrainians
in the Research of Modern Ukrainian Scientists
Abstract
After the restoration of independence of Ukraine, the version of early medieval origin of the Ukrainian people has been actively developed by leading Ukrainian scientists. Most modern Ukrainian researchers believe that the Ukrainian ethnogeny began in the middle of the 1st millennium AD. One of
the first scholars to have set out a new vision of Ukrainian ethnogeny was M. Braichevskyi. In his view,
the origin of the Ukrainian people occurred as follows: Antes – initial Rus of the 5th–7th centuries – Kievan Rus of the 9th–13th centuries, then – progressive and purposeful evolution of the Ukrainian ethnic

Українознавство

№2 (59) 2016

35

ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ
community. According to V. Baran, the tribes of Sklavyns, represented by Prague-Korchatska culture,
and the tribes of Antes, represented by Penkivska culture, integrated and created within the Ukrainian
steppe a form of ethno-cultural symbiosis presented by Raikovetska and Volyntsivsko-Romenska cultures in the 8th–10th centuries. This symbiosis became the basis for the origin of the Ukrainian people.
According to L. Zalizniak, ethnic and cultural continuity on Ukrainian lands is to be traced from the
early Middle Ages, namely the end of the 5th century. H. Pivtorak claims that the history of Ukrainians
as a separate ethnic group can be started from the middle of the 1st millennium AD., i. e. directly from
the collapse of the Slavonic ethnolinguistic community. S. Pavliuk said that the survival of the Ukrainian people can be observed from the last centuries BC. By T. Voropaieva, ethnogeny of Ukrainian
people begins in the 5th century AD and ends in the middle of the 9th century with the advent of the
state “Rus” and self “Rusyns”. According to the views of Yu. Fihurnyi, the ethnogeny of Ukrainian people
begins in the middle of the 1st millennium BC, namely at the end of the 4th–5th centuries. The version
that the Ukrainian ethnogeny begins in the early Middle Ages prevails in modern Ukrainian scientific
community and, in the opinion of leading national scientists, corresponds to ethnic universal laws of
European nations.

Питання походження народу й визначення історичної
епохи, в якій сформувалися основні риси, що визначають
його як окремішню етнокультурну спільноту, і нині зберігають наукову актуальність. Особливо важливими ці питання
є тепер, коли нація намагається відстояти свою окремішність і самобутність та припинити зазіхання з боку інших
держав.
Наявність значної кількості наукових праць з проблеми
українського етногенезу спричинила необхідність всебічного опрацювання цих досліджень. Аналіз різних версій українського етногенезу допоможе широкому загалу громадськості орієнтуватися у великій кількості наявних наукових
історіографічних джерел з проблематики українського етногенезу.
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УДК 908 (477)

ПРО ПОЧАТОК ІСТОРІЇ МІСТА СЛАВУТИ,
АБО КОЛИ І КИМ ВОНО ЗАСНОВАНЕ
Ірина ВОРОНЧУК
доктор історичних наук, доцент,
завідувач відділу історичних пам’яток українознавства НДІУ
Анотація. Статтю присвячено дискусії щодо часу заснування міста Славути Хмельницької області. Заторкається коло проблем урбанізаційного процесу на Волині. Розкривається залежність містобудівельних практик від розвитку великого землеволодіння та роль
шляхетської верстви в локації міст. Визначено час виникнення міста та його засновник.
Ключові слова: дискусія, урбанізація, шляхта, локаційний привілей, місто, Деражня
Воля, Славута, князь Януш Острозький, князь Владислав Домінік Заславський.

О НАЧАЛЕ ИСТОРИИ ГОРОДА СЛАВУТЫ,
ИЛИ КОГДА И КЕМ ОН БЫЛ ОСНОВАН
Ирина ВОРОНЧУК
доктор исторических наук, доцент,
заведующая отделом исторических памятников украиноведения НИИУ
Аннотация. Статья посвящена дискуссии относительно времени основания города
Славуты Хмельницкой области. Затрагивается круг проблем урбанизационного процесса
на Волыни. Раскрывается зависимость градостроительных практик от развития крупного
землевладения и роль шляхетского сословия в локации городов. Определено время возникновения города и его основатель.
Ключевые слова: дискуссия, урбанизация, шляхта, локационный привилей, город, Деражная Воля, Славута, князь Януш Острожский, князь Владислав Доминик Заславский.

ABOUT THE BEGINNING OF THE HISTORY OF SLAVUTA TOWN OR
WHEN AND BY WHOM IT WAS FOUNDED
Iryna VORONCHUK
Doctor of Historical Sciences,
Head of the Historical Sites Department of RIUS
Annotation. The article deals with the discussion about the foundation year of Slavuta town in
Khmelnytskyi region. Regarding this, a wide range of issues relating to the process of urbanization in
early-modern Volhynia is being concerned. The article observes the correlation between the town planning practices and the development of large estates, as well as the role of the noble class in location acts
and the expansion of towns.
Key words: discussion, location privilege, town, Derazhnia Volia, Slavuta, duke Janush of Ostroh,
duke Wladyslav Dominik Zaslawski.
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Сьогодні Славута, що розташована
на правому березі річки Горині при впадінні до неї невеликої мілководної річки
Утка, є містом районного підпорядкування Хмельницької області [22, с. 460].
Історія міста налічує чималу історіографію, в якій розглядаються різноманітні
питання щодо його заснування, господарського розвитку та культурного життя [3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 19, 20, 22, 24, 25, 28,
31, 41]. Щоправда, погляди професійних
дослідників і місцевих краєзнавців не
у всьому узгоджуються і збігаються, а
щодо деяких питань, зокрема, дати локації міста, його початкової топографії,
приватної приналежності тощо, суттєво
розходяться. Протягом тривалого часу
відбуваються дискусії між істориком
Владиславом Берковським і місцевими
краєзнавцями на чолі зі Станіславом
Ковальчуком, особливо щодо проблеми
історичної генези – часу заснування та
постання попереднього поселення як
міського осередку.
Здавалося б, тут немає нічого складного, відповідь лежить на поверхні й залежить від першої згадки про Славуту
як місто у джерелах. Проте не все так
просто, як здається на перший погляд.
Річ у тім, що ми маємо недостатньо джерел з вітчизняної історії даної доби. Тож
документальних відомостей з історії
міст ранньої Нової доби загалом не так
багато, можна навіть сказати, їх дуже
мало, через що доводиться проводити
цілком конкретні предметні багаторічні
архівні пошуки, а в разі, коли й вони не
дають суттєвих результатів щодо необхідної інформації, висувати гіпотетичні
припущення. Найчастіше дослідники
змушені послуговуватись випадковими
згадками, причому тоді, коли місто є вже
доволі значним соціально-культурним
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організмом. Тож розв’язання даного
конкретного питання лежить у площині
цілої низки інших важливих проблем,
які торкаються не лише Славути, а загалом українського міста як соціальнокультурного організму та процесів містобудування, що вимагає детальнішого
розгляду.
Історія світового урбанізаційного
процесу загалом має декілька етапів,
причому в різних землях і країнах ці
етапи хронологічно не збігаються, що
пов’язано з цілою низкою найрізноманітніших економічних і демографічних причин, соціальних факторів, природних та кліматичних особливостей
певного регіону. За спостереженнями
сучасного дослідника вітчизняних містобудівних традицій Андрія Зайця, першою добою бурхливого містотворення в
українських землях був час XI – першої
половини XIII ст., після чого на XIV –
XV ст. припадає так званий період «затухання» містобудівничої практики [21,
c. 30]. Безперечно, однією з причин цього занепаду була монгольська навала,
яка значною мірою затримала поступальний розвиток руських земель. Річ у
тім, що монголи, котрі не знали місто як
форму організації вищого рівня соціально-економічного життя, по-варварськи
ставились саме до міських поселень,
зрівнюючи їх із землею. Багато давньоруських міст було перетворено на руїни,
тож, зруйновані дощенту, вони вже ніколи не змогли відновитись.
В європейських країнах інтенсивний урбанізаційний процес розпочався пізніше, ніж в українських землях.
Пригадаймо, саме завдяки значній кількості міст Давня Русь отримала назву
Гардарика, тобто країна міст. В Європі
піднесення містобудівництва припало
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на XIII – XIV ст., тобто на час, коли давньоруське населення, яке значно зменшилось внаслідок трагічних подій 1236 –
1241 років, ще не відновилося чисельно
й не поновило містобудівельних традицій та умінь, а деякі з них було назавжди
втрачено.
Проте урбанізаційний спад пояснюють не лише руйнуваннями та збитками, завданими страшною навалою.
Однією з причин вважають також недостатню розвиненість в українських
землях XIV – XV cт. великого феодального землеволодіння, про що наголошували такі видатні дослідники, як Матвій
Любавський, Дмитро Мишко, Геннадій
Боряк, Іонес Рознер, Станіслав Александрович, Аліна Вавжиньчик, Єжи-Леслав Вирозумський, Оскар Халецький,
Володимир Якубський та ін. [26, с. 213,
295; 27, с. 42−47; 10, с. 12−15; 29, с. 95;
34, с. 382−384; 35, s. 418; 36, s. 109−127;
44, s. 275]. Розвиток містобудування, зокрема його інтенсивність, пов’язують з
процесом становлення земельної власності, великого латифундіального землеволодіння та внутрішньою колонізацією. Вважають, що успішність урбанізації
безпосередньо залежить від економічного зростання села, оскільки саме прогрес
у сільському господарстві зумовлював
появу міст, сприяючи їх становленню:
«…упродовж усього життя міст ... важливою була і залишається одна й та сама
проблема: йдеться про поділ праці між
селом і міськими центрами» [11, с. 418].
Місто існує як місто тільки в протиставленні нижчому способу життя, але передумовою його появи як вищого соціально-культурного осідку людності завжди
є певне число реальностей та процесів,
які створює саме село. «Хіба не виникли вони (міста. – І. В.) з найдавнішого і
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найреволюційнішого з усіх поділів праці: полів, з одного боку, і так званих міських видів діяльності − з іншого?» [11,
с. 413–414]. Прогресивний розвиток виробничих сил у землеробстві стимулював ринкові відносини загалом, втягував
село з його сільськогосподарською продукцією, виробами сільських ремесел і
промислів у живий товарообмін, а отже,
пов’язував село з містом [34, с. 382–384].
Необхідно наголосити, що прогресивний розвиток українських земель
ранньої Нової доби значною мірою залежав від конкретного землевласника, бо
від його заможності залежало їх загосподарення. Адже провідна політична верства України середньовічної доби завдячувала своєму особливому «елітарному»
становищу не тільки «зацним», тобто
знатним, родовитим, походженням, а й
не в останню чергу – своєму майновому
стану. Саме шляхті належало юридичне
право власності на землю, що дослідниками ставилось їй у провину, особливо
князям і магнатам, розміри володінь
яких дійсно подеколи дорівнювали територіям окремих держав. Обчислюючи
розміри цих величезних латифундій та
обраховуючи кількість належних їм поселень, якось не бралося до уваги, що
значне число сіл і міст засновано завдяки
їх енергії та ініціативі. Адже незаселена і
неосвоєна земля, якою б територіально
великою не була, не дає прибутків. Землевласники мали дбати про заселення і
загосподарення своїх земель, тобто право землеволодіння об’єктивно сприяло
становленню у шляхти хазяйновитого
ставлення до своїх земель, прагнення їх
освоїти.
Довгий час українська історіографія цілком свідомо ігнорувала значення елітних груп українського соціуму

№2 (59) 2016

39

ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ
та їх внесок у розбудову господарства.
Ця традиція започаткована ще у XIX ст.
представниками народницької історіографії, які, виходячи з ідеалістичних
поглядів на історичний розвиток, протиставляли тогочасним елітним групам
народні маси, намагаючись підкреслити
їхню роль у поступальному розвитку
українських земель. Ці ідеї, до певної
міри зрозумілі й виправдані для другої
половини XIX ст., були доведені до абсурду радянською історіографією. Щоправда, державницька школа на чолі з
В’ячеславом Липинським підійшла до
розуміння значення ролі вищих верств
ранньомодерного суспільства, зокрема
шляхти, але в першу чергу підкреслювала її політичну роль і державотворчі
функції. Такий стан речей не останньою
мірою пов’язаний також і з недостатністю джерельної бази. Проте останнім
часом українська історіографія, використовуючи нові методологічні засади й
підходи, поступово долає застарілі стереотипи, відмовляючись розглядати тогочасну еліту виключно як деструктивну
силу, і намагається показати роль шляхетської верстви в економічному розвитку українських земель [16, c. 46].
Добре розуміючи значення товарно-грошових відносин у розвитку економіки, саме шляхта виступала ініціатором заснування міст у своїх власних
володіннях і зверталась до королівської
адміністрації з проханням про дозвіл на
локацію міста. Подеколи трапляються
привілеї, надані містам не державною
адміністрацією, а окремими землевласниками, але це могли дозволити собі
лише представники можновладного князівства, оскільки важливість привілею
полягала у правовій підставі визнання
міського статусу поселення. Локаційні
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привілеї мали нормативний характер, їх
формуляр, як правило, був типовим і визначав правила та умови життєдіяльності міста: право на самоврядування, на
проведення торгів і ярмарків, термін так
званої «волі», повинності та обов’язки
міського населення тощо [23, с. 7–22]. Як
правило, від дати привілею починається і відлік історії міста [21, c. 35]. Проте
локаційних привілеїв дійшло до нас небагато, тож часто відлік міської історії
починають від першої згадки про нього
у джерелах.
Загалом осадження нових поселень,
а особливо міст, було нелегкою справою.
Це складна і трудомістка праця, адже
нові поселення часто засновувались на
нових місцях – «на сирому корені», тобто там, де ще ніхто не жив. Для цього
доводилось розчищати лісові масиви,
рубати і викорчовувати дерева, звідки
і пішов вираз «на сирому корені», що
означав залюднення ще неосвоєної, незагосподареної території. Заснування
поселень вимагало значної людської
енергії та великих організаторських
здібностей: адже потрібно було визначити місця нових поселень, підібрати добрих осадців, тобто людей, які мали займатись практичною діяльністю щодо їх
заснування, знайти і привернути бажаючих осісти на новому місці – осадників.
Крім того, ця ініціатива вимагала ще й
чималих матеріальних засобів і коштів.
Щоб привернути осадників на порожні або малозаселені землі, їхні власники
надавали новим поселенцям пільги, що
дістали назву «воля», тобто звільнення
від усіляких податків і повинностей. Термін «волі» був різний, від 10 до 20 років.
Як правило, чим небезпечнішим було
місце заселення, тим довшою могла бути
так звана «воля». Наприклад, 1596 р.
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осадникам м. Смолдирів було надано 20
років «волі», поселенцям містечка Черниця в 1610 р. – 15, а містечка Домбровка
у 1616 р. – 12 років [16, с. 49].
Існує думка, що як тільки закінчувався термін «волі», міщани мали виконувати повинності на користь власників
міст. Проте документи засвідчують, що
такого порядку дуже ретельно не дотримувалися. Виходячи з тогочасних реалій,
дбаючи про розбудову міст, їхні власники часто йшли міщанам на поступки.
Якщо місто зростало повільно, власники
продовжували або, як засвідчують документи, неодноразово повторно оголошували «волю», причому не лише для новоприйшлих людей. Так, Берездів виступає
як місто вже за поборовим реєстром
1570 р., але в 1596 р. міщанам надається, вочевидь, вже не перший раз «воля»,
причому не тільки новим поселенцям, а
усім його мешканцям без винятку. Можна думати, що, коли місто розвивалось
повільно, власники продовжували пільги городянам. Так, 1577 р. побор з Берездова було сплачено з 37 димів, через 6
років – у 1583 р. – з 65 димів [16, c. 49; 44,
s. 57–61]. Тож, очевидно, намагаючись
підтримати місто з метою кращого його
залюднення, князь Костянтин Костянтинович Острозький продовжив пільги
для усіх мешканців Берездова.
Як свідчать зібрані А. Зайцем за
архівними даними відомості, Волинське воєводство протягом XVI – першої половини XVII ст. пережило три
етапи становлення міст: перший, коли
було утворено 86 нових міст, припадає
на 1550 – 1579 рр., під час другого, що
прийшовся на 1590 – 1609 рр., виникло
22 міста, третій охоплює 1620 – 1639 рр.
і ознаменувався появою ще 24 міст [21,
c. 43].
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Разом з тим, з огляду на складність
містозасновчих практик, попри бажання й енергію волинської шляхти, багато
локаційних заходів не було доведено до
кінця, і шляхтичі, які отримали локаційні привілеї, не змогли успішно здійснити
свої наміри. Більше того, деяка частина начебто спершу успішно заснованих
міст, які подеколи у документах певний
час фігурують як міста, в подальшому не
змогли утримати міський статус. Так, у
Володимирському повіті з 21 привілею
на локацію міських поселень успішно
було здійснено лише 12. Нереалізованими виявились три спроби (у 1538, 1556,
1568 роках) на заснування міста у с. Смідин, а також у селах Сомін, Хорів, Качин,
Карасин, Кошар та ін. [21, c. 37–42]. У
Луцькому повіті зі 101 дозволу на створення міст на середину XVII ст. реально
було утворено лише 62 [21, c. 69], у Кременецькому повіті на 68 містобудівних
ініціатив з’явилося тільки 39 нових міських поселень. Загалом, за підрахунками
А. Зайця, у Волинському воєводстві протягом XVI – першої половини XVII ст.
зі 190 локаційних містобудівних ініціатив на середину XVII ст. було здійснено
лише 105 [21, с. 88].
Попри це, порівняно з попередньою
добою на Волині у зазначений час відбувався активний процес відновлення
містобудівної традиції. Вважають, що на
середину XVII ст. кількість волинських
міських поселень становила 124 [21,
с. 88]. За нашими власними підрахунками, число волинських міських поселень
на середину XVII ст. становило 129 [18,
с. 278]. Тепер, враховуючи місто Славуту
(Славутин), рахуємо їх на 130. Принагідно варто зауважити: нові архівні пошуки
можуть внести корективи до існуючих
на сьогодні показників.
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Найбільшими землевласниками серед волинської шляхти були князі. Порівняно з іншими українськими територіями Волинська земля становила собою
виняток: саме тут зосереджувалася більшість українських князівських родів,
першість серед яких належала князівським родам Острозьких і Заславських,
які зробили значний внесок у створення
цілої мережі міських поселень. Незважаючи на це, досі у вітчизняній історіографії немає достовірних підрахунків щодо
реального стану їхніх землеволодінь. За
припущеннями А. Яблоновського, на
Острозький домен припадало 32,67%,
тобто третина Волинського воєводства [38, s. 240–241].
Про значення шляхетської верстви
у розбудові господарства свідчать такі
дані: якщо рахувати на середину XVII ст.
на Волині 130 міст, то лише три з них, а
саме центри повітів Луцьк, Володимир
і Кременець, належали до державних,
якими опікувалася держава, усі інші
мали приватний характер. На 1620 р.
лише в частині володінь спадкоємців
князя Олександра Острозького налічувалося 20 міст. Вважають, що саме в
цей час у володіннях князів Заславських
виникають міста Заслав, Білогородка,
Шепетівка, Тошків і Славута [21, с. 77,
82–83, 87].
Одним із перших своє бачення щодо
дати виникнення Славути висловив відомий дослідник історії Волині Миколай Теодорович. Проте він вважав, що
1634 р. на місці існуючих поселень Деражна і Воля було заснoвано не місто, а
село Славутин [31, с. 665]. Аналогічної
думки дотримувався і Олексій Баранович, який у складеному ним реєстрі волинських поселень на 1629 р. показує
Славуту як село [2].
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Останнім часом щодо часу виникнення міста Славути, яке подеколи в документах називається Шепетин, ведуться тривалі дискусії, причому сторони
висловлюють різні гіпотези, до того ж по
декілька одночасно з обох боків. Так, відомий місцевий краєзнавець Станіслав
Ковальчук висловлює думку про значно
раніше заснування міста, ніж прийнято
вважати. Він відносить цю подію як до
XVI ст., вважаючи, що це могло статися
ще до Люблінської унії, тобто до 1569 р.,
так і до 1617 р., коли вперше з’являється
документальна згадка про с. Деражня Воля, з якого, на його думку, постає
місто, тобто від першої офіційно задокументованої згадки про поселення на
місці сучасної Славути [24, с. 15–16].
Інформація про існування села Деражня Воля у 1617 р. вперше була введена до наукового обігу в статті, що
стосується руйнувань та збитків, понесених українським населенням міст і сіл
Краснокорецької волості Волині внаслідок татарського нападу [15, c. 229–
239]. Цей документ під назвою «Reystr
spisania włosci w Krasnokoreckim kluczu
po spustoszeniu od Tatar A 1617» міститься у родинному фонді князів Сангушків
і зберігається у Державному архіві міста
Кракова [40, sygn. 64/6, s. 1–49]. Протягом 1617 року сталося щонайменше два
великих татарських напади на українські, у тому числі й волинські, землі.
Польський дослідник Мауріці Хорн висловив припущення, що цей напад стався на 40-й день від Різдва Христового,
який, за його вирахуваннями, припадав
на 2 лютого 1617 р. [37, s. 23]. Повідомлення про ці трагічні події подає і Острозький літописець, де під 1617 р. зазначається: «Того ж року перед Стрітенієм
Господнім калга мурза з татари поважне
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в землю нашу вшедши мимо Любаротов
і Полонний, под Шульжинцами кошем
стояли, Шульжинці спалили, аж сягнули за Острог миль 12, коло Ляховець, і
Янполя, і Жаславля, і Полонного брали і
попалили і індей много і з великою здобиччю до землі своєї вернули» [4, с. 134,
160]. Серед зазначених у реєстрі 47 постраждалих поселень називається село
Деражня Воля, в якому тоді нараховувалося 24 домогосподарства, з яких до
полону було виведено щонайменше 200
осіб, тобто по 8,3 з родини [15, с. 233, 237;
17, с. 138; 18, с. 402–405, 609].
Проблемі історії міста Славути присвятив декілька розвідок Владислав Берковський, у подальшому об’єднавши їх
у збірник «Студії з історії Славутчини»,
проте, як видається, він теж не склав
остаточної думки про початок історії
міста. Зокрема, посилаючись на документальний опис міста 1637 р., до якого
вписано копію привілею князя Єжи Заславського на осадження міста, наданого ним своєму слузі шляхтичу Абелю
Тошковському, він вважає датою заснування міста 23 квітня 1633 р. Щоправда,
тут же дослідник наводить документ від
1619 р., у якому Шепетин або Славутин
вже чітко називається містом, проте
остаточний висновок все-таки робить
на користь спершу висловленої дати заснування міста – у 1633 р. [9, с. 38−39].
Ще в одній статті «Деякі аспекти урбанізації Славутчини в XVI – XVIII ст.»
дослідник схиляється до думки про заснування міста раніше, зазначаючи: «І
врешті в 1619 р. на урбанізаційній мапі
Славутчини з’являється нове містечко –
Славутин» [9, c. 46]. В «Енциклопедії історії України» у статті «Славута» В. Берковський датою заснування міста подає
вже 1619 р. [20, с. 623].
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Дослідник також вважає, що разом із локаційним правом, тобто правом на осадження міста, новоутворене
міське поселення зазвичай отримувало
право «liberum forum et omnia foralia,
que dicuntur targowe», тобто право на
проведення щотижневих торгів і ярмарків. Окрім того, місто отримало
«Befestigungsrecht i conductus militaris»,
тобто право на огородження міста муром, будівництво фортифікаційних споруд і утримання військового обозу [9,
с. 43], хоча в князівському привілеї, написаному польською мовою, про це не
йдеться.
Абсолютизуючи погляд М. Владимирського-Буданова [13, c. 275–279],
В. Берковський стверджує, що згідно з
нормами польської юриспруденції Славута не була містом у юридичному розумінні, оскільки місто та його уряд не
мали права розпоряджатися нерухомим
майном міста, брати позики та сплачувати їх без відома власника маєтку, а міські
урядники мали тільки формальну владу,
практично лише фіскальну і поліцейську [9, c. 45]. Ця застаріла оцінка, що
відноситься до негативних стереотипів
російської історіографії щодо української історії, попри зовсім інші на сьогодні підходи, продовжує існувати. Це
загалом свідчить про консерватизм наукової спільноти і складність подолання
сучасною вітчизняною наукою старих історіографічних міфів.
Як бачимо, у вирішенні проблеми виникнення міста Славути усі без винятку
дослідники посилаються на датований
1637 роком опис міста, в якому одночасно вміщено лист володимирського старости князя Єжи Янушовича Заславського,
наданий ним 23 квітня 1633 р. своєму
слузі Абелю Тошковському на осадження
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міста. На цій підставі погляди дискутантів збігаються щодо особи засновника
міста, яким і В. Берковський, і місцеві
краєзнавці називають князя Єжи Янушовича Заславського [9, с. 34, 39]. Аналогічної думки дотримувався Н. Теодорович [31, с. 665], так вважає і А. Заяць [21,
с. 87]. Така інформація міститься і в енциклопедіях [12, c. 284; 20, с. 623; 41, s. 594].
В історіографії часом заснування
будь-якого поселення прийнято вважати дату першої писемної згадки про нього, навіть і в тому випадку, коли місто/
село згодом могло змінити попередню
назву, набувши нову.
З метою з’ясування зазначених дискусійних питань на підставі вивчення
джерельного матеріалу, у тому числі й
згадуваного опису міста від 1637 р., нами
було проведено власне дослідження. Тож
наші міркування з даної проблеми почнемо з аналізу інвентаря 1637 р.
За цим описом, у Славуті названо
435 «podymia», тобто домогосподарств
з поіменним переліком їхніх власниківгосподарів, четверо з яких мешкали по
двоє, тобто були сусідами. На цей час у
місті вже існували Ринок та чотири доволі великі вулиці. Три з них мали і назви: це Низова, де розташовувалося 117
будинків, Вільбівна з 91 садибою та Заславська, на якій стояв 91 житловий будинок. Окремо без назви вулиці перелічено ще 106 халуп, «ktory na zatyłkach
pobudowały», що можна вважати за окрему вулицю або район. Під заголовком
«Zidowskie domy placowi» перелічено 23
єврейських домовласників, щоправда,
не зазначається їхнє місце розташування [40, sygn. 64/13, s. 53–60]. До загального числа міських садиб зараховано також і шість домогосподарств під назвою
«wołne służałe» [40, sygn. 64/13, s. 58].
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У місті на березі річки Горині вже існував замок, обгороджений новим острогом («nową ostrogiem»). З боку Заслава
місто було оточене парканом, місцями
побитим драницями, тобто укріплений
дерев’яним покриттям. Поруч у два ряди
розташовувались «kobylicie», тобто так
звані кобилини, – тогочасне своєрідне
укріплення, що складалося з великих колод із кілками для загородження в’їзду.
Між ними було зведено чотири башти
без верхів. Тож бачимо традиційне, характерне для більшості тогочасних міст,
планування: укріплену частину становив замок (дитинець), що розташовувався, очевидно, на підвищеному пагорбі
річки Горині, яка слугувала природним
захистом міста з одного боку. А основну
міську територію, так зване окольне місто, де мешкало рядове міське населення,
захищав дерев’яний паркан. Отже, на
1637 р. місто Славута складалось із замку, певного числа укріплень та доволі
значного числа (435!) житлових будинків. Якщо рахувати відлік заснування
міста від 1633 р., то цілком зрозуміло,
що заселити такою кількістю мешканців
і здійснити значні будівельні роботи, у
тому числі звести замок, лише за чотири
роки неможливо.
Розкрити таємницю заснування
міста частково допомагають документальні матеріали, що містяться в кременецьких актових книгах. Так, 25 лютого 1619 р. кам’янецький ґродський
суддя Каспер Пепловський від свого
та імені дружини Анни Кглиницької,
яка на той час перебувала «в вºзºню
татарском», позивали урядника1 князя Януша Острозького, який переманив селян з орендованого ними маєтку
1
На жаль, документ дуже пошкоджений, тож ім’я
урядника не читається.
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Вербиці до міста Шепетина, або Славутина. Саме в цьому документі чітко говориться про Славуту як новозасноване місто: «…иж ты, бyдyчи врzдником
jт zснºвºлможного кнжти Tго млсти
Zнуша Jстрозкого, каштºлzна краковского, в мºстºчку Шºпºтинº албо
Славyтинº новоjсажоном (виділення
наше. – І. В.) постановлºныи, подданых
поводов сºла Вºрбици, пºрºд тым там
засºлых, ... до Шºпºтина з жонами» вивіз [33, ф. 21, оп. 1, спр. 60, арк. 299].
Цей позов «против zснºвºлможному
Zнушови Острозскомy, кашталzнови
крако[вскомy],
дºдичови
мºстºчка
Шºпºтина» розкриває, хто насправді був
власником і засновником міста [33, ф. 21,
спр. 60, арк. 299 зв.]. Отже, власником
містечка, його дідичем і засновником був
не князь Єжи Янушович Заславський, як
прийнято вважати, а краківський каштелян Януш Острозький, якому ці землі
належали за дідичним спадковим правом після розподілу батькової спадщини
між ним і молодшим братом Олександром у 1603 р. Очевидно, після смерті
князя Януша місто у спадку перейшло до
його єдиної на той час спадкоємиці дочки Євфрузини (друга його дочка Елеонора померла у 1618 р.), а від Євфрузини,
заміжньої за князем Олександром Янушовичем Заславським, цей маєток як
материзна дістався їхньому синові Владиславу Домініку.
Саме про це свідчить ще один документ від 2 червня 1626 р. Цього дня
белзький підчаший Ян Коморовський
звернувся до кременецького ґродського
суду, позиваючи десятилітнього (народився 1616 р.) на той час Домініка Хризостома з Острога Заславського, як дідича, і його батька брацлавського воєводу,
житомирського старосту Олександра
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Заславського, як опікуна недорослого сина Домініка. Позов Яна Коморовського стосувався його підданих, які
збігли і оселились у Славутині, а власник міста, попри раніші звернення, їх
не віддавав: «…иж поданныº поводовы
в рокy тºпºрºшнºм тисºча шºстсот
двадцºт шостом нºпохожалыº дºдичныº
з маºтности поводовоº стороны сºла
Сушна Мис, Клим, ... , Гриц Климковъ з
жонами, з дºтми и зо въсºю маºтностю
своºю рyхомою до маºтности в. м. мºста
Шºпºтина алиас Славyтина збºгши и
там бытомъ jсºли и за в. м. мºшъкают,
которых то подданых збºгов в. м. за
частокротнымъ yпоминанъºм поводови выдат нº хочºтº, которых то збºгов
кождого з них зособна водлº конъститyции по пzтисотъ гривºнъ полских
шацyºт» [33, ф. 21, оп. 1, спр. 73, арк. 169
зв.–170 зв.].
Після смерті матері і батька недорослий Владислав Домінік разом з іншими
братами перебував в опіці рідного батькового брата, свого дядька, володимирського старости князя Єжи Янушовича
Заславського. За Литовським Статутом,
опікун до повноліття свого підопічного управляв його маєтками, і, можна
думати, швидше за все, в цій ролі він з
метою подальшої розбудови міста надав
1633 р. так званий осадний лист своєму
слузі Абелю Тошковському. На цей час
Владиславу Домініку було лише 17 років,
за законодавством повноліття наступало у 18 років, отже, він ще перебував у
дядьковій опіці. Тож князь Єжи Янушович як розпорядник цих маєтків на
той час цілком на повному праві міг заявити про осаду міста з наданням мешканцям «волі» на 20 років: «…na ossade
miasta Sławutina na gruntach moych
nowozasławskych. Daie tedy tym liudziom
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ktory sie do tego miasta na mieszkanie będą
obierac i gromadziс woli na liat dwadziescia
zupełnych ktorym wołno będzię prawem
maydeburskym się sądzic» [40, sygn. 64/13,
s. 59].
Очевидно, після досягнення Владиславом Домініком повноліття місто
перейшло до нього як законного власника, бо 3 січня 1637 р. він підтвердив
дядьків лист від 1633 р. Проте спадщину він прибрав до своїх рук ще раніше,
бо вже 14 липня 1635 р. шепетинський
міщанин Ян, який присягав про чисельність жителів міста, називається підданим «кнºжати ºго мл. Доминика на
Jстрогy Жаславского» [33, ф. 25, оп. 1,
спр. 197, арк. 90 зв.]. На цей час він у
«мTстTчкy ШTпTтинT поличиломъ дымы
албо халyпы, которыхъ сT болшTи нT
наидyTтъ тылко хрTстиzнских двTстT
шTст, а пyстыхъ халyпъ водлyгъ старого
юрамTнътy нT достаTт чотырнадцати, а
жидовъскихъ двадцат шTст». Таким чином, на цей час у місті нараховувалось
не менше ніж 246 домогосподарств [33,
ф. 25, оп. 1, спр. 197, арк. 91]. Як бачимо,
місто одночасно називається і Шепетином, і Славутином.
О. Баранович зауважував, що ніякого контролю з боку держави за відповідністю даних щодо числа оподаткованих
об’єктів не існувало, все залежало від
сумлінності бурмістра або обраного містом уповноваженого для збору податку
та надання присяги про число міських
об’єктів оподаткування. Тож, на думку
вченого, в дійсності і мешканців, і оподаткованих об’єктів було значно більше,
ніж про це присягали у «юраментах» [1,
c. 141]. З цим цілком можна погодитись, про це говорить значна різниця у
кількості домогосподарств міста: якщо
на 1635 р. їх зафіксовано 246, то на
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1637 р. – 435, тобто більше на 189! Зрозуміло, що за два роки, що відділяють
ці показники, місто не могло зрости на
таку кількість людей. Крім того, звернемо увагу на вираз «wołne służałe» щодо
деяких домогосподарств. Це наштовхує
на думку, що роки «волі» спливли, і міщани вже сплачували податки, від яких
були звільнені лише ті, що виконували
служби на користь міста, а швидше за
все – замку. Це також є підставою вважати, що місто засновано 1619 р. або ж
навіть і раніше, бо вже 25 лютого, тобто
на початок року 1619, воно називається
«новоjсажоном».
Нарешті, на користь нашої думки
говорить ще один запис, поданий наприкінці інвентаря від самого осадці Абеля Тошковського: «Podany ode
mnie, Тoszkowskiego Abla, prziwilieie,
ktorze mamy od jasnie oswięconego xcia
Jego Msci Jerego z Ostroga Zasławskiego,
Pana me[go] mscie[go], mieszczanom
sławutinskym do większego zgromadzenia
postronnych ludzi, aby sie zgromadzały do
tego miasta» [40, sygn. 64/13, s. 60]. Тут
вживається термін «postronnych ludzi»,
тобто йдеться не про дійсних мешканців,
а про нових сторонніх людей, тих, кого
закликають до міста, хто ще може прийти для поселення у ньому, аби вони «sie
zgromadzały», тобто приходили й осідали в місті для його заселення і збільшення мешканців. Отже, можна думати, що
це був не перший привілей, а повторний.
На підставі зазначених документів і
наведених фактів можна зробити цілком
впевнений висновок: як місто Славута
виникло на початку XVII ст., а точніше,
між 1617 р., коли вперше задокументовано існування села Деражня Воля, на місці якого воно виросло, і 1619 р., коли документально зафіксовано його міський
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статус. Засновником міста Славути був
представник найбільш впливового волинського князівського роду, старший
син князя Василя-Костянтина Острозького, краківський каштелян Януш Острозький.
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I. Voronchuk
About the Beginning of History of Slavuta Town or When and by Whom It Was Founded
Abstract
The article observes the problem of the time when Slavuta town in Khmelnitskyi region was founded
in the context of the continuous discussion of the issue. Likewise, the article highlights different points of
the disputing sides, which occur due to the lack of sources on the history of the Ukrainian towns of the
early-modern era. Moreover, a wide range of the issues related to the urbanization processes in general
and Volhynia in particular are displayed for a better understanding of the problem. Furthermore, the
article deals with the stages and causes of the decline of urbanization, and, in contrast, the rise of the
Ukrainian town planning tradition in the 16th and the first half of the 17th century.
As a result, the article shows that foundation and expansion of towns was dependent on shaping
of large estates and the development of productive forces in agriculture. Moreover, the article displays
the uniqueness of the Volhynian landownership which consisted in its latifundium nature. Besides,
the article shows the role of the noble, and especially the ducal class in the location of towns, and the
complexity of establishing practices, which didn’t always finish successfully.
In addition, on the basis of the detailed study of the revealed documental evidences and the analysis
of the 1637 town registry, the problem of the year of foundation of the town was solved and the inner
arrangement of Slavuta described. As seen from the article, the founder and owner of the town was
the castellan of Krakiv duke Janusz of Ostroh, from whom it passed to his grandson duke Wladyslav
Dominik Zaslawski.

Місто Славута виникло на початку Xvii ст., а точніше,
між 1617 р., коли вперше задокументовано існування села
Деражня Воля, на місці якого воно виросло, і 1619 р., коли
документально зафіксовано його міський статус. Засновником міста Славути був представник найбільш впливового
волинського князівського роду, старший син князя ВасиляКостянтина Острозького, краківський каштелян Януш Острозький.
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ФАКТОРИ СЕМАНТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ
ТИТУЛАТУРИ XVII СТОЛІТТЯ
Назар БІЛЕЦЬКИЙ
молодший науковий співробітник
відділу історичних пам’яток українознавства НДІУ
Анотація. У статті розглядаються складові титулатурної системи XVII ст. на основі
книги англійського правника Джона Селдона «Титули честі». Як наслідок аналізу пропонуються фактори семантики європейської титулатури, що значно покращують інтерпретацію певного титулу.
Ключові слова: титулатура, Джон Селдон, титулярні атрибути, титулярні абстракти, фактори семантики титулатури.

ФАКТОРЫ СЕМАНТИКИ ЕВРОПЕЙСКОЙ
ТИТУЛАТУРЫ XVII ВЕКА
Назар БИЛЕЦКИЙ
младший научный сотрудник
отдела исторических памятников украиноведения НИИУ
Аннотация. В статье рассматриваются составляющие титулатурной системы
XVII в. на основе книги английского юриста Джона Селдона «Титулы чести». Как результат
анализа предлагаются факторы семантики европейской титулатуры, которые значительно улучшают интерпретацию определенного титула.
Ключевые слова: титулатура, Джон Селдон, титулярные атрибуты, титулярные
абстракты, факторы семантики титулатуры.

FACTORS OF THE SEMANTICS OF THE 17TH CENTURY
EUROPEAN TITULATURE
Nazar BILETSKYI
junior research fellow of the Historical Sites Department of RIUS
Annotation. The article examines the components of the titulature system of the 17th century
based on the book of the English jurist John Selden Titles of honor. As the result of the analysis, such
semantic factors of the European titulature are proposed which enhance the interpretation of a certain
title.
Key words: titulature, John Selden, titular attributes, titular abstracts, factors of the titulature
semantics.
© Білецький Н.
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Проблема, що буде розглядатися в
статті, спровокована дослідженнями
про владний статус Богдана Хмельницького серед правителів тогочасної Європи. Часто на статус вказує титулатура
правителя, що, безумовно, вимагає її
аналізу. Для більшості дослідників історії козацтва державницької школи в
цьому випадку існує спокуса звеличити
статус гетьмана, використовуючи аргумент титулів, котрі вживав Хмельницький в листах до іноземних правителів, а
також титули, під якими його згадували.
Зокрема, простежується спекулювання з
титулом «князь», котрим деякі дослідники нагороджують Хмельницького.
У статті «Українська національна
революція 1648‒1676 рр. крізь призму
століть» Валерій Смолій та Валерій Степанков, орієнтуючись на Вацлава Липинського, вказують на «монархічний»
лад правління гетьмана, підкреслюючи
цей «монархізм» через сумнівні згадки
про «князівський» титул Хмельницького [21]. Як пишуть автори, в одному
випадку в листі львівського підкоморія
Войцеха Мясковського гетьман начебто «величався князем Русі та Молдавії»,
а в іншому ‒ «розпорядився було звертатися до нього…як до князя Руських
провінцій» [21, с. 5]. Насправді річ у
неправильному перекладі, що зустрічається в оригіналах, публікованих Юрієм Мициком [5, с. 195‒197, 202‒204; 17,
с. 267‒272], латинського слова ducatus
(дослівно dowództwo, вождювання), а
зовсім не dux (герцог, князь) і навіть не
ducatum (герцогство, князівство).
Ще більше захопився ідеєю «козацького князівства» Тарас Чухліб, у
статті якого «Проект «козацького князівства» ‒ історична альтернатива політичного устрою Гетьманщини?» досить
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спекулятивно проглядається перетікання «князівської традиції» протягом усієї козацької боротьби за незалежність,
спираючись на той же «монархічний»
лад правління [25]. Так, автор плутає
варіанти титулу «князь», що мають різні
значення, очевидно, виходячи з сучасного умовного й традиційного перекладу більшості «не-королівських» і «нереспубліканських» європейських політій
терміном «князівство».
Непевно інтерпретує титули й Віктор Брехуненко, оскільки в статті
«Гетьман чи старший? За лаштунками
номенклатури козацьких провідників
(XVI ‒ пер. пол. XVII ст.)» [3] автор хоч і
правильно вказує, яким чином і за яких
обставин користувалися цими титулами козацькі ватажки, утім не помічає,
що старший є просто варіантом титулу
гетьман, тільки в іншому просторіччі.
Відповідно до нашого аналізу факторів
значення титулів старший і гетьман в
цьому випадку різняться прагматично,
тому що містять у собі різні владну функцію, владну ієрархію та традицію, хоч і
мають семантично те ж значення (тобто
військовий начальник).
Найбільш комплексно до вивчення
титулатури Хмельницького підійшов
Сергій Плохій, пояснюючи різні варіанти легітимації, зокрема через релігію, влади гетьмана над Україною [34].
Автор, крім безпосереднього титулу
Хмельницького, звертає увагу й на дуже
важливі в титулатурі атрибути, такі як
Dei gratia, illustrissimus, serenissimus [34,
с. 229‒230]. С. Плохій справедливо пише,
що Хмельницький входив до найнижчого щабля правителів Європи, а саме до
illustrissimi. Це підтверджується тим, що
станом на середину XVII ст. вже відбулася зміна значень титулярних атрибутів,
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де суверенними володарями могли бути
виключно serenissimi. Утім автор не зважає на те, що в питанні владної ієрархії
насправді важливішими є титулярні абстракти, як покаже подальший аналіз.
Оскільки дослідники не враховують
факторів значення певного титулу, він
має для них лише одну семантику. Саме
подібні недоліки в інтерпретації титулатури спонукають до глибшого вивчення
її структури та уявлень про неї в Європі XVII ст. Як виявляється, за самим
титулом стоїть ще низка пов’язаних із
ним форм звертань, що часто відіграють
прагматичну роль і, таким чином, впливають на семантичне значення титулу.
Саме їм і буде присвячена ця стаття.
Проблема дослідження титулатури
ускладнюється також тим, що зазвичай
її вивчають задля вказування владного
статусу однієї держави (в особі її правителя) на противагу іншим. Звідси й
походить пануюча методологія дослідження титулатури. Одним із найперших її дослідників у нашому регіоні був
Олександр Лакієр [13]. Подібні до його
дослідження в правничому дусі зробили наприкінці ХІХ та на початку ХХ ст.
Йозеф Вольф [41], Йозеф ОстророгСадовський [33], Зиґмунт Люба Радзимінський [36] та Федір Леонтович [15].
Оскільки за радянської доби займатися геральдикою було «непопулярно»,
то лише наприкінці 80-х починають
з’являтися подібні дослідження, а в 90-х
вони набирають «державницького» характеру. Серед зарубіжних істориків
другої половини ХХ ст. титулами великого князя та царя цікавилися Марк Шефель [39], Владімір Водов [40], Анджей
Поппе [35], Джанфранко Джираудо [6], а
комеса ‒ Амброжи Боґуцький [27]. Серед
російських дослідників варто згадати
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Надію Соболєву [22], Антона Горського [4], Сергія Каштанова [10], Анатолія Новосельцева [18], Олексія Лаушкіна [14] й Олену Мельникову [16]. До
«школи» вивчення титулатури та геральдики Каштанова також можна віднести
Володимира Кучкіна [12], Микиту Комочева [11], Маґдолну Агоштон [1], Євгенія Пчолова [19] та Михайла Раєва [37].
Серед білоруських істориків у «державницькому» дусі вивчав титули Алєґ
Дзярновіч [7]. У вітчизняній історіографії безпосередньо про титули здійснив розвідку лише Ярослав Ісаєвич [9].
Географічний та ментальний підхід до
вивчення титулатури застосовують Ганна Хорошкевич [26] та Олександр Філюшкін [24]. Серед сучасних польських
дослідників варто згадати Пьотра Бороня [28], а також Марціна Ковальського [32], який через титулатуру досліджує
історичну географію.
Звичайно, не можна заперечити важливість титулу для вивчення потестарної
імагології, утім дослідники зовсім нехтують тим, що титулатура за своєю синтаксичною функцією є формою звертання.
Звідси її як предмет треба вивчати в
контексті мовних теорій (зокрема, теорії
звертань) для уникнення хоча б згаданих
вище лінгвістичних помилок. Із лінгвістичного й соціокультурного погляду
до вивчення титулів підходили Борис
Успенський [23], Андраш Золтан [8], Томаш Чарнецький [29], Сєрґєй Салей [20]
та Денис Алімов [2].
Утім досі ранньомодерна титулатура не розглядалася на тогочасному інтелектуальному матеріалі для вивчення
термінології й методології дослідження
титулатури, як її тоді уявляли. Звідси метою цієї статті буде поступове створення корпусу різних титулів, титулярних
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абстрактів та атрибутів як форм звертання для глибшої інтерпретації тогочасної
комунікативної культури, соціальної
стратифікації та владних взаємин.
Для цього необхідно дослідити, яким
чином європейськими правниками була
сконструйована система титулів XVII ст.
З цією метою використаємо монографію
англійського правника ранньомодерної
доби Джона Селдона «Титули честі».
Джон Селдон народився в родині
парафіяльного «менестреля» (на той час
посада особи, що займалася урочистими святкуваннями) в Салвінгтоні, Сассекс. Юридичну освіту Селдон здобував
спершу в Чічестерській (Західний Сассекс) школі, а 24 жовтня 1600 р. вступив до Гарт Хол в Оксфорді. З 1602 р.
вивчав право в Кліфорд Інн у Лондоні,
з 1604 р. – в Іннер Темпл, а в 1612 р. одержав посаду адвоката [31, с. 212].
У дослідницькій діяльності Селдон
більше займався історією, ніж правом.
Протягом навчання й адвокатської роботи він написав декілька праць з історії
права й літератури. У 1617 р. була видана його перша орієнтальна студія «Про
сирійських богів», а також одна з найвідоміших його праць – «Історія десятин»,
яка, на жаль, згодом підпала під заборону друку [31, с. 214].
У 1614 р. Джон Селдон написав книгу «Титули честі», де прослідкував походження та історію найрізноманітніших
європейських та східних титулів від античності до сучасних йому часів. Структурно праця поділяється на дві частини:
у першій описуються титули верховних
правителів, у другій – підпорядкованих.
Текст цілком послідовний, містить величезну кількість посилань (бл. 4‒6 на сторінку), а в окремих місцях Селдон відсилає читача до історіографії з певного
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питання (феодальне право, прецеденція
та ін.).
Вочевидь, Селдон знав багато мов,
адже, крім основної англійської, зустрічаються великі пасажі латиною, іспанською, французькою, італійською без авторського перекладу, а також грецькою,
івритом, німецькою з перекладом. Крім
того, є спорадичні вставки арабською,
перською, голландською та навіть покручі з польської. За пропорційністю
інформації можна сказати, що Селдона
більше цікавило вживання титулів античних часів, а також що про ці титули
чи поняття може сказати Старий Завіт
(вчений також був спеціалістом із єврейського права).
Як і більшість текстів ранньомодерної доби, «Титули честі» має компілятивний характер, що посилює різні
голоси, які стоять за уявленнями про
титулатуру. Джерела цієї книги можна
поділити на праці істориків, хроністів,
правників, богословів та поетів, з яких
варто виділити:
1) античних: Геродот (490 або 480 ‒
бл. 425 до н. е), Арістотель (384‒322 до
н. е.), Полібій (201 ‒ бл. 120 до н. е.), Публій Муцій Сцевола (180 ‒115 до н. е.),
Цицерон (106 ‒ 43 до н. е.), Діодор Сицилійський (90 ‒ 30 до н. е.), Овідій
(43 до н. е. – 17/18 н. е.), Йосі бен Галафта
(ІІ ст. н. е.), Плутарх (бл. 46 ‒ 120 або 125),
Доміцій Ульпіан (170 ‒ 228), Евхерій з Ліону (380 ‒ бл. 450), Ісидор Александрійський (бл. 420 ‒ бл. 520) та ін.;
2) середньовічних: Георгій Синкелл
(VIII ст. ‒ бл. 810), Гал Анонім (ХІ ст. ‒
після 1116), Козьма Празький (бл. 1045 ‒
1125), Арнольд із Любека (ХІ ст. ‒
бл. 1211 або 1214 р.), Костянтин Манассія
(бл. 1130 ‒ бл. 1187), Никифор Григора
(бл. 1295 ‒ бл. 1360) та ін.;
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3) ранньомодерних: Ян Дубравій
(1486 ‒ 1553), Сигізмунд Герберштейн
(1486 ‒ 1566), Андреа Альчато (1492 ‒
1550), Фердинандо Васкез (1512 ‒ 1569),
Жан Боден (1530 ‒ 1596), Антоніо Поссевіно (1534 ‒ 1611), Симон Шард (1535 ‒
1573), Сципіон Мадзелла (XVI ‒ XVII ст.),
Цезар Бароній (1538 ‒ 1607), Альберико
Джентілі (1552 ‒ 1608), Северин Біній
(1573 ‒ 1641), Мельхіор Ґольдаст (1576
або 1578 ‒ 1635) та багато інших.
Крім того, Селдон використовує кодекси та такі правничі документи, як
Григоріанський, Феодосійський, Юстиніанський кодекси, «Саксонське зерцало», листи-інвеститури (зазвичай повністю процитовані).
Широке використання джерел дає
можливість вважати працю Селдона такою, що досить добре репрезентує тодішні уявлення та історію титулів й інших
форм звертання. Далі буде подано, яким
чином Селдон упорядковує систему тогочасної титулатури (на прикладі лише
частини титулів, які він описує), що допоможе визначити фактори значення
та функціонування титулів і пов’язаних
із ними форм звертання, котрі широко
використовувались в ранньомодерну
добу. Курсивом виділено титули, форми звертання і деякі особливі терміни.
Іншомовні слова в непрямих відмінках
для зручності передано через називний
відмінок із відповідним в українській закінченням через дефіс.
Загальна класифікація титулів
за Джоном Селдоном
На думку Джона Селдона, титулатура та особливі форми звертання є похідними від характеристик шляхетної
людини, адже тільки вона може мати титул честі [38, с. XI‒XII]. Слід зазначити,
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що такий підхід цілком характерний для
того часу. У листі-присвяті своєму другу
есквайру Кардестона Едварду Гейварду
він пише, що дослідження титулів має в
собі спеціальну користь навіть для більш
важливих дисциплін як фізика чи математика. Під цим він має на увазі, що титули ділять людей на стани, що є частинами чи органами суспільства, так само,
як існують різні органи в рослин. Для
цього він цитує Арістотеля: «[і]з давніх
часів заслуга була принципово ґрунтована або на активному і жвавому ґлузді та
інших таких достойностях, або на тому,
що було поважне або більш упорядковане. Утім як і ці двоє, так і різноманітні
використання, що підходять їм, найважливіші частини громадської заслуги
можуть втрачатися. Але, каже він [Арістотель. ‒ Н. Б.], як рослини, так і люди
різняться за своєю породою. Природа
цього часто залишається присутньою
в потомстві, але на певний час, а потім
вони, чиї предки були вирощені для активного чи жвавого духу, дегенерують
(так само, як чесноти часто вироджуються в шкідливі звички, які ж потім маскуватимуть) в дикість та хиткість…» [38,
с. V]. Звідси можна припустити, що Селдон належав до покоління англійських
інтелектуалів, що почали виходити поза
дискурс вродженої шляхетності й натомість пропонували ідеї про можливість
кожного її як набути, так і втратити.
Джон Селдон поділяє «титули честі» на «церковні» та «світські». Автор не
розглядає перших, адже, як він пише,
«ми повністю пропускаємо церковні як
церковні [sic!]» (натяк на секулярний
підхід вченого); а інші він поділяє на верховні та підпорядковані. Під верховними
Селдон має на увазі титули або окремих
людей (правителів незалежних монархій,
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наприклад, короля чи імператора), або
титули певної сукупності людей, залежно від особливостей правового устрою
відповідних держав [38, с. 1].
Підпорядковані ж титули належать,
по-перше, особам, котрі є спадкоємцями верховних правителів або нижчими
за статусом управителями ‒ ерцгерцог,
пфальцграф, принц, маркіз, граф чи ерл,
віконт, барон, та іншим шляхетним особам, в яких тільки через сам їхній статус
ці титулування є почесними (первинно
почесні титули). По-друге, підпорядковані титули стосуються осіб, що можуть
бути просто урядовцями, як віце-король,
констебль, канцлер, адмірал, президент
(первинно урядові титули), крім того,
Селдон згадує, що до підпорядкованих
також належать титулування вчених людей (доктор, магістр), але він їх не розглядає у книзі, як і первинно урядові титули [38, с. 2].
Особливим є також те, що Селдон,
крім самих титулів, виділяє пов’язані
з ними форми звертання, до яких належать «випадкові назви», котрі є особливими для окремих правителів та
вживаються за певних обставин, наприклад, під час церемонії коронації,
інвеститури. До них автор долучає такі
назви, як semper augustus або zu allen
zeiten Merher dess Reichs (відповідно латинський та німецький варіанти для імператора Священної Римської імперії),
Le Roy treschristen (для короля Франції), Fidei Defensor (для короля Англії),
Catholique King (для короля Іспанії),
Amir Elmumenin (для османського султана) і т. п. Заразом Джон Селдон виокремлює атрибути, котрі додавалися
до титулів, такі як clarissimus, spectabilis,
illustris, superillustris, а також абстракти:
majestas, celsitudo, illustritas [38, с. 2‒3].
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Розглянемо найважливіші європейські титули та їхні особливості. Слід
зауважити, щоб «відобразити» ранньомодерне сприйняття титулів, буде максимально передаватися інтерпретація їх
Джоном Селдоном, без критичних зауважень, а теми, які зачіпатимуться, слідуватимуть порядку викладання їх ранньомодерним вченим.
Rex, Imperator, Princeps, Basileus.
Найголовніша особливість титулу Rex,
як пише Селдон, полягає у тому, що над
ним немає жодного зверхника. Походження цього титулу, на думку автора,
виводиться із права завойовника або з
обрання, що дозволяє поширити владу
монарха на захоплені території та його
підданих і, таким чином, засвідчувати
про свій суверенітет [38, с. 3].
Селдон виводить перші згадки про
королів із старозавітних часів, посилаючись на біблійну історію, але потім
переходить до титулу короля в античні часи, порівнюючи його з титулом
Imperator [38, с. 12]. Як відомо, римляни, створивши республіку, відмовилися
від королівської спадщини. Проте Юлій
Цезар очолив і публічну, і релігійну, і
військову владу в Римі, отримавши усі
найвищі титули Римської республіки.
Тому вся верховна влада перейшла до
військового командувача – імператора,
яким був Цезар. Звідси з’явилася та інверсія, що титул Imperator є умовно вищим за Rex, що відображалося і в сучасні
Селдону часи.
Якщо титул Imperator, на думку автора, відповідає владі, що поширювалася
через військо, то для цивільної влади в
римському сенаті наступники Юлія Цезаря створили титул Princeps, що буквально значило «перший у сенаті». Хоча
імператори Риму не вживали стосовно
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себе титул Rex, піддані Імперії (а саме
греки чи євреї), проте, звали його королем, тобто Basileus [38, с. 14]. Із розпадом
Імперії й захопленням її західної частини германськими племенами (VI ст. н.е.)
відновлюється традиція вживання верховними правителями титулу Rex, у той
час як Східна Імперія зберегла грецький
варіант – Basileus. Греки ставили цей титул вищим за Rex, вважаючи останній
варварським.
У часи імператора Священної Римської імперії Оттона IV (кін. ХІІ – поч.
ХІІІ ст.) відповідним до посади імператора стає титул Römischer König, а з часів
Карла V (перша пол. XVI ст.), як пише
Селдон, титули Imperator та Rex набули
взаємозамінного сенсу, поєднавшись у
титулі Erwählter Römischer Keyser.
Королі Англії, Франції та Іспанії, за
Селдоном, наголошували на тому, що
мали свої прецеденти вживання до себе
титулу Imperator, коли приєднували до
своїх володінь інші королівства, що може
вказувати на те, що під імператором мався на увазі володар багатьох королівств.
Більше того, Селдон знайомий [38, с. 19]
також із титулуванням московського великого князя як Imperator або Czar з 1620
року. Усе ж сусідні царю правителі не визнавали його права на цей титул, тому
зверталися до нього лише Magnus Dux.
Dominus. Традиція звертання Dominus була поширена серед громадян
Римської республіки, хоча перші імператори негативно ставилися до цього титулу. Правителям Східної Імперії навіть
було більш притаманно титулуватися
Kyrios або пізніше Despotes, ніж Imperator
(особливо в часи Юстиніана та Теодори
(VI ст. н.е.)) [38, с. 34].
Як пише Селдон, хоча такі титули були притаманні лише верховним
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правителям, паралельно існувала традиція звертатися громадянам один до одного Sir чи Signor (автор ототожнює їх з
Dominus), які буквально виражали повагу до старших за віком людей [38, с. 36].
Уживання множини в звертаннях
до правителів та атрибути
верховних правителів
Джон Селдон в тлумаченні множини в звертаннях від підпорядкованих
осіб до верховних спирається на ідеї середньовічного єврейського вченого Ібн
Езри (1089–1167 рр.). Така особливість
виходить з того, що множина передає
«множинність чеснот» у того, до кого
звертаються, або апеляцію до величності верховного правителя [38, с. 88]. Утім
Селдон також зауважує, що множину
використовують і урядовці нижчих чинів між собою. Крім того, автор звертає увагу на те, що замість другої особи
може вживатися третя, як у правителів
Іспанії чи Італії: el Suyo замість Vuestro.
Ще однією особливістю, котру виокремлює автор, є вживання імені того,
до кого звертаються. Виходячи з римської традиції, якщо зверхник до свого
слуги звертається на ім’я, він таким чином виражає йому велику повагу. І навпаки, якщо підпорядкований буде звертатися до свого володаря на ім’я, це буде
сприйматися як зухвалість [38, с. 89].
Атрибут «Dei Gratia». На відміну
від нашого звичного уявлення, що Dei
Gratia стосується лише верховних володарів, Селдон пише, що цей атрибут
могли використовувати й підпорядковані правителі. Наприклад, у Священній
Римській імперії цим атрибутом послуговувались ерцгерцог Австрії, герцог
Саксонії, пфальцграф Рейну, маркграф
Бранденбургу, ландграф Гессена, оскільки віддавна мали такий звичай [38, с. 91].
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Також титулування Dei gratia було поширеним у середньовіччі серед найвищих
священнослужителів, таких як єпископи та архієпископи [38, с. 92]. Селдон
наголошує, що в повній титулатурі Dei
Gratia може стосуватися лише найвищого титулу. Тобто в «король Англії, Франції, Пан Ірландії, Герцог Нормандії» Dei
Gratia стосується лише титулу король.
Абстракт «Majestas». Ще однією характерною рисою верховних володарів
було вживання абстракту Majestas. Пояснюючи його походження, Селдон згадує Овідія, котрий писав про легенду, що
Majestas була божественною чеснотою,
котру породили Честь та Повага, і вона
займала найвище місце поряд із Зевсом.
Лише після війни з гігантами вона стала особистою захисницею царства Зевса, а спустившись до людей – верховних та підпорядкованих правителів [38,
с. 94‒95].
Абстракт Majestas використовувався в античні часи, щоб підкреслити особливу чесноту й талант гідних людей.
Згодом його значення звузилось до підкреслення особливого статусу Римського Народу, а потім безпосередньо до
імператорської влади. Саме звідси походить поняття злочину проти величності, тобто злочину, скоєного проти Риму
чи самого імператора. Селдон також
пов’язує із Majestas виникнення й інших
абстрактів, як-от Perennitas, Eternitas,
Tranquilitas, Serenitas, що в Римі асоціювалися із титулом Imperator [38, с. 96].
У Східній Імперії абстракту Majestas
відповідала Basileia, яка до занепаду Візантії мала значення королівства або
імперії, а також пов’язаних із ними
функцій – королювання або імператорства. Автор пише, що в сучасні йому
часи Majestas вживається до більшості
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верховних правителів Європи, наприклад, Keyserlich Majestät – до імператора
Священної Римської імперії, Catholique
Majestas – до іспанського короля. Але не
всі незалежні правителі мають однакові
абстракти, оскільки венеційський дож,
котрий головує в Serenissima Respublica
Venetia, має абстракт Celsitudo [38, с. 98].
Атрибути, що вживаються разом
із титулами верховних правителів
Селдон пише, що для верховних правителів було звично вживати особливі атрибути, такі як Pius, Foelix, Clemens,
Tranquillus, Sanctissimus, Pater Patriae. До
сучасних Селдону правителів вони передаються у найвищому ступені порівняння як Clementissimus, Excelentissimus,
Invictissimus, Illustrissimus, Serenissimus,
Gloriossimus, Sacratissimus, Celsissimus і т. п.
Вживання Апостольським двором у
середньовіччі згаданих атрибутів до правителів Європи було взаємозамінним
та рівнозначним (тобто атрибути відігравали роль простих епітетів), проте з
часом у папських листах усталилася традиція використовувати атрибути Semper
Augustus до імператора та Illustris до інших королів, котрих Рим уважав нижчими відносно першого. Згодом спеціальні атрибути Christianissimus для короля
Франції, Chatolique для короля Іспанії,
Fidei Defensor для короля Англії витіснили атрибут Illustris [38, с. 100].
Проте, як пише Селдон, верховних
правителів не влаштовувало те, що їхні
піддані звертатимуться до них лише
Illustris, тому, наприклад, король Англії почав титулуватися Excellentissimus
Princeps або Serenissimus ac Excellentissimus, а імператор Священної Римської імперії додавав у свій титул
Sanctissimus або Sacratissimus [38, с. 101].
Селдон також зазначає, що оскільки
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атрибут Illustris раніше вважався найвищим для титулу Rex, деякі правники
створили для титулу Imperator окремий
атрибут – Superillustis.
У сучасні Селдону часи найбільш
уживаними атрибутами до верховних володарів автор книги вважає Serenissimus
та Potentissimus [38, с. 99], адже форми звертання до верховних правителів уподібнювалися до імператорського титулу Der Allerdurchleuchtigster,
Grossmachtigster,
Unuberwindtlichster
Fürst und Herr [38, с. 103].
Dux, Comes. Першим чином Селдон
розрізняє значення Dux як верховного правителя аналогічного до короля,
проте м’якше у вираженні. Це стосується варварських правителів, що не мали
над собою зверхника, але і не були коронованими, а також московського
царя (Russian imperator) і венеційського
дожа [38, с. 240‒241]. Існувало й інше
значення титулу Dux як військової посади в Римській імперії. Цей титул тісно
пов’язаний із спершу також урядовим
титулом Comes.
Імператори Риму мали серед своїх придворних найвищих урядовців
(консули, претори, сенатори), котрих
звали Comites & Amici. Тиберій розділив їх на три різних рівні і до останніх
уже звертався не Amici, а Grati. Найвищими серед Comites були імперські
Радники (Comites Consistorianus, rerum
privatarum, sacrarum largitionum…),
до титулу яких ще могло добавлятися
Magister [38, с. 245]. Відповідні їм урядовці були по всіх дієцезіях та префектурах імперії, а Comites, що відповідали
за військову адміністрацію по фортах
імперії, звалися Duces. Утім не всі Duces
були вищими імперськими урядовцями,
особливо прикордонні (Duces Limitis).
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Первинно урядові титули Dux та
Comes зазвичай уживалися разом із урядом, а також місцем, на яке поширювалася їхня адміністрація (наприклад,
Comes & Magiser Equitum Galliarum, Dux
& Comes rei Militum in Isavria). Урядовці
на місцях вважалися нижчими за тих, що
були в раді. Останні згодом набували виключно почесного статусу без безпосередніх завдань, стаючи Comites honorarii
або Comites vacantes. Вони протиставляли себе Comites Provinciarum, називаючи
себе Comites intra Palatium або Comites
Palatini [38, с. 246].
Як пише Джон Селдон, ці титули з часом стали «феодальними» (тобто дідичними, спадковими) у значенні
прив’язаних до якоїсь території. Під Feud
Джон Селдон має на увазі будь-яке володіння, віддане під присягу від пана до
державця. Останній за це має служити,
будь-то військова служба чи сплата данини, чи т.п. Одним із можливих походжень Feud автор згадує римське «право
патронів та клієнтів», котре також вимагало присяги [38, с. 273]. Утім воно не
передбачало передачі будь-якого володіння, тому Селдон вважає вірогіднішим
походження поняття Feud від традиції
надавання у володіння військовим службовцям із титулом Dux Limitis земель, де
вони адміністрували й постійно перебували для захисту. Але в часи Римської
імперії титул Dux ще не був феодальним.
Лише із занепадом імперії і завоюванням
її територій «північними народами» почали з’являтися випадки прив’язування
володіння до титулу.
Таким чином, сталася інверсія: тепер не титул надавав право володіння
землями, а володіння землями давало
змогу вживати титул Dux володарю, і та
територія ставала при цьому Ducatum.
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За Селдоном, в аналогічний спосіб відбулася і прив’язка титулу Comes до
певного Feud, що в результаті давало
Comitatum [38, с. 273‒274].
Німецьким варіантом титулу Dux був
Herzog. Його походження Селдон виводить із Ein Heer dess Zugs1 (букв. воєвода),
що аналогічний до латинських Praefectus
Expeditionis або Magister Expeditionis [38,
с. 278]. Для Comes німецьким варіантом
був титул Grave. Як і за часів Римської
імперії, в імперії Карла Великого ці титули ще не були спадковими, і лише в часи
імператора Оттона І (сер. Х ст.) титули
Dux і Comes почали надаватися дітям імператора, а з часів Конрада ІІ (пер. пол.
ХІ ст.) – навіть онукам. Території, що
переходили їм у володіння, починали
називатися Herzogthumb або Grafschaft
для титулів Herzog і Grave відповідно.
Інвеститура Dux-а здійснювалася через
надання йому Vexillum (Fahn, тобто хоругви), а пізніше такий звичай перейшов
на надання усяких земель, які почали
зватися fahnlehn (feuda vexilli) [38, с. 280].
Якщо варіацій титулу Herzog майже
не було (хіба Erzherzog), то похідні від
Grave утворювали чітку ієрархію в Священній Римській імперії [38, с. 311]: першими, як визначає Селдон, були Simple
Counts якогось графства, потім Counts
Palatine, потім Counts of the Empire, потім
Counts of the Frontiers або Markgraves, потім Counts of the Provinces або Landgraves,
потім Counts of the Cities або Burgraves.
Як пише Селдон, серед великої
кількості графів різних земель виділялося четверо простих графів Священної Римської імперії – графи Клівії,
1
Насправді Селдон робить граматичну помилку,
мабуть, уподібнивши Heer із Herr, хоча вловлює
суть, адже у слові «Herzog» перший корінь походить від «heer», що значить «військо», а другий –
від «ziehen», що значить «тягти, вести».
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Шварценберга, Силеї та Савойї. Проте
на часи Селдона залишився лише один із
них, що титулувався «із чотирьох графів
Імперії, граф Шварценберга», а інші стали герцогами [38, с. 312].
Титулу Comes Palatini або Pfalzgrave
у Священній Римській імперії за своїм
урядом відповідав Рraefectus Praetorio
(саме так можна розуміти злиття семантики Palatinus із Воєводою), і, як одному
з найближчих імператорові, йому надавалися окремі феодальні володіння [38,
с. 314]. Аналогічно простим графам імперії виділялися й четверо пфальцграфів: Рейну, Саксонії, Франконії та Угорщини, але титул міцно закріпився лише
за пфальцграфством Рейну. Коли йшлося про Palatinatum, то розумівся саме
Рейнський. У випадку із Саксонією уряд
Comitis Palatini тримався Dux-ом цього
володіння. Титул Markgrave надавався
прикордонним урядовцям, що могли
бути як Comites, так і Duces. Так само, як
і з попередніми графами, існувало чотири великих Маркграфи: Бранденбургу,
Моравії, Майссену та Бадену [38, с. 348].
Під цю ж саму «чотириякість» попадали
й Ландграфи та Бургграфи. Для перших
головними землями були Тюрингія, Гессен, Ельзас та Лойхтенберг, а для останніх – міста Стромберг, Нюрнберг, Магдебург і Райнек [38, с. 351‒352].
Fürst. Для титулів Fürst або Princeps
Джон Селдон виділяє три різних способи використання [38, с. 357‒359]. Перший походить ще від Римської імперії,
де титул Princeps означав «перший в сенаті» та часто мав на увазі безпосередньо самого імператора. Використання в
німецькій титулу Fürst було ідентичним
Princeps, але в Священній Римській імперії цей титул, залежно він носія, міг мати
нижчий статус, ніж Herzog. Феодальним

№2 (59) 2016

61

ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ
територіальним утвором, що відповідав цьому титулу, був fürstenthumb або
principatus, як Ангальт, Мекленбург, Ругія. Друге використання Fürst стосується
світських осіб, що мали й інший титул,
як-от Herzog, Grave, Pfalzgrave, Markgrave
і т.д., а також духовних архієреїв, які титулуються Fürst. Третє ж використання
стосується поділу станів Священної Римської імперії на Churfürst-ів, Reichfürst-ів
(до яких у цьому випадку можуть входити barones та нижча шляхта) та Freie
Reichsstadt-и. Усі стани Священної Римської імперії мали різну кількість голосів
у Райхстазі.
Крім того, Селдон посилається на
«Саксонське зерцало», де Prince вживається загалом для всіх урядовців у
Священній Римській імперії. Вони поділяються на Principes Imperii, що мають власні володіння і послуговуються
juribus realibus, та Principes Domicelii, що
тримають виключно уряд і послуговуються juribus personalibus.
Щоб детальніше пояснити різноманітні значення princeps, Селдон наводить
класифікацію Мельхіора Ґольдаста, за
якою першим в ієрархії є імператор, що
водночас є королем римлян, потім три
церковних Churfürst-и, а потім чотири
світських, далі слідує низка церковних
правителів, які вважаються principes,
після них ‒ duces, landgravii, marchiones,
principes simpliciter (котрими називаються воєводи Трансільванії, Молдавії та Валахії), burgravii, comites, domini, котрі всі
числяться як principes Imperii. А вже після них ієрархія продовжується духовенством та герцогами, графами, ландграфами і т.д., що не є principes, завершуючись
вільними містами [38, с. 379].
Селдон дає як ще один приклад
вживання Fürst (тільки у формі Prince),
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котрий використовують для спадкоємців короля. Тобто коли він передає
своєму сину чи доньці велику кількість
своїх володінь, то можна зустріти Prince
& Lord або Princess & Lady серед інших
титулів дітей монарха.
Атрибути до підпорядкованих
правителів
Аналогічно до вживання особливих
атрибутів до верховних правителів Селдон виділяє такі атрибути і для підпорядкованих. При тому він зазначає, що
певні атрибути могли вживатися ситуативно [38, с. 732]. Спершу в Римській імперії існувало звертання до сенаторів –
Viri Clarissimi, а в пізніші часи і до equites
Romani почав використовуватися атрибут Illustris [38, с. 733]. Починаючи від часів імператора Константина, з’являється
третій атрибут – Spectabilis, через те що
вживання Clarissimus та Illustris розрізнялося залежно до яких нобілітованих
патриціїв зверталися.
Таким чином, атрибут Illustris закріпився за вищими урядовцями, такими
як Praefecti Praetorio, Comes Lagrationum,
Comes Privatarum, атрибут Spectabilis –
за проміжними урядовцями, як-от проконсули провінцій, заступники Praefecti
Praetorio, а Clarissimus – за сенаторами [38, с. 734]. Разом з цим виникли й
абстракти, котрі позначали ці атрибути: Illustritas, Magnitudo, Magnificentia,
Celsitudo, Sublimitas – для Illustris,
Spectabilitas – для Spectabilis, Claritas,
Sinceritas – для Clarissimus [38, с. 738].
Із збільшенням кількості або сумісництва урядових посад з’являлися додаткові атрибути, такі як Perfectissimus і
Egregius для провінційних урядовців та
Gloriossimus для тих, хто був і сенатором,
і Praefectus Praetorio [38, с. 736].
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Як пише Селдон, у пізніші часи згадані атрибути перейняли й урядовці
Священної Римської імперії. Illustris
вживалося до королів, що підпорядковувалися імператорові, Spectabilis стали Dux, Marchio, Comes, що отримували свою посаду також від імператора,
а Clarissimus перейшло до ще нижчих
Comes, Barones, Vavasores і т.д. Зокрема, Селдон, посилаючись на Бодена, зауважує, що в ближчі йому часи відбулася зміна вживання абстрактів: «Duces
Саксонії, Баварії, Дофіна, Лотарингії,
Ферари, Флоренції, Мілану відхиляють
звертання Majestas, замінюючи його
Celsitudo чи Serenitas, на яке претендує й
Dux Венеції» [38, с. 739]. Що ж до атрибуту Serenissimus, то він вважається чи
не найвищим, що може отримати правитель.
Залежності між титулами та пов’язаними з ними формами звертання
яскраво помітні в мирних договорах
середини XVII ст. Як приклад буде використано видання угод Вестфальського
миру, а також Оливського, що знаходяться в книзі «Staats Archiv» Саксонії [30,
с. 237‒664, 665‒730], виданій Йоганном
Генріхом Ротерном у Лейпцігу в 1726 р.
на замовлення польського короля і курфюрста Саксонії Фрідріха Авґуста. Публікація є дуже зручною, адже містить
паралельні латинську та німецьку версії.
Спочатку розглянемо порядок титулу імператора, котрий складається з 15
структурних елементів. Першими ідуть
атрибути 1) Serenissimus & Potentissimus,
потім титули 2) Princeps & Dominus перед
іменем, далі 3) Dominus та ім’я, а далі почесні й власницькі титули з володіннями:
4) Electus Romanorum Imperator, 5) Semper
Augustus (атрибут), 6) Rex …, 7) Austriae
Archidux, 8) Dux …, 9) Marchio …, знову
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10) Dux …, 11) Princeps …, 12) Comes …,
13) Landgravius …, 14) Marchio … Sacri
Romani Imperii і в кінці – 15) Dominus …
Німецький варіант майже ідентичний:
1) Allerdurchlauchtigst, Grossmächtigst,
2) Fürst und Herr, 3) Herr, 4) Erwehlten
Römische Käyser, 5) zu allen zeiten Mehrer
dess Reichs, 6) König …, 7) Erzherzog von
Oesterreich, 8) Herzog …, 9) Marggraf …,
10) Herzog …, 11) Fürst …, 12) Graf …,
13) Landgraf …, 14) Marggraf … des
Heiliges Römisches Reiches, 15) Herr …
Для королів працює та ж схема, але менше позицій. У королеви
Швеції: 1) Serenissima & Potentissima,
2) Princeps & Domina, 3) Domina з іменем, 4) Regina …, 5) Magna Princeps (Фінляндії), 6) Dux (Ducissa) …, 7) Domina …
Німецький варіант: 1) Durchlauchtigst
und Grossmächtigst, 2) Fürstin und Frau,
3) Frau, 4) Königin …, 5) Grossfürstin …,
6) Herzogin …, 7) Frau … У короля
Франції ще коротший: 1) Serenissimus
& Potentissimus, 2) Princeps & Dominus,
3) Dominus, 4) Rex Christianissimus. Німецький варіант: 1) Durchlauchtigst,
Grossmächtigst, 2) Fürst und Herr, 3) Herr,
4) Allerchristichst König.
Слід зауважити, що різниця між
ними полягає, по-перше, в атрибутах Serenissimus – Allerdurchlauchtigst –
Durchlauchtigst, адже останні насправді
є дослівними перекладами Superillustris
та Illustris. Це свідчить про те, що в німецькій мові відображується ще середньовічна традиція, коли королі ще були
підпорядковані імператорові і до них,
як до найвищих урядовців імператора,
вживалося Illustris, що, в свою чергу, відсилає до римської імперської традиції. У
латині ж, з іншого боку, відбулася значеннєва зміна, і вона відображає, що всі
верховні правителі рівнозначні за своїм
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статусом. По-друге, помітна чітка ієрархія прецеденції титулів. Повторювання
титулів імператора відносно різних територій, але в різних позиціях, свідчить
про те, що ці території мають різний статус, а відповідно ‒ і титули. По-третє, помітна різниця значень титулів Princeps та
Dominus у різних позиціях. Можна припустити, що сукупне Princeps & Dominus
указують на сам факт того, що носії цих
титулів – незалежні монархи та володарі. Dominus перед іменем указує на ввічливу традицію звертання до вельмож, а
Princeps і Dominus у власницькій частині – на відповідні феодальні титули.
Вживання абстрактів міститься в інших частинах договорів як референтне
звертання або присвійний займенник.
Тут відсутня взаємозалежність та відповідність між латиною та німецькою мовою. Для імператора латиною існують варіанти Caesarea Majestas, Sacra Caesarea
Majestas, коли німецькою зустрічаються
Käyserliche Majestät, Römische Käyserliche
Majestät та дуже рідко Seine Käyserliche
Majestät або Ihre Käyserliche Majestät.
Для королів латиною трапляються
Regia Majestas, Sacra Regia Majestas та
рідше Sua Regia Majestas із приставкою
відповідного королівства, а також Regia
Christianissima Majestas для французького короля. Німецькою існують варіанти Königliche Majestät, Ihre Königliche
Majestät, а також зрідка Seine Königliche
Majestät і Allerchrististe Majestät для французького короля. Спорадично зустрічаються збіги, наприклад, Sacra Caesarea/
Regia Majestas і Geheiligte Käyserliche/
Königliche Majestät. Крім того, бувають
випадки, коли латиною імператора чи
короля позначають просто через титул,
а німецький варіант використовує займенники з абстрактом, що свідчить про
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те, що останній варіант звертання має
те ж значення, але інакшу синтаксичну
форму.
Більш різноманітна ситуація з володарями меншого статусу, хоча їхні
референтні форми звертання також
наслідують імператорський варіант.
Спочатку атрибути 1) Illustrissimus &
Excellentissimus, потім ввічливе звертання 2) Dominus з ім’ям, потім феодальні титули 3) Comes …, 4) Liber Baro …,
5) Dominus … і, врешті, 6) різноманітні
вищі урядові посади. Німецький варіант: 1) Hochwohlgebohrn und furtrefflich /
Hochwohlgebohrn, 2) Herr …, 3) Graf …,
4) Freyherr …, 5) Herr …, 6) німецькі варіанти посад. Тут німецька передає справжнє значення Illustrissimus як Generosus,
а Excellentisimus як Perfectissimus, що знову передає укоріненість римської традиції звертань у німецькій мові, на противагу латині, де Illustris перейшло від
королів до підпорядкованих верховним
правителям урядовців у своїй пізнішій
формі Illustrissimus.
Привертає увагу вживання абстракту
Sua (Principis) Celsitudo відносно правителів, споріднених із королівськими династіями, та Sua Serenitas до курфюрстів.
Німецькою Celsitudo і Serenitas передаються через Fürstliche Durchlauchtigkeit
та Churfürstliche Durchlauchtigkeit відповідно. Особливість останнього абстракту
полягає в тому, що він є тільки в німецькому варіанті, а в латинському частіше
опускається. Celsitudo ж дійсно вживається до родичів верховних правителів: Карла Густава, що був спадкоємцем
шведської корони, ерцгерцога Леопольда Вільгельма, що був сином імператора
Леопольда, електора Бранденбурга Фрідріха Вільгельма, що був одружений із
дочкою Вільгельма Оранського, а також
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електора Баварії-Палатинату Максиміліана, внука королеви Данії Христини, і т.д.
Слід зауважити, що згадані вище титули відбивають чітку ієрархію статусів
й у різних позиціях щодо територій мають відмінне статусне значення. Крім
того, порівняння варіантів німецькою
мовою та латиною дає можливість припустити більшу семантичну гнучкість
останньої. Врешті, статус титулованої
особи передають й абстракти (Majestas,
Celsitudo, Serenitas), котрі вживаються в
референтних формах звертання.
Отже, проаналізувавши класифікацію Джона Селдона та приклади з мирних договорів, можна зробити висновок,
що на значення владних титулів загалом
впливають сім факторів:
1) владна функція – почесний чи урядовий;
2) владна ієрархія – верховний чи
підпорядкований;
3) абстракт – символічний апелятив влади;
4) атрибут – символічний апелятив
шляхетності;
5) традиція – досвідний генеалогічний пласт значення;
6) позиція (у повному титулі) – ієрархічний досвідний генеалогічний
пласт значення;
7) складеність – можливість синтаксичної репрезентації одного значення з декількох слів.
Владна функція дозволяє нам відразу
визначити, чи йдеться про первинно почесний титул (феодальний Herzog, Graf),
що не обов’язково пов’язаний безпосередньо з функцією, котру він називає,
чи первинно урядовий, котрий відповідає
їй. Владна ієрархія стосується вираження суверенності носія владного титулу і поділяє правителів на верховних та
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підпорядкованих. Це важливо, адже не
всі володарі, наприклад, мають право завойовника, право миру і т.д. Абстракт
(majestas, celsitudo, serenitas) – це специфічне поняття, котре передає владний
статус, і саме воно найяскравіше відображає владну ієрархію, оскільки один і
той самий титул, залежно від мови, політії, часу й традиції, загалом може мати
значення і верховного, і підпорядкованого
(як титул princeps), але абстракт буде
звужувати його значення. Атрибут – це
додатковий фактор, котрий, подібно до
абстракту, визначає владний статус, але
має значно більшу варіативність, що не
завжди чітко вказує ієрархію. Традиція
вказує генеалогію значення певного титулу. Позиція – це особливість титулу, що
несе за собою вищий ієрархічний статус
одних володінь, а тому й титулів, над іншими. Вона пов’язана з усіма попередніми факторами й може вказати конкретне значення титулу, адже, залежно від
його позиції у титулатурі, міняється або
його функція, або ієрархія, або традиція. Також треба зважати на складеність
титулу, тобто те, що декілька різних слів
поряд можуть апелювати до одного значення (як у титулі Magnus Dux).
Згідно з уявленнями Джона Селдона
про історію виникнення та значення деяких титулів, хоча вони й змінювалися
протягом століть, кожен із них мав за собою певне визначене семантичне навантаження, тісно пов’язане з його історією.
Використовуючи термінологію Райнгарда Козеллека, можна виділити декілька
«пластів досвіду» або «традицій», котрі
впливали на семантику європейських
титулів та атрибутів, таких як римська
республіканська, римська імперська, візантійська, середньовічна та різноманітні звичаєві (місцеві).
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Погляд, звернений у минуле, – це
певною мірою максима для домодерних
суспільств, і цей «консерватизм» відбивається у всіх сферах політичного та
культурного життя в ті часи. Священна
Римська імперія вважала себе прямою
спадкоємицею старої Римської імперії.
Вона взорувалася на останню як на ідеал
і приклад, а слідом за Священною Римською імперією – й решта європейських
королівств та республік.
Утім поява нових політій та правителів не стирала старих місцевих владних ієрархій, а інкорпорувала їх. Через
титули членів двору монархів яскраво
видно, як вони наслідують устрій Римської імперії та як він вписується за нових обставин. Сама територія володіння
монарха (ще з середньовіччя) мала відображення його двору, про що свідчить
«феодалізація» земель і приєднання до
цих територій титулів придворних. Тому
треба звертати увагу і на територію,
котра згадується поряд із певним титулом, адже вона може давати різний статус омонімічним титулам. Ускладнення
структури Священної Римської імперії
та інших королівств та розвиток міжнародної дипломатії сприяли кодифікації
титулярної системи, де всі її елементи
ставали обов’язковими для «ввічливої»
комунікації.
Отже, можна зробити висновок, що
звернення уваги на всі складові ранньомодерної титулатури через аналіз факторів семантики певного титулу дозволяє значно ширшу його інтерпретацію, а
звідси сприяє вивченню комунікативної
культури, соціальної стратифікації та
владних взаємин. У подальших дослідженнях потрібно розширювати корпусну базу титулів та пов’язаних із ними
форм звертань, що зможуть вирішити
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й згадані складнощі в інтерпретації козацької дипломатії.
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N. Biletskyi
Factors of the Semantics of the 17th Century European Titulature
Abstract
One of the subjects for nowadays research of the political status of the Cossack Hetman is his
titulature. However, due to a poor examination of the early-modern titulature system, scholars tend to
mix the meanings of different titles. This eventually leads to errors in translation or interpretation of
sources. Moreover, the problem is aggravated by the lack of methodology. Most of the researches of titles
are held either in the context of “statist” history or symbolic images of power, whereas the titulature
really bears the syntactic role of a form of address. This requires a deeper study of the titulature system
of the 17th century.
As being shown in the work of the early-modern English jurist John Selden, this system was
constructed by the lawyers of that time and was based on the titular tradition of the Roman Empire.
After its fall, new kingdoms emerged, but they tried to incorporate previous titulature systems, thus
preserving their legitimacy. Most of the states had titles analogous to those in the Holy Roman Empire.
This actually causes the need for the differentiation of homonymous titles which can have distinct
meaning and correspond to different power statuses.
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As seen from the analysis of Selden’s text, titles were, firstly, divided into primarily honorary and
primarily officiary; secondly, – into supreme and subordinate. The forms of address, related to them,
were of great importance too. The titular attributes served as a marker for a person of the noble society
while titular abstracts corresponded to the power status of the title-bearer. Besides these semantic
factors, it is also important to pay attention to the titular tradition from which a title originates and the
position of the title in the style. In addition, some titles can be composite, that is containing two words
with one meaning.
Selden’s classification is clearly shown in the sources of that time, which only proves the validity of
the jurist’s text as a methodological example for the analysis of different titles.

У 1614 р. Джон Селдон написав книгу «Титули честі»,
де прослідкував походження та історію найрізноманітніших
європейських та східних титулів від античності до сучасних йому часів. Структурно праця поділяється на дві частини: у першій описуються титули верховних правителів, у
другій — підпорядкованих. Текст цілком послідовний, містить величезну кількість посилань (бл. 4—6 на сторінку), а
в окремих місцях Селдон відсилає читача до історіографії
з певного питання (феодальне право, прецеденція та ін.).
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ПОЗИЧКОВІ АКЦІЇ У ФІНАНСОВІЙ ПОЛІТИЦІ УРЯДУ УНР
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З ФІРМОЮ «PABISCO» У 1921–1922 РР.)
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Анотація. Висвітлюється спроба уряду УНР здійснити державну позику у приватної
фірми «Pabisco» протягом 1921–1922 років. Аналізуються різні складові договору, перебіг його
обговорення Фінансовою комісією та Радою міністрів УНР, а також наслідки для Української
держави.
Ключові слова: УНР, «Pabisco», державна позика, фінансовий договір.
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Аннотация. Освещается попытка правительства УНР осуществить государственный
займ у частной фирмы «Pabisco» в течение 1921–1922 годов. Анализируются различные составляющие договора, ход его обсуждения Финансовой комиссией и Советом министров УНР,
а также последствия для Украинского государства.
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1921 рік видався надзвичайно важким у справі боротьби за українську державність, фактично – фатальним. Після
приголомшливих військових поразок та
внутрішньополітичного розбрату уряд
УНР опинився в еміграції у польському містечку Тарнові (частинно – у Ченстохові), там же, у тарнівському готелі
«Брістоль», засідав й український передпарламент – Рада Республіки, залишки
війська були інтерновані у табори. Після
ж поразки походу Ю.Тютюнника в Україну й зі стратою під Базаром збройна національно-визвольна боротьба вже втратила будь-яку практичну керованість з
боку головного отамана чи військового
керівництва УНР і тривала здебільшого
за інерцією та остаточно перетворилася
на національно-повстанську стихію.
Екзильне керівництво УНР приймало закони, видавало постанови,
розробляло плани визволення України
від більшовизму, але не мало засобів,
важелів, а головне – коштів, аби хоча б
частково втілити свої напрацювання у
життя. Інтерновані у таборах вояки бідували, українські дипломати, розкидані
по Європі, намагалися на власний дотеп
звести кінці з кінцями, а урядовці ледь
животіли у прямому сенсі на подачки
польської влади, вимінювали речі й інвентар на ринках задля елементарного прожиття. Проте у всіх ще жевріла
крихта надії на те, що більшовизм захлинеться у селянсько-повстанському
українському морі, а європейські лідери,
усвідомлюючи
комуно-більшовицьку
загрозу, таки підтримають Україну в її
боротьбі за державність.
Урядовці й дипломати УНР, сподіваючись на історичний поворот подій,
водночас шукали шляхів виходу із зашморгу фінансового голоду, розуміючи,
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що відсутність коштів здатна у зародку
задушити будь-які оптимістичні задуми
й починання еміграційного державного
центру. Сподівання на розмороження
Німеччиною українських банківських
активів поступово розвіювалися. «Невеликі засоби, що мав Уряд ще з України,
з бігом кількох місяців вичерпалися, а
припливу нізвідки не було. Правда, уряд
Річи Посполитої Польської зобов’язався
заплатити за ту зброю, яку він перейняв
від українського війська, коли армія
наша переходила Збруч. Були то гармати, рушниці, коні, санітарне та інше
майно, але було це зобов’язання формальне, фактично ж уряд український
не мав жодних способів робити натиск
на уряд польський і тому кожна видача
із скарбниці польської приходила дуже
тяжко. Наші уповноважені, що провадили цю справу в міністерствах Варшави,
тільки й чули чемну, але наскрізь непевну і облудну формулу: «ютро!» – зазначав В. Приходько, який «як член Ради
Республіки, бачив, що все опирається в
гроші і без них всякі найкращі намагання уряду будуть марні» [3, c. 2].
Власне, нагальну потребу вибратися
за будь-яку ціну з фінансового провалля
усвідомлювали у той час усі державні діячі УНР. Задумів було кілька:
– встановити «всенародний національний податок» на всіх українців, що
мешкали на українських землях по західний (окупований поляками) бік Збруча, а також на еміграції (в Європі та в
Америці), і не тільки на українців, а й на
поляків і жидів, що вийшли з України і
гадали, як думалось тоді, незабаром повернутися на Україну;
– скласти комплект усіх грошей
(грошових знаків), що вийшли за
час існування останньої української
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державності, й реалізувати їх як певного
роду пам’ятку;
– вислати двох міністрів до США й
Канади з метою широко поінформувати
американських українців про визвольну
боротьбу в Україні і там здійснити збір
грошей для уряду УНР (кандидатами на
цю подорож були І. Огієнко та В. Прокопович);
– зібрати в єдину нараду фахівців з
фінансових справ, які б спільними зусиллями виробили шляхи виходу уряду з грошового провалля (на той час у
Берліні перебували Мартос і Барановський, у Відні – Кривецький, у Тарнові – Маршинський, у Варшаві – Відибіда,
у Перемишлі – Лебідь-Юрчик, у Парижі – Тимошенко, у Відні-Берліні – барон
Василько). Систематизована доповідь з
цього приводу була складена вищезгадуваним В. Приходьком і подана на розгляд
головного отамана С. Петлюри [3, c. 2].
У цей час, ще з 1920 р., П. Чижевський, перебуваючи як член торговельно-фінансових місій УНР в Австрії,
Чехословаччині, Польщі й Швейцарії у
Відні1, дізнався про зацікавлення співпрацею з урядом УНР швейцарської
торговельно-промислової фірми «Пабіско» («Pabisco»). Невдовзі, коли він став
радником посольства УНР у Швейцарії,
ця фірма запропонувала урядові УНР
співпрацю та своє посередництво у зносинах із фінансово-економічними та
державними колами Європи й Америки.
На листопад 1921 р. її умови українські
1
Сам П.Чижевський у листі до Є.Чикаленка від
10 липня 1920 р. так писав про тогочасний фінансовий і кадровий стан справ у місії: «Я, правда, на
посаді – головою якоїсь місії. Але місія розбіглася,
й я сам складаю місію: схожусь на засідання, головую, секретарюю, писарюю і т.д., навіть одержую
дорученості від уряду, не одержую тільки платні» [8, c. 387].
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урядовці стисло розуміли таким чином
(у викладі В. Приходька, який після призначення його заступником міністра
фінансів куруватиме разом з новим міністром П. Чижевським це питання):
«Уряд Української Народньої Республіки, по свойому повороті на Україну,
коли упадуть большевики, дає «Пабіску»
концесію на відбудову деяких галузів народнього господарства, а саме: – «Пабіско» береться своїми силами і за власний
кошт відбудувати на Україні зруйнований війною і революцією залізничний
транспорт, також трамваї в головніших
містах, побудує потрібні нам фабрики й
заводи, а також інші промислові об’єкти.
Працювати будуть місцеві українські
робітники, яким буде платити фірма,
але всі потрібні машини для фабрик та
заводів, а також залізничне і трамвайне
устаткування фірма додасть своє – головно з Франції та Швейцарії. Керувати
роботами будуть інженери і техніки від
«Пабіска». За це «Пабіско» дістає право
експлуатувати побудовані нею об’єкти
певну кількість літ (скільки саме – уже
не пам’ятаю). За ці концесії фірма «Пабіско» зобов’язується видавати Урядові
Української Народньої Республіки на
еміграції щомісячно по 100,000 швейцарських франків на його працю. Крім
того, зі свого боку, уживав заходів перед
урядами у Европі, які привели б до усунення з України большевиків і привернення в ній влади Української Народньої Республіки» [4, c. 2].
Виявилося, що ці пропозиції П. Чижевський безрезультатно намагався донести до української влади ще у 1920 р.,
коли уряд УНР перебував в Україні.
Не сприйняв їх серйозно й уряд П. Пилипчука в еміграції, зокрема, ані в Міністерстві фінансів, ані в Міністерстві
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народного господарства не перейнялися
не лише з’ясуванням, що то за фірма, а
й навіть детальним змістом листів від
П. Чижевського, називаючи їх «єрундою» і «фантазіями».
Очікуючи, що головний отаман
С. Петлюра мав проїздом бути у Відні,
«Пабіско» 1 листопада 1921 р. надіслала до столиці Австрії на ім’я П. Чижевського телеграму, у якій повідомлялося:
«Могли б може здобути позичку під два
контракти, або тільки під контракт постачання. Зкористуйтесь присутністю
Голови Держави, подбайте щоб підписав. Вишліть. Пабіско» [10, арк. 27]. Компанія сподівалася, що П. Чижевський
під час особистої зустрічі з головним
отаманом вплине на його позицію, проте
С. Петлюра так і не приїхав тоді до Відня. Утім йому було передано копію цієї
телеграми.
4 листопада 1921 р. П. Чижевський
отримав нового листа від «Пабіско». У
ньому вказувалося, що під вищевказаний контракт (конвенцію) можна було
би зробити позичку у Швейцарії. Сам
П. Чижевський у листі до В. Садовського
так озивався з цього приводу: «Справа у
тому, що у Швейцарії тепер багато вільних грошей, а мало ринків, де можна продавати свої вироби. Так отце саме і було
вирішено зробить позички з тих вільних
коштів, на умовинах, «щоб одна половина позички йшла на закупку швейцарських виробів, а друга в безконтрольне
роспорядження дебітора, причому ся
остання може бути покрита сирівцями
або на пів сирівцями». Я, власне, не надаю сьому фактові великого значіння,
бо швейцарський крам занадто дорогий,
але коли б почала увільнятися від ворога наша земля, то ми могли б поставляти
Швейцарії сирівці, так предложенням
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можна було б скористуватись, бо оскільки дорого Швейцарці продають свій
крам, остільки ж дорого вони платять
за сирівці. Важне у сій звістці є те, що
під контракт, про який я вже так довго
клопочуся, можна тепер було би зробити позичку в Швейцарії. Конкретні
умови позички не виявляються для мене
цілковито з’ясованими, але уявляю собі
їх такими: робиться позика, скажімо, 20
міліонів швейцарських франків. Ця позика покривається урядовими десятирічними облігаціями, половина позички
призначається на покупку краму, друга
половина іде Урядові. Облігації погашаються на протязі 10 років, половина грошима, половина сирівцями. Оскільки
було б це вигодним чи не вигодним – висловитися відразу не можу, треба поїхати, роспитаться, умовитися зробити детальний аналіз, упевниться конкретно,
який крам був би нам дійсно потрібний,
але я тут бачу другий бік – все той самий:
як найшвидче скласти умовини трьох
пропонованих мною контрактів – постачання, валютового і маркового, – бо тією
комбінацією можна було б здобути тіж
самі міліони без облігацій і без обтяження нашої Держави. Чутки про повстання
спріяють справі. Коли справді увільнялися б од большовиків хоч кілька повітів
і можна було б впустити там в обіг хоч
про людське око нові поштові марки, так
справа дала би міліони швейцарських
франків і спріяла би нотуванню нашої
валюти, що так само з нікчемних папірців витворило би для нас солідні кошти.
Тільки ж з нову – і з нову треба поспішати» [10, арк. 27 зв. – 28].
П. Чижевський, у свою чергу, ознайомив зі згаданою кореспонденцією
В. Садовського та В. Прокоповича, а
також зав’язав відповідне листування
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із членом Ради Республіки й членом Фінансової комісії В. Приходьком. Останній, зі свого боку, прихильно ставлячись
до співпраці з фірмою «Пабіско», повідомив про цю справу листом від 9 листопада 1921 р. міністра фінансів УНР, у
якому резюмував: «Докладаючи про вищезазначене я уважав би за необхідне:
1/ в найскоршому часі надіслати п. Чижевському уповноваження од Уряду на
заключення трьох контрактів з фірмою
«Пабіско», і 2/ доручити п. Чижевському
детально з’ясувати умови можливої позички у фірми «Пабіско», про що негайно повідомити Уряд» [10, арк. 28]. Тут
варто також зауважити, що П. Чижевський вважав фірму «Пабіско» як «цілком солідну», про що, зокрема, висловлювався своїм колегам.
То ж, власне, що то була за фірма й
з ким безпосередньо вів перемовини й
листування П. Чижевський? Як видно з
документів самого П. Чижевського, що
зберігаються у фонді Є. Бачинського в
архіві й науковій колекції бібліотеки
Карлтонського університету (Carleton
University) в Оттаві (Канада), фірму
«Pabisco» представляв д-р С. Мексін. Соломон Мексін (Salomon Mexin) був адвокатом із сильними зв’язками в Україні, а
також мав важливий вплив («за кадром»)
на членів Надзвичайної економічної місії
УНР в Женеві. Крім того, він був одним
із міжнародних пресових діячів, директором «E.D.I.P.» (Editions internationales
populaires), і разом з Полом Бішофф (з
PABISCO: «Paul Bischoff & Cо») – одним із засновників «Le Bloc mondial de la
Classe Moyenne» – групи, створеної для
протидії просуванню міжнародного соціалізму [9]. Отже, через С. Мексіна було
встановлено контакт із засновником
компанії «Пабіско» П. Бішоффом.
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Безпосередньо «Пабіско» пропонувала урядові УНР укласти з нею конвенцію,
артикул 1 якої наголошував на необхідності утворення фінансової групи, яка б і
надала Українській Народній Республіці
позичку у розмірі не менше 1 млрд. французьких франків. Проте сама фірма не
була спроможна надати урядові України
такий великий кредит. Відтак у конвенції
й було занотоване доволі підступне, як на
тогочасний військово-політичний стан
державного правління УНР, застереження (арт. 2). Суть його полягала в умові,
що «Пабіско» зобов’язувалася протягом
1922 р. видати Україні 40 тисяч франц.
франків (по 10 тисяч щоквартально), але
цей обов’язок став би дійсним лише тоді,
якщо до 1 травня 1922 р. за сприяння самої «Пабіско» буде створено вказану потужну і впливову фінансову групу, яка
могла б видати Україні зазначену позику
в 1 млрд. франц. франків. Але при цьому
80% цієї суми мало бути переведено самій «Пабіско» для здійснення робіт на території України й лише 20% з позики, як
зазначалося арт. 7 конвенції, залишалися
б у розпорядженні Української держави.
При цьому «Пабіско» зобов’язувалася
зробити усе можливе, аби забезпечити
сприятливі умови отримання кредиту
Україною. Максимальну межу відсоткової ставки було визначено у 8%.
Виплату позики планувалося розпочати з шостого року після отримання усієї суми й завершити через 10 років після
початку виплат. Перша частина позики
мала б скласти 50 млн. франц. франків.
Термін її виплати залежав від того, чи
відбудеться помітне покращення політичної та економічної ситуації в Україні
(на думку авторів конвенції, воно мало
б статися вже впродовж 6 місяців з дня
підписання договору (арт. 3), а заставою
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були б відсотки за користування позикою за 3 роки (арт. 4)).
«Пабіско» також зобов’язувалася
створити технічну організацію для відбудови українських залізниць, телеграфних і телефонних ліній, центральних
електричних станцій, організувати річкове та морське пароплавство. Україна
ж, своєю чергою, мала би такі роботи
надавати виключно компанії «Пабіско»
або ж утвореній з її надр фірмі. Прибуток за таким договором для самої «Пабіско» передбачався не більше ніж 5%, а
за Україною залишалося право повністю розпоряджатися рухом залізниць
(арт. 5). До вказаних робіт «Пабіско»
гарантувала залучення не лише європейських працівників, а й місцевих (з них
найбільш здібних обіцялося відправляти за кордон на навчання). В обмін за це
компанія отримувала б право ввозити
на територію УНР знаряддя та матеріали без сплати ввізного мита, а також
можливість вільно придбавати в Україні
землю та нерухомість. Більше того, весь
прибуток (дохід) фірми «Пабіско» звільнявся від оподаткування (арт. 6).
Але й такі поступки ще не були крайніми. Саме «Пабіско» мала створити в
Україні спеціальну організацію, яка б
допомогла урядові УНР запровадити
державну монополію на ввезення в країну й вивезення за її межі товарів. І саме
довіреним особам фірми доручалося б
керівництво цією організацією. Передбачалося, що вона здійснюватиме економічний розподіл товарів, які як вивозилися б, так і ввозилися. Зокрема, фірмою
планувалося не рекомендувати до ввезення в Україну предметів розкоші, натомість гарантувалося, що українські
товари, які будуть вивозитися за межі
України, продаватимуться за високими
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цінами. Ця монополія мала би тривати
5 років й саме вона прислужилася б до
покращення економічного становища
України (тоді ж, мовляв, потреба в ній і
відпаде сама собою). Собі з цього «Пабіско» прагла отримувати ще 3% ввізного та
вивізного мита. Окрім цього, Українська
держава зобов’язувалася надати тій організації ще 10% усього ввозу та вивозу
як гарантії повернення урядом УНР позики (арт. 10). Слід, однак, зауважити,
що, згідно з конвенцією (арт. 9), український парламент мав право достроково
припинити діяльність цієї організації.
Заслуговує на окрему увагу й артикул 13 конвенції-договору, згідно з яким
«Пабіско» за допомогою міжнародних
фінансових кіл брала на себе обов’язок
створити в Україні Емісійний банк. При
ньому Українська держава могла б мати
власне представництво з контролю.
Проте сам такий Емісійний банк отримував би монополію упродовж всього
часу користування Україною позиченими коштами (близько 16 років), а ще –
здобував право надавати позики іншим
державам і фінансовим групам за умови,
що представники України не контролюватимуть ці грошові операції. Відтак, з
огляду на зазначене, фірма «Пабіско» дефакто здобувала практичний контроль
над банківською діяльністю в Україні.
Не менш застережливим виглядає й артикул 14, у якому занотовувалося про
право фірми «Пабіско» перетворитися
на анонімне товариство, або інше товариство, і визнати його своїм правонаступником за даним договором. На завершення в тексті конвенції (договору)
сторони-підписанти (УНР та «Пабіско»)
зобов’язувалися у разі виникнення між
ними суперечок передавати спір на вирішення трьох арбітрів (третейський суд),
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двох із яких обере кожна сторона, а третього – два обраних арбітри.
Лобіювали цей проект, як уже згадувалося вище, П. Чижевський, а безпосередньо при уряді у Тарнові – В. Приходько. Ну й, звісно ж, сама «Пабіско».
Йшлося загалом про три контракти –
постачання, валютного і марочного.
Суть так званого «марочного» контракту полягала у тому, що «Пабіско» на
власний кошт зобов’язувалася надрукувати у Швейцарії, Німеччині чи Австрії
спеціальний випуск українських поштових марок, присвячених пам’яті чотирьохлітньої боротьби за визволення
України. Передбачалося, що на марках
буде зображено портрети великих князів київських Володимира Великого та
Ярослава Мудрого, короля Русі Данила
Галицького, гетьманів П. Сагайдачного,
Б. Хмельницького, І. Виговського, І. Мазепи, П. Орлика, отамана І. Гонти, поета
й художника Т. Шевченка, а також діючих тогочасних політиків і провідних
діячів УНР М. Грушевського, В. Винниченка та С. Петлюри. Перші 12 категорій
(номіналом від 1 до 70 грн.) планувалося
надрукувати по 600 тисяч штук кожна,
а остання (100 грн. із портретом С. Петлюри) – 1 млн. примірників. Із загальної
суми марок Україна мала отримати 20%
перших 12 категорій і 40% – 12-ї категорії (із зображенням С. Петлюри). Решту
отримає фірма «Пабіско» для продажу
філателістам. Встановлювалося виключне право фірми «Пабіско» на випуск таких марок, для цього кліше марок після
їх випуску мало бути знищене [7]. Крім
того, Україні надавалося право зазначити мінімальну ціну, нижче за яку марки не могли бути продані на території
тієї чи іншої держави. Упродовж року
після підписання вказаного договору
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«Пабіско» здобувала переважне право
на випуск не лише обумовлених умовою,
але й усіх різновидів і номіналів поштових марок України (арт. 10). Із виручки
за продаж марок 30% суми мало відійти до каси «Пабіско», а 70% належало б
Українській державі.
Зауважимо, що кліше для видруку
таких марок уже існувало в розпорядженні Експедиції заготовок державних
паперів (ЕЗДП) при Міністерстві фінансів УНР. Деякі з номіналів тих марок
вже випускалися українською владою
попереднього року, зокрема марка номіналом у 20 грн., що містила зображення
Т. Шевченка з його автопортрета, намальованого поетом у 1860 р., яку виконав
Іван Крамськой. Поряд із маркою-портретом Т. Шевченка на Поділлі (терен,
що контролювався армією УНР від Волочиська до Кам’янця-Подільського)
наприкінці 1920 р. була в обігу поштова
марка із зображенням головного отамана С. Петлюри вартістю 40 гривень.
Тоді ж були випущені марки УНР із зображенням погруддя Б. Хмельницького
з булавою у руці (вартістю 10 грн.), портрета І. Мазепи (15 грн.) і гірки св. Володимира у Києві з постаттю Великого князя (100 грн.), які, однак, не встигли вийти
в обіг через прихід в Україну більшовиків. Не потрапили в обіг і марки, виконані відомим українським маляром Миколою Івасюком, які все ж були випущені
наприкінці 1920 – на початку 1921 р. [1].
Тож, згідно із договором, фактично
було умовлено їхній повторний випуск.
Утім в угоді прописано й інший, не лише
технічно-оплатний, аспект такого контракту. Так, поштові марки, які мали бути
передані урядові УНР (у договорі, щоправда, повсюдно зазначається – Україні), мусили стати гарантією (завдатком)
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кредитового договору, про який ішлося
вище і який планувалося укласти після
випуску зазначених марок (арт. 7). У додаток до цього «Пабіско» брала на себе
обов’язок видрукувати пропагандистську брошуру, у якій би поширювалися
знання про Україну, її історію й культуру
та популяризувалися українські поштові
марки (арт. 9).
Такі умови щодо укладання з урядом
УНР контрактів постачання, валютного
і марочного фірма «Пабіско» намагалася запровадити через голову Економічної місії УНР у Франції, Італії, Бельгії та
Швейцарії П. Чижевського, який з цього приводу подав відповідну доповідь
на ім’я головного отамана С. Петлюри.
При державному центрі УНР в Тарнові
у Польщі, як уже згадувалося вище, ці
проекти договорів-контрактів від імені
П. Чижевського лобіював член Ради Республіки і Фінансової комісії при Міністерстві фінансів В. Приходько. Останній, за дорученням заступника міністра
фінансів УНР, ознайомив із текстом
доповіді П. Чижевського земських діячів Я. Огородника та О. Морозовського, економіста І. Фещенка-Чопівського і
кооператора Мороза, аби отримати від
них належну експертну оцінку. Доповідь
П. Чижевського, як відомо, складалася
з проекту трьох контрактів: а) про постачання; б) про котування української
валюти і в) про українські поштові марки. Щоправда, сам П. Чижевський у ній
зауважував, що то були лише «проекти
контрактів, накреслені в загальних рисах», через що, як, у свою чергу, додавав
В. Приходько, «по сим проектам цілої
справи у всім її обсягу і деталях уявити
не можна» [10, арк. 30].
На думку земців Я. Огородника та О. Морозовського, як звітував
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В. Приходько, «…контракт про постачання – не легкій, але має дуже гарні
сторони для нас, даючи нам можливість,
при нашім надзвичайно тяжкім становищі, дістати ті товари і засоби, які можуть мати рішаючи значіння в нашій боротьбі з ворогом. Коли б навіть по сьому
контракту не можна було б дістати зброї,
а лише амуніцію, техничні приладдя і
инші речі, необхідні для війська і уряду,
то і сього було би досить щоби згодитись
і на умови навіть значно тяжчі, ніж 8%
комісових та інше» [10, арк. 30]. Що ж
до валютного контракту, то тут земці наголошували, що 12% – відсоток зависокий, а отже, з підписанням цієї частини
договору варто було б «почекати», а от
контракт щодо марок – «цілком ясний і
до прийняття» [10, арк. 30 зв.].
Зі свого боку І. Фещенко-Чопівський
виснував таке: «Контракт про постачання: найбільша невигода для нас цього
контракту в тому, що він має бути підписаний на довгий строк – 10 літ і на
велику суму – 100 міліонів франків. Се
ляже тягарем і на наших дітей. Треба
старатися скоротити строк контракту
до 3 років, а суму до – 10–20 міліонів; 8%
комісійних – дуже багато. Далі – договор
носить характер односторонній: Україна
несе відповідальність і за транспорт, і за
отправку товару вназад в разі неможливости його прийняти і за невиплачений
в строк борг, тим часом Пабіско за недоставлений на строк товар /§ 11/ нічим не
одповідає. В контракті неясно зазначено,
як має опреділятись середня ціна товару.
Є инші неясности» [10, арк. 30 зв.]. Щодо
валютного контракту, то він також заявив, що 12% від суми за продану українську валюту – великий відсоток, додаючи
до цього, що «невигодно також, що вартість зложених в Банку гривень повинна
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перевисшати в півтора рази розмір одчиненого кредиту» [10, арк. 30 зв.]. Тож
висновок І. Фещенка-Чопівського також був однозначно негативним: «З цим
контрактом не треба поспішати». А от
щодо угоди про марки – не менш однозначним, проте вже позитивним – «треба прийняти».
Міркування кооперативного діяча
Мороза зводилися до того, що контракт
про постачання, «коли розглядати його
лише з економичного боку», є важким,
але «коли брати його, приймаючи на
увагу всі моменти, і між иншим, сучасне становище У.Н.Р., а також ту ролю,
яку можуть відограти вчасно доставлені
на Україну необхідні товари, то контракт безумовно треба прийняти» [10,
арк. 30 зв.]. При цьому він зауважував,
що довготривалий термін контракту є
зрозумілим, позаяк «контрагенти рахують, що в перші роки вони нічого за товари з України не одержать і лише через
певний час, коли життя унормується,
вони зможуть повернути свої витрати і
заробити», й відтак додавав, що на короткий час він для фірми «Пабіско» невигідний [10, арк. 30 зв.]. Марковий же
договір Мороз радив підписати.
Зауважимо принагідно, що договір
про виготовлення і розповсюдження
українських марок між УНР і фірмою
«Пабіско» таки було укладено 26 грудня
1921 р., що ж до решти умов широкого
контракту-договору (зокрема й конвенції) питання так і не було вирішено позитивно.
На підставі наведених вище думок
і беручи до уваги власні міркування,
В. Приходько у своїй доповіді заступникові міністра фінансів УНР писав про
те, що пропозиції П. Чижевського щодо
підписання угод з фірмою «Пабіско»
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є слушними. Він радив не затягувати
справи підписання договорів і переконував доручити це безпосередньо самому П. Чижевському: «Сумніватися в тім,
що п. Чижевський хоче зробити все як
найкраще і виговорив у контрагентів
все що можна для нас – нема ніяких підстав. Тому я гадаю, – ледве чи можливо
з Тарнова ультимативно згоджуватись
чи не згоджуватись на ті чи инші окремі
пакти або поправляти їх: се може бути
видно лише на місці» [10, арк. 30]. Що
ж до самих контрактів, то В. Приходько вважав, що контракт постачання,
«зважаючи на сітуацію», необхідно негайно прийняти. Він не погоджувався з
побоюваннями І.Фещенка-Чопівського
щодо тяжких наслідків цієї угоди для
УНР. «Які зобов’язання можуть бути
для України тяжкими супроти того, що
тепер ворог забирає рішуче все? – апелював В. Приходько І. Фещенку-Чопівському. – Товарів на 100 міліонів франків – для України зовсім не так багато.
8% комісійних і зобов’язання платити за
транспорт, страховку і инше також нічого страшного не уявляють: се-ж видатки,
котрі завше надають на покупця. Супроти нашой дотеперішньої української
практики сей контракт я уважаю навіть
вигідним: по сему контракту ми будемо
платити лише 8% проти фабричних цін,
а до сеї пори доводилось платити ріжним спекулянтам по 80.800 і 8000 відсотків» [10, арк. 30]. Тож В. Приходько
вважав за доцільне підправити лише §11
контракту.
Він також натхненно розпочав просувати ухвалення договорів з «Пабіско»
серед владних кіл УНР. «А що ж я в дійсності зустрів? – Стіну! Стіну недовір’я,
скептицизму, навіть ворожости. Міністри, департаменти, урядовці – всі
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страшно насторожились. Як то, залізниці і трамваї на двадцять літ? Запродавати
Україну? А дзуськи! Привести французьких капіталістів? – Та нас всіх перевішають!..» – з розпачем згадував він згодом
про ці намагання [5, c. 2]. Лише коли на
початку 1922 р. було сформовано новий
уряд на чолі з А. Лівицьким, посаду міністра фінансів у якому зайняв П. Чижевський (який, щоправда, продовжував
перебувати у Відні), а його заступником
у Тарнові став уже сам В. Приходько
(який, до речі, не мав навіть фінансово-економічної освіти), ця справа почала офіційно розглядатися урядовцями.
Було створено спеціальну комісію («Пабісковську комісію»). Найбільше застережень висували Міністерство народного господарства, Міністерство фінансів,
державний контролер І. Кабачків та його
помічник М. Ковальський. Члени комісії
ретельно й сумлінно підраховували усі
«за» і «проти».
«Проти» був і відомий фахівець з
державних фінансів Х. Лебідь-Юрчик,
який свого часу очолював Державну
скарбницю й комісію з вироблення бюджету Української Держави за гетьманату П. Скоропадського, який було прийнято як бюджет УНР в січні 1919 р. Так,
зокрема, щодо контракту про мільярдову позичку у «Пабіско» Х. Лебідь-Юрчик
висунув низку зауваг.
Так, до артикула 3, де вказувалося,
що позика мала би бути повернута у тій
самій валюті, себто номінальними французькими франками, Х. Лебідь-Юрчик
зауважував, що вже на той час паперовий
франк, порівняно із золотим, коштував
більше ніж у двічі дешевше. Експерт застерігав, що за 5–10 років вартість паперового франка могла б зрівнятися із вартістю золотого й відтак Україні довелося
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б сплачувати майже подвійну суму позики. Тож він наполягав на необхідності
обговорення із партнерами позиції, що
позика мала б повертатися у тій же валюті (французькими франками), але не
вище тієї суми в золотому еквіваленті,
в якій оцінювалися по курсу французькі паперові франки у час видачі позики
(фактично він вимагав занотувати у договорі принцип курсової індексації). Він
також зазначав з приводу цього артикула: «Перша виплата в 50 міліонів франків при величезних потребах життя і на
протязі 6 місяців, коли мається на увазі
господарювання У.Н.Р. на УКРАЇНІ є
надзвичайно мізерною і навіть смішною,
а видача 1-го міліарда на протязі 2-х років, коли в перші місяці треба налагоджувати елементарні форми життя, несвоєчасна. Віддається монополія на все
фінансово-економічне життя УКРАЇНИ,
без права входити в стосунки з другими
організаціями, а пропонується нам дуже
мало і несвоєчасно. Вважаю необхідним
вимагати першу видачу до 300 міліонів
франків на протязі 3-х місяців, а всю видачу – на протязі 1-го року» [10, арк. 32].
Він також попереджав, що затримання протягом перших трьох років відсотків до 340 млн. фр. франків була умовою
дуже важкою (арт. 4), а з огляду на величезні поточні потреби в коштах – неприйнятною! Виплата відсотка, на його
думку, мала б провадитися разом із виплатою позики, як і в інший спосіб могло б бути зроблено забезпечення кредиту (крім цього вказувалося, що серйозне
забезпечення являли собою монополії та
концесії). Х. Лебідь-Юрчик також звертав увагу влади УНР на те, що арт. 5
передбачав право України розпоряджатися рухом відбудованих залізниць, проте у ньому нічого не згадувалося про її
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право розпорядження морським транспортом, а також про телеграфні та телефонні мережі. Такі додатки, на його
думку, уряд УНР мусив вимагати внести
до тексту контракту.
Крім того, Х. Лебідь-Юрчик наголошував щодо арт. 6, що право набування
землі і нерухомого майна мало б підлягати законам України, а «право продажи без оподаткування всього матеріяла
при залишенні УКРАЇНИ, себ-то через
років 10–15 означає то, що на УКРАЇНУ
може бути ввезена, згідно цього артикула, безмежна кількість товарів без мита
для потреб відбудови, а після ця необмежена кількість буде продаватись без
мита і других податків, і в такий спосіб
на протязі необмеженого часу фірма без
жодних податків буде розпоряджуватись нашим ринком» [10, арк. 32]. Він
нагадував урядовцям, що під цією формулою приховувалося виключне право
фірми «Пабіско» на український ринок
без податків, тож радив «обмежити термін роспродання товарів до одного року
з умовою, щоб загальна вартість невикористаних для відбудови товарів не
перевищувала при продажу без податків
1/3 товарів, вжитих на відбудову» [10,
арк. 32].
Зміні й вироблення пояснень, на
його думку, мав бути підданий й арт. 7,
у якому зазначалося, що для гарантії
позики мало затримуватися 80% від
усієї її суми (тобто 800 млн. фр.), а відсотків за три роки утримувалося в сумі
240 млн. франків. Тобто суму більшу, ніж
розмір усієї позики, тоді як у розпорядження уряду УНР належало лише 20%.
Наголошувалося також, що монополія
вивозу й ввезення (експорту й імпорту),
що надавалася фірмі «Пабіско» (арт. 9),
за своєю суттю є питанням настільки
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складним і важливим, що зачіпає власні
істотні інтереси Української держави, а
відтак ці операції слід було б регламентувати окремими умовами (як, наприклад,
було занотовано в арт. 8 щодо відбудови
залізниць).
Х. Лебідь-Юрчик також докладно
розкритикував арт. 10 договору, вказуючи, зокрема, на таке: «А/ Право затримання 10% від ціни ввозу і вивозу
на забезпечення контракту може з причини високого відсотку – 10% загальмувати справу внутрішньої і зовнішньої
торгівлі; Б/ Встановлюючи мінімальну
суму річного ввозу і вивозу в 500.000.000
золотих карбованців, матиме 10% –
50.000.000 золотих карбованців за 1 рік,
а за 5 років – 250.000.000 золотих карбованців, які будуть в розпорядженні
ПАБІСКО для забезпечення відсотків по
позичці і самої позики. Але позика забезпечується 80% її-ж, себ-то не видається
нам 80%, а %% затримуються з позикиже за 3 роки. Виходить, що складаючи за
кордоном до 250 міліонів золотих карбованців, ми, економично знищені, будем,
як багачі, фінансувати закордонні банки.
Таке зобовязання не має ніяких підстав,
і коли ПАБІСКО вимагає цього, то замісць 10%, очевидно, погодитись можна
не більш як на 3%» [10, арк. 32–32 зв.].
Не менш складними й суперечливими виявилися артикули 11, 12 і 13, які
стосувалися заснування Емісійного банку, проте однозначно загрозливою для
інтересів УНР була редакція тринадцятого артикула: не можна надавати закордонним фірмам право грошової емісії, позаяк це не лише могло спричинити
непередбачену й важку кризу, а й загрозу для державної безпеки, надто – коли
такий Емісійний банк матиме право
фінансувати інші держави й фінансові
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групи (арт. 13). Тож Х. Лебідь-Юрчик
цілком обґрунтовано вважав зазначений договір некорисним для України і
небезпідставно підсумовував, що «він
дає безмежні права ПАБІСКО, забезпечує його інтереси, а нам дає ожентуальности і звязує по руках і ногах» [10,
арк. 32 зв.].
Зрештою, суперечки в комісії затягнулися аж до кінця весни – початку
літа 1922 р. [2], коли їх було перенесено
вже на розгляд уряду під головуванням
прем’єр-міністра УНР А. Лівицького,
який змушений був вгамовувати пристрасті. Справа набула такої гостроти, що у її розв’язання був змушений
втрутитися головний отаман С. Петлюра, що перебував у Варшаві, проте дізнавався про перебіг обговорення
від А. Лівицького з Тарнова та з листів
П. Чижевського з Відня, який час від
часу як міністр фінансів навідувався на
засідання відповідної комісії та уряду.
Тож С. Петлюра приїздив до Тарнова і
там висунув урядові вимогу, аби за час
його перебування у місті Рада міністрів
у його присутності таки розв’язала позитивно справу співпраці з «Пабіско».
Відтак відбулося кілька урядових засідань у присутності головного отамана,
приїзди якого до Тарнова обставлялися
великою таємницею.
Засідали у помешканні С. Петлюри, на одній з бічних вуличок Тарнова,
в його їдальні, за великим подовгастим
округлим столом. У засіданнях (за його
участю) брала участь уся тогочасна Рада
міністрів на чолі з прем’єром А. Лівицьким, зокрема, міністр внутрішніх справ
О. Морозовський, освіти – П. Холодний, ісповідань – І. Огієнко, військових
справ – генерал М. Юнаків, закордонних
справ – кн. І. Токаржевський-Карашевич,
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жидівських справ – П. Красний, державний контролер І. Кабачків і державний
секретар, а також заступник міністра фінансів В. Приходько. Усе це тягнулося
майже тиждень наприкінці червня – на
початку липня 1922 р. й щоразу завершувалося дуже пізньої пори – близько другої–третьої ночі. Врешті-решт,
С. Петлюра запропонував, щоби відбулося поіменне голосування. Із членів
уряду, серед яких не було жодного фахівця з фінансів, ніхто не висловився
«проти», але в усіх присутніх закрався лише якийсь внутрішній сумнів, чи
виконає «Пабіско» свої зобов’язання.
Отже, справу «Пабіско» було вирішено,
і міністр фінансів П. Чижевський таки
одержав уповноваження підписати угоду з цією фірмою [5, c. 2].
Утім побоювання урядовців таки
виправдалися, й з липня 1922 р. з фірмою «Пабіско» почалися «неясності».
П. Чижевський з обуренням сповіщав у
Тарнів, що представник фірми, який у
1920–1921 рр. дуже радо з ним бачився,
відтоді уникав зустрічі, а на його листи з
Відня до Швейцарії з проханням, аби до
столиці Австрії приїхав уповноважений
для підписання угоди, фірма не відповідала. Аж до осені 1922 р. П. Чижевський,
як він сам висловлювався, «наступав на
«ґонор» фірмі», пишучи, «що коли вони
справді велика фірма, то мусять уміти
чекати і вложити гроші у справу, не претендуючи на негайний зворот. А так видно, що вони якесь «карликове, немічне
підприємство» [6, c. 2]. У підсумку грошей від «Пабіско» й угоди УНР так і не
отримала, натомість восени 1922 р. фірма
почала «велику дипломатичну офензиву» в інтересі України. Її представники, в
особах впливових французьких промисловців, відбули візит у прем’єр-міністра
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Франції і мали з ним довгу розмову в
справах України, а також розпочали
«широку» акцію у французькій пресі, яка
насправді виявилася лише публікацією
на видному місці у двох ненайвідоміших
французьких вечірніх газетах (зокрема
«Le Solr») великої статті про Україну і
потребу відновлення її самостійності.
На цій сірій та фальшивій ноті й закінчилася увертюра до композиції з
проекту договорів уряду УНР з фірмою
«Пабіско», яка була більше схожою на
відчайдушну авантюру на тлі останніх
фінансово-дипломатичних конвульсій
програної війни за незалежну Українську Народну Республіку.
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P. Hai-Nyzhnyk
State Loans in the Financial Policy of the Government of UPR
(as in the Case of Project Agreements with Pabisco Firm in 1921–1922)
Abstract
1921 turned out to be extremely difficult in terms of the struggle for Ukrainian statehood, actually –
fatal. After stunning military defeats and domestic discord, the government of UPR was in exile in the
Polish town of Tarnow (partially – in Czestochowa); there, in Tarnow hotel “Bristol”, the Ukrainian
Pre-Parliament – the Council of the Republic – held its sittings; the remaining troops were interned to
camps. After the defeat of Yu. Tiutiunnyk’s campaign in Ukraine and the execution in Bazaar, armed
national liberation struggle lost any practical control on the part of the main chieftain or military
leadership of UPR, continued mostly by inertia, and finally turned into an uncontrolled national rebel
force.
The exile leadership of UPR adopted laws, published regulations, developed plans of Ukraine’s
liberation from Bolshevism, but had no means, levers, and, most importantly, – money to at least
partially realize their goal.
At this time, since 1920, P. Chyzhevskyi, being a member of the trade and financial missions of UPR
in Austria, Czechoslovakia, Poland, and Switzerland in Vienna, learned that the Swiss commercial
and industrial company Pabisko (Pabisco) showed interest in cooperation with the government of
UPR. Soon, when P. Chyzhevskyi became an adviser to the UPR Embassy in Switzerland, the company
suggested their cooperation to the government of UPR and mediation in dealing with financialeconomic and public circles of Europe and America. In general, there were three contracts – supply,
currency, and stamp ones.
The Pabiskо case was decided in early July 1922, when Finance Minister P. Chyzhevskyi received
authorization to sign a covenant with this company, but the implementation of all elements of this
agreement failed, mostly due to the military and political defeat of UPR in the fight for the preservation
of Ukrainian statehood.
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СТАНОВЛЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ УНДО
НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ (1925–1939 РР.)
Ірина КРАСНОДЕМСЬКА
кандидат історичних наук,
старший науковий співробітник відділу історичних студій НДІУ
Анотація. У статті проаналізовано політичні передумови виникнення Українського національно-демократичного об’єднання (УНДО), наведена характеристика його діяльності,
зокрема її форми і методи. Визначено основні напрямки практичної політики УНДО та виділено державотворчий вплив УНДО в історії України на етапі свого існування, висвітлено
його роль і місце у суспільно-політичному житті Західної України. Розкрито спектр впливів
і відносин УНДО з іншими політичними партіями й організаціями краю.
Ключові слова: Західна Україна, націонал-демократія, політична діяльність, партія,
громадська організація.

СТАНОВЛЕНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНДО
НА ЗАПАДНОУКРАИНСКИХ ЗЕМЛЯХ (1925–1939 ГГ.)
Ирина КРАСНОДЕМСКАЯ
кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник отдела исторических студий НИИУ
Аннотация. В статье проанализированы политические предпосылки возникновения
Украинского национально-демократического объединения (УНДО), приведена характеристика его деятельности, в частности ее формы и методы. Определены основные направления практической политики УНДО и выделено государственное влияние УНДО в истории
Украины на этапе своего существования, отражена его роль и место в общественно-политической жизни Западной Украины. Раскрыт спектр влияний и отношений УНДО с другими
политическими партиями и организациями края.
Ключевые слова: Западная Украина, национал-демократия, политическая деятельность, партия, общественная организация.

FORMATION AND ACTIVITIES OF UNDO
IN WEST UKRAINIAN LANDS (1925–1939)
Iryna KRASNODEMSKA
Candidate of Historical Sciences,
senior research fellow of the Historical Studies Department of RIUS
Annotation. The article analyzes the political preconditions for the establishment of the Ukrainian
National Democratic Alliance (UNDO), shows the characteristics of its activities, in particular its
forms and methods. It defines the main directions of UNDO practical policy and the state effect of this
Alliance on the history of Ukraine at the stage of its existence. Also, the investigation reflects the role and
place of UNDO in the social and political life of Western Ukraine, discloses a spectrum of influences and
relationships of the Alliance with other political parties and organizations of the region.
Key words: Western Ukraine, national democracy, political activity, party, public organization.
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У 20–30-х роках ХХ ст. західноукраїнські землі були центром запеклої політичної, культурної, збройної боротьби,
протистояння українського національно-визвольного руху польській владі і
шовіністичній частині польського суспільства. Ворогуючі сторони намагалися
адекватно відповідати на виклики часу,
постійно змінювали свою тактику та акценти діяльності, їхня ж мета залишалася незмінною.
Проголошення незалежності України у 1991 р. та історичні зміни, що сталися у зв’язку з цією подією, викликали
розвиток і утвердження багатопартійної
системи на демократичних засадах та
значне зростання наукового, суспільнополітичного та пізнавального інтересу
до національно-демократичного руху в
Західній Україні, яка була насильно відірвана від інших українських земель і поневолена Польщею.
У цьому контексті дослідження історії Українського національно-демократичного об’єднання (УНДО) як
провідної політичної організації західноукраїнського суспільства у міжвоєнний період займає особливе місце у проблематиці наукових досліджень.
Комплексний аналіз історіографічних праць з даної проблематики засвідчив, що після 1991 р. відбувся значний
приріст наукових історичних знань з
літопису УНДО. Зусиллями провідних
вітчизняних учених знято ідеологічні
нашарування тоталітарних часів, переосмислено основні віхи історичного минулого західних українців, об’єктивно
визначено місце і роль національно-державницьких сил у боротьбі за незалежність і соборність України. В ґрунтовних
дослідженнях І. Васюти [3], Л. Зашкільняка [5, 6], С. Качараби [12], М. Кугутя-
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ка [13, 15], С. Кульчицького [17], М. Кучерепи [1], М. Швагуляка [36], Я. Цецика [35] та ін. проаналізовано правове,
економічне та політичне становище західноукраїнських земель у складі Другої
Речі Посполитої, відтворено особливості партійно-політичної структури цього
регіону.
Діяльності УНДО від початку заснування до 1930-х років, питанням внутрішньополітичної боротьби навколо
стратегії і тактики УНДО, діяльності
його повітових організацій, відносинам
з іншими національно-державницькими
силами, політиці «нормалізації» 1935 р.
присвячені праці І. Бурковської [1, 2],
І. Скочиляса [25], І. Соляра [26], М. Кугутяка [14, 16], Р. Пуйди [22], І. Федика [29], Б. Хруслова [30–33].
Поразка української національно-демократичної революції, крах української
державності і, як наслідок, приєднання
Галичини до Польщі у березні 1923 р.
викликали глибоку кризу в західноукраїнському національно-політичному русі.
Ситуація в Західній Україні розвивалася
контроверсійно. На той час там уже діяли 12 політичних партій, що належали
до національно-державницької, ліворадикальної (або комуністичної), москвофільської і угодовської (до Польщі) течій.
Найвпливовішим політичним табором, який користувався переважаючою
підтримкою народних мас, був національно-державницький. У його складі
сформувалися чотири ідейно-політичні напрямки. Це – національно-демократична течія, яка була провідною в
українській політиці в Західній Україні, особливо в Галичині, представлена
Українською народно-трудовою партією (УНТП), Закордонною групою УНТП
(ЗГ УНТП). Другою за своїми впливами
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і значенням була народницько-соціалістична течія, яку представляла Українська
радикальна партія (УРП), Закордонна
група УРП (ЗГ УРП), Українська партія соціалістів-революціонерів (УПСР).
Окремою течією українського політичного руху була соціал-демократія, яку
уособлювала Українська соціал-демократична партія (УСДП), а також волинська організація Соціал-демократичної
робітничої партії (УСДРП). На цей час
УСДП повністю перейшла на комуністичні позиції. У січні 1924 р. вона була
заборонена польською владою. Малопомітною в політичному житті краю була
консервативна течія. Її представляла
Українська християнсько-суспільна партія (УХСП) [32, с. 13].
Єдиний досі національно-державницький табір розпався на окремі політичні партії, кожна з яких випрацювала свою концепцію причин поразки
визвольних змагань і шляхів виходу з
кризи. Найглибша організаційна і політична криза охопила УНТП – провідну
політичну партію краю.
В основі внутрішньопартійного протиборства було зіткнення різних політичних концепцій щодо перспектив
українського національно-політичного
руху. Діаметрально протилежні підходи
спостерігались у ставленні до Польщі,
радянської України, ролі державного
еміграційного центру на чолі з Є. Петрушевичем. Концепція боротьби проти
Польщі за державність західноукраїнських земель при підтримці радянської
України суперечила автономістським
планам керівництва УНТП в особі В. Бачинського.
Відмова від конфронтації з Польщею, пошук шляхів польсько-українського порозуміння крайового проводу
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УНТП не знайшли підтримки в партії і
суспільстві. В кінці 1923 р. автономісти
були змушені відійти від керівництва
УНТП, а до проводу партії прийшли
прихильники Є. Петрушевича [32, с. 14].
В той час у міжвоєнній Польщі система політичного терору втілювалася у
воєнно-польові суди, намагання кулями
та багнетами придушити національний
рух, виступи українського населення за
національні права, громадську гідність і
мінімум соціальних умов для існування.
«Пацифікація і повторна пацифікація» –
справжнє лихо для українського населення. Поряд із репресіями і нищенням
майна розтоптувалася українська культура, освітні товариства та установи,
розчавлювалася духовність і національна свідомість. Крайній польський націоналізм виражався у рішучих антиукраїнських діях [37].
Отже, неприйняття польської окупації, заперечення рішення Ради послів
Антанти, боротьба проти національного поневолення, за державну незалежність і соборність України сприяли
об’єднанню національно-державницьких сил. У вкрай несприятливих умовах
українські політичні партії змушені були
шукати можливості для відстоювання
національних інтересів. З метою усунення розбіжностей в українській політиці
західноукраїнських земель і консолідації
націоналістичних сил українські національні угруповання, а саме Українська
народна трудова партія з її обома групами, Українська партія національної
роботи і Національна група Української
парламентарної репрезентації зі своїми однодумцями з Волині, Холмщини,
Полісся і Підляшшя об’єдналися в одну
партію – Українське національно-демократичне об’єднання (далі – УНДО) [26,
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с. 51]. Це була центристська ліберальна
партія, яка виросла на масовій базі західноукраїнського селянства і перебувала
у легальній опозиції до уряду Речі Посполитої. Крім представників сільського
населення, до УНДО входили юристи,
вчителі, лікарі, журналісти, представники греко-католицького духовенства. По
суті, це був широкий національний рух,
який намагався легальними методами
відстоювати інтереси українства у міжвоєнній Польщі. Власне, у цьому полягала одна з особливостей УНДО. Члени
і прихильники партії діяли в рамках організаційної мережі, яка охоплювала як
низові осередки, так і районні та повітові комітети. На цьому рівні проводилася
робота окружного активу та керівників
центральних партійних структур. Члени
партії знаходилися у постійному контакті з партійним керівництвом через
регулярне скликання повітових конференцій.
УНДО виступала за конституційну
демократію та незалежність України,
але досягти цього об’єднання вважала за
можливе шляхом реформ. В партії був
представлений доволі широкий спектр
поглядів від прибічників лібералів, соціальних радикалів і національних демократів [36, с. 79].
Головними програмовими засадами
об’єднання були: 1) національна єдність
всього українського народу; 2) відмінний український характер Східної Галичини з Лемківщиною, Холмщини з
Підляшшям і Волині з Поліссям, де українське населення є переважною більшістю, спонукає західноукраїнські землі боротися проти Польщі разом як цілість і
створити єдиний національний фронт;
3) свої змагання здійснювати всіма доступними засобами боротьби, в якій не
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допускається чужого панування на цих
землях; 4) вважати Радянську Україну
етапом до Соборної Незалежної Української Держави; 5) вважати необхідним
існування за кордоном партійного представництва західноукраїнських земель,
яке в тісному зв’язку з краєм буде проводити міжнародну діяльність; 6) організувати політично, культурно й економічно
українські селянські, міщанські та робітничі маси, щоби утворити з них політично свідомі, соціально міцні, економічно
незалежні верстви [26, с. 49–51].
Основною метою діяльності УНДО
була побудова в майбутньому самостійної соборної незалежної Української
держави, а основними завданнями на
шляху до здійснення найвищого ідеалу нації стали «культурне й економічне
піднесення села, перехід всієї землі без
викупу на власність українського селянства, здобуття торговлі та промислу для
українського міщанства, збереження дотеперішніх здобутків робітничої класи і
боротьба за нові» [26, с. 51].
Під впливом об’єднання знаходилося
багато українських освітніх, культурних,
фінансових, господарських і спортивних
організацій (Ревізійний союз українських кооперативів – близько 450 тис. чоловік, Центросоюз, Дністер, «Просвіта» –
400 тис., «Сокіл» – 380 кружков, 2 тис.,
Луг, Рідна школа – 1075 кружков, 43 тис.,
Союз українок – 25 тис. членів), які вели
активну видавничу діяльність. Під їхнім
керівництвом виходили ряд друкованих
органів, зокрема щоденна газета «Діло»,
тижневик «Свобода», «Господарсько-кооперативний часопис», «Кооперативна
республіка» та ін. [4, с. 287].
Українське національно-демократичне об’єднання гуртувало майже 75%
громадського активу Галичини. У другій
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половині 1920-х Українське національно-демократичне об’єднання поширило свій вплив і на Волинь, але згодом
під польським тиском його втратило.
Головними діячами УНДО були Сергій
Хруцький, Борис Козубський, Михайло
Черкавський.
Таким чином, своєю діяльністю
УНДО впливало на поглиблення самосвідомості народу, його прагнень відстояти свої соціальні, політичні й освітньокультурні права, вибороти можливість
для внутрішнього розвитку і реалізувати
прагнення українців до свободи і незалежності.
На його І установчому з’їзді, що відбувся 11 липня 1925 р., була прийнята політична платформа, обрано Центральний комітет у кількості 39 членів
та Народний комітет (ширша управа
УНДО) із 113 членів. Першим головою
УНДО став Д. Левицький, його заступниками вибрані: сен. М. Черкавський,
д-р Ол. Марітчак, о. Д. Лопатинський,
Гр. Тершаковець і д-р Корнило Троян;
секретарем – В. Целевич, його заступником – М. Струтинський [7].
На з’їзді було прийнято звернення до
населення Західної України, у якому доволі широко характеризувалися напрямки діяльності УНДО: «В боротьбі за найвище право нації УНДО спиратиметься
на все свідоме громадянство Західної
України, і, виходячи з принципу національної єдності, – на весь український
народ» [28] .
Націонал-демократи, що входили
до складу УНДО, рішуче виступали за
утворення на західноукраїнських землях спільного національного фронту
шляхом об’єднання всіх українських
партій. 13 травня 1926 р. відбулося засідання Народного комітету УНДО, на
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якому його голова Д. Левицький проаналізував положення українського народу під Польщею, окреслив внутрішні
польські відносини та розглянув міжнародне становище. Головний секретар
В. Целевич дав деякі пояснення до проекту програми об’єднання, зауваживши,
що в ній сформульовані основні цілі й
завдання організації, вона мусить бути
одна, а прийняті партійними з’їздами
постанови політично-тактичного характеру можуть змінюватися відповідно до
обставин, але вони не мають суперечити
основним положенням програми. Під
час обговорення проекту програми виникла жвава дискусія.
Зокрема, О. Луцький, З. Пеленський
повністю підтримали як політичну, так і
соціальну частини програми. Д-р В. Левицький зазначив, що основними засадами об’єднання мають бути націоналізм, соборництво і приватна власність.
Б. Баранова порушила питання про
участь жінок та молоді в організації й
запропонувала створити в селах низку
спортивних товариств.
Значна частина присутніх, зокрема
М. Мельник, В. Кохан, Соломка, Матвіяс, д-р С. Галан, Г. Тершаковець та
ін., підтримали положення в Програмі
про передачу землі селянам без викупу.
Вони зауважували, що на селі безземелля і безробіття й селяни не в змозі викупити землю, так як це призведе ще до
більшого їхнього зубожіння. «Земля без
викупу» – це не демагогія, а невмолима
потреба життя, це не «хлополапство»,
а неминуча національна потреба. Іншу
точку зору висловили д-р Лунів, О. Куницький, Т. Окуневський, які не погоджувалися з деякими твердженнями в
політичній частині програми, в цілому
не заперечували передачу землі селянам,
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але запропонували прибрати слова «без
викупу». Критично до деяких положень
Програми, що стосуються земельних, соціальних та релігійних справ, висловився отець Юрик [19].
За підсумками засідання 13 травня
1926 р. і дискусій, які виникли на ньому,
ЦК УНДО прийняв ряд постанов. В одній із них було проаналізовано політичне
становище західноукраїнських земель,
наголошувалося, що польська політика
щодо українського народу здійснюється
з метою повного його винищення, пригнічення просвітнього, кооперативного, національного й політичного руху.
Польський уряд не дотримувався міжнародних зобов’язань, польської Конституції і законів, які передбачали деякі
можливості для розвитку національних
меншин в польській державі. Українці
були позбавлені будь-яких прав. Тому
лише безкомпромісна і організована
боротьба, в якій візьмуть участь найширші верстви українського населення, зможе зупинити польський наступ,
а українцям – досягнути своєї мети.
УНДО закликало всі політичні партії до
утворення на західноукраїнських землях
єдиного національного фронту з метою
організації національно-визвольної боротьби.
У цій постанові також була висвітлена діяльність західноукраїнських політичних партій та показано ставлення
УНДО до них. КПЗУ, радикал-соціалісти,
угодовці, москвофіли своїми діями завдавали чимало шкоди загальноукраїнській національній справі. Тому керівництво партії закликало український народ
до рішучої боротьби з ними [8, арк. 83].
Критикуючи згадані вище партії, які
з класових позицій намагалися вирішити українське питання в Польщі, лідери

Українознавство

УНДО розуміли, що в боротьбі проти
польських властей потрібно об’єднатися.
Лише за такої умови можна було досягти
успіхів у справі національного визволення, побудови соборної Української держави.
Найвищим органом Українського національно-демократичного об’єднання
був так званий Народний з’їзд, який
збирався кожних два роки. Його обирав Центральний Народний Комітет у
складі 41 члена, що вибирав 10-членну
екзекутиву; на місцях були повітові народні з’їзди, які обирали повітові народні комітети; у більших містах – окремі
міські організації; у селах – мужі довір’я.
Українське національно-демократичне
об’єднання являло собою широкий національний рух без точного реєстру членів, без членських внесків, за винятком
Львова, але з виразною партійною дисципліною і взаємною лояльністю між
проводом і низовими діячами, і, відповідно, мало значний державотворчий
вплив.
Головною проблемою для УНДО залишалося випрацювання політичної
програми, тактики і стратегії дій. Важливість вирішення цих завдань актуалізувалася тією обставиною, що в УНДО
і після його утворення продовжувалося
протиборство автономістського, радянофільського, націоналістичного і центристського угруповань. Вони були продовженням тих політичних течій, які
утворили партію. Лише згуртування центристсько-націоналістичних сил у керівництві УНДО дало змогу подолати опір
радянофілів і автономістів. Це відкрило
шлях до ідейно-політичного оформлення партії, яке завершилося прийняттям
партійної програми на ІІ з’їзді УНДО
19–20 листопада 1926 р. [21].
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На другому Народному з’їзді УНДО
19–20 листопада 1926 р., на який до
Львова з’їхалися 217 делегатів з усіх повітів Галичини й деяких повітів Волині,
репрезентуючи значну більшість українського населення під Польщею, було
ухвалено програму партії, яка, подібно
до програми колишньої Національно-Демократичної Партії, базувалася
на ідеології соборності й державності,
демократії і антикомунізму. Програма
об’єднання складалася з трьох розділів:
політичні, економічно-суспільні та культурні справи. Порівняно з платформою
УНДО та проектом, що обговорювався
у квітні–травні 1926 р. на засіданнях ЦК
партії, політичний розділ програми зазнав змін. Зокрема, наголосивши в ній,
що метою партії є соборна незалежна демократична Українська держава, і тому
вона бореться за політичне самовизначення українського народу на всіх його
етнічних землях, з програми вилучено
пункт про створення міжпартійної ради
і порозуміння з іншими національними меншинами, а також пункт, у якому
Радянська Україна вважалась етапом до
незалежної Української держави.
Це, швидше за все, було зроблено з
тактичних міркувань: програма, яка претендувала на платформу консолідації всіх
національно-державницьких сил, уникала найбільш гострих і дискусійних проблем. Цю функцію виконували резолюції
Народного з’їзду відповідно до змін політичного життя Західної України.
На міжнародній арені УНДО вело
боротьбу проти легалізації чужого панування, а у варшавському сеймі й сенаті –
за виконання Польщею її міжнародних і
конституційних зобов’язань. Партія закликала не визнавати ніяких міжнародних актів, що були прийняті проти волі
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українського народу і що призвело до
насильницького поділу української території між сусідніми державами. Вона
відстоювала суверенне право українців у
Західній Україні на самовизначення, домагалася конституційно-парламентського устрою для українських територій, що
входили до складу Польської держави,
загального, рівного, пропорційного виборчого права для українців [21].
В економічній сфері УНДО виступало за передачу землі без викупу безземельним і малоземельним селянам,
за перехід великих промислових підприємств (фабрик, заводів) у державну
власність, участь робітників у розподілі
доходів, зміну податкової системи більш
прогресивною і справедливою, розвиток
дрібного промислу, ремесел, торгівлі,
поширення й поглиблення кооперативного руху, соціальний захист робітників
і селян.
У сфері культури в програмі передбачалося створення єдиної трудової української школи, національне виховання,
безкоштовна освіта (дошкільна, шкільна
й вища) і наука, релігійна рівноправність
усіх віросповідань, їх внутрішня самоуправа, надання державної допомоги
молоді [21].
Голова УНДО Д. Левицький у своїй промові охарактеризував політичні,
економічні й культурні процеси на українських землях під Польщею, Румунією
й Чехословаччиною, подав основні напрями діяльності партії, яка зводилася
до вироблення її ідеології, об’єднання
різних національних груп, з яких вона
постала, до розбудови партійних організацій як у Галичині, так і на північнозахідних українських землях; співпраці з
іншими поневоленими народами тощо.
Головний секретар В. Целевич висвітлив
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стан справ у шкільній, земельній галузях,
у справі амністії для політичних в’язнів
тощо. Окремо він зупинився на організаційній діяльності об’єднання, яке провело 101 велике віче, 52 повітових народних з’їздів. Аналізуючи організаційну
структуру партії по окремих воєводствах
і округах, В. Целевич зробив висновок,
що в Тернопільському воєводстві партійні осередки є у всіх повітах, а у Львівському воєводстві в 16 повітах (немає в 4
повітах: Чесанів, Устрики, Ярослав, Ліско). Найслабше представлена партійна
організація УНДО в Станиславівському
воєводстві, де партійні структури є у 9
повітах, а у 6 – немає [9].
Основна дискусія на цьому з’їзді зосереджувалася головним чином навколо
Радянської України. Зокрема, З. Диденко
зазначив, що Ф. Евин є угодовцем зліва і
його твердження, що Радянська Україна
є суверенною державою, є невірним і не
зовсім відповідає дійсності. В цьому сенсі, зауважував З. Диденко, виникають питання: чи Радянська Україна, будучи «суверенною» державою, має військо? Чи
має вона свою грошову систему? Чи веде
самостійну економічну або закордонну
політику? Чи «суверенна» держава могла б допустити створення молдавської
республіки з українською більшістю або
намагання створити на українській Волині польську республіку? На його думку, так не поводяться із суверенними
державами, ані суверенні держави не дозволяють, щоби так з ними поводилися.
О. Маринович (Гійсько) згадав про роль
і значення церкви і звернув увагу на деякі виступи в пресі, які можуть це значення підірвати. Він цілком приєднався до
висновків попередника, заявивши, що
проти будь-яких орієнтацій на сторонні
сили [10].

Українознавство

На другий день, 20 листопада, були
виголошені доповіді з культурно-освітніх питань (М. Галущинський), в яких
висвітлювалися як досягнення, так і
проблеми, які необхідно вирішувати в
освітній, шкільній, культурній та економічній сферах (Ю. Павликовський).
Відтак відбулося обговорення виголошених рефератів і резолюцій в культурно-освітніх та економічних справах.
Хід дискусії показав, що учасники з’їзду
надзвичайно серйозно ставилися до всіх
порушених питань і рівень дискусії був
дійсно високий. Особливо жвавою виявилася дискусія селян: Тершаківця з
Рудеччини, Кузьмина з Озірної, Кравця
з Сокальщини, Волчука з Маріямполя
та ін. Усі вони говорили розумно, логічно і висловили низку слушних думок
та пропозицій. Беручи участь у дискусії,
Д. Паліїв мотивував потребу ухвалення 11 резолюцій в культурно-освітніх
справах. О. прал. Куницький, обговорюючи шкільну політику партії, зауважив,
що школи мають бути під державною
опікою, бо це важкими зусиллями виборене загальнонаціональне добро. Д-р
В. Бачинський запропонував резолюцію в справі безграмотності, в якій наголошувалося на необхідності боротьби
з неписемністю, аби суттєво зменшити
відсоток безграмотних. Далі доповідач
зупинився на значенні і завданнях української еміграції, зокрема Українського
еміграційного товариства у Львові, філії
якого мали створюватися негайно у цілому краї. Він наголошував, що «ніщо не
повинно діятися поза нашими плечима,
ми самі повинні розвести опіку й нагляд
над українськими емігрантами, а не віддавати їх на поталу ріжних п’явок» [11].
Дві резолюції поставив М. Струтинський, а саме: а) у справі пресових
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референтів по центральних установах
УНДО; б) у справі утворення Української
Економічної Ради. Селянин Кравець
вніс вагому поправку у справі податкової політики держави. З різних актуальних питань виступили селяни Тершаковець, Кузьмин, Мельник і Волчук.
Зокрема, Мельник вказував на потребу
поширення освіти, роль духовенства в
культурному житті й у громадському
вихованні українського народу. На його
думку, всім потрібні загальна повага до
себе і взаєморозуміння. Переможемо
тоді, коли поширимо у найвіддаленіших
містах національну свідомість і загартуємо народний дух. Представник міщанства п. Галібей висловив незадоволення,
що на з’їзді не було реферату про вагу
міст у житті нації. Він також говорив про
роль різного промислу й торгівлі, домагаючись створення промислових і торговельних шкіл. «Нам потрібно якнайбільше інтеліґентних, освічених ремісників і
промисловців і туди слід … спрямувати
нашу молодь. Велика наша хиба – недостача солідарності, нерозуміння гасла
“Свій до свого”», – зауважував він. Всі
запропоновані резолюції в культурноосвітніх та економічних справах були
прийняті одноголосно (з деякими поправками) [11].
У політичних умовах, що склалися,
УНДО своїм обов’язком вважало насамперед захист національно-політичних,
культурних та господарських інтересів і
прав.
На ІІ з’їзді виступала опозиція як
справа, так і зліва. Соціалісти-революціонери створили свій клуб української
соціалістично-радикальної парламентської репрезентації на чолі з Л. Бачинським, на думку яких потрібно було
проводити т. зв. «реальну політику»,
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домагаючись компромісу в окремих
економічних і культурних питаннях, не
відмовляючись від державницьких позицій. Але вони залишилися в меншості. Правда, судячи з підпільної партійної
переписки діячів КПЗУ, в керівних органах УНДО обговорювалася ідея створення «Партії реальної роботи». Однак вона
не була втілена в життя. Самого В. Бачинського виключили з членів УНДО
за порушення статуту партії. Окремий
клуб створив і «Сельроб», яким керував
М. Чучмай.
Дехто з прибічників радянофільської орієнтації засуджували антирадянську скерованість політики УНДО
та лояльність щодо Польської держави.
На таку позицію «радянців» звернула
увагу КПЗУ. Використовуючи Є. Петрушевича, його вплив на цю групу, комуністи намагалися послабити УНДО зсередини.
Проте опозиція була нечисленною
(в групі «Рада» перебувало менше десятка делегатів з’їзду, а прихильників
В. Бачинського було ще менше). Тому
з’їзд висловив довіру партійному керівництву і рішуче відхилив фракційну
роботу в партії. Внаслідок виключення
«опозиціонерів» із рядів УНДО воно
стало більш одноцільним і сконсолідованим [26, с. 34–35].
Отже, на ІІ Народному з’їзді УНДО
були прийняті резолюції в політичних
справах, у справах громадської самоуправи, культурно-освітніх, економічних, організаційних справах та додаткові резолюції про довіру до партійного
проводу, проти організованої фракційності, зв’язок преси з центральними
українськими установами, утворення
економічної ради, еміграційні справи та
подолання безграмотності [23].
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У виборчій кампанії 1927 р. до місцевих органів самоуправління українські
партії виявили певне порозуміння і співробітництво. На місцях – у повітових
центрах, містах та селах – створювалися
виборчі комітети з представників як націонал-демократів, так і радикалів. Ця
солідарність державницьких партій у
виборах 1927 р. дала певні результати:
у Станіславському воєводстві у виборах
до гмінних рад українці вибороли 81,8%
мандатів, у Тернопільському – 64,3%, у
Волинському – 70,7%.
Проявивши певну тактичну мудрість
у виборах до місцевих рад, УНДО створило в окремих містах спільні блоки з
представниками поляків, євреїв і отримало значну кількість мандатів. Зокрема,
у Станіславському воєводстві отримали
29% (поляки – 31,2%, євреї – 39,4%).
Місцеві вибори 1927 р. продемонстрували вплив різних політичних сил
серед населення Західної України. Переконливо на цих виборах перемогли
націонал-демократи із своєю консолідаційною програмою у Львівському,
Тернопільському та Станіславському
воєводствах (для прикладу – в Тернопільському воєводстві УНДО у виборах
до гмінних рад отримало 68,2%; у виборах до місцевих рад – 73,5%). Посилився
вплив об’єднання на північно-західних
землях, що було не менш важливим для
консолідації національних сил. Так, у
Волинському воєводстві у виборах до
гмінних рад отримано 6,6% голосів, до
міських рад – 12% голосів. Інші самостійницькі партії разом з угодовцями
і комуністами не отримали і половини
голосів порівняно з націонал-демократами [26, с. 36].
Дуже складно проходила консолідація українських політичних партій.

Українознавство

Партійні протиріччя переважили принцип національної солідарності. Неодноразові заклики ЦК УНДО до інших політичних партій (УСРП, УСДП,
Селянський союз тощо) з пропозицією
створити єдиний виборчий фронт – національний блок українських політичних партій – не знайшли підтримки в
них, вони усвідомлювали, що УНДО
прагне очолити пропонований блок
українських політичних партій, і побоювалися його гегемонії [34]. Але, незважаючи на критику опонентів та невдачі,
пов’язані із консолідаційними процесами, УНДО вдалося заручитися підтримкою Союзу української націоналістичної
молоді, керівники якого 16 січня 1928 р.
закликали українську молодь голосувати
за УНДО, що стоїть на націоналістичній
платформі, а також греко-католицького
духовенства і його Української християнської організації (УХО) [20]. 2 лютого
1928 р. УНДО опублікувало відозву до
українського народу, в якій, видаючи
бажане за дійсне, зазначалося: «До виборів об’єдналося Українське національно-демократичне об’єднання з усіма патріотичними організаціями Галичини,
Волині, Холмщини, Полісся, Підляшшя.
Всі, що ставлять інтерес загальнонародний вище інтересу вузького йдуть до
виборів під блакитно-жовтим стягом
Національного об’єднання». Варто підкреслити, що українські політичні партії
боролися не стільки із польськими політичними силами, скільки між собою.
Так, УНДО відзначала: «Ми і тільки ми
створили правдиво український національний фронт і його несемо у виборчі
маси» [27].
Отже, вибори до сейму (4 березня) і
сенату (11 березня) 1928 р. стали важливим етапом діяльності об’єднання. Вони
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розглядалися як своєрідний референдум, що мав спростувати або підтвердити правомірність Польщі на володіння
українськими територіями.
Участь у виборах взяли всі західноукраїнські партії, фракції і угруповання.
Переслідуючи одну й ту ж мету – боротьбу за суверенітет українських земель в
Польській державі, національне і соціальне визволення, здобуття Української
держави, – українським політикам все ж
не вдалося створити єдиного виборчого
блоку.
Однак, незважаючи на розпорошення сил, а також перешкоди, фальсифікації в ході виборів і поліцейські репресії,
українське населення Західної України
продемонструвало високий рівень національної свідомості, організованості,
віддавши національно-державницьким
силам 2/3 своїх голосів. Загалом у польському сеймі українці здобули 46 мандатів і 11 – у сенаті (9 представляли УНДО,
1 – УСРП, 1 – «Сельроб» (правицю). 8
сенаторів було обрано з Галичини (7 – з
УНДО, 1 – УСРП), 1 – з Волині («Сельроб»), 2 – з державного списку УНД).
Найчисельніше тут були представлені
національно-державницькі сили: УНДО,
«Сельсоюз», УСРП і УПП, які разом
мали 35 своїх представників у сеймі та
10 – у сенаті. Найбільшу кількість голосів (600 тис.) отримало УНДО, яке одержало 23 мандати в сеймі і 9 – у сенаті.
Проте на північно-західних українських
землях ундівці не отримали жодного
мандата. Двох послів до сейму в спілці
з УНДО провів холмсько-волинський
«Сельсоюз». 41 посол і всі сенатори
були кандидатами від українських партій, опозиційних до Польської держави,
п’ять українців було обрано за списком
Безпартійного блоку співпраці з урядом.
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Більшість послів і сенаторів належали до
самостійницького табору. Таким чином,
незважаючи на відсутність порозуміння
між українськими політичними силами,
українці отримали значну кількість мандатів у сеймі.
Комуністи, угодовці, москвофіли
програли державницькому табору, набравши разом 387 тис. голосів.
Це був значний успіх української
спільноти, якщо зважати на те, що «коли
розпочалася передвиборна кампанія, на
Західній Україні запанував такий терор,
що йому міг би позаздрити навіть колишній царський уряд» [26, с. 40].
Підсумки виборів яскраво засвідчили негативне ставлення більшості
населення західноукраїнських земель
до польської влади, його прагнення до
самостійного життя. Однак політичні
суперечності в національно-демократичному таборі негативно вплинули на
більш перспективні наслідки виборів.
На Волині вибори виявили тенденцію до
зменшення впливу опозиційних партій
на польський уряд, зростання угодовських настроїв. Вони засвідчили глибоку
колонізацію західноукраїнських земель,
що знаходилися за лінією Керзона –
Лемківщини, Посяння, Холмщини, Підляшшя.
Після виборів українським депутатам у польському парламенті необхідно
було об’єднати зусилля для відстоювання інтересів українського народу.
Завдяки погодженості дій українських депутатів від УНДО В. Забликаєвич став віце-маршалом сейму, М. Галущинський зайняв таку ж посаду в сенаті.
Один із провідників УСРП Д. Ладика
був обраний секретарем сейму. Багато
українських депутатів увійшли до складу
парламентських комісій.
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Перед новообраними українськими
послами постало питання об’єднання
своїх зусиль у польському парламенті.
З ініціативою створення українського
клубу виступив ЦК УНДО на своєму засіданні 17 березня 1928 р. Однак через
неможливість співпраці з комуністами,
угодовцями та москвофілами основні
зусилля націонал-демократи спрямували на залучення до співпраці послів і
сенаторів з УСРП, «Сельсоюзу» і безпартійних. На переговорах 17 і 24 березня
1928 р. та спільній нараді УНДО і УСРП
26 березня ц.р. було запропоновано три
варіанти співпраці: 1) утворення спільного клубу УНДО і УСРП; 2) створення
союзу двох клубів із збереженням внутрішньої автономії кожного з них та
свободи дій у краї; 3) погодження дій
при виборах президії сейму, сенату, голів парламентських комісій. Посли від
УСРП постановили утворити окремий
посольський клуб. Порозуміння було
досягнуто лише щодо виборів президії
сейму і сенату [26, с. 40].
Крім цього, націонал-демократам
у сеймі вдалося знайти спільну мову з
представниками білоруського населення у польському парламенті та утворити
з ними Українсько-Білоруський клуб. З
української сторони до нього ввійшли
26 послів (24 – представники УНДО,
1 – «Сельсоюз», 1 – безпартійний). В автономну білоруську групу входили 4 посли. Головою клубу було обрано Д. Левицького [26, с. 41].
Зате в сенаті все ж вдалося створити
Український сенатський клуб, до якого,
крім членів УНДО, ввійшли представник УСРП І. Макух і два білоруси. Очолив його А. Горбачевський.
Утворення в польському сеймі Української парламентської репрезентації
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на чолі з головою УНДО Д. Левицьким
відкривало новий етап політичної діяльності західноукраїнської націонал-демократії. У виступі 29 березня 1928 р. Д. Левицький заявив, що найвищим, святим
і непорушним ідеалом українців є незалежна, суверенна і соборна Українська
національна держава на всій українській
території, і закликав не визнавати міжнародних угод, що заперечували право
українського народу на самовизначення,
незалежне існування у власній державі.
У своїх виступах та запитах до парламенту українські депутати виступали
проти польської колонізаційної політики, закликали боротися за національні
права народу. Представник у сеймі від
УСРП, голова клубу цієї партії Д. Ладика, виступаючи на засіданні сейму 30
березня 1930 р., заявив, що його партія
боротиметься проти будь-якого польського уряду, доки не будуть визнані
права українського народу на самовизначення, а отже, побудову незалежної
Української держави.
Розроблена тактика і стратегія політичної боротьби, активна участь у розбудові суспільного, культурного, освітнього та економічного життя українців
спричинили значне посилення громадсько-політичних впливів УНДО на хід
історії держави. Долаючи численні труднощі, несприятливі суспільні обставини,
національне об’єднання за короткий час
зуміло довести, що воно є провідною політичною силою в краї у боротьбі за національні, демократичні, господарські
та культурно-освітні права західноукраїнського населення [32, с. 15].
Кінець 20-х років ХХ ст. став найвищим піднесенням західноукраїнської
націонал-демократії. У цей час УНДО
виступало ініціатором консолідації
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національних сил, мало вплив на політичне, громадське, культурно-освітнє й
господарське життя краю. Період 1928–
1930 рр. був найвищим піднесенням західноукраїнської націонал-демократії за
всі міжвоєнні роки. З усіх українських
політичних партій саме УНДО з її специфічною суспільно-політичною еластичністю найбільш адекватно відображало громадський менталітет місцевого
українського населення, тенденції його
суспільних настроїв. УНДО демонструвало ідейно-політичну і організаційну єдність, що засвідчив ІІІ з’їзд партії,
який відбувся 24–25 грудня 1928 р. У резолюціях, прийнятих на ньому, наголошувалося, що наступ польського уряду
на українство посилюється, знищується
економічна, культурно-освітня, політична сфера народу [24, с. 541–548].
З огляду на політичну ситуацію з’їзд
закликав
національно-державницькі
сили до подолання суперечностей між
політичними угрупованнями, погодження дій на всіх напрямках національного
життя. Керівники УНДО пропонували
представникам всіх українських партій у
польському сеймі створити своє парламентське представництво для спільних
дій із захисту прав українців.
Трагічні події на Наддніпрянщині,
пов’язані з колективізацією, масовими
репресіями української інтелігенції, а
також пацифікація в Галичині позначилися на політиці націонал-демократів
і спричинили еволюцію їх політичних
концепцій, зміну суспільних настроїв,
згортання радянофільства. Саме тому
УНДО перейшло на антирадянські позиції.
Наступним важливим етапом стали
вибори 1930 р., які засвідчили зміну політичних поглядів у західноукраїнському
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суспільстві. Їхні результати переконливо довели, що УНДО, незважаючи
на несприятливі суспільні обставини,
залишилося провідною політичною
силою у боротьбі за національні, господарські та культурно-освітні права
українського народу. Здобутки українського виборчого блоку виглядали особливо вагомо на фоні повного розгрому
ліворадикальних та москвофільських
угруповань, які не спромоглися здобути
жодного мандата.
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I. Krasnodemska
Formation and Activities of UNDO in West Ukrainian Lands (1925–1939)
Abstract
The Ukrainian National Democratic Alliance (UNDO) was one of the largest and most influential
political organizations in interwar Galicia; it played the role of the direct heir of pre-war National
Democratic Party – a leading power before and during the Polish-Ukrainian war of 1918–1920. This
liberal centrist party of Ukrainian intelligentsia, clergy and peasantry partially advocated constitutional
democracy and independence of Ukraine, but felt the need to achieve this through reforms. Trying
to normalize Polish-Ukrainian relations, it used flexible, give-and-take tactics, but repressions and
traditionally irreconcilable chauvinist policy of the Polish government and Ukrainian nationalists’
extremism complicated and disrupted those efforts. The Alliance controlled a lot of Ukrainian financial,
cooperative, and cultural organizations (Audit Union of Ukrainian Cooperatives, “Enlightenment”,
“Falcon”, etc.). In the elections to the Polish Sejm, UNDO collected 600 thousand votes, winning the
vast majority of Ukrainian mandates.
UNDO published a popular daily newspaper, Delo. In their program they claimed independence
and unity of Ukraine, but tried to achieve it by legal, parliamentary means, which in Polish state
brought their effort to naught. The Alliance’s activities were mainly focused on public, social, economic,
and cultural life of Ukrainians.
Under the influence of internal and external circumstances, UNDO policy had evolved towards
finding ways of Polish-Ukrainian compromise. It was to be based on the idea of the autonomy of West
Ukrainian lands incorporated into Poland. The struggle between supporters and opponents of the
compromise with Poland led to the division of West Ukrainian society into two main political camps.

Неприйняття польської окупації, заперечення рішення
Ради послів Антанти, боротьба проти національного поневолення, за державну незалежність і соборність України сприяли об’єднанню національно-державницьких сил.
У вкрай несприятливих умовах українські політичні партії
змушені були шукати можливості для відстоювання національних інтересів. З метою усунення розбіжностей в українській політиці західноукраїнських земель і консолідації
націоналістичних сил українські національні угруповання,
а саме Українська народна трудова партія з її обома групами, Українська партія національної роботи і Національна група Української парламентарної репрезентації зі своїми однодумцями з Волині, Холмщини, Полісся і Підляшшя
об’єдналися в одну партію — Українське національно-демократичне об’єднання (УНДО).
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НАЦІОНАЛЬНА КУЛЬТУРА ТА ОСВІТА В КОНТЕКСТІ
ЕТНОПОЛІТИКИ БІЛЬШОВИЦЬКОГО РЕЖИМУ
В КРИМСЬКІЙ АРСР У 1920–1930-Х РР. XX СТОЛІТТЯ
Олена ГАЗІЗОВА
кандидат історичних наук,
старший науковий співробітник відділу філософії та геополітики НДІУ
Анотація. У статті розкрито роль культурно-освітніх процесів в Кримській АРСР у
контексті процесу реалізації більшовицьким режимом національної етнополітики в 20–30-х
роках XX століття у національно-культурному житті регіону.
Ключові слова: етнополітика, національна освіта, коренізація, Кримська АРСР, більшовицький режим.

НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ
ЭТНОПОЛИТИКИ БОЛЬШЕВИСТСКОГО РЕЖИМА
В КРЫМСКОЙ АССР В 1920–1930-Х ГГ. XX ВЕКА
Елена ГАЗИЗОВА
кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник отдела философии и геополитики НИИУ
Аннотация. В статье раскрыта роль культурно-образовательных процессов в
Крымской АССР в контексте процесса реализации большевистским режимом национальной
этнополитики в 20–30-х годах XX века в национально-культурной жизни региона.
Ключевые слова: этнополитика, национальное образование, коренизация, Крымская
АССР, большевистский режим.
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AUTONOMOUS SOVIET SOCIALIST REPUBLIC
IN THE 1920–1930s
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Annotation. The article elaborates on the role of cultural and educational processes in the Crimean
Autonomous Soviet Socialist Republic in the context of implementation of national ethnopolitics by the
Bolshevik regime in the 1920-30s’ national and cultural life of the region.
Key words: ethnopolitics, national education, indigenization, Crimean Autonomous Soviet
Socialist Republic, Bolshevik regime.
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Узагальнення досвіду культурноосвітнього розвитку Автономної Республіки Крим в умовах анексії півострова
Російською Федерацією дає ключ для
повноти наукового аналізу суперечливих явищ і процесів у національно-культурному житті регіону, визначенні здобутків, виділення проблем та окреслення
перспектив його інтеграції в культурний
простір України.
Вивчення процесів розвитку національної школи впродовж XX ст., практики вирішення проблем міжнаціональних відносин є особливо актуальним,
оскільки глибокий науковий аналіз негативних рис і позитивних досягнень
минулого потрібен для здійснення виваженої державної політики, освітянської
реформи через врахування інтересів
усіх його суб’єктів та задоволення вимог щодо освіти національних меншин.
Адже захист освітніх прав національних
меншин є одним із першорядних пріоритетів політики культурного різноманіття.
У культурно-освітній політиці в
АРК періоду незалежності України чітко простежувався ряд невирішених завдань, зокрема, досягнення міжетнічної
гармонії та етнокультурної рівноваги на
півострові, забезпечення реального права представників українського та кримськотатарського етносів на освіту рідною
мовою, поширення української мови
як державної. Отже, розвиток мережі
освітніх закладів Криму повинен орієнтуватися на задоволення мовно-культурних потреб етнічних громад Криму.
Цей процес є історично зумовленим,
адже у 1914 р. із 698 початкових шкіл 68
були земськими школами для татар, 342
школи були релігійного типу, у них навчалося 7,5 тисяч дітей татар [9, арк. 12].
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Мета дослідження полягає у комплексному вивченні культурно-освітніх
процесів в Кримській АРСР у контексті
процесу реалізації більшовицьким режимом національної етнополітики по
здійсненню курсу коренізації в умовах
формування тоталітарного суспільства в
20–30-х роках XX ст.
На початку ХХІ ст. зусилля наявних
наукових інституцій НАН України зосередилися на підготовці фундаментальної історії кримськотатарського народу
та повноцінної етнополітичної історії
Криму. Детально ця проблема розробляється в Інституті політичних та етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса
НАН України, Інституті сходознавства
НАН України. Зокрема, в 2005 р. була
опублікована монографія «Крим в етнополітичному вимірі», яка є надзвичайно
важливою для нашого дослідження. У
ній дана проблема розглядається в контексті загальних трансформацій, що їх
зазнали Україна і Крим упродовж ХХ –
початку ХХІ ст. Внесок у формування
нового, об’єктивного уявлення про історію Криму і народів, які здавна населяють його, зробила праця В. Сергійчука
«Український Крим». Науковий інтерес
у роботі В. Брошевана і О. Форманчука
викликають історичні портрети керівників Кримської республіки, з іменами
яких пов’язані конкретні заходи щодо
перебудови на більшовицьких засадах
закладів освіти.
Аналізу різних аспектів міжнаціональних відносин, стану національних
меншин у 20–30-х роках в УРСР присвячені роботи Б. Чирко, В. Евтух, І. Кулінич. Комплексний аналіз етнополітики
і розвитку народної освіти в Криму в
20–30-х роках XX ст. здійснено у дисертаційному дослідженні Г. Кондратюка.
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Питання освіти, етнополітики в
шкільній сфері УРСР аналізуються в
монографіях В. Кравець, П. Дроб’язко,
Г. Васьковича, В. Живодьора, О. Пилипчука, Б. Ступарика, В. Липинського.
Основу джерельної бази статті становлять архівні матеріали Державного архіву Автономної Республіки Крим.
Після утворення Кримської АРСР
(18 жовтня 1921 р.) найважливіше місце
в умовах етнічної строкатості займали
питання здійснення так званої ленінської національної політики. У першій
половині 20-х років XX ст. визначилися
основні напрями цієї політики:
– прискорення ліквідації неграмотності, розвиток загальноосвітніх шкіл
рідною мовою і на цій основі загальний
підйом культурного рівня багатонаціонального населення;
– залучення до роботи в партійному
і радянському апаратах місцевого населення і прискорення підготовки кадрів
вчителів і вихователів усіх національностей;
– формування національних кадрів
робітничого класу [9, арк. 12].
За статистичними даними квітневого перепису населення 1921 р., в Криму проживало 51,4 % росіян (371 тис.),
25,9 % татар (187 тис.) (татари були
об’єднані з турками і циганами), 6,86 %
євреїв (48 тис.), 5,9 % німців (42 тис.),
3,31 % греків, 16,7% вірмен, 1,57% болгар
та представники інших етнічних груп (за
даними перепису 1921 р., тут проживали
представники 59 національностей у кількості 720,5 тис. чол.) [2, с. 35].
Згідно з переписом 1921 р., росіян, українців, білорусів штучно представляли єдиною спільнотою. Не
йшлося про українців як окрему націю в науковому дослідженні С. Усова

Українознавство

«Историко-экономические
очерки
Крыма» (1925). У переписах 1897 і 1921
років національність «українець» не вказана взагалі. У 1928 р. була складена доповідна записка «Про культурні нестатки українського населення в Криму».
У ній вказується на те, що на території
Криму здавна проживає доволі велика
частка громадян української національності. За даними перепису населення
1926 р., українці складали 11% від усього населення Криму (77450 чоловік) [11,
арк. 15]. Ця цифра є заниженою через
неправильні записи переписувачів, а також внаслідок байдужого ставлення населення до питання анкети щодо національності (українців нерідко записували
як росіян, не зустрічаючи з їхнього боку
заперечень).
У записці наголошувалося на тому,
що українське населення не скористалося благами національної політики. Так,
у 1918 р. у Севастополі на кошти кооперативу була створена українська школа.
Через 3 роки ця школа була скасована,
а в її приміщенні відкрита школа не за
національним, а за територіальним принципом з викладанням російською мовою.
У 1927 р. у Сімферополі за бажанням
батьків була відкрита українська школа
1 ступеня. У 1928 р. вона була розширена
до 5 груп. Школі було відведено 2 кімнати
площею 53 кв. м. У них містилися безпосередньо школа, бібліотека, клуб, хоровий,
музичний і драматичний гуртки, а також
читальня. В українській школі у перший
рік навчання викладання велося лише
виключно українською мовою. З другого
року – російською. З четвертого року як
окремий предмет вводилося українознавство. Організаційна робота по створенню
української школи була проведена вчителем Корсунським [11, арк. 15].
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У період культурного будівництва
20-х років ХХ ст. питання створення національних шкіл було одним із найбільш
актуальних. У 1921 р. в Криму створено 553 школи загальної грамоти, у яких
навчалося 16 129 чоловік, у тому числі:
татарських шкіл грамоти – 567 чоловік,
німецьких – 10, вірменських – 8, єврейських – 1 тощо [2, с. 35].
Місцеві органи влади у складних
умовах (коли не вистачало досвіду, підручників, досвідчених викладачів, які б
знали національну літературу, історію,
культуру народів, що населяють Крим,
і просто вчителів, які б вільно володіли
мовою цих народів) здійснили величезну роботу з реалізації цієї програми [3,
с. 101].
Керівництво Народного комісаріату
освіти СРСР сприяло тому, щоб до справи створення національних шкіл були
залучені навіть малочисельні народи
Криму. При Колегії Наркомосвіти була
створена рада у справах освіти національних меншин – Кримраднацмен [11,
арк. 15]. Цей орган складався із кількох
секцій: німецької, вірменської, єврейської та естонської. З метою залучення до
процесу створення національних шкіл
радянських, профспілкових та партійних працівників різних національностей
та населення півострова Кримраднацмен проводив з’їзди та конференції з питань освіти.
Доба культурного будівництва мала
виразні риси татаризації. Наслідком
було відкриття національних татарських
шкіл, педагогічних інститутів, наукових
установ, музеїв, бібліотек.
Оскільки кампанія «коренізації» набрала характеру татаризації, однією з
її першочергових цілей стала програма
розширення ролі кримськотатарської

106

мови. Уже 3 грудня 1921 р. татарське
бюро обласного комітету РКП(б) висловилося про те, що «усі письмові акти державного життя повинні бути на двох мовах – татарській і російській» [6, с. 188].
10 лютого 1922 р. комісія у складі
І. Фірдевса, О. Дерен-Аєрли, Б. Чобанзаде та А. Озенбашли домоглася від ЦВК
та РНК постанови про план татаризації
державного та радянського апарату на
два роки з виділенням коштів. 28 серпня
1923 р. КримЦВК та РНК ухвалили постанову «Про застосування татарської
мови в установах республіки». Згідно з
10 пунктом усі установи були зобов’язані
приймати заяви татарською мовою [10,
арк. 1–5].
Резолюція ІІІ Всекримського з’їзду
Рад 10 грудня 1923 р. та постанова ЦВК
і Раднаркому Кримської АРСР «Про татаризацію державних апаратів і про використання татарської мови в закладах
республіки» дали офіційний початок так
званій «коренізації» у Криму.
На думку авторів монографії «Крим
в етнополітичному вимірі», «вирішальним чинником того, що саме кримські
татари були обрані корінним народом
Криму, було віднесено більшовицьким
керівництвом Криму до уявного Сходу
в дусі загальноєвропейської моделі на
«орієнталізм» [6, с. 179].
Наркомосвіти республіки уже протягом 1923–1925 рр. розширив мережу
татарських шкіл та дитячих будинків,
організував перепідготовку татарських
вчителів, видав 10 різних підручників
кримськотатарською мовою, організував навчання кримських татар у вищих
навчальних закладах за гарантованими
квотами. 1921 р. з тисячі шкіл 343 були
татарськими. При цьому у перші роки
проведення татаризації (до 1927 р.) лише
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татарські та російські школи утримувалися коштом державного бюджету, тоді
як школи інших етносів утримувалися
на пожертви членів відповідних етнічних громад. Тому-то татарські школи
та культосвітні заклади (клуби, хати-читальні, пересувні бібліотеки) за кількістю набагато випереджали інші етнічні
освітні та культурні установи в Криму.
«Коренізація», що розгорталася в національних окраїнах Радянського Союзу,
була підтримана декретом ВУЦВК (квітень 1924 р.) «Про заходи щодо запровадження діловодства в державних органах національних областей республіки
місцевими мовами» [5, с. 189]. Проте вже
на кінець року, 24 грудня 1924 р., ВЦВК
РРФСР постановою «Про діловодство в
автономних республіках і областях» чітко висловився про пріоритет російської
мови [7, с. 208].
У Сімферополі, якому, до речі, було
повернуто татарську назву Акмечеть,
що функціонувала нарівні з російською,
у Кримському педагогічному інституті
(колишньому Таврійському університеті) було відкрито східний факультет.
Колишні політично діяльні татарські націоналісти активно залучалися до виховання національної інтелігенції, дослідної роботи, видавничої діяльності. Серед
них були такі особистості, як Б. Чобанзаде, А. Сабрі Айваз, О. Акчокракли,
А. Озенбашли.
Однією з найбільших етнічних груп
Криму були німці. Згідно з попепреднім
переписом від 15 квітня 1921 р., в Криму проживало 42336 німців. Німецьке
населення вирізнялося високим рівнем
освіти. Німецькі школи були розташовані в місцях компактного проживання колоністів в Джанкойському окрузі,
у південно-східному районі Криму. У
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1921 р. в Джанкойському окрузі існувало близько 200 шкіл 1-го ступеня. Через
економічні труднощі у 1923 р. в так звану
«тверду мережу» Джанкойського ВНО
було включено тільки 47 німецьких шкіл
1-го ступеня, які мали перебувати на
державному утриманні, а решта повинні
були фінансуватися за рахунок батьківської оплати. Однак усі німецькі школи утримувалися за рахунок колоністів.
Німецьке населення краще за інші національні групи було забезпечене школами. У 1925 р. в 130 початкових школах
навчалося близько 85% дітей шкільного
віку. Одна німецька школа в середньому
припадала на 280 мешканців. Для порівняння, одна початкова школа припадала
на 450 кримських татар, 600 росіян, 800
болгар і 1000 вірмен. У німецьких дітей
була можливість отримати середню освіту рідною мовою. У 1924 р. в Кримській
АРСР працювало п’ять шкіл другого ступеня: Спаська, Карасанська, Нейзацька,
Окречська та Цюрихтальська [4].
Високий рівень грамотності і добре
забезпечення школами було у кримських
євреїв. У квітні 1926 р. в Криму працювало 15 вчителів-євреїв. Значний відсоток
євреїв навчалися в школах другого ступеня. У дев`ятирічних школах навчалося 2524 чол., що складало 24% усіх учнів,
а в семирічних – 651, тобто 12%. Батьки
намагалися дати дітям хорошу середню освіту, щоб забезпечити їх вступ до
інститутів. Наприклад, у Сімферополі у
всіх школах навчалося 2014 євреїв, що
складало близько 80% дітей шкільного
віку.
Наркомосвіти Кримської АРСР доклав зусилля до збільшення кількості національних єврейських шкіл до 10, щоб
рідною мовою навчалося до 50% дітей
шкільного віку. У 1926 р. було відкрито
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дві єврейські школи 1-го ступеня, у
1927 р. – ще чотири школи 1-го ступеня.
За даними перепису населення
1921 р., грецьке населення в Криму складало 24 тис. чоловік. Найбільш компактно греки проживали: в Ялті – близько
3000 чол.; в Севастополі – 2200 чол.;
в Сімферополі –1400 чол.; в Керчі –
1350 чол. і в Феодосії – 1100 чол. [3]. Для
греків характерною була різномовність.
Так, корінні кримські греки розмовляли або російською, або кримськотатарською мовою, а переселенці з Турції
користувалися анатолійським діалектом
грецької мови. У червні 1923 р. в Криму
функціонувало сім грецьких шкіл першого ступеня: в Ялті, Керчі (шестикласна), Севастополі, Сімферополі, Старому
Криму, Феодосії та Сімферопольському районі. Перед початком 1923–24 навчального року було відновлено грецькі
школи в Алушті та Карасубазарі. Всього у 1923–24 навчальному році в Криму
було 10 грецьких шкіл, у яких навчалося 750 дітей. До 1926 р. кількість грецьких шкіл першого ступеня збільшилася
до 24, кількість учнів – до 1300 чоловік,
що становило половину дітей шкільного віку [5]. У 18-ти школах викладання
велося грецькою мовою, а в решті – російською, що було зумовлено відсутністю кваліфікованих учителів. Влітку
1926 р. на базі Ялтинської грецької школи були організовані курси підвищення
кваліфікації для 100 вчителів грецької
мови. Іншою значною проблемою грецьких шкіл була відсутність підручників.
Кримраднацмен намагався закуповувати підручники за кордоном, але підручники з Греції були забраковані через
політичні мотиви, натомість отримані
зразки видань від грецького робітничого видавництва з Чикаго. У січні 1927 р. у
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Сімферополі відбулася Всекримська нарада з питань реформи грецької мови та
орфографії. Було прийнято рішення про
приєднання до постанови Загальносоюзної грецької культурної наради і про
заміну старої мови «кафареус» на більш
розповсюджену народну мову – «демотику», а також заміну старої історичної
орфографії орфографією фонетичною та
обговорено питання щодо видавництва
підручників для грецьких шкіл.
Серед наймалочисельніших національних груп Кримської АРСР були естонці, нащадки переселенців. 1 вересня
1921 р. на околиці Сімферополя в радгоспі «Бітак» почала роботу школа і дитячий будинок «Койт». У школі навчалося 43 учні, працювало 7 викладачів. При
школі було організовано естонський
клуб з бібліотекою. Естонська школа-комуна проіснувала три роки і була закрита у липні 1924 р. згідно з постановою
Колегії Наркомосвіти [4].
13 березня 1924 р. у Сімферополі в
приміщенні естонського сільськогосподарського товариства відбулася Всекримська нарада з питань освіти естонського населення. За підсумками роботи
Колегією Наркомосвіти було прийнято
постанову про удосконалення мережі
естонських шкіл. У результаті із п`яти
шкіл і школи-комуни «Койт» в Криму
продовжили роботу три естонські школи 1-го ступеня [4].
Одним із корінних народів Криму є
кримчаки. До Всесоюзного перепису населення 1926 р. кримчаків нараховувалося близько 8000 чол. У Сімферополі і
Карасубазарі працювали дві кримчацькі школи, а в Феодосії існувала змішана єврейсько-кримчацька школа. У цих
трьох школах навчалося близько 400 дітей. Кримраднацмен планував довести
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число кримчацьких шкіл до 5–6, а кількість учнів – до 600. Одна з головних
проблем у навчанні полягала в тому, що,
опанувавши кримськотатарську мову,
кримчаки не сприймали алфавіт і тому
не могли використати кримськотатарську літературу, а зберігши єврейський
шрифт, вони не могли користуватися
і єврейською літературою. Писемності
своєю мовою на єврейському алфавіті
кримчаки не мали. Враховуючи ці обставини, Наркомпрос ввів у кримчацьких
школах вивчення рідної мови з першого
року навчання.
У Кримській АРСР також проживали такі слов’янські народи: чехи, поляки, болгари. Чехи були однією з найменш чисельних національних груп. У
березні 1927 р. відбувся з’їзд кримських
чехів. Спілка нараховувала близько 200
осіб і мала свою бібліотеку книг чеською
мовою.
У 1923 р. в Криму функціонувало дві
польські школи: в Сімферополі і Севастополі. При севастопольській школі діяло польське культурно-просвітницьке
об’єднання. У Криму проживало до
12 тисяч болгар. За чисельністю болгари займали четверте місце після німців,
євреїв та греків. Значна частина болгар
асимілювалася і не володіла рідною мовою. Та частина кримських болгар, яка
зберегла розмовну болгарську мову, не
володіла літературною, оскільки за багато років проживання в Криму болгари
виробили свій кримсько-болгарський
діалект. У 1925 р. почали працювати змішані школи для болгарського населення
Криму. У цей час у Криму нараховувалось 14 болгарських шкіл 1-го ступеня, в
яких навчалося 950 дітей [4].
Кримраднацмен при Наркомосвіті
Кримської АРСР намагався проводити
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таку освітню політику, за якої навіть
малочисельні національні групи мали
можливість навчатися рідною мовою.
Так, у Криму у 1928 р. проживало 25–30
тисяч ромів. Для навчання циганських
дітей у Сімферополі була створена циганська школа першого ступеня. У
Керчі, де проживала найбільша група
італійців, була відкрита італійська школа першого ступеня. В. Шишмарьов,
професор Ленінградського державного
університету, провівши наукове обстеження життя італійців Криму, зробив
висновок, що італійці Керчі зберегли
свою мову та інші національно-культурні особливості [4].
Значна увага приділялася підготовці
педагогічних кадрів у Кримській АРСР,
яка визначалася соціальним замовленням на фахівців певного профілю і обсягом коштів, які для цього виділялися.
Протягом 1920-х років перевагу було
віддано курсовій підготовці. Через педагогічні курси НКО Криму готував учителів для кримськотатарських шкіл I ступеня. Значна кількість годин у програмі
цих курсів відводилася на політичні
дисципліни з метою впровадження комуністичної ідеології. Учителів для шкіл
готував також Кримськотатарський
(Тотайкойський) педагогічний технікум. У зв’язку із введенням загального
обов’язкового початкового, а пізніше
і семирічного навчання істотно зросла кількість шкіл і потреба в педагогах.
Проблема вирішувалася через збільшення контингентів у двох кримськотатарських педагогічних технікумах і зростання кількості студентів у педінституті.
У 1930-ті роки центр уваги у підготовці
кримськотатарських учителів було перенесено з курсової роботи на навчання у
технікумах і педінституті.

№2 (59) 2016

109

ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ
Отже, є підстави стверджувати, що
упродовж першого десятиріччя радянської влади в Криму реалізовувалися завдання коренізації.
За даними наркома освіти Криму
У. Балича, в 1927 р. з 880 кримських
шкіл 1-го ступеня було: російських –
298; естонських – 6; татарських – 360;
чеських – 2; німецьких – 144; польських – 2; грецьких – 26; караїмських – 2;
вірменських – 14; кримчацьких – 2; єврейських – 10; українських – 1; болгарських – 14. У них викладання велося рідною мовою. Проте вже у 1929–1930 н. р.
в Криму працювало 18 українських шкіл,
що охопили викладанням 7% школярів
півострова [1].
Натомість автори монографії «Крим
в етнополітичному вимірі» стверджують, що дані про сприяння освіті українців фальшиво відбивають справжні
цілі національної політики. Сталінський
режим ефективно використовував національні почуття представників інших
народів, які мешкали у Криму, для того,
щоби провести між ними і кримськими татарами лінію відчуження і навіть
ворожнечі. Серед інших народів з цією
метою було використане й українство [6,
с. 200].
У 1928 р. після страти В. Ібраїмова,
який у 1924–1927 рр. був головою Кримського ЦВК, і репресій проти кримськотатарської інтелігенції курс національної
політики в освіті було істотно змінено.
Поступово зменшувалася кількість шкіл
національних меншин. Частина їх стає
двомовними, з домінуванням російської
мови у навчальному процесі. Змінюється характер цих шкіл, вони стають не
національними, а лише школами з викладанням частини предметів на рідній
мові учнів.
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На Всекримській конференції нацменшин 1930 р. відзначалося, що на півострові тоді існувало вже 17 самостійних
українських шкіл, у тому числі одна неповна середня [8, с. 176]. За іншими даними, у Криму на початку 1930-х років
функціонувало понад сорок українських
шкіл [7, с. 181].
У цей час Українській республіканській організації було доручено шефство
над кримськими комуністами у проведенні коренізації. Нацьковуючи одних
націонал-комуністів на інших, режим
контролював і послаблював обидва небезпечних для себе табори.
У той же час в багатьох містах та селах Криму українізація гальмувалася різними способами [8, с. 181].
Наприкінці 1932 р. українізацію було
згорнуто по всьому Радянському Союзу
під приводом боротьби з буржуазним
націоналізмом. Це сигналізувало, що
період загравання більшовиків із націоналізмом скінчився. Наркомосвіти
Російської Федерації указом від 9 липня
1933 р. перевів усі українські школи на
викладання російською мовою. Результати указу проявилися досить швидко, і
у 1940 р. існувала лише одна українська
школа. Таким чином, на кінець 1932 р.
політика коренізації була згорнута як у
Криму, так і в Українській РСР. У самому розпалі були репресії, надходив голодомор [6, с. 201].
Постанова ЦК КП(б)У «Про реорганізацію шкіл на Україні» від 10 квітня 1938 р. практично ліквідувала систему освіти національних меншин,
відповідно, і діяльність українських
шкіл. У 1938 р. припинили своє існування польські, грецькі, німецькі, караїмські, кримчацькі, італійські школи. У
1940–1941 навчальному році кількість
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національних шкіл, що проводили навчання рідною мовою, зменшилася до
371. Крім кримськотатарських шкіл, у
другій половині 1930-х років працювало
20 єврейських, 12 вірменських і 2 українські школи.
Таким чином, розглянувши питання
становлення національної освіти в Криму в 20-ті роки ХХ ст., можна зробити
висновок про те, що держава приділяла
достатньо серйозну увагу процесу формування національних шкіл представників різних етнічних груп, за винятком
українців.
Водночас політика кримськотатарського керівництва Кримської АРСР,
яке отримало ресурси для підтримки
розвитку національної освіти, наукових
досліджень та засобів масової інформації, досягла важливих результатів
у зміцненні національної свідомості
кримських татар та представників інших
національностей. Саме у цей час серед
кримських татар запанувало уявлення
про Крим як національну батьківщину.
Саме у цей час, який би він не був короткий, кримські татари користувалися
формальними «атрибутами модерної
нації аж до національної державності»,
якими б ефемерними вони не виявилися.
Тут також лежать причини міфологізації
національної політики, що проводилася
за життя Леніна, як нібито насправді
справедливої і щирої щодо кримських
татар. При цьому, однак, оминається
увагою та обставина, що як «коренізація», так і її згортання шляхом репресій
ініціювалися безпосередньо Сталіним, а
не кримським керівництвом.
Однак «золотий вік» виявився короткочасним та здебільшого ілюзорним.
Усі позитивні досягнення в галузі освіти
і культури як результат курсу коренізації
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були перекреслені сталінською політикою репресій. Здобутки і досягнення
політичного проводу кримських татар
у розбудові кримськотатарської нації
були використані сталінським режимом
для ізоляції кримських татар в етнічно
строкатому і роз’єднаному кримському
суспільстві. Упродовж 1930-х років адміністративні та освітні реформи призвели до нейтралізації політичного впливу
кримських татар. Політичні репресії
фізично знищили політичну та інтелектуальну еліту кримських татар та інших
етносів Криму [6, с. 206].
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O. Hazizova
National Culture and Education in the Context of Ethnopolitics of the Bolshevik Regime
in the Crimean Autonomous Soviet Socialist Republic in the 1920–30s
Abstract
The cultural development of the 1920s brought forward the establishment of national schools as one
of the most topical questions. In 1921, 533 schools of general literacy were established. They admitted
16 129 students and included Tatar schools of general literacy (567 students), German (10), Armenian
(8), and Jewish (1) ones.
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During the first decade of Soviet authority in Crimea, indigenization goals were implemented.
According to the People’s Commissar for Education U. Balych, in 1927, 880 Crimean primary schools
included such establishments: Russian (298); Estonian (6); Tatar (360); Czech (2); German (144); Polish
(2); Greek (26); Karaim (2); Armenian (14); Krymchak (2); Jewish (10); Ukrainian (1); Bulgarian (14).
These schools used respective native languages of instructions. However, in 1929–1930 academic years,
there were 18 Ukrainian schools on the peninsula and they covered 7% of Crimean students.
The directors of the Crimean ASSR, who had received resources for supporting the development
of national education, scientific research, and media, attained considerable results in consolidation of
national consciousness of Crimean Tatars and representatives of other nationalities. It was that period
of time when Crimean Tatars began seeing Crimea as their national homeland. However, all positive
achievements in the field of education and culture, which came as a result of indigenization, were
wiped out by Stalin’s policy of repression. Gains and achievements of Crimean Tatar political leaders
in the field of Crimean Tatar nation-building were used by Stalin’s regime for isolating Crimean Tatars
in the ethnically varicoloured and fractious Crimean society. During the 1930s, administrative and
educational reforms led to neutralization of the Crimean Tatars’ political influence. Political repression
physically destroyed the political and intellectual elite of Crimean Tatars as well as other ethnic groups
of Crimea.

У культурно-освітній політиці в АРК періоду незалежності України чітко простежувався ряд невирішених завдань,
зокрема, досягнення міжетнічної гармонії та етнокультурної рівноваги на півострові, забезпечення реального права
представників українського та кримськотатарського етносів на освіту рідною мовою, поширення української мови як
державної. Отже, розвиток мережі освітніх закладів Криму
повинен орієнтуватися на задоволення мовно-культурних
потреб етнічних громад Криму.
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ЕТНОКУЛЬТУРНІ ЯВИЩА НА СТОРІНКАХ
АТЛАСУ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
Олег ЧИРКОВ
науковий співробітник відділу української етнології НДІУ
Анотація. Автор дослідив висвітлення етнокультурних явищ в Атласі історії української державності, виданому науково-виробничою фірмою «Карти і Атласи» українською
мовою у Львові 2013 р. як науково-популярне видання. Виявлені в атласі знання про етнокультурні явища, що відбувалися на теренах української частини Європи, систематизовано,
охарактеризовано й узагальнено.
Ключові слова: історія України, історія української державності, атлас, карта, зміна
етнічної території, міграція.

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ЯВЛЕНИЯ НА СТРАНИЦАХ
АТЛАСА ИСТОРИИ УКРАИНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
Олег ЧИРКОВ
научный сотрудник отдела украинской этнологии НИИУ
Аннотация. Автор исследовал освещение этнокультурных явлений в Атласе истории
украинской государственности, изданном научно-производственной фирмой «Карты и
Атласы» на украинском языке во Львове в 2013 г. как научно-популярное издание. Выявленные
в атласе знания об этнокультурных явлениях, происходивших на землях украинской части
Европы, систематизированы, охарактеризованы и обобщены.
Ключевые слова: история Украины, история украинской государственности, атлас,
карта, изменение этнической территории, миграция.

REFLECTION OF ETHNIC CULTURAL PHENOMENA
IN HISTORICAL ATLAS OF UKRAINIAN STATEHOOD
Oleh CHYRKOV
research fellow of the Ukrainian Ethnology Department of RIUS
Annotation. The author has researched the coverage of ethnic cultural phenomena in Historical
Atlas of Ukrainian Statehood published in Lviv in 2013 by the Research and Production Company
Maps and Atlases. The Atlas was published in the Ukrainian language and positioned as a popular
scientific edition. The information found in the Atlas on ethnic cultural phenomena, which took place
on the terrain of the Ukrainian part of Europe, was systematized, described, and generalized.
Key words: history of Ukraine, history of Ukrainian statehood, atlas, map, shift of ethnic territory,
migration.
© Чирков О.
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У 2010–2015 роках з’явилися перші
ненавчальні атласи української історії,
опубліковані у незалежній Україні, які
перелічуємо у порядку їх появи:
1. «Історичний атлас України. Найдавніше минуле. Русь (Київська держава, Галицько-Волинська держава)»
(2010) [3];
2. «Територіяльний устрій РусіУкраїни (Х–ХІІІ ст.)» (2012) [4];
3. «Атлас історії України» (2012) [1];
4. «Атлас історії української державності. Українські землі від найдавніших
часів до сьогодення» (2013) [2];
5. «Історичний атлас України»
(2015) [5].
Атласи створені українською мовою,
надруковані повноколірним друком на
цупкому папері, мають тверду ламіновану обкладинку, а найважливіше – наповнені різноманітними українознавчими
знаннями у формі текстів, сотень карт
та ілюстрацій. Про появу та зміст двох
атласів стисло йшлося в журналі «Українознавство» [5, 6].
Історичні атласи належать до кола
праць, де сконцентровано великий обсяг знань про історію людства на українських теренах та представлено їх територіальну інтерпретацію. Природно,
що певну частину наповнення атласів
становлять сучасні історичні знання про
етнокультурні явища минулого України.
Ці знання в історичних атласах великою
мірою узагальнено, а конкретні явища –
генералізовано.
На виконання НДР «Україна й українство в етнокультурних процесах світу» (0115U002511, 2015–2017 рр.) відділ
української етнології НДІУ має критично осмислити та узагальнити накопичені в Україні знання про етнокультурний
розвиток населення українських теренів
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у минулому й сьогоденні, розробити
концепцію участі української людності в
етнокультурних процесах світу від найдавніших часів до сучасності. Зазначені
історико-картографічні праці потребують розгляду висвітлення в них знань
про етнокультурні явища, що відбувалися на теренах української частини Європи.
У цій статті показано, як етнокультурні явища висвітлено в Атласі історії
української державності [2]. Метою дослідження було охарактеризувати стан
висвітлення етнокультурних явищ у
конкретному тематичному історичному
атласі. Предметом дослідження стало висвітлення етнокультурних явищ в Атласі
історії української державності. Дослідні
завдання полягали у з’ясуванні наявності в Атласі історії української державності знань про етнокультурні явища,
виявленні їх форми, обсягу, головного
змісту, способів показу, а також характеристиці й узагальненні цих знань.
Створенням атласу переймалося
Наукове товариство імені Шевченка. У
складі редакційних ради й колегії доктори і кандидати історичних та географічних наук, знані картографи. Художнє
оформлення Атласу історії української
державності зробив І. Дикий, технічну редакцію – Ю. Ліра, літературну –
Н. Чорпіта. Працю позиціоновано як науково-популярне видання.
Автором-упорядником атласу є Грицеляк Володимир Петрович, до доробку
якого належать, наприклад: «Довідник
транслітерації іноземних власних назв
українською мовою»1, «Жовтий Клин
Грицеляк В.П. Довідник транслітерації іноземних власних назв українською мовою: для журналістів, географів та картографів, туристів тощо /
В.П. Грицеляк; відп. ред. І.В. Дикий.– Львів: НВФ
«Карти і Атласи», 2009. – 56 с.
1
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території розселення українців у світі»2.
Рецензували працю д.і.н. Грицак Я. Й. та
д.геогр.н. Дністрянський М. С.
Науково-виробнича фірма «Карти і
Атласи», що видала атлас, має чималий
досвід створення картографічної продукції про минуле й сьогодення України.
Серед її видань довідники, путівники,
карти, плакати та інші праці актуальної
українознавчої тематики, зокрема: «Голодомор – геноцид українців»3, «Давня
Україна–Русь (V–X ст.)»4, «Українська
Повстанська Армія»5, «Пам’ятники
Тарасові Шевченку в Україні та за
кордоном»6, «Соборна Україна»7.
Назва атласу визначає певну тематичну спрямованість його змісту. В атласі показано держави й державні утворення, що були в різний час на теренах
сучасної України. В анотації видавці зазначають, що державність є «чи не найголовнішим аспектом історії України».
У часових та просторових координатах в
атласі показано державні утворення, що
2
Жовтий Клин території розселення українців у
світі / НВФ «Карти і Атласи», Благод. фонд «Україна–Русь»; упоряд. В. Грицеляк, матеріали В. Пержило. – Львів: Карти і Атласи, 2010. – 1 арк. 59х42 см.
3
Голодомор – геноцид українців / Благодійний
фонд «Україна–Русь», Укргеодезкартографія. –
Львів: НВФ «Карти і Атласи», 2009. – 1 арк.
42х59 см.
4
Давня Україна–Русь (V–X ст.) / НВФ «Карти і Атласи», Благод. фонд «Україна–Русь»; ред. С. Семенюк. –Львів: Карти і Атласи, 2008. –1 арк. 59х42 см.
5
Українська Повстанська Армія / НВФ «Карти
і Атласи», Укргеодезкартографія, Благод. фонд
«Україна–Русь». – Львів: Карти і Атласи, 2009. –
1 арк. 42х59 см.
6
Пам’ятники Тарасові Шевченку в Україні та за
кордоном / Благод. фонд «Україна–Русь», НВФ
«Карти і Атласи». – Львів: Карти і Атласи, 2010. –
1 арк. 42х59 см.
7
Соборна Україна / Благод. фонд «Україна–Русь»,
НВФ «Карти і Атласи», Упр. культури і туризму
Львів. облдержадміністрації. – Львів: Карти і Атласи, 2009. – 1 арк. 42х59 см.
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існували на українських землях. Попри
таку тематичну спрямованість твору,
автор-упорядник виходить за межі історії української державності, що робить
його подібним до загальних атласів історії України.
Атлас має такі головні структурні
складники: передмова, зміст, вступ, 8 розділів, додатки. Використану літературу
(66 праць) зазначено у додатках, ненумерованим списком, згрупованим по розділах. Бачимо, що використана джерельна база складається з великої кількості
суто історичних наукових і навчальних
праць українською мовою (зокрема, «Історії України-Руси» М. Грушевського),
енциклопедичних («Енциклопедії історії
України», «Енциклопедії українознавства») та картографічних атласних видань переважно історичного змісту (нових історичних атласів, «Атлясу України
й сумежних країв» 1937 р., «Історичного
атласу України» 1980 р., «Національного
атласу України» 2007 р.). Серед авторів
використаних
автором-упорядником
праць є науковці, що працювали чи працюють в НДІ українознавства (В. Баран,
Л. Залізняк, В. Крисаченко, В. Сергійчук,
Р. Терпиловський). Фотоматеріали й
ілюстрації зроблено з документів Львівського історичного музею та матеріалів,
досяжних у веб-ресурсах (їх зазначено
5). Конкретних посилань на джерела у
текстах атласу не наведено.
Усі розділи атласу (крім першого)
охоплюють певний історичний період,
розташовані за часовою послідовністю
від найдавніших часів до сьогодення і
відповідають періодизації історії української державності. Важливо, що назви
розділів атласу відбивають одночасно
періодизацію історії Європи та України:
«Доісторичний період. Перші цивілізації
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на українських землях» (розділ II), «Античний період. Перші держави на українській території», «Раннє середньовіччя. Праукраїнські держави», «Класичне
і пізнє середньовіччя. Перші українські
держави княжої доби», «Ранньомодерний період. Держави Козацької доби»,
«Класичний та пізньомодерний періоди.
Держави доби національних революцій», «Новітній період. Держави сучасної доби» (цей розділ у змісті помилково
подано як «ІV», насправді він за ліком
VІІІ) [2, с. 5].
Наведена періодизація не є загальновизнаною в Україні. Щодо часу появи
перших цивілізацій на українських теренах, а також українськості державних
утворень княжої доби є різні аргументовані позиції.
Етнічні явища посідають чільне місце
у картографічній та текстовій частинах
праці. У більшості розділів атласу представлено певні знання про етнокультурні
явища. У передмові редакційна колегія
виклала концепцію атласу, з якої видно,
що етнокультурній стороні історичного
процесу приділено значну увагу: «Історію української державності можна простежувати щонайменше від Антського
(ІV–VІІ ст.) чи Дулібського (V–VІ ст.)
племінних союзів. Першою етнічно
українською державою була Русь (ІХ–
ХІІ ст.). Хоча до того на території України існували Боспорське царство (V ст. до
Хр.– VІ ст. по Хр.), Скіфія (VІ–ІІІ ст. до
Хр.) та Сарматія (ІІІ ст. до Хр. – ІІІ ст. по
Хр.), які вплинули на історію державності та етногенез українців. У бездержавні
періоди український етнос героїчно боровся за відновлення державності […]. У
цей час усі українські землі прагнули до
незалежності та возз’єднання в єдину соборну державу – Україну» [2, с. 3].

Українознавство

Впадає в око надмірне, на нашу думку, спрощення складних державотворчих процесів, ідеалізація українського
етносу. Зазначимо, що про етнокультурну сутність Русі українські історики пишуть переважно як про багатокомпонентну, де відбувалася взаємодія різних
племен, мов, культур.
Редакційна колегія назвала та розтлумачила три концептуальні підходи, застосовані автором-упорядником:
1) україноцентризм, 2) науковість та історичність, 3) лаконічність та доступність викладу історичних явищ. Третій
підхід тлумачиться так: «Кожна держава, яка розглядається в Атласі, подається окремо. Її територіальне поширення
показано на карті, коротко розглянуто
історію держави. Виклад інформації є
лаконічним, без розгляду альтернативних наукових гіпотез (подається найпоширеніший погляд на історичні факти та
процеси)» [2, с. 3].
У вступі висвітлено походження назв
«Русь» та «Україна», перелічено основні
версії походження назви «Русь»: сарматська, норманська, антинорманські (від
назви невеликого слов’янського племені, що, можливо, було у Середньому
Подніпров’ї; від назви річки Рось; хозарська). Автор-упорядник зазначає, що
основною назвою українських земель
здавна була «Русь», а українців, відповідно – «русини» [2, с. 6].
У першому розділі «Символи Державності» автор-упорядник пояснює, що
у цій частині атласу «[…] розглядається основний аспект української історії,
яким, на нашу думку, є поняття «держави». Серед ознак держави увага звернена
на такі найголовніші елементи: окрему
суспільну формацію, яка здійснює державотворчу діяльність (українська нація);
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певну систему взаємозв’язку (українська
мова); територію, на якій проживає ця
суспільна формація (українські етнічні
землі); та її символи (національна символіка)» [2, с. 7].
Таке бачення символів державності
забезпечило спрямування змісту цього розділу на знання про етнокультурні
явища. Автор-упорядник стояв на тому,
що «Україна належить до національних
держав, які були зреалізовані внаслідок
державотворчих прагнень окремого етносу (в цьому випадку українців). Головним об’єднуючим чинником для етносу є
мова, хоча в ній може бути безліч місцевих говірок чи діалектів. Нація проживає
на певній території (етнічні землі), яка
може змінюватися в процесі історичного розвитку. Регіональні відмінності
етнічної території утворюють історикогеографічні землі» [2, с. 7]. Отже, розділ
складається з 4 тематичних підрозділів:
«Українська нація», «Українська мова»,
«Українські історико-географічні землі»,
«Національна символіка».
У підрозділі-темі «Українська нація» наведено довідкову інформацію
про український етнос, зокрема, про
українську етнічну територію, етнографічні групи українців, зв’язки з іншими
етнічними спільнотами. На карті підрозділу зміни української етнічної території показано шляхом одночасного
наведення на одній карті межі етнічної
території за станом на різний історичний час: бл. 1240 р., бл. 1400 р., бл. 1550 р.,
бл. 1640 р., бл. 1800 р., бл. 1920 р. Добре,
що на цій карті показано також сучасний
державний кордон України [2, с. 8, 9]. Це
дає можливість порівняти українську
етнічну територію за станом на певний
історичний час з сучасною державною
територією України, оцінити розвиток
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української етнічної території у 1240–
1920 роках відносно сучасної української
національної (державної) території.
У підрозділі-темі «Українська мова»
також наведено довідкову інформацію
про українську мову, зокрема, про періоди історичного розвитку української
мови, її особливості, місце в класифікаційній схемі, міжмовні контакти, наріччя, діалекти й говори. На карті підрозділу показано діалекти української мови
(станом на початок ХХ ст.), місця видання книжок, важливих для розвитку української мови («Руська Правда» 1016 р.,
«Повість врем’яних літ» бл.1113 р., «Слово о полку Ігоревім» бл. 1185 р. та ін.) [2,
с. 10, 11].
Стислу характеристику «головних
історико-географічних земель», «інших
історико-географічних земель» та «історичних земель, назви яких вийшли з
ужитку», наведено у підрозділі-темі
«Українські історико-географічні землі». Усі ці територіальні частини України (сумарно їх позначено 49) показано
на карті підрозділу разом з українською
етнічною територією (станом на початок
ХХ ст.), найбільшими сучасними містами та з державними кордонами сучасної
України й сусідніх країн. Тлумачення й
територіальна локалізація назв «історико-географічних земель» не є бездоганними (зокрема, назв «Новоросія», «Донщина», «Запорожжя», «Правобережжя»,
«Правобережна Україна»). Назва «Східна Україна», наприклад, тлумачиться
так: «збірна назва українських історикогеографічних земель (Слобожанщина
та Донщина), що знаходяться у східній
степовій частині української етнічної території» [2, с. 19]. У такому розумінні це
суто географічне поняття. Вважаємо, що
назви «Велика Україна» (її не показано),
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«Підросійська Україна» (не показано) та
«Східна Україна» відбивають також політичну та історичну реальність певного
історичного періоду.
У підрозділі-темі «Національна символіка» розповідається про державні
та «народні символи України» (калина,
верба, писанка тощо). Отже, перший
розділ насичений важливими знаннями
про етнокультурні явища в українській
частині Європи, що характеризують визначальну для українського державотворення соціальну реальність.
У розділі ІІ «Доісторичний період.
Перші цивілізації на українських землях» кожен тематичний підрозділ насичений етнокультурною інформацією, яка
є одним із головних його інформаційних
компонентів. У підрозділах «Заселення
українських земель людиною», «Індоарійська цивілізація (бл. 5500–2300 pp.
до Хр.)», «Кіммерія (X–VІІ ст. до Хр.)»
етнокультурні явища описано в текстах
та показано на картах. Це, наприклад,
межі археологічних культур, стоянки
давніх людей, поселення людей, що лишили трипільську археологічну культуру, розміщення етнічних спільнот «ранніх аріїв» (насправді йдеться про давні
індоєвропейські спільноти), напрямки
міграцій індоєвропейських спільнот, територія розселення кіммерійців у різний
час тощо.
У наступних розділах «Античний
період. Перші держави на українській
території» та «Раннє середньовіччя.
Праукраїнські держави» також показано території давніх етнічних спільнот на
певний час, межі археологічних культур
та іншу інформацію, переважно воєнного та державно-політичного характеру, наведено стислі історичні довідки.
Державно-політична історія тогочасних

Українознавство

слов’ян розкрита у темах-підрозділах:
«Антський союз (IV – поч. VII ст.)»,
«Склавінський союз (IV–VI ст.)», «Полянський союз (Руський каганат, Куявія)
(V ст. – 882 р.)», «Дулібський союз (V ст. –
до 567 р.) та волинські союзи (VІ–Х ст.)»,
«Деревлянський союз (VІІ–ІХ ст.)», «Велика Хорватія і хорватські князівства
(VІ–Х ст.)», «Улицький союз (VІІ–Х ст.)»,
«Тиверцівський союз (VІІ–Х ст.)», «Сіверянський союз (VІІ–Х ст.)».
Карти розділу V «Класичне і пізнє
середньовіччя. Перші українські держави княжої доби» і його текстовий зміст
відображають тогочасну етнокультурну
ситуацію. Найбільше етнокультурних
явищ (розташування великої кількості племен) показано на карті підрозділу
«Русь (882–1132 рр.)», де охоплено всю
Центрально-Східну Європу. Надалі етнокультурні явища показано рідше, повної етнокультурної картини на певний
час немає.
Розгляд висвітлення етнокультурних
явищ в Атласі історії української державності завершуємо такими висновками. Етнокультурні явища посідають
на картах та у текстах праці чільне місце.
Основна джерельна база, яку використав
автор-упорядник, складається з українських наукових історичних видань та
історичних атласів. Знання про етнокультурні явища представлено на трьох
десятках карт атласу та у текстових коментарях. Частка карт атласу, що містять
інформацію про етнокультурні явища,
становить близько 55 %. За часом вони
відображають етнокультурні явища від
найдавніших часів до кінця першої чверті ХХ ст.
Той бік історії української державності, що пов’язаний з етнокультурним
розвитком людності на українських
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теренах, висвітлено переважно у розділах, що відображають давню й середньовічну історію. Надто мало йдеться
про етнокультурні явища ХХ ст. та їх
зв’язок з державно-політичною історією
України8. Відсутня, зокрема, інформація
про міграції та етнічні процеси, викликані визначенням державних кордонів у
ХХ ст.9, про вплив голодомору, голокосту, міграційної, демографічної, культурної й національної політики керівництва
СРСР на зміну етнічної структури населення України10 та мовно-культурне російщення громадян в Українській РСР11.
Див., напр.: Чирков О. Історія України та етнічна
будова її людності: взаємна зумовленість розвитку
в ХХ ст. (національний та загальносвітовий виміри) // Українознавство. – 2011. – №1 (38). – С. 202–
208; Чирков О. Періодизація розвитку етнічної
структури населення України упродовж ХХ ст. //
Українознавство. – 2004. – Ч. 3–4. – С. 120–125.
9
Див., напр.: Чирков О. Втрачені землі: (Порівняння національної території України, визначеної
Степаном Рудницьким на початку 1920-х років, з
сучасними державною та етнічною українськими
територіями) // Україна просторова в концепційному окресленні Степана Рудницького. Монографія. – К.: Українська Видавнича Спілка, 2003. –
С. 131–141.
10
Див., напр.: Чирков О. Зміни питомої ваги українців у населенні України (в сучасних її межах) від
кінця ХІХ ст. до початку ХХІ ст. // Матеріали до
української етнології. Зб. наук. праць. – К., 2004. –
Вип. 4 (7). – С. 155–160; Чирков О. Головні риси
розвитку етнічної будови української нації від
кінця ХІХ ст. до початку ХХІ ст. // Україна і світ:
етнічні, науково-інтелектуальні та освітні виміри.
Збірник наукових праць / Упоряд.: І. Грабовська,
В. Піскун, В. Сергійчук. – К.: Українська Видавнича Спілка, 2004. – С. 231–239.
11
Див., напр.: Дзюба І. М. Інтернаціоналізм чи русифікація? – К.: Видавничий дім «KM Academia»,
1998, – 276 с.; Нікольський В. М. Національні
аспекти політичних репресій 1937 р. в Україні //
УІЖ. – 2001. – № 2. – С.74–89; Шитюк М. М. Масові репресії проти населення Півдня України в
20–50-ті роки ХХ століття. – Київ: Тетра, 2000. –
532 с.; Якубова Л. Д. Національно-культурне життя етнічних меншостей України (20 – 30-ті роки):
коренізація і денаціоналізація // УІЖ. – 1998. –
№6. – С. 22–36; 1999. – №1. – С. 41–55.
8
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Не висвітлено автономні національні
адміністративні райони, що були в УРСР
у 1920 – 1930-х роках12, сучасні етнокультурні особливості регіонів України13.
Етнокультурної інформації бракує, на
жаль, на картах, присвячених періоду від
1930-х років до нашого часу.
На картах атласу зображено українську частину Європи, територію сучасної Молдови та прилеглі території. Але є
карти, де охоплено й сусідні регіони Європи, Азії та Африки. На більшості карт
етнокультурні явища показано у масштабі в 1 см – 55 км або 40 км.
Етнокультурні явища висвітлено
переважно через етнічні території та
територіальну локалізацію назв понад
20 етнічних спільнот. Показано також
напрямки міграцій етнічних спільнот
12
Див., напр.: Національні меншини в Україні:
1920–1930-ті роки: історико-картографічний атлас / Упоряд.: М.І.Панчук та ін. Інститут національних відносин і політології НАН України. – К.:
Четверта хвиля: Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 1995. – 104 с.; Калакура О.Я., Білашова К.О. Пішаки у політичній грі:
До питання національно-територіального районування України в 20–30-х роках // Відродження. – 1994. – № 7. – С. 72–74; Якубова Л. Д. Національне адміністративно-територіальне будівництво в УСРР/УРСР 1924–1940 [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 7: Мі-О /
Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України.
Інститут історії України. – К.: Наукова думка,
2010. – 728 с.: іл. – Режим доступу: nalni_rajhttp://
www.history.org.ua/?termin=Natsioony
13
Див., напр.: Чирков О. Сучасні тенденції розвитку етнічної структури населення України та її
регіонів // Українознавство: Календар-щорічник /
Інститут українознавства Київського університету. – К., 1998. – С. 45–52; Чирков О. Центр ваги
поросійщених українських мас пересувається на
Донбас (Російщення українців Донецької і Луганської областей за 13 років – від початку 1989 р.
до кінця 2001 р. за статистичними даними) //
Українознавство. – 2005. – Ч. 1. – С. 225–228; Чирков О.А. Чи відновлять народи України втрачену
чисельну перевагу в Криму? (Сучасні та можливі
майбутні зміни етнічної будови людності Кримського півострова). – К., 2006. – 40 с.
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(лише ранніх індоєвропейських спільнот ІІ–І тис. до н.е.), шляхи пересування
народів у походах (лише походи кіммерійців у VІІІ–VІІ ст. до н.е.), зазначено
дати, пов’язані з початком чи закінченням часу, коли певна етнічна спільнота заселяла якийсь терен. Серед народів, що представлені на картах атласу, є
слов’янські, іранські, балтські, германські, тюркські, фінно-угорські та інші.
З карти тематичного підрозділу
«Українська нація» видно зміни української етнічної території в період від початку ХІІІ ст. до початку ХХ ст. У тематичному підрозділі «Українська мова»
добре висвітлено поширення діалектів
української мови (на початку ХХ ст.),
охарактеризовано історичні періоди
її розвитку. Зміст атласу засвідчує наявність міцного зв’язку між етнокультурними явищами Центрально-Східної
Європи (зокрема, появи і розселення
ранніх індоєвропейців та слов’ян) та
тривалою історією української державності.
В атласі є певна концепція, що характеризує сторону історії української
державності, пов’язану з етнокультурним розвитком людності на українських
теренах. Її головними складниками є
такі положення: 1) від племінних союзів
антів чи дулібів (середини І тисячоліття н.е.) починається історія української
державності, 2) попередні держави, що
існували на українських теренах (грецькі колонії, Боспорське царство, Скіфія,
Сарматія тощо), вплинули на український державотворчий процес та на
етногенез українців, 3) першою етнічно українською державою була «Русь»
(ІХ–ХІІ ст.), 4) формування перших індоєвропейських племен та їх подальша
етнічна диференціація відбувалися у
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степовій та лісостеповій природних зонах сучасної української національної
території та в сусідніх на сході регіонах
5–6,5 тис. років тому, звідси їхні групи
розселилися у ІІ–І тисячолітті до н.е. на
величезні території Євразії, а згодом і на
інші континенти, що потужно вплинуло
на етнокультурний і політичний плин
історії всього людства. Зміст атласу засвідчує наявність міцного зв’язку між
етнокультурними явищами Центрально-Східної Європи та тривалою історією
української державності.
Здійснене дослідження є необхідною
ланкою критичного осмислення та узагальнення накопичених в Україні знань
про етнокультурний розвиток людства
на українських теренах у зв’язку з політичною історією України та всієї Європи. Одержані результати важливі для
розробки узагальненої концепції участі
української людності в етнокультурних
процесах світу від найдавніших часів до
сучасності, а також для поліпшення відображення в атласах історії української
державності її етнокультурного чинника. Надалі доцільно розглянути висвітлення етнокультурних явищ в інших історичних атласах України.
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O. Chyrkov
Reflection of Ethnic Cultural Phenomena in Historical Atlas of Ukrainian Statehood
Abstract
The author has researched the coverage of ethnic cultural phenomena in Historical Atlas of
Ukrainian Statehood, published in Lviv in 2013 by the Research and Production Company Maps and
Atlases. The Atlas was published in the Ukrainian language and positioned as a popular scientific
edition. The information found in the Atlas on ethnic cultural phenomena, which took place on the
terrain of the Ukrainian part of Europe, was systematized, described, and generalized.
Ethnic cultural phenomena occupy an important place in the maps and texts of the edition.
Knowledge about them is shown on thirty maps of the Atlas and in its comments. The share of its maps
containing information on ethnocultural phenomena equals 55% approximately. As for the covered
period of time, they reflect the ethnocultural phenomena from ancient times to the end of the first
quarter of the 20th century. Unfortunately, there is lack of information on ethnic cultural phenomena
on the maps covering the period from the 1930s till nowadays. The maps cover the Ukrainian part of
Europe, the territory of modern Moldova, and the surrounding territories. Yet, there are also maps
which show the neighboring regions of Europe, Asia, and Africa. Most of the maps reflect ethnic
cultural phenomena with the scale of 1 cm to 55 or 40 km. Ethnic cultural phenomena are shown
mainly via ethnic territories and territorial location of the names of more than 20 ethnic communities.
The directions of migrations of ethnic communities (only of early Indo-European communities of the
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2nd–1st millennium BC) are also marked; the ways of movement of peoples in the migration campaigns
(only in the migration campaigns of the Cimmerians in the 8th – 7th centuries BC). The dates of the
start and finish of the period when a certain ethnic community was living on a certain terrain are
mentioned. Among the shown nations there are Slavic, Iranian, Baltic, Germanic, Turkic, FinnoUgric, and others. The map of thematic unit “Ukrainian nation” demonstrates shifts of the ethnic
Ukrainian territory in the period from the beginning of the 13th till the early 20th century. The thematic
unit “Ukrainian language” covers well the distribution of dialects of the Ukrainian language (in the
early 20th century) and characterizes the historical periods of its development. The Atlas contains a
concept that describes the way the history of Ukrainian statehood was associated with ethnic cultural
development of population on the Ukrainian territory. The content of the Atlas proves the presence
of a strong link between ethnic cultural phenomena of East-Central Europe and a long history of
Ukrainian statehood.

Історичні атласи належать до кола праць, де сконцентровано великий обсяг знань про історію людства на українських теренах та представлено їх територіальну інтерпретацію. Природно, що певну частину наповнення атласів
становлять сучасні історичні знання про етнокультурні явища минулого України. Ці знання в історичних атласах великою мірою узагальнено, а конкретні явища — генералізовано.
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ДЕРЖАВОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНЦЯ
ЯРОСЛАВА ПОТАПЕНКА (1975−2016)
Юрій ФІГУРНИЙ
кандидат історичних наук,
завідувач відділу української етнології НДІУ
Анотація. У статті аналізується державотворча діяльність патріота-націоналіста
Я. Потапенка. Автор переконаний, що саме такі героїчні постаті сприяють становленню
української національної ідеї – побудові цивілізованої української держави.
Ключові слова: Ярослав Потапенко, українці, Революція Гідності, державотворчі процеси.

ГОСУДАРСТВООБРАЗУЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УКРАИНЦА
ЯРОСЛАВА ПОТАПЕНКО (1975−2016)
Юрий ФИГУРНЫЙ
кандидат исторических наук,
заведующий отделом украинской этнологии НИИУ
Аннотация. В статье анализируется государствообразующая деятельность патриота-националиста Ярослава Потапенко. Автор убежден, что именно такие героические личности способствуют становлению и развитию украинской политической нации и украинской национальной идеи.
Ключевые слова: Украина, Революция Достоинства, государствообразующие процессы.

STATE-BUILDING ACTIVITIES OF THE UKRAINIAN
YAROSLAV POTAPENKO (1975−2016)
Yurii FIHURNYI
Candidate of Historical Sciences,
Head of the Ukrainian Ethnology Department of RIUS
Annotation. The article analyzes state-building activities of the nationalist patriot Ya. Potapenko.
The author is convinced that such heroic leaders contribute to the establishment and development of
the Ukrainian political nation.
Key words: Ukraine, Revolution of Dignity, state-building processes.
© Фігурний Ю.
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У четвер, 14 січня 2016 року, раптово пішов із життя українець Я. Потапенко. У січні Ярослав Олександрович
планував завершити і віддати до друку
свою чергову наукову працю «П’ята російсько-українська війна: від Майдану
до Східного фронту» та розпочати роботу над книгою спогадів про Революцію
Гідності. Часу, як завжди, було обмаль,
тому доктор історичних наук працював
до пізньої ночі. Близько третьої години
він ліг спати і не прокинувся. Медичне
обстеження не виявило ніякої патології.
Сорокарічний Ярослав був фізично здоровий, спортсмен, не зловживав, не палив… Про таких, як він, кажуть: згорів
на роботі.
В одному зі своїх останніх прижиттєвих інтерв’ю, яке було оприлюднене
на сайті інтернет-видання «Вісник Переяславщини» 27 грудня 2015 р., на запитання журналіста, як ваші родичі та
дружина реагували на те, що ви активно включилися в революційний процес,
Я. Потапенко щиро відповів: «Їм просто
не було куди діватися. Родичі переживали, батьки намагалися мене відговорити
від нічних поїздок, але це була свого роду
одержимість, якась вперта затятість,
коли ненависть до донецьких бандюків
нерозривно поєдналася з відчаєм і болем за долю моєї рідної країни. Це було
відчуття того, що, крім нас, цього ніхто
не зробить. Я відчував, що у свій час цю
справу робили оунівці, а тепер прийшла
наша черга. Тобто, від самого початку я
розумів: воля або смерть! Я бачив, що
все може закінчитися дуже погано, але
мусив бути постійно готовим і до втрати
життя, і до втрати свободи» [9].
Зрештою, завдяки таким звитяжцям
Україна зберегла свою державність і
продовжує відстоювати незалежність та
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творити українську націю. Хоча Я. Потапенко і втратив життя, але своєю героїчною діяльністю допоміг зберегти Україні
свободу, втримати державність.
Як же відбувалося становлення знаного вченого Я. Потапенка, як формувалася його активна громадянська позиція
українського патріота, як йому вдалося
об’єднати навколо себе свідомих українців для реалізації української національної ідеї?
На жаль, державотворча діяльність
Я. Потапенка ще не стала об’єктом фахових зацікавлень історіографів. Поки
що лише одне наукове дослідження цілковито присвячене відомому вченому і
активному учаснику Євромайдану Ярославу Олександровичу Потапенку [8].
Маємо надію, що з часом дослідників
зацікавить ця непересічна особистість, і
українці належним чином оцінять і вшанують наукові здобутки вченого.
Про непересічність особи померлого
дізнаємося з різних джерел. По-перше,
це науковий доробок Я. Потапенка, який
нараховує понад 100 публікацій. Серед
них одна індивідуальна монографія та
низка навчальних посібників у співавторстві. По-друге, це чисельні інтерв’ю
Ярослава Олександровича, оприлюднені на шпальтах друкованих періодичних видань України, веб-сторінках
електронних ресурсів, на радіо- й телеефірах тощо. По-третє, особисті документи, рукописи тощо, які мають стати
персональним архівним фондом Я. Потапенка і зберігатися у ЦДІАУ у м. Києві.
По-четверте, особисті спогади його побратимів, колег, рідних і знайомих. Поп’яте, документи громадських об’єднань
і організацій, зокрема ГО «Майдан Переяславщини» та ГО «Самооборона Переяславщини».
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Перші дослідники життєдіяльності українського патріота О. Тарапон та
Ю. Бобровнік так описують початок його
життєвого шляху: «Ярослав Олександрович Потапенко народився 28 жовтня 1975 р. в с. Пирнове Вишгородського
р-ну Київської обл. в педагогічній родині
Олександра Івановича та Ганни Іванівни.
У 1986 р. родина Потапенків переїхала на
роботу до м. Переяслав-Хмельницький,
де було засновано педагогічний інститут.
Батьки Ярослава – закохані в українське
поетичне слово філологи – виховували
сина чуйним, інтелігентним, мислячим
і патріотичним юнаком. Після закінчення школи № 6 Ярослав вступив на історичний факультет тоді ще ПереяславХмельницького філіалу Українського
державного педагогічного університету
ім. М. П. Драгоманова, а через рік – на
гуманітарний факультет Національного
університету «Києво-Могилянська академія» [8, c. 187].
Зрештою, у Переяславі (липень
1992 – липень 1997 рр.) та у Києві (липень 1993 – червень 1997 рр.) юнак отримав якісну гуманітарну освіту. У 1997 р.
він закінчив Переяслав-Хмельницький державний педагогічний інститут
ім. Г. С. Сковороди (далі – ПХДПІ) за
спеціальністю «всесвітня історія і народознавство», отримав диплом спеціаліста з відзнакою. Йому було присвоєно
кваліфікацію вчителя всесвітньої історії
і народознавства. Того ж року Ярослав
завершив навчання у Національному університеті «Києво-Могилянська
академія» за фаховим спрямуванням
«Культура» і йому було присвоєно кваліфікацію бакалавра. З 01.09.1997 р. по
30.06.1998 р. Я. Потапенко працював
викладачем кафедри історії та культури
України в ПХДПІ. А з листопада 1997 р.
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по 2000 р. навчався в аспірантурі Національного педагогічного університету
ім. М. П. Драгоманова [1].
У 2000 р. на спеціалізованій вченій
раді Інституту української археографії
та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України Я. Потапенко захистив кандидатську дисертацію на тему
«Зарубіжна історіографія українського
націонал-комунізму» [5, c. 2].
Після успішного захисту дисертаційного дослідження Ярослав повертається до Переяслава і в тому ж 2000 р.
поновлюється на роботу до ПХДПІ, де
починає працювати на посаді доцента
кафедри історії та культури України. У
2001 р. Я. Потапенку присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук
зі спеціальності 07.00.06 – історіографія,
джерелознавство та спеціальні історичні
дисципліни, а у 2004 р. присвоєно вчене
звання доцента кафедри історії та культури України [1].
У грудні 2012 р. у спеціалізованій
вченій раді Переяслав-Хмельницького
ДПУ захистив докторську дисертацію
«Наукові студії про соціокультурні виміри соматичного буття людини (кінець
XIX – початок XXI ст.)» (за спеціальністю 07.00.07 – історія науки і техніки) [6,
c. 2]. У 2015 р. Я. Потапенко присвоєно
вчене звання професора кафедри історії
та культури України [1].
Аналізуючи успішну наукову та викладацьку діяльність Я. Потапенка, його
колеги у травні 2015 р. писали: «Такий
стрімкий науково-педагогічний ріст – за
12 років пройдено шлях від аспіранта до
доктора наук – може здатися фортуною,
але для тих, хто знає Ярослава Олександровича, зрозуміло, що це – наслідок
наполегливої праці, постійного інтелектуального пошуку, впертої роботи над
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поглибленням власної ерудиції. Колеги
та студенти знають Ярослава Потапенка
як тонкого інтелектуала, педагога високої культури, професіонала, глибоко обізнаного в багатьох напрямах загальної
історії, концептуальних проблемах сучасної історичної науки, культурології,
політології… Різноплановість наукових
інтересів Я. Потапенка засвідчує тематика його наукових робіт, у яких відображено наукові дискурси з історії України,
історіографії, історії української та зарубіжної культури, історії науки і техніки.
Наукові публікації дослідника відзначає
міждисциплінарний, історіософський та
персоніфікований підхід до вивчення історії, актуальність і широта постановки
проблеми» [8, c. 188]. Поєднання якісної
історичної та культурологічної освіти
разом з цілеспрямованістю, працездатністю, професійністю й патріотичністю
сприяло формуванню дипломованого
вченого, знаного як в Україні, так і за її
межами.
Проаналізувавши
дослідницький
спадок Я. Потапенка, О. Тарапон та
Ю. Бобровнік відзначають, що у сфері його наукових інтересів чільне місце
займають різноманітні культурологічні
проблеми в контексті модерністських
концепцій. У даному напрямку досліджень науковцем розглядалися питання
лінгвокультурологічного концепту постмодерністського дискурсу, функціонування художнього тексту в сучасному
західному культурологічному полі, теоретичні проблеми лінгвістичного повороту в історичній науці, його впливу на
політичну сферу, інтерпретації впливу
ЗМІ на сучасне суспільство в культурологічних і соціологічних дослідженнях тощо. Своєрідним підсумком наукових напрацювань автора у цій сфері
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досліджень стала колективна монографія «Лінгвокультурологія» (К., 2011) [8,
c. 188].
Також
переяславці
наголошують: «Окреме місце в наукових студіях
Я. О. Потапенка займає постать Тараса
Шевченка, котрому присвячено більше
десяти статей. Публікації про Кобзаря
відзначаються новизною, неординарним підходом до аналізу його діяльності і творчого спадку. Автором зроблено
спроби здійснити інтерпретацію творчості Т. Шевченка з позицій психоаналізу, а також у контексті вироблення національної ідентичності. Націєтворчий
потенціал творчої спадщини Кобзаря
Я. Потапенко проаналізував через призму модерністських концепцій Б. Андерсона і Е. Гобсбаума, в контексті національних рухів, перспектив постмодерну і
націогенезу... Достатньо цікавим є аналіз
особливостей релігійності Т. Шевченка,
висвітлення фольклорних елементів у
романтичній парадигмі його творів, історіософське осмислення ним феномену
козацтва. Загалом у дослідженнях науковця Т. Шевченко постає символом
українського соціокультурного простору…» [8, c. 188].
Окрім загальновизнаних наукових
тем, Я. Потапенко цікавиться й досліджує проблеми протистояння ідентичностей в Україні [3], конфлікту українськості з «русским миром» [2], кризу
українського православ’я [4] тощо.
Виступаючи на V Єфремівських читаннях «Релігійне життя Переяславської землі (IX – XXI ст.)», присвячених
100-літтю убієнія святого князя Бориса
(01.10.2015 р., м. Переяслав-Хмельницький), Ярослав Олександрович наголошував, що «русский мир» є антиукраїнською ідеологією, яка спрямована на
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знищення української державності, української нації та української культури.
Поєднання Я. Потапенком викладацької та наукової діяльності не лише
сприяло його фаховому зростанню, а й
національно-патріотичному. Він добре
усвідомлював, що для розбудови Української Самостійної Соборної Держави
конче необхідна наявність національно
свідомої та патріотично налаштованої
еліти, яку треба творити, починаючи з
шкільних класів і студентських аудиторій.
З цією метою, зазначають О. Тарапон
і Ю. Бобровнік, під патронатом Ярослава Олександровича на історичному факультеті з 2000 р. розпочало свою роботу студентське наукове товариство під
назвою «Комітет дослідження історії та
сучасності». Воно відзначилося активністю в напрямку проведення студентських наукових заходів – від загальноукраїнських до міжнародних. Невдовзі
за прикладом його роботи було створено
загальноуніверситетське наукове товариство [8, c. 190].
Я. Потапенко вважав, що в умовах
кланово-олігархічної, постколоніальної,
корумпованої системи тільки бездоганний власний приклад може стати дієвим
зразком для підростаючого покоління.
Тому й почав працювати над собою, долаючи вади власної освіти та характеру.
Зрештою, йому це вдалося. За спогадами
Ю. Бобровніка, коли він викладав у Переяслав-Хмельницькому ДПУ, серед студентів існував неформальний рейтинг
професорсько-викладацького
складу.
Перше місце у ньому незмінно займав
Я. Потапенко.
Біографи Я. Потапенка О. Тарапон
і Ю. Бобровнік писали: «Відомий Ярослав Олександрович у Переяславі та за
його межами як тренер з кікбоксингу,
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неодноразово його підопічні виборювали нагороди на всеукраїнських та міжнародних рингах. І це не дивно, адже він
є не лише авторитетним наставником у
спортивній роботі, але й реальним прикладом для молоді. Ярослав Потапенко – призер чемпіонату світу з бойових
мистецтв за версією WPKA у 2011 р.» [8,
c. 190].
Коли на початку 2010 р. до влади
прийшов В. Янукович зі своїм донецьким кланом і в Україні розпочався
тотальний і системний наступ на все
українське (мову, ідентичність, історію,
етнокультуру тощо), свідомі українці
постали перед вибором – мовчки спостерігати, як Україна поступово втрачає
національну державність і міжнародну
суб’єктність, чи гуртувати свої лави й
захищати українськість, самобутність і
національність та слушно чекати нагоди
для реваншу.
Кожен обирав свій шлях. Ярослав обрав власний – спротив системі, спочатку
пасивний, а згодом – активний. Нагадаємо, що саме у 2010 р. режим В. Януковича позбавив С. Бандеру і Р. Шухевича почесних звань Героїв України. На
противагу цим антиукраїнським діям
Ярослав Потапенко у 2011 р. підготував
і опублікував наукове дослідження «Рецепція постаті Степана Бандери в сучасній Україні». В ній наголошено: «Уславлення і звеличення постаті С. Бандери
стверджувало новий тип (рольову модель) української національної ідентичності, як в очах патріотично налаштованих громадян, так і в очах представників
комуністичного режиму. У першому випадку це був символ-архетип Лицаря
волі, Людини Чину, у другому – посібника «світового зла» (фашизму), підступного й безжального вбивці-бандита,
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жорстокого і одержимого фанатика» [7,
c. 269].
Дослідник стверджував: «Вважаємо,
що надзвичайно продуктивною науковою стратегією могло би стати дослідження впливу С. Бандери на українську
історію через призму інтердисциплінарного підходу. Зокрема, перспективними
в науковому плані були б спроби проаналізувати вплив Бандери на специфіку
національної самоідентифікації в різних
регіонах України, на особливості розвитку національно-визвольного руху в
другій половині ХХ ст., врешті, на психологію сучасного покоління українських
патріотів і вибір ними пріоритетів, методів і тактики політичної діяльності» [7,
c. 269].
А вже восени 2013 р. настав час активного спротиву. Ось так розповів Я. Потапенко журналістові О. Матвієнку про
початок своєї діяльності на Євромайдані:
«Коли Азаров оголосив про відмову від
євроінтеграції, я зрозумів: якщо ми нічого не робитимемо, через кілька років житимемо при диктатурі. Близько півроку
«згори» спускалися розпорядження, щоб
ми розповідали студентам про всі позитиви євроінтеграції, проводили наукові
конференції, круглі столи… Ми вчергове
відчули, що цей президент нас грубо «кидає». До Києва на мітинг я вперше поїхав
24 листопада. Далі їздив майже щоночі.
Нині, на мою думку, відбувається холодна війна між Росією, яка прагне відродити імперію, та Західною цивілізацією. А
Україна − поле битви. І одночасно проходить черговий етап національно-визвольної боротьби» [10].
Ярослав Олександрович став яскравим уособленням Революції Гідності. Він
з самого початку підтримав Євромайдан,
30 листопада був побитий беркутівцями
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під стелою Незалежності, в ніч з 10 на
11 грудня 2013 р. відчайдушно захищав
Майдан з боку вул. Інститутської і зазнав
тілесних ушкоджень, 19 січня 2014 р., у
т.зв. «криваве Водохреща», перебував в
авангарді протестувальників на вул. Грушевського. 18 лютого Я. Потапенко у
складі 37-ї сотні Самооборони пішов у
т.зв. «мирний наступ» на урядовий квартал, де був побитий озвірілими беркутівцями. Лише фізичний і духовний гарт
спортсмена, майстра рукопашного бою,
врятували йому життя.
Згодом Я. Потапенко згадував: «Це
було 18 лютого під час так званого «мирного наступу». На той період я вже вступив до 37-ї сотні Самооборони Майдану.
Кілька наших студентів, у тому числі й
мій племінник Вадим Кононенко, захотіли приєднатися до «наступу», отримали
від сотника щити, «броніки» та каски й
гуртом рушили під Верховну Раду. Самооборона Майдану, вишикувавшись у
Маріїнському парку, чекала подальших
розпоряджень, традиційно брязкаючи
щитами з криками «банду геть!». Хто дав
сигнал на штурм, схоже, ніхто так і не
зрозумів, але всі були «заряджені» ненавистю й готовністю діяти максимально
рішуче. Лави міліції ми потіснили й відкинули метрів на 50, але раптом оголосили
перемир’я на 40 хвилин. Поки тривало це
перемир’я, відбулось щось дивне: з лівого
флангу почулись якісь крики, безлад, метушня, й основна маса людей просто кинулась втікати. Це «Беркут» вдарив звідти. Частина самооборонівців прийняла
бій, я зчепився з двома «правоохоронцями», хтось ззаду влупив по голові, я впав.
Довго били по голові, а потім вистрелили
мені у ногу лежачому й побігли «пакувати» інших. Ключовим моментом було не
втратити свідомість! Бог мене помилував,
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я зміг піднятися й пошкутильгати у провулки. Біля метро «Арсенальна» вибрів
на Вадима і ще двох наших хлопців з Переяслава, разом і вибралися до мого кума
на Позняки, а вже звідти нам допомогли
доїхати додому» [9].
Наведемо свідчення Ю. Бобровніка
про державотворчу діяльність Я. Потапенка в 2014 – 2015 рр.: «Ще на початку
2014 р. Ярослава Потапенка було обрано
головою, лідером неформальної громадської організації «Майдан Переяславщини», а в березні 2014 р. вже переобрано
головою офіційної ГО «Майдан Переяславщини». У буремні місяці Майдану
Ярослав разом з однодумцями створив
ГО «Самооборона Переяславщини»,
яка займалася організацією нічних чергувань переяславців на Майдані, а в період агресії Росії у Криму організовувала
громадські патрулювання Переяславщини. Адже працівники правоохоронних органів були деморалізовані через
відсутність підтримки в суспільстві, а
подекуди відмовлялися або неналежно
виконували свої обов’язки, особливо в
напрямку захисту режимних об’єктів та
адміністративних будинків.
З початком московської агресії на
Донбасі Ярослав Потапенко активно
долучився до волонтерського руху, відзначився організаційною діяльністю по
збору коштів для закупівлі бронежилетів, касок як для бійців, мобілізованих
із Переяславщини, так і тих військових
частин, що знаходилися на передовій
без персональних систем захисту, техніки, медикаментів. Завдяки цим зусиллям та ініціативам, підтримці спонсорів
і пересічних переяславців, низка військових підрозділів отримували прилади нічного бачення, екіпажі БПМ та
БТР – необхідний динамічний захист із
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металоконструкцій для своїх бойових
машин. Неодноразово із волонтерами
Ярослав організовував і особисто брав
участь у поїздках в зону проведення бойових дій (АТО), щоб провідати земляків, почергувати на блокпостах, дізнатися про потреби бійців» [8, c. 190−191].
Я. Потапенко прагнув піти добровольцем на фронт, однак народження
донечки стримало його. Те, що він не
може зі зброєю в руках захищати Україну від московських зайд і сепаратистів, дуже дошкуляло Ярославу. Він став
справжнім лідером й організатором волонтерського руху на Переяславщині,
особисто відвозив зібрану допомогу на
самий «передок» і неодноразово потрапляв під ворожі обстріли (в тому числі і
під Дебальцевим).
Я. Потапенку як голові ГО «Майдан
Переяславщини» і відомому науковцю
запропонували стати очільником Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації, й він навіть погодився.
Проте наступного дня, після безсонної
ночі, Ярослав відмовився від високої
посади, пояснивши, що він перш за все
вчений-викладач, а не держслужбовець.
Відсутність реальних реформ та ефективної боротьби з корупцією викликало
гостру критику Ярослава Олександровича на адресу нової влади. «Інколи думаю,
що Революція Гідності ще не завершилася, просто зараз стадія тимчасового
спаду, період контрреволюції. Відчуття
близького соціального вибуху простотаки висить у повітрі. Я впевнений, що
він буде, питання тільки – коли? Втім,
дуже сподіваюся, що цього разу формат
буде не кривавим. Хочеться думати, що
Україна вже вичерпала ліміт жорстоких
революцій, але, з іншого боку, ми вже вичерпали й ліміт на застій, на загнивання,
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на деградацію! Якщо й далі все в державі
триватиме, як зараз, то ми не матимемо
шансів на майбутнє» [9].
Я. Потапенко як фаховий історик,
культуролог, політолог та активний
громадський діяч мав власну візію перспектив розвитку Української держави. Як відомо, фундаментом цивілізованої держави є її конституція. Проте,
як справедливо зазначав Я. Потапенко,
«на превеликий жаль, мусимо констатувати, що в реаліях сучасного державотворчого процесу в Україні Конституція виконує роль не стільки основного
закону, скільки є інструментом досягнення певних політичних цілей цілком
конкретних олігархічних кланів, кожен
із яких прагне або здобути владу, або її
утримати» [12]. Тому вчений вважав,
що конституційні трансформації 2004 і
2010 років були двома кризовими піками новітньої української державності,
виплодами дикої політтехнологічно-маніпуляторської прагматики, агресивною
зброєю «внутрішніх окупантів» супроти
всього українського [12]. Я. Потапенко
писав: «Реалізувати кардинальні реформи в парламентсько-президентській республіці, котра перебуває у стані війни
з агресором світового масштабу й диявольської затятості в ненависті до всього
українського, неможливо апріорі, тому
чергові зміни до Конституції просто необхідні. Ключовою тенденцією цих змін
має стати розширення повноважень і
відповідальності Президента (збалансоване, втім, пропорційною системою
з відкритими списками при виборах до
парламенту – аби в депутати потрапили
не «грошові мішки», а авторитетні люди,
котрі пройшли внутрішньопартійний
відбір і громадянську люстрацію)» [12].
Нам здається, що це ключова позиція
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для трансформації сучасної політичної
влади. Разом із тим, відзначав Я. Потапенко, зміни до Конституції України
мають бути не кон’юнктурними й деструктивними, а виваженими й обґрунтованими та не становити прямої загрози існуванню Української держави,
адже «Основний закон – це не сценарій
дешевої комедії, який хоч сто разів переписуй» [13].
Насамперед Українська держава має
базуватися на свободі (і перш за все від
своїх імперських сусідів), соціальній
справедливості й повному демонтажу
посттоталітарної
системи-паразита.
Однією з рушійних сил розбудови державності у ХХІ ст. має стати наявність в
Україні політичної нації, громадянського суспільства та свідомих, патріотично
налаштованих українців. Вчений пише:
«Вперше за кілька десятиліть з’явилося
ціле покоління патріотів, готових ризикувати життям і свободою заради своїх
ідеалів та принципів. Тому жорстокість
режиму призводила до зворотного ефекту: нас вбивали, а ми рвалися до бою з
подвоєною злютованістю й одержимою
вірою в необхідність битися за свободу
до кінця» [11].
Перезавантаження політичної еліти,
активне залучення дієвих представників
середнього класу допоможе Українській
державі ліквідувати кланово-олігархічну
систему та розпочати будівництво Української Самостійної Соборної Держави.
«Громадянські активісти, волонтери і
добровольці, котрі врятували країну від
розпаду й окупації у критично важливий період весни–літа 2014 року, набувають якості нової і потужної суспільної сили, здатної вирішальним чином
зламати перебіг подій та змусити очільників держави розпочати-таки процес
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реформ. Активісти діють переважно через мережеві структури й горизонтальну
комунікацію, тому гіпотетичні спроби
застосувати до них репресивні заходи
призведуть до зворотного ефекту. Громадське середовище поступово зміцнює
власні позиції, нарощує впевненість у
власних силах та тиск на корумповані
державні структури та інституції. Досвід
еволюційного накопичення «маленьких
перемог» у боротьбі з системою може
призвести до «якісного стрибка» в реалізації амбітних завдань загальнодержавної ваги» [14].
Важливим чинником поступального
розвитку Української держави є те, що
«вперше за століття Україна здобула реальну, а не декларативну незалежність
від Росії» [11]. «Саме зараз ми маємо
найкращу за останнє століття можливість реалізувати мрію багатьох поколінь українських патріотів – збудувати
вільну, справедливу й чесну Українську
державу, вигнати окупантів внутрішніх і
зовнішніх», − підсумовує вчений [11].
У День Соборності України, 22 січня
2016 р., саме на дев’ятий день по смерті Ярослава Олександровича, у Переяслав-Хмельницькому районному будинку
культури відбувся вечір пам’яті громадського активіста, активного учасника Революції Гідності, голови ради ГО «Майдан Переяславщини» Я. Потапенка. У
вестибюлі приміщення співробітники
Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» (далі − НІЕЗ
«Переяслав») організували виставку під
назвою «Герої не вмирають!». Один із її
розділів був присвячений життєдіяльності Ярослава Олександровича.
На вечорі пам’яті були присутні батько, дружина та сестра героя.
Вів вечір побратим та історіограф
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Ярослава – Ю. Бобровнік. Кожен бажаючий міг висловити особисті спогади про
Я. Потапенка. Зокрема, однокласниця
А. Палатна згадувала про шкільні роки,
В. Гречка розповідав про спільні заняття
кікбоксингом, В. Коцур поділився з присутніми інформацією про те, що Ярослав майже завершив наукову працю про
російсько-українську війну і мав розпочати книгу спогадів про Революцію
Гідності, та запросив всіх підтримати і
завершити цей проект. С. Шевченко розповіла про людські якості Я. Потапенка,
а волонтер О. Чорний розказав про його
волонтерську діяльність та пообіцяв, що
відремонтований у Переяславі бронетранспортер буде названо ім’ям героя.
Також зі своїми спогадами про Я. Потапенка виступили священик УПЦ КП
Іоанн Бобітко, Н. Заїка, О. Розовик й
інші патріоти-переяславці.
Голова Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації Г. Дубина
висунув пропозицію нагородити державною відзнакою (посмертно) Я. Потапенка. Відомий переяславський археолог
і бандурист М. Товкайло повідомив,
що під час революційних подій кінця
2013 – початку 2014 р. був вражений радикалізмом молоді, її патріотизмом та
тією позитивною енергією, яку випромінював Я. Потапенко під час Революції
Гідності. Автор цієї статті запропонував
увічнити у Переяславі-Хмельницькому
пам’ять про Ярослава Олександровича:
1) назвати на його честь вулицю, 2) організувати в Університеті наукові читання імені Я. Потапенка, 3) проводити
щорічний спортивний турнір з кікбоксингу на його честь, 4) в НІЕЗ «Переяслав» створити музей Революції Гідності,
а в ньому − зал, присвячений особисто
переяславчанину. Декан історичного
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факультету Переяслав-Хмельницького
ДПУ Б. Дем’яненко проінформував присутніх, що він разом із колегами вже обговорювали питання про проведення
наукових читань, присвячених Я. Потапенку, та мають надію, що цей проект невдовзі буде реалізований.
Вечір пам’яті пройшов під гаслом
«Герої не вмирають!» і завершився пошануванням всіх тих звитяжців, які віддали своє життя за Україну.
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Фігурний Ю. Державотворча діяльність українця...

Yu. Fihurnyi
State-Building Activities of the Ukrainian Yaroslav Potapenko (1975–2016)
Abstract
The article analyzes ethno-cultural, state- and nation-building activities of the nationalist patriot
Ya. Potapenko. His basic biographical milestones are outlined. Ethno-cultural and scientific interest of
the scientist and his nation-building gains are characterized. State-building activity of Ya. Potapenko
in the context of revolutionary events and armed aggression of Russia in the Crimea and Eastern
Ukraine is analyzed. Ways of preserving and immortalizing the memory of the nationalist patriot in
the scientific, cultural, civil, and informational domains of Ukraine are contemplated. The scientist
tried to objectively comprehend the place of Ukraine and Ukrainians in the global civilization
processes by doing research on Ukrainian history, culture, linguistic culture, ethnopolitics, religion, etc.
Ya. Potapenko understood that for scrapping old and obsolete systems and the development of Ukraine
there is a need for the nationally conscious and patriotic elite. In university classrooms and beyond
them he purposefully created the future of Ukrainian nation and state out of ordinary young people. At
first he studied state-, nation-building, and ethno-cultural processes theoretically, but in the so-called
“Moment of truth” Ya. Potapenko began to practically implement his Ukraine-centered convictions (he
became a member of the Euromaidan, Revolution of Dignity, volunteer movement, reformatting of the
political authority in Pereiaslav, etc). Despite his physical death, Ya. Potapenko continues to actively
influence the elimination of the old system and the development of Ukrainian statehood through his
personal scientific developments and revolutionary ideas as well as real actions of his students and
sworn brothers.

Насамперед Українська держава має базуватися на свободі (і перш за все від своїх імперських сусідів), соціальній справедливості й повному демонтажу посттоталітарної
системи-паразита. Однією з рушійних сил розбудови державності у ХХІ ст. має стати наявність в Україні політичної
нації, громадянського суспільства та свідомих, патріотично
налаштованих українців.
Перезавантаження політичної еліти, активне залучення
дієвих представників середнього класу допоможе Українській державі ліквідувати кланово-олігархічну систему та
розпочати будівництво Української Самостійної Соборної
Держави.
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РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ОВРУЦЬКОЇ ЕТНО-АРХЕОЛОГІЧНОЇ
ЕКСПЕДИЦІЇ ІНСТИТУТІВ УКРАЇНОЗНАВСТВА МОНУ
ТА АРХЕОЛОГІЇ НАНУ У 2016 РОЦІ
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Анотація. Стаття знайомить читача з попередніми результатами роботи першої
комплексної експедиції Інститутів українознавства МОНУ та археології НАНУ на Овруцькому кряжі з метою вирішення актуальних завдань археології й етнології.
Ключові слова: етнологія, археологія, експедиція, Овруцький кряж, Київська Русь, україногенез.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ОВРУЧСКОЙ ЭТНО-АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕДИЦИИ ИНСТИТУТОВ УКРАИНОВЕДЕНИЯ МОНУ
И АРХЕОЛОГИИ НАНУ В 2016 ГОДУ
Леонид ЗАЛИЗНЯК
доктор исторических наук, профессор,
старший научный сотрудник отдела исторических студий НИИУ
Юрий ФИГУРНЫЙ
кандидат исторических наук,
заведующий отделом украинской этнологии НИИУ
Аннотация. Статья знакомит читателя с предварительными результатами работы
первой комплексной экспедиции Институтов украиноведения МОНУ и археологии НАНУ на
Овручском кряже с целью решения актуальных задач археологии и этнологии.
Ключевые слова: этнология, археология, экспедиция, Овручский кряж, Киевская Русь,
украиногенез.
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RESULTS OF THE 2016 OVRUCH ETHNOARCHAEOLOGICAL
EXPEDITION CONDUCTED BY RESEARCH INSTITUTE
OF UKRAINIAN STUDIES (MINISTRY OF EDUCATION
AND SCIENCE OF UKRAINE) AND INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY
(NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE)
Leonid ZALIZNIAK
Doctor of History, professor,
senior research fellow of the Department of Historical Studies of RIUS
Yurii FIHURNYI
Candidate of Historical Sciences,
Head of the Ukrainian Ethnology Department of RIUS
Annotation. The article acquaints a reader with preliminary results of the first complex expedition
of Institutes of Ukrainian Studies of MESU and Archaeology of NASU on the Ovruch ridge with the
purpose of solving topical issues of archaeology and ethnology.
Key words: ethnology, archaeology, expedition, Ovruch ridge, Kyiv Rus, genesis of Ukrainians.

Етнологія як наука комплексна для
вирішення власних специфічних наукових завдань синтезує дані етнографії,
фольклору, археології, мовознавства, антропології, історичних письмових джерел тощо. Овруцька експедиція 2016 р.
здійснила спробу практичного використання конкретних напрацювань археологів НАНУ для вирішення суто етнологічної і дуже актуальної в наш час
проблеми походження та ранніх етапів
розвитку українського етносу.
Так склалося, що археологічною
інформацією про середньовічну історію Овруччини монопольно володіє
Овруцька експедиція Інституту археології НАНУ, яка під орудою А. Томашевського ось уже 20 років (з 1996 р.)
досліджує регіон. Залучити археологів
до вирішення суто етнологічних завдань
вдалося лише зацікавивши їх можливістю власних археологічних досліджень
в рамках спільної з етнологами експедиції на Овруцький кряж. Цим пояснюється поєднання зусиль етнологів та
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археологів в одній спільній експедиції у
вирішенні як етнологічних, так і археологічних проблем.
Наукові завдання експедиції:
1. З’ясування часу виникнення та
дослідження феномену тяглості (безперервності) культурно-історичного розвитку поселень Овруччини, зокрема родових сіл овруцької околичної шляхти.
2. Обстеження відомих та пошуки
нових пам’яток палеоліту.
3. Обстеження давньоруських пам’яток, у т.ч. унікальних майстерень з виготовлення пірофілітових пряслиць.
4. Інспекція стану збереженості пам’яток археології, в тому числі і на предмет їх руйнації «чорними археологами».
Експедиція працювала в Овруцькому районі Житомирської області 2–9
травня 2016 р. за відкритим листом
№ 128/00970, виданим на ім’я проф.
Л. Л. Залізняка. Для її проведення залучалися ресурси та співробітники чотирьох наукових інституцій: Інституту українознавства МОНУ, Інституту
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археології НАНУ, Києво-Могилянської
академії, Чорнобильської археологічної
експедиції МНС України. В експедиції
на Овруччину 2016 р. брали участь науковці: Л. Залізняк – керівник, С. Павленко, Г. Залізняк, Ю. Фігурний, С. Переверзєв, А. Сорокун, І. Хоптинець.
Успішну роботу експедиції значною
мірою забезпечив Сергій Павленко,
який ось уже двадцять років у складі
Овруцької експедиції ІА НАНУ (нач.
А. Томашевський) проводить суцільне обстеження археологічних пам’яток
Овруччини. Його наукова спеціалізація – дослідження унікальних давньоруських майстерень з виготовлення пірофілітових пряслиць. Знання кряжа,
археологічних пам’яток регіону, особисті зв’язки С. Павленка з місцевим
населенням суттєво підвищили продуктивність дослідницьких робіт не лише у
вирішенні археологічних, а й етнологічних завдань експедиції.
Овруцький кряж – це своєрідний у
природно-ландшафтному відношенні,
ізольований регіон Полісся зі специфічними геологією, ландшафтом, флорою
і фауною. Природу кряжа, зокрема геологію, вперше описав ще сто років тому
видатний український геолог П. Тутковський [5], який порівнював кряж із
«Загубленим світом» Конана Дойля та
знаменитим національним парком Йелоустоун в Америці. Кряж має багату
історію, німими свідками якої є численні, але малодосліджені археологічні
пам’ятки, що в наш час потерпають від
пограбування мародерами.
Природа Словечансько-Овруцького
кряжа
Кряж являє собою витягнуте зі сходу
на захід, складене лесовими відкладами
плато площею 60х20 км, що підіймається

138

над болотами Полісся на 120–150 м. В
основі плато лежать кристалічні породи вулканічного походження (базальти, граніти) віком 1,2–1,5 млрд. років.
Їх перекривають лінзи пірофілітового
сланцю (овруцького шиферу), над яким
лежить товща рожевих овруцьких кварцитів потужністю 10–15 м.
Кам’яний фундамент кряжа, особливо в його східній частині, вкритий товстим шаром лесових відкладів 20 і більше метрів завтовшки. Лес – це дрібний
пил, який потужні холодні вітри з льодовикового щита зривали біля його підніжжя і несли на південь. Гребінь кряжа
на шляху вітрів з льодовика гальмував
повітряні потоки, і прильодовиковий
пил випадав на землю, вкриваючи багатометровою товщею Овруцьку височину. Лесові відклади мають характерний
світло-бежевий колір і містять кістки
прильодовикових травоїдних – мамонтів, носорогів, бізонів, північних оленів,
диких коней. На вищих точках Овруцького кряжа відкриті стоянки палеолітичних мисливців часів вимирання мамонтів 14–12 тис. років тому.
Сто років тому в глибоких ярах кряжа кісток прильодовикових травоїдних було так багато, що в 20–30-х роках
ХХ ст. в Овручі працював спеціальний
приймальний пункт по заготівлі кісток
на потреби цукрової промисловості. Тут
скуповували кістки прильодовикових
тварин, які сільські мешканці збирали
по ярах. Саме на цьому пункті І. Левицький знайшов і викупив знаменитий бивень мамонта з яру поблизу с. Клинець,
на якому палеолітичний мисливець на
мамонтів вигравіював ялинковий орнамент.
Льодовиковий лес перекритий тонким шаром (20 см) сучасного сірого
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ґрунту. Попри незначну потужність,
сірі ґрунти виявилися досить родючими порівняно з піщаними ґрунтами
Полісся, яке оточує кряж. Тому дубові
гаї, що споконвіку вкривали кряж, протягом останніх століть були вирубані, а
звільнені площі – розорані. Як наслідок,
розпочалося інтенсивне яроутворення.
Глибина ярів на Овруччині часом сягає
30 м, а довжина – кількох кілометрів.
Протягом кількох останніх десятиліть їх
інтенсивно засаджують сосною, березою
та іншими породами, що дещо призупинило ерозію. Тому в наш час кістки доісторичних тварин у зарослих лісом ярах
трапляються значно рідше, ніж раніше.
Порослу сосново-березовим лісом систему глибоких ярів у центральній частині кряжа контролює спеціально створене лісництво.
Зі Словечансько-Овруцького кряжа
беруть початок кілька поліських річок,
найбільші з яких Словечна та Норинь.
На кряжі збереглася реліктова флора, у
тому числі червонокнижні рослини, що
пережили льодовиковий період: середземноморський рододендрон, або азалія понтійська, плющ вічнозелений, дуб
скельний, рідкісні види орхідей.
Від давнього адміністративного центру кряжа м. Овруч на схід до західної
«столиці» регіону селища Словечно ведуть дві дороги: північна – уздовж північного краю кряжа, а південна – уздовж
річки Норинь, що обмежує кряж з півдня. На цих дорогах розташовано більшість сіл регіону, багато з яких, за даними археології, виникли ще у другій
половині Х–ХІ ст. і фактично безперервно розвивалися до нашого часу. Назви
багатьох із них не мінялися принаймні з
ХV ст., судячи з писемних джерел – люстрацій ХV–ХVІІІ ст.
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Як зазначалося на початку статті,
Овруцька пошукова експедиція 2016 р.
працювала в 4-х наукових напрямках.
Зокрема, досліджувалися пам’ятки палеоліту (1), середньовіччя Х–ХVІІІ ст.
(2), інспектувався стан збереженості
археологічних пам’яток (3), вивчалася етнологічна проблема ранніх етапів
україногенези (4). Попри короткий час
роботи експедиції, отримані вагомі наукові результати як у галузі археології,
так і етнології України.
Палеоліт
Експедицією обстежено зі збором
на поверхні крем’яних виробів та шурфуванням групу стоянок первісних
мисливців кінця льодовикової доби.
Вони являли собою окремі скупчення крем’яних артефактів на переораній плугом поверхні гребеня плато, що
простягся на 6–7 км уздовж північного
краю кряжа над дорогою Овруч–Словечно. Стоянки Желонь, Желонь 2, Желонь 3, Гаєвичі, Пішаниця–Клинець,
Козулі розміщені в північно-східній
частині Овруцького кряжа на плато
між селами Желонь – Клинець – Піщаниця. Пам’ятки були відкриті Овруцькою експедицією ІА НАНУ під керівництвом А. Томашевського кілька років
тому. Експедицією 2016 р. знайдена і
обстежена нова перспективна стоянка
Келембет, на якій зібрана виразна колекція палеолітичних знарядь, у тому
числі знайдена унікальна скребачка
з напівдорогоцінного каменю раухтопазу. Проведений експедицією ретельний збір археологічних матеріалів
збільшив колекції артефактів згаданих
стоянок втричі, що дає можливість
ввести крем’яні комплекси у науковий
обіг шляхом їх публікації як еталонних
пам’яток палеоліту Овруччини.
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Стоянки на плато в районі сіл Гаєвичі, Желонь, Піщаниця, Клинці дали
стандартний крем’яний інвентар епіграветського типу. Однотипність знахідок
дає підстави для припущення, що стоянки були полишені спорідненими групами мисливського населення, що періодично поверталися на традиційні місця
сезонних стійбищ. Розміри Овруцького
кряжа 60х20 км з околицями наближаються до площі мисливських угідь однієї
общини мисливців верхнього палеоліту
(близько 2500 кв. км), яка складалася з
5–7 сімей загальною чисельністю 25–30
осіб [1, с. 64; 2, с. 145–163]. Отже, не виключено, що однотипні в усіх відношеннях епіграветські стоянки Овруцького
кряжа полишені однією общиною мисливців на мамонтів кінця льодовикової
доби, що неодноразово поверталася на
традиційні місця сезонних стійбищ.
Умови залягання артефактів (безпосередньо під сучасним ґрунтом), а також типологія виробів дають підстави
попередньо датувати знахідки фінальним палеолітом, приблизно 14–12 тис.
років тому, тобто часом вимирання мамонтів в Європі. Попри зруйнованість
шару і відсутність фауністичних решток
на пам’ятках, через несприятливі умови збереженості кістки, припускаємо,
що пам’ятки полишені мисливцями на
мамонтів та інших стадних травоїдних
прильодовиків’я. Про це свідчать неодноразові знахідки відповідної фауни
в сусідніх зі стоянками ярах, зокрема
згадуваного бивня мамонта з вигравіюваним ялинковим орнаментом з яру поблизу с. Клинець, знайденого відомим
археологом І. Левицьким ще у 20-ті роки
ХХ ст.
Однією з причин концентрації стоянок на плато понад розгалуженою

140

системою глибоких ярів у районі сіл
Клинець та Павловичі є родовища кременю, що відслонюються на дні ярів.
Встановлено, що раніше відомі стоянки
на південному краю кряжа над річкою
Норинь (Довгиничі, Збраньки, Шоломки, Коренівка) також тяжіють до нижньої частини тієї самої яружної системи,
що містить крем’яну сировину для виготовлення знарядь.
Додаткової наукової ваги палеолітичним знахідкам експедиції додає
слабка вивченість палеоліту Овруччини.
Однією з інтригуючих загадок первісної
історії Східної Європи є історична доля
епіграветських мисливців на мамонтів,
яскраво представлених згаданими стоянками Овруцького кряжа. З вимиранням мамонтів 13–12 тис. років тому сліди їх губляться. Археологія свідчить про
повну зміну населення Полісся 11 тис.
років тому. Колишні угіддя автохтонних
мисливців на мамонта зайняли мисливці на північного оленя, що прийшли в
Полісся із заходу, з Ютландії та півночі
Німеччини, – носії культурних традицій
Лінгбі та похідна від них людність свідерської та красносільської культур [2,
3, 6, 7]. Стоянка з характерними красносільськими наконечниками досліджена
експедицією на південній межі Овруцького кряжа поблизу с. Норинськ.
Київська Русь
З інспекційною метою обстежено
ряд раніше відомих давньоруських городищ (Рис. 1), селищ, майстерень, що
потерпають від грабіжницької діяльності нелегальних «чорних археологів».
Зокрема, обстежено розташований у
лісі північніше с. Нагоряни відомий давньоруський кар’єр з видобування пірофілітового сланцю. Кар’єр являє собою
розгалужену систему ям різного розміру
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і вражає масштабом добування пірофіліту. З пірофілітовими кар’єрами північніше с. Нагоряни пов’язані за кілька кілометрів від них давньоруські майстерні
з вироблення пірофілітових пряслиць.
Останні у Х–ХІІІ ст. поширювалися на
величезних просторах від Скандинавії
до Кавказу, від Одеру до Уралу. Пірофілітові майстерні поблизу сіл Покалів,
Скребеличі, Нагоряни, Хлупляни інтенсивно грабуються «чорними археологами» із застосуванням металошукачів.
Зібрані дані про безперервне функціонування значної частини поселень
Овруцького кряжа протягом останнього тисячоліття, з кінця Х ст. до нашого
часу. Це стосується не лише міських центрів – Овруч, Норинськ, Словечно, але й
численних сіл, і перш за все сіл так званої
овруцької околичної шляхти: Левковичі, Можари, Кобиляни, Гаєвичі, Белка,
Шваби та ін.

Тяглість етнокультурного розвитку
населення Овруччини особливо яскраво
демонструють численні сільські цвинтарі, на яких сучасні та пізньосередньовічні могили розташовані поміж давньоруських курганів, а нерідко і на них
(Рис. 2).
Визначений Овруцькою експедицією
ІА НАНУ під керівництвом А. Томашевського давньоруський час заснування
численних сіл Овруччини (зокрема родових сіл овруцької околичної шляхти)
дає підстави вважати значну частину
останньої нащадками бояр та дружинників київських князів Х–ХІІІ ст., як про
це писав ще у ХІХ ст. В. Антонович. Новітня версія про походження овруцької
околичної шляхти від родоначальника
тюркського походження, нібито посадженого Володимиром Ольгердовичем
наприкінці ХІV ст. для несення «ординської служби», не підтвердилася.

Рис. 1. Листвин. Давньоруське городище Х—ХІІІ ст.
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Україногенез
Безперервність
етнокультурного
розвитку населення Овруччини з кінця
Х ст. до сьогодні свідчить про розвиток
у регіоні протягом тисячоліття одного
етнокультурного організму, тобто одного народу, що в наш час відомий під
етнонімом «українці». Отже, населення
Південної Русі, зокрема Овруччини, Х–
ХІІІ ст. можна вважати українцями на
середньовічному етапі розвитку. Інакше
кажучи, русини, руські Волині (зокрема Овруччини), Київщини, Прикарпаття Х–ХІІІ ст. були українцями тією ж
мірою, як тогочасні мешканці Польщі,
Франції чи Англії були поляками, французами та англійцями відповідно. Згадане населення середньовіччя з позицій
сучасної етнології являло собою український, польський, французький, англійський етноси на середньовічному етапі
історичного розвитку [4, с. 33, 45, 96].

Результатам етнологічних досліджень експедиції присвячена окрема
стаття.
«Чорна археологія» Овруччини.
Сучасний стан і перспективи
Експедицією здійснено моніторинг
сучасного стану збереженості археологічних пам’яток Овруцько-Словечанського кряжа. Відвідано курганний могильник давньоруського часу на східній
околиці села Можари, городище і замчище часів середньовіччя в центрі с. Словечно, унікальний комплекс археологічних пам’яток Х–ХІІІ ст. біля села
Городець, давньоруське городище поблизу села Листвин (Рис. 1), курганний
могильник Х–ХІ ст. на західній околиці
села Кошички, середньовічне городище
с. Норинськ (X–XVIII ст.) та курганний
могильник у північно-східній частині
цього села понад дорогою до села Бондарі (Рис. 3).

Рис. 2. Діюче кладовище на давньоруському могильнику селища Желонь,
заснованому в Х—ХІІ ст.
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В ході експедиції повсюдно виявлені масові сліди масштабної, незаконної, грабіжницької діяльності «чорних
археологів». Так звані «копи» – ямки шириною і глибиною в штик лопати (тобто
приблизно 30 х 30 х 30 см) зустрічаються
на Овруцькому кряжі усюди: не лише на
давньоруських городищах, поселеннях,
майстернях з обробки пірофіліту, курганних могильниках, але й на полях, у
лісі, на дорогах та стежках, навіть у селах.
Повсюдне поширення «копів» свідчить,
що «чорні» шукачі скарбів системно (чи
безсистемно) прочісують у пошуках не
лише металобрухту, але, перш за все, науково цінних археологічних артефактів
усю місцевість незалежно від розташування археологічних пам’яток.
Працюють мародери з металошукачами відкрито, не ховаючись від місцевих жителів і навіть археологів, свідками

чого стали члени експедиції. В особистій
бесіді зі скарбошукачами з’ясувалося, що
ентузіасти розграбування археологічної
спадщини країни впевнені, що за законом їм дозволено вибирати будь-який
метал, у тому числі археологічний, до
глибини 30 см. Нахабно грабуючи археологічну спадщину українців, мародери
навіть не засипають свої «копи», які становлять небезпеку для людей і тварин,
які, випадково втрапивши ногою в непомітний у траві «коп», можуть травмуватися.
Наприклад, суттєво страждають
від масштабних порушень культурного шару мародерами-скарбошукачами відомі давньоруські городища і
могильники поблизу с. Городець, що
на заході Овруцького кряжа. По периметру пам’яток та на самому городищі
зафіксовано численні локальні дрібні

Рис. 3. Курган Х ст. поряд із давньоруським городищем Норинськ,
що функціонувало до ХVIII ст.
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зондажі-копанки розмірами 20–30 см. В
одному з таких зондажів на городищі виявлено частину унікального циліндричного давньоруського замка, а на укріпленому посаді знайдені залізні криці того
ж часу, які були просто кинуті копачами
як непотріб. Поряд з рештками свого
стаціонарного табору на городищі «чорні археологи» полишили незасипаним
цілий розкоп площею 2х3 м, глибиною
0,5 м. На численних курганах могильника, що займає багато гектарів навкруги
городища, зафіксовані не лише дрібні
«копи», але й грабіжницькі ями в насипах.
Городище села Норинськ на південному кордоні кряжа вкривають численні
«копи» й навіть розкопи мародерів розмірами 2х2 м, частина з яких не засипана.
На поверхні та на схилі в пошкодженнях
культурного шару зафіксовано багато
фрагментів кераміки Х–ХVІІІ ст.
Вражаючі масштаби грабіжницької
діяльності мародерів-скарбошукачів
на Овруччині свідчать про непоправну втрату Україною своєї археологічної
спадщини. Це відбувається на наших
очах протягом багатьох років при повній
бездіяльності, а можливо, й при безпосередній дольовій участі, місцевої міліції, а
може, й центральної влади. Окремі спроби археологів залучати міліцію для припинення мародерства, навіть затримувати і передавати силовикам грабіжників,
нічого не дали. Кажуть, в українському
законодавстві немає відповідної статті,
щоб притягти мародерів до кримінальної відповідальності. Часом складається враження, що місцева влада нерідко
свідомо «кришує» «чорну археологію»,
серед любителів якої та колекціонерів
награбованого чимало чиновників і високопосадовців.
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Схоже, що останніми роками боротьба з «чорною археологією» в Україні шляхом спроб прямої заборони її
діяльності зайшла в тупик. Закуплені
населенням тисячі коштовних металошукачів вартістю $2000 і більше законно
конфіскувати неможливо. Тому неважко передбачити, що тисячі скарбошукачів, які вже відчули смак «чорного» пошуку антикваріату на продаж, а також
його колекціонування, будуть безкарно
продовжувати свій злочинний бізнес.
На нашу думку, слід ввести варварський
пошук антикваріату із застосуванням
металошукачів аматорами в рамки Кримінального кодексу, використавши багатий досвід правового унормування
цієї діяльності в цивілізованих країнах
Європи.
Можливо, варто дозволити пошук
артефактів із застосуванням металошукачів, але при наявності платної ліцензії
і поза межами археологічних пам’яток,
при обов’язковій фіксації і пред’явленні
знайденого фахівцям-археологам та музейникам, з правом держави на цінні в
науковому відношенні артефакти. Потребує відповідного правового унормування і процвітаючий в Україні та сусідніх пострадянських країнах чорний
ринок антикваріату, археологічних артефактів, монет. Відповідно невиконання
зазначених правових актів злочинцями
дасть юридичні підстави для притягнення порушників до кримінальної відповідальності.
Лише таким способом, на нашу думку, можна зупинити нинішнє повальне
розграбування мародерами археологічної спадщини України. Багаторічний
негативний досвід лобової заборони металошукачів переконливо показав хибність цього шляху боротьби з «чорною
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археологією» не лише в Україні, але й на
всьому пострадянському просторі.
Отже, в процесі роботи експедиції
встановлено великий масштаб грабіжницької діяльності «чорних археологів»,
які, судячи з повсюдного поширення
«копів», за допомогою металошукачів
прочісують у пошуках археологічного
металу увесь простір кряжа. Масштаби
пограбування археологічної спадщини в
умовах багаторічної бездіяльності влади
і неефективності простої заборони використання металошукачів дають підстави
порушувати питання про законодавче
унормування використання останніх під
жорстким контролем держави шляхом
ліцензування пошукової діяльності аматорів та обов’язковим наглядом археологів і музейників.
Таким чином, перша спільна експедиція етнологів Інституту українознавства МОНУ та археологів Інституту
археології НАНУ переконливо продемонструвала продуктивність і перспективність такого співробітництва. Плідна
співпраця етнологів з археологами вкотре підтвердила стару істину про вагомі відкриття на межі різних наукових
дисциплін. Новий напрямок організації
досліджень відділу української етнології НДІУ може стимулювати вирішення
багатьох актуальних проблем палеоетнології України.
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ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ
L. Zalizniak, Yu. Fihurnyi
Results of the 2016 Ovruch Ethnoarchaeological Expedition Conducted by Research
Institute of Ukrainian Studies (Ministry of Education and Science of Ukraine)
and Institute of Archaeology (National Academy of Sciences of Ukraine)
Abstract
The Ovruch expedition of 2016 was an attempt of practical use of concrete works of NASU
archaeologists for the solution of the exclusively ethnological and very topical problem: the origin
and early stages of development of Ukrainians. Except exclusively archaeological tasks (study of
Paleolithic and Kyiv Rus monuments), the expedition dealt with ethnological problems of time of origin
and continuous cultural and historical development of settlements in Ovruch region. It turned out
that the duration of continuous development of many settler structures of the region exceeded one
thousand years. It gives grounds for extending ethnogenetic roots of the modern Ukrainian population
of the region to the days of Kyiv Rus. In other words, there are grounds to confirm that the 10th–13th
centuries’ inhabitants of Ovruch region were by their ethnic essence Ukrainians on the medieval stage
of their ethno-cultural development.

Овруцький кряж — це своєрідний у природно-ландшафтному відношенні, ізольований регіон Полісся зі специфічними геологією, ландшафтом, флорою і фауною.
Кряж являє собою витягнуте зі сходу на захід, складене
лесовими відкладами плато площею 60х20 км, що підіймається над болотами Полісся на 120—150 м. В основі плато
лежать кристалічні породи вулканічного походження (базальти, граніти) віком 1,2—1,5 млрд. років. Їх перекривають лінзи пірофілітового сланцю (овруцького шиферу), над
яким лежить товща рожевих овруцьких кварцитів потужністю 10—15 м.
Кам’яний фундамент кряжа, особливо в його східній
частині, вкритий товстим шаром лесових відкладів 20 і
більше метрів завтовшки. Лес — це дрібний пил, який потужні холодні вітри з льодовикового щита зривали біля його
підніжжя і несли на південь. Гребінь кряжа на шляху вітрів
з льодовика гальмував повітряні потоки, і прильодовиковий
пил випадав на землю, вкриваючи багатометровою товщею
Овруцьку височину. Лесові відклади мають характерний
світло-бежевий колір і містять кістки прильодовикових травоїдних — мамонтів, носорогів, бізонів, північних оленів,
диких коней. На вищих точках Овруцького кряжа відкриті
стоянки палеолітичних мисливців часів вимирання мамонтів 14—12 тис. років тому.
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ДУХОВНА КУЛЬТУРА
ПЕРЕКЛАДИ БОГОСЛУЖБОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ
УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ У 1919 – 1921 РР.*
Український національний церковний рух, що вступив в активну фазу
після падіння російського самодержавства в 1917 р., став органічною частиною національно-визвольних змагань
тієї доби. Важливим завданням церковного руху була загальна «українізація
Церкви», складовою якої був переклад
богослужбової літератури українською
мовою. Пропонуємо читачам добірку
документів, що характеризують запити
православних вірян щодо запровадження української мови в богослужінні й організації перекладу сакральних текстів
у перші роки становлення української
національної Православної Церкви. Надії на загальну українізацію церковного
життя та проголошення автокефального
статусу Православної Церкви в Україні провідники українського церковного руху покладали на Всеукраїнський
церковний собор 1918 р. Проте цей Собор не лише не задовольнив вимог національного крила в середовищі духовенства, але й виключив зі свого складу
проукраїнську Церковну раду, яка організувала його.
Не домігшись від російського єпископату задоволення своїх вимог, українське духовенство разом з вірянами
заходилися організовувати українські
парафії. Як згадував митрополит Василь
Липківський, у березні 1919 р. склався
«перший український гурток для заснування общини, в склад якого увійшли
майже всі члени колишньої Всеукраїнської Церковної Ради, що перебували в

Києві, до них пристали ще й нові прихильники українського церковно-визвольного руху». Але перші кроки цього
гуртка були, як пише В. Липківський,
досить скромні. Він не хотів поривати традиційних зв’язків з єпископатом
і звернувся до єпископа Назарія (тоді
керуючого Київською єпархією) та просив його дозволити у Малій церкві Софійського собору відправити Страсті й
Великдень з читанням Євангелії українською мовою [6, 23]. Єпископ Назарій
відмовив у цьому, пояснюючи тим, що це
«було б роз’єднанням Російської церкви», а його єпархіяльна рада посилалася
на заборону Всеукраїнським собором
1918 р. вживання української мови у
богослужбових відправах. Тоді активісти українського церковного руху стали
збирати підписи про створення української парафії: за три дні їх було зібрано
кільканадцять тисяч. Було складено статут української парафії, який зареєстровано більшовицькою владою. В цьому
відіграв певну роль і психологічний момент: «Це влада з тим більшою охотою
зробила, – зазначав В. Липківський, –
що росіяни (тут ідеться про духовенство
Російської православної церкви. – А. З.)
ігнорували державний декрет про відокремлення Церкви, і статутів не складали, а користувались храмами на праві,
так би сказати, традиції» [5, с. 70].
Фактично у цьому статуті зафіксовано програму діяльности лідерів
українського церковного руху, серед
яких був і протоієрей В. Липківський.

* Публікація документів і коментар доктора історичних наук, професора, заступника директора НДІУ
Арсена Зінченка. Авторське написання збережено.
© Зінченко А.

Українознавство

№2 (59) 2016

147

ДУХОВНА КУЛЬТУРА
У документі записано, зокрема, такі завдання: «… дбати про переклад Святого
Письма та богослужбових книжок українською мовою.., організовувати українські церковні хори, допомагати своїм членам організовуватись у релігійні
гуртки та братства, влаштовувати лекії,
концерти, виставки; дбати про видання
книжок та періодичних видань релігійного змісту» [8, с. 32 – 33]. Як бачимо,
справу з перекладом богослужбової літератури українською мовою було виділено на той час як першорядну.
Невдовзі гурток дійшов висновку,
що «повинен дбати про заснування
українських парафій і в м. Києві, й поза
його межами, по всій Україні». На зібранні 17 квітня 1919 р. у складі 30 осіб
цей гурток назвав себе Всеукраїнською
православною церковною радою нового
складу, тобто вищим керівним органом
у заснуванні українських парафій. Українським парафіям було передано Мазепин Микільський собор на Печерську.
Під час соборного свята Миколая 9 /
22 травня 1919 р. тут і відбулася перша
українізована Служба Божа, яку провадив протоієрей Василь Липківський. Як
свідчить опубліковане далі звернення
київських вірян від 27 травня 1919 р.
(Док. 1), ця відправа «зробила глебоке вражіння своєю щирістю в напрямі
відновлення вільної, народньої, української церкви». Часто в популярній літературі можна знайти твердження, що
ця служба відбувалася українською мовою. В. Липківський згадує, що тоді за
ухвалою ВПЦР «московського патріярха
вирішили не поминати, по-друге, прочитати по-українському не тільки апостол, і євангелію в свої часи, а й псальми
на часах, шестопсальмії, кафизмах». Як
бачимо з поданого нижче Документа 5,
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«прот[оієрей] Липківській для першої
украінської служби (9 травня 1919 р.)
виписав з Полюя з деякими поправками
шестопсальміє і часи і переклав молитви на часах». Згодом митрополит Василь
Липківський розцінив цю подію як «день
народження Української Автокефальної
Православної Церкви» [7, с. 16].
Тим часом подавачі згаданого звернення (Док. 1) стверджували, що «між
громадянством шириться бажання, щоб
Святе пісьмо читалося в наших церквах
не в українізованім вигляді, як це робиться зараз, а в перекладі на нашу мову,
щоб півча співала не українізуючи старий текст, а щоб для неї Святі пісні теж
були перекладені на нашу мову». Тобто
віряни українських парафій вимагали
від осередкової парафіяльної церковної
ради забезпечити цілковито українську
відправу. Прагнучи повноти осягнення
змісту й духовного сенсу богослужбових
текстів, віряни домагалися відмови від
традиційного для відправи в російських
храмах читання «на розспів», бо, як вони
зазначали, «нам треба чути не голос диякона, а зміст Св. Письма» (Док. 2). Суголосно до цього, як читаємо в Документі 5, у травні ж 1919 р. «заснувалась
при Церковній раді перекладова комісія під головуванням Калішевського, в
склад якої ввійшли: прот. Липківській,
прот. Шараевський, свящ. Ал. Ходзіцький, Д. М. Ходзіцький, В. Ф. Дурдуківський, Махор і ще дехто».
Вважається, що цілковито українську Службу Божу було відправлено вже
в Софійському соборі в день апостолів
Петра і Павла 29 червня 1919 р. Цьому
передувала величезна праця перекладової комісії ВПЦР і самого Василя Липківського над перекладами богослужбових книг українською мовою. Проте
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й цього разу під час відправи залишилися слов’яномовні (хоча й українізовані) фрагменти. Це засвідчено листом
о. Миколи Пивоварова до протоієрея
Василя Липківського від 14/27 липня
1919 р. Висловлюючи загалом схвалення службам, які правив В. Липківський,
М. Пивоваров вказує й на недоречності,
які траплялися на перших українських
відправах. «Двічі я був присутнім на
Ваших службах, з захопленням слухав
Ваші чудові промови щодо будування
українських парахвій і дякував Бога, що
дав мені дожити до цього часу, коли і в
церкві залунала наша українська, наша
рідна мова. Але… я ніяк собі не второпаю, чому не кажу вже вся, але сама необхідна частина возгласів не переложена
на нашу мову?» – запитує М. Пивоваров
(Док. 3). На загальних зборах Старокиївської парафії 3 серпня 1919 р. Василя
Липківського було одноголосно обрано
настоятелем собору [1, арк. 24].
Проте 30 серпня 1919 р. до Києва
вступили війська Денікіна. З ними повернувся й митрополит Антоній (Храповицький). Він негайно оголосив про
заборону українському клирові здійснювати богослужіння й про те, що Василь
Липківський перебуває під церковним
судом. Антоній доручив єпархіяльній
раді провести слідство, але вже наперед
визначив і покарання: «… по окончании
оного отрешить их от всех должностей,
запретить в священнослужении и предупредить, что если они не подчинятся
сей резолюции, то будут согласно канонам лишены сана» [2, арк. 1].
Показовими для розуміння позиції митрополита Антонія є його
міркування щодо застосування української мови, викладені в цьому документі: «Прикрытие обвиняемых «волею
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народа» есть сознательная ложь, ибо
народ православный сперва на всех
епархиальных соборах, а затем на Всеукраинском единогласно заявил, что не
хочет допускать службы ни на каком
укр(аинском) наречии, а только на церковно-славянском языке, а потому служение по-украински является столько
же нарушением воли Церкви, сколько и
воли украинского народа». Митрополит
водночас писав про необхідність дати
українському клирові «останню можливість скласти покаяння» і тим самим підпорядкуватися волі російського єпископату [2, арк. 1 зв.].
В. Липківський в цих обставинах
був вимушений виїхати до Кам’янцяПодільського, де в цей час перебував
український уряд. Туди виїхала й президія Кирило-Методіївського братства.
Міністр ісповідань, філолог, І. Огієнко
видав наказ, «щоб у церквах читали не
українською мовою, а слов’янською,
лише з вимовою українською і до наказу додав щось 70 правил тієї вимови». У
листопаді 1919 р. при Міністерстві ісповідань створено комісію для перекладу
українською мовою Святого Письма.
До неї входили професори Університету: протоієрей Є. Сіцінський, Є. К. Тимченко, В. О. Біднов, І. А. Любарський,
М. Драй-Хмара та ин. Комісія розпочала
роботу з перевірки перекладу «Діянь та
Послань Апостольських», зроблених Кулішем та Пулюєм. Комісію очолив професор Є. Тимченко, а восени 1920 р. – декан
богословського факультету В. Біднов.
12 березня 1920 р. комісія почала друкувати у власному перекладі вивірений
текст «Діянь Святих Апостолів». Книгу зброшурували лише у жовтні 1920 р.
Вона мала бути видрукувана в п’ятому
томі «Записок Кам’янець-Подільського

№2 (59) 2016

149

ДУХОВНА КУЛЬТУРА
Державного Українського Університету». Проте цей том так і не вийшов у світ,
а зброшуровані аркуші українського
тексту загинули, коли в середині листопада 1920 р. більшовики остаточно окупували Кам’янець-Подільський. Зберігся лише один примірник «Діянь Святих
Апостолів» [4, с. 168].
Тим часом Кирило-Методіївське
братство, що утворило парафію при
Університетській церкві в Кам’янціПодільському, також стало впроваджувати богослужіння і проповідь українською мовою. В. Чехівський склав
відозву до вірян про основи відродження національної Церкви, яка, за ухвалою
Братства, мала поширюватися. Братство,
ідучи проти наказу міністра й наперекір протидії єпископа Російської церкви
Пимена (Пєгова), ухвалило, що право
молитися рідною мовою є елементарне
і не потребує нічийого затвердження і
що переходити до богослужіння українською мовою може кожна парафіяльна
громада після своєї ухвали [3, с. 72–73].
Проте фактична відсутність перекладів
вочевидь не давала втілити цю справу в
життя.
Після вигнання денікінців, 15 лютого 1920 р., українська парафія в Києві
розпочала свою діяльність в Іллінській
церкві на Безаківській вулиці, 25, біля
залізничного вокзалу. Українське духівництво правило тепер також і в Софійському соборі. До Києва повернувся
і протоієрей Василь Липківський, який
продовжив працю над перекладами богослужбової літератури, щоб, як він
писав, «українська відправа стала уже
на твердий ґрунт». Йшлося передовсім
про переклад з грецької повного чину
літургії св. Івана Золотоустого. ВПЦРада, уважно переглянувши цей переклад,

150

заходилася його друкувати. Це засвідчує
й Документ 4 пропонованої підбірки,
в якому йдеться про завершення друку
цього видання. У ньому, зокрема, як аргумент на підтвердження необхідности
друкування перекладу богослужбової
літератури українською мовою подається ухвала з’їзду представників волосних
та сільських ревкомів, що відбувся 5 – 7
лютого 1920 р. в Києві, в якій було записано: «Служба Божа в церквах на повіті
скрізь мусить провадитись на українській мові».
Прикметною є й лексика цього документа, в якій властиво церковні запити обґрунтовуються «революційною»
фразеологією: «Цілковите знищення
серед нашої людности ріжних дикунських забобонів, які виникли внаслідок
повного нерозуміння суті євангельських
істин через незрозумілість богослужбової мови, і які й до цього часу тримають
людність в духовній темряві разом з тим
перешкоджаючи розвиткові її соціалістичної свідомости – може бути досягнене лише тоді, коли всі Божі служби, всі
релігійні треби виконуватимуться на
рідній, зрозумілій народові мові. Слуги
царату – чорносотенне духівництво –
все це добре розуміли і, аби не випустити людність з темряви, залишали за
слав’янською мовою правило неподільного панування в церкві». У документі
згадується й про діяльність перекладової комісії, утвореної Всеукраїнською
православною церковною радою.
Документ 5 є доповіддю про працю
членів перекладової комісії при Всеукраїнській церковній православній
раді, протоієреїв Василя Липківського
та Нестора Шараївського про роботу
комісії, в якій розкриваються перебіг її
діяльности, особливості відносин між
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її членами та підсумки її праці. Діяльність перекладової комісії при ВПЦР
відновилася в Києві в грудні. Її очолював спочатку священик Юрій Жевченко. З Документа 5 видно, що в березні
1920 р. протоієрей Липківський передав
до комісії «Повний чин Літургії Іоана
Золотоустого», зроблений ним з грецької за допомогою російського тексту за
служебником XV ст. В комісії, яка переглядала цей переклад, крім протоієрея
В. Липківського, брали головну участь
прот. Н. Шараївський, І. Тарасенко,
П. Мазюкевич, Д. Краєвський, М. Мороз. Комісія кілька разів переглядала цей
переклад і 12 квітня 1920 р. внесла його
на розгляд загальних зборів Всеукраїнської церковної ради, на яких він і був
ухвалений до друку. ВПЦР видрукувала
«Повний чин Літургії Івана Золотоустого» в червні – липні 1920 р. З використанням саме цього видання у великому
Софійському соборі клірики УАПЦ надалі й правили Службу Божу. Були перекладені й инші служби (святкові, Великодня), тексти яких передруковувалися
на друкарській машинці і розсилалися
по українізованих парафіях [9, с. 90].
Згодом побачили світ «Часословець»,
«Требник», «Молитовник», «Всеношна»,
«Октоїх» та инші видання також у його
перекладах. Окрім того, В. Липківський
уклав нові служби: «Службу на Другу
Покрову» (на свято відродження УАПЦ),
«Молебень про єднання Церков» (на
першу неділю посту), а також встановив
кілька урочистих молитовних споминів:
10 березня – пам’яті Т. Шевченка, 3 вересня – гетьмана І. Мазепи тощо.
У Документі 5 розкриваються обставини діяльности перекладової комісії
ВПЦР, труднощі, які траплялися в її праці, причини й мотиви розбіжностей між
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її членами. Попри ці розбіжності, перекладова комісія Всеукраїнської православної церковної ради забезпечила на
початку 1920-х років діяльність УАПЦ
необхідним корпусом богослужбової літератури.
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Документ 11
Звернення групи православних вірян
м. Києва до Осередкової православної
української парафіяльної ради з проханням прискорити перехід від українізованого читання Святого Письма до читання
його властиво українською мовою
27 травня 1919 р.
ДО КИЇВСЬКОЇ ОСЕРЕДКОВОЇ
ПАРАХВІЯЛЬНОЇ РАДИ
22 травня ц. р. служба Божа в українському Миколаївському соборі, збудованому гетьманом І. Мазепою, зробила глебоке
вражіння своєю щирістю в напрямі відновлення вільної, народньої, української церкви! В очях і всій постаті кожного громадянина, котрий був на цій службі, ясно замітна
була задоволеність перш за все тим, що Святе пісьмо вимовляється рідною мовою, крім
того ще й тим, що пісьмо це, з його глибоким змістом, через це робиться цілком зрозумілим для кожного нашого громадянина
як освіченого, так і без освіти, якіх є ще між
нами, на жаль, дуже багато!
Але все ж того, що зроблено в цьому напрямку не досить – не досить!
Треба мати на увазі, що між громадянством шириться бажання, щоб Святе пісьмо читалося в наших церквах не в українізованім вигляді, як це робиться зараз, а в
перекладі на нашу мову, щоб півча співала
не українізуючи старий текст, а щоб для неї
Святі пісні теж були перекладені на нашу
мову. Бажання це, на наш погляд, є цілком
обгрунтованим і доцільним, тому, що, перш
за все, українізуючи старий текст, ми вироблюємо щось проміжне між нашою мовою та
старим текстом і к тому ж зовсім непотрібне
та де в якіх місцях грубе та неприємне, як по
змісту, так і для вуха; такі неприємні місця
в українізованому Святому пісьмі роблять
1
Документи подаються зі збереженням мовних
особливостей укладачів.
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вражіння на нашіх малосвідомих громадян
якогось глузовища над цим пісьмом і коли
це буде продовжуватись на далі, то між вищезгаданими громадянами поволі буде зміцнюватись сприятливий грунт для агитації
наших ворогів проти нас! Це необхідно передбачити і поволі, але конче, переходити до
вживання в нашіх церквах Святе пісьмо в
перекладі на українську мову цілковито.
27 травня 1919 р.
Підписи 35 осіб
Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО
України). – Ф. З984, оп. 3, спр. 34, арк. 3. Оригінал. Рукопис.
Документ 2
Лист групи вірян української православної парафії м. Києва Осередкової православної української парафіяльної ради
з проханням забезпечити в храмах розбірливе читання Святого Письма українською мовою
6 липня 1919 р.
До Осередкової Православної Української
Парахвіяльної Ради м. Київа
Ми парахвіяне українськ. правосл. парахв. м. Київа, висловлюєм бажання, щоб
наші українські пан-отці, а також і дяки,
читали б в церквах Св. Письмо: Євангеліє,
Апостол, часи, псалтирь і т. и. не на роспів,
я[к] це заведено московським духовенством,
а деклямуючи, слідкуючи перш за все за ясністю вимови слів Св. Письма, щоб ці слова
було гарно чути в усіх кутках церкви; крім
цього, щоб кожне слово вимовлялося сміливо, округло, з повним збереженням літературних особливостей нашої мови; моду
читання дияконами Св. Євангелія, по котрій
вони начинають читати з дуже низької ноти,
а під кінець доводять до найвищої для свого
голосу, по нашому міркуванню, необхідно
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залишити назавжди, бо нам треба чути не
голос диякона, а зміст Св. Письма, при такому ж читанні, слів зовсім не чути, позаяк
вони дияконами комкаються і взагалі переводяться нанівець.
6 липня 1919 р.
Підписи 25 осіб
Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО
України). – Ф. З984, оп. 3, спр. 34, арк. 1. Оригінал. Рукопис.
Документ 3
Лист Миколи Пивоварова до протоієрея Василя Липківського з приводу повного переведення Служб Божих на українську мову
14/27 липня 1919 р.
[Вгорі навскісна резолюція:]
П. о. Липківському на увагу. 6/VІІІ
[Підпис:] Мороз
Батюшка!
Двічі я був присутнім на Ваших службах, з захопленням слухав Ваші чудові промови щодо будування українських парахвій
і дякував Бога, що дав мені дожити до цього
часу, коли і в церкві залунала наша українська, наша рідна мова. Але… я ніяк собі не
второпаю, чому не кажу вже вся, але сама
необхідна частина возгласів не переложена
на нашу мову? Адже ж Ви, батюшка, сами
чудово володієте мовою й маєте цілковиту
змогу силоміць це зробити… Чого ж Ви не
зробите?! Я цілком розумію, що переклад
всеї служби Божої на нашу мову – це величезна робота, але те, що зараз дуже неприємно вражає вуха, можна б і зараз перекласти.
В той час, коли слухаєш, притаївши дух,
з неземним захопленням “Часи”, ніяк не хочеться, щоби й надалі було, напр.,: “і во вікі
віків”. Що це за мова? Це ж найчистішої води
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слав’янізм, і невже ж Ви, святий отче, що так
сьогодня щиро і ретельно захищали в своїй
промові наше (арк. 44) право розмовляти з
Богом нашою мовою, вважаєте необхідним
в цьому випадкові бути рабом слав’янізму?
Невже ж буде менш зрозуміло, чи менш відповідатиме розумінню “возгласа”, коли Ви
скажете замісць “і во віки віків” – “й на віки
вічні”? Далі нащо оці “нині”, “прісно”? Чому
не “зараз”, “на завше”. Я б цей возглас замінив
так: “Бо Тобі стосується слава, честь і пошана зараз, назавше й на віки вічні. Або ще оте
“пречесноє і великоліпноє ім’я Твоє”, як читав
молоденький панотець – Ваш сослужник сьогодняшній. Хто ліпить, кого ліпить? По моєму так: або вже: “великолѣпное”, себо то чудове, роспрекрасне [і]мення Твое , або кажіть
по-нашому, українському. Калічить же мову
нашу українську – гріх, а славянську – не слід.
Нам, українцям потріба служба Божа на українській мові, але ніяк не “українізірованій”
славянській, бо це не українізація, а каліцтво.
Отак самі й Ваші “яко”, “Во время оно”
тощо. Коли я попав вперше на українську
Службу Божу в Микольський військой собор, то дуже був незадоволений о. діяконами, що безглуздо читали: “і весь живіт наш
Христу Богу предадім”. Невже, г[а]дав вони
так само (арк. 44 зв.) розуміють цей живіт,
як прості селяне розуміють його у возгласі “Живота просіша у Тебе”? І от сьогодня
я вже чув: “і вас життя наше предамо”, і не
“Господу помолимся, а “помолимось”.
Не образьтесь, святий отче, цим моїм
листом, а прийміть його, як галас щирого
українського серця, що в справі збудування
суто українських парахвій б’ється в унісон з
Вашим.
З великою до Вас пошаною
Ваш духовний син
Микола Пивоварів
14/27 липня 1919 р.
Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО
України). – Ф. З984, оп. 3, спр. 34, арк. 44 –
44 зв. Оригінал. Рукопис.
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Документ 4
Лист Всеукраїнської православної церковної ради до Київського Губернського
Революційного Комітету з проханням дозволити друкування тексту Літургії та инших праць перекладової секції
19 червня 1920 р.
Копія
До Київського Губерніяльного революційного Комитету
19/VI 920
№ 501
Українська людність являє непереможне бажання чути в церквах службу Божу на
рідній мові. До Всеукраїнської Православної
Церковної ради дуже часто звертаються посланці з ріжних кутків України з проханням
дати для їх парахвій богослужбових книжок
перекладених на українську мову.
Яскравим потвердженням цього може
бути ухвала З’їзду представників волосних
та сільських ревкомів, що відбувся 5 – 7 лютого ц. р. в Київі, в якій між иншим сказано:
“Служба Божа в церквах на повіті скрізь мусить провадитись на українській мові”.
Цілковите знищення серед нашої людности ріжних дикунських забобонів, які виникли внаслідок повного нерозуміння суті
євангельських істин через незрозумілість
богослужбової мови, і які й до цього часу
тримають людність в духовній темряві разом
з тим перешкоджаючи розвиткові її соціалістичної свідомости – може бути досягнене
лише тоді, коли всі Божі служби, всі релігійні
треби виконуватимуться на рідній, зрозумілій народові мові. Слуги царату – чорносотенне духівництво – все це добре розуміли
і, аби не випустити людність з темряві, залишали за слав’янською мовою правило неподільного панування в церкві.
Тому до початку великої революції не
було перекладено на вкраїнську мову жадного богослужбового твору (арк. 26).
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З огляду на зазначене Всеукраїнська
Православна Церковна Рада утворила перекладову секцію, якій і доручила переклад
всіх богослужбових книг на вкраїнську мову
з тим, щоб потім приступити до їх друку.
Нині цілком зладжено переклад з грецької мови «Літургії святого Івана Золотоустого», а також чимало инших відправ. До
друку Літургії вже приступлено, при цьому
третину книжок вже й видруковано, набрано
покіль-що половину.
Тому Всеукраїнська Православна Церковна Рада прохає Київський Губерніяльний
Революційний Комітет дати свою згоду як на
закінчення друком Літургії, так і на друкування инших праць перекладової секції.
Голова Ради
Секретарь
(арк. 26 зв.)
Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО
України). – Ф. З984, оп. 1, спр. 5, арк. 26 –
26 зв. Копія.
Документ 5
Доповідь протоієреїв Василя Липківського та Нестора Шараївського про працю перекладової комісії при Всеукраїнській церковній православній раді
Угорі справа – штамп: Всеукр. Церк. Рада
Одержано 18/ІV 1921
Вхідн. № 318
До Софіївської парафіяльної Ради
протоієреїв Василя Липківського
та Нестора Шараевського
доклад.
Згідно побажанню Софіївської парафіяльної Ради маемо за честь дати коротку
інформацію про працю перекладової комісії
при Всеукраїнській церковній православній
Раді.
Всеукраінська Православна церковна
Рада заснувалася в квітні 1919 року з метою
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відновлення автокефальноі, живоі народноі
Українськоі церкви. Тому одним з головних
завдань церковної ради було якнайскорше перевести вживання на Божих службах
живоі українськоі народноі мови. Для здійснення цього Церковна рада мала в своєму
роспорядженні тільки украінську євангелію
(синодальну) та Библію галицького видання (Куліша і Полюя). Але й ці книги не були
пристосовані до богослужбового вжитку.
Тому по вимогах життя деякі члени ради
самі взялися за переведення украінізації Божих служб. Так, прот. Липківській для першої украінської служби (9 травня 1919 р.)
виписав з Полюя з деякими поправками
шестопсальміє і часи і переклав молитви на
часах. Прот. Шараевскій переклав молитви
на Зелені Свята. В травні ж заснувалась при
Церковній раді перекладова комісія під головуванням Калішевського, в склад якої ввійшли: прот. Липківській, прот. Шараевський,
свящ. Ал. Ходзіцький (арк. 31) Д. М. Ходзіцький, В. Ф. Дурдуківський, Махор і ще дехто.
Прот. Липківський передав в цю комісію перекладені ним єктенії на літургії і недільні
тропарі і кондаки. При редагуванні цих перекладів миж членами комісії виявилась незгода. Деякі члени були тоі думки, що переклади треба провадити повільно, грунтовно,
дуже обережно і то вживати їх тільки тоді,
коли вони будуть ухвалені вищою науковою
інституцією (академією наук) і вищою духовною владою. Другі члени комісії, не маючи
нічого проти грунтовности та обережности, находили можливим по вимогам життя
вживати ухвалені комісією переклади до
ухвалення їх академією та духовною владою,
коли це ухвалення буде затримувати справу.
Цього останнього погляду була і Церковна Рада. Наслідком цієї незгоди члени Дурдуківський, А. Ходзицький, Махор, Д. Ходзицький вийшли з складу комісії2. Комісія
розглянула єктенії і тропарі і кондаки і Церковна рада ухвалила перевести їх до вжитку.
12 липня 1919 р. в Софіївським соборі урочисто відбулася перша літургія українською
2

Про ці події є відповідні протоколи комісії.
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мовою. Потім прот. Липківський передав на
розгляд перекладену їм службу на Спаса, а
прот. Шараевський – службу на Усікновення.
Служба на Спаса Комісією була переглянута і
переведена до вжитку, В серпні 1919 року деникинська навала на Київ припинила діяльність Церковної Ради, а деякі її члени зовсім
виїхали з Київа (Мороз, прот. Липківський).
В Кам’янці в вересні заснована була перекладова комісія під головуванням прот. Липківського, на якій розглянуто було переклад
панахили і молебня, зроблений свящ. Жевченко і Опаренко. В грудні 1919 року Всеукраїнська церковна рада в Київі знову відновилась і при ній заснована була перекладова
секція під головуванням свящ. Жевченко.
Комісія ця знову переглянула і ухвалила молебень, панахиду, (арк. 31 зв.) шестопсальміє
і часи. В березні 1920 р. прот. Липківський
передав в Комісію “Повний чин Літургії Іоана Золотоустого” зроблений ним з грецького
при допомозі російського тексту (в творах
Іоана Злат. з службовн. 15 віку).
Комісія під головуванням прот. Липківського звернула головну увагу на перегляд
цього “чина Літургії”, маючи на меті надрукувати його. В комісії по перегляду цього
перекладу, крім прот. В. Липківського, приймали головну участь прот. Шараевський
І. В. Тарасенко, П. Д.? Мазюкевич, Д. А. Краевський, М. Н. Мороз. Комісія скілька раз
переглянула цей переклад і 12 квітня 1920
року внесла його на розгляд загальних зборів Всеукраїнської церковної ради, на яких
чин Літургії і був ухвалений для друку.
Примірник ухваленого чину Літургії Рада
надіслала в Академію наук. З духовною ж
(місцевою) владою тоді вже стосунки були
порвані. Одночасно комісія переглянула і
ухвалила і співи на літургії, які і доручено
було перекласти на ноти композитору Стеценко. В червні комісія приступила до друку
“Чина літургії” і в липні він вийшов з друку.
Це був перший друкований твір Всеукраінськоі церковноі ради, і вже через те, що він
перший, він не міг вийти без помилок та іще
при тяжких умовах друку в той час. Деякі
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помилки замічені і надруковані поправки,
а деякі остались не заміченими. Наукові та
духовні інституції може колись скажуть про
нього своє слово, але людність і тепер уже
ним дуже задоволена.
З вересня 1920 р. перекладова секція
працює під головуванням прот. Шараевського. В склад комісії входять прот. Липківський, свящ. К. Соколовський, М. Н. Мороз,
І. В. Тарасенко і в останній час М. А. Пивоварів. Комісія переглянула і ухвалила до
вжитку співи вечерні і утрені (які Козіцьким покладені на ноти) і перекла (арк. 32)
дену прот. Липківським службу на Різдво
Христове. Але головним завданням комісії
є праця по виданню Часловця українською
мовою, яка вже на передодні здійсненя. В
останній час комісія працює над переглядом Великодньої Служби, перекладеної
прот. Липківським3.
Перекладова секція як і взагалі Церковна рада працювала весь час при дуже тяжких
умовах і при відсутности в її складі значних
наукових і містецьких сил – і це не через те,
що їх не закликали; навпаки комісія зверталась і до видатних пісьменників – Єфремова,
Никовського, Тичини та инш. і до Академії
наук і особисто до проф. Кримського, Голоскевича і инч., але з боку їх бачила якесь
негативне відношення до своеї праці, цю
працю вони рахували якоюсь несерйозною,
дитячою…
Наш особистий погляд, що це може для
живого життя церкви нашої це й краще:
Вставка, написана олівцем між рядками: В комісію надіслані повний Октоїх, перекладений
прот. Шараевським, винятки якого містяться в
Часловці. Їм же перекладені служба на Водохреща
і на Стритення, перекладений прот. Липківським
канон Андрия Критського та инчі, що ще чекають
розгляду.
3
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луче дати до вжитку народного не дипльомний переклад, до якого всяка людина поставитись могла б критично, ніж в образі
перекладу дати народові якогось идола забронированного печатками академії наук та
благословеньствами висшої духовної влади,
перед яким народові оставалось би тільки
кланятись. Такого идола ми вже мали і ним
виснажували свою душу 1000 літ. Годі вже!
Деякі блазняться ріжноманітністю перекладів, хотіли б замість славянського створити
собі свого українського идола, оздобленого
духовними та науковими печатками, але це
наслідок віковічного релігійного рабства.
Через те ми не тільки не бачимо нічого шкодливого в тому, що тепер перекладові комісії є
і в Кам’янці і в Полтаві і по багатьох селах, і
в їхніх перекладах звичайно є ріжниці4. Навпаки це є тільки ознака, що з мертвої букви ми стаємо на шлях живої творчости, аби
тільки ці переклади робились не штучно,
академично, а були наслідком живої мови
і живого релігійного почуття, І коли наша
церква дійсно жива, то найкраще була б перейти від перекладів перейти до власної ріжноманітної богослужбової творчости, а не
пережовувати все тих же Авраама, Ісаака та
Іакова…
Прот. В. Липківський
Пр. Н. Шараївський [підписи]
(арк. 32 зв.)
Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО
України). – Ф. З984, оп. 3, спр. 107, арк. 31 –
32 зв. Оригінал. Рукопис.
Вставка, написана олівцем вгорі: Миж инчим
Д. М. Ходзицький має майже на весь рік свої власні переклади і їх вживає.
4
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RECIPROCITY OR CONFLICT: INTERCONFESSIONAL SITUATION
AROUND MUSLIM SHRINES IN THE CRIMEA
Olena SOBOLEVA
Candidate of Historical Sciences,
senior research fellow of the Cultural Studies Department of RIUS
Annotation. The research discusses the problem of interconfessional communication and traditions
of sharing sacred places on the Crimean peninsula which have been reflected both in literary sources and
memories. Social and demographic changes in the 20th century (forced migrations, Soviet state policy
in religion, repatriation) caused the complete extinction of interreligious practices of sharing. In recent
years, Muslim shrines have obtained not only religious symbolism, but also a political meaning in the
discourse of belonging to the place and historical rights for the territory between divergent social actors.
Key words: Crimea, religiosity, confessional communities, Muslim sites.

ВЗАЄМОДІЯ АБО КОНФЛІКТ: МІЖКОНФЕСІЙНА СИТУАЦІЯ
НАВКОЛО МУСУЛЬМАНСЬКИХ СВЯТИНЬ КРИМУ
Олена CОБОЛЄВА
кандидат історичних наук,
старший науковий співробітник відділу культурологічних досліджень НДІУ
Анотація. У статті розглядається питання міжконфесійної взаємодії та традицій
спільного використання сакрального простору в Криму, котрі відображені в літературних
джерелах та спогадах респондентів. Соціальні та демографічні зміни ХХ століття (примусова міграція, радянська політика в сфері релігії, репатріація кримських татар) призвели до
повного занепаду міжрелігійних сусідських практик. В останні роки мусульманські святині
набувають не тільки релігійної символіки, але й політичного значення в дискурсі належності
до місця та історичних прав на територію різних етнічних груп.
Ключові слова: Крим, релігійність, конфесійні групи, ісламські святині.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИЛИ КОНФЛИКТ: МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНАЯ
СИТУАЦИЯ ВОКРУГ МУСУЛЬМАНСКИХ СВЯТЫНЬ КРЫМА
Елена СОБОЛЕВА
кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник отдела культурологических исследований НИИУ
Аннотация. В статье рассматривается вопрос межконфессионального взаимодействия и традиций совместного использования сакрального пространства в Крыму, которые
отражены в литературных источниках и воспоминаниях респондентов. Социальные и демографические изменения ХХ века (принудительная миграция, советская политика в сфере религии, репатриация крымских татар) привели к полному упадку межрелигиозных соседских
практик. В последние годы мусульманские святыни приобретают не только религиозную
символику, но и политическое значение в дискурсе принадлежности к месту и исторических
прав на территорию различных этнических групп.
Ключевые слова: Крым, религиозность, конфессиональные группы, исламские святыни.
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In the recent decades, considerable
information has been accumulated regarding
the problem of interconfessional religious
practices among Muslim and Christian
communities in different regions of the
world (Balkans, Middle East). The study of
the problem of pilgrimage resulted in the
shaping of several concepts on the origin of
sharing sacred space. R. Hayden formulated
the idea of “antagonistic tolerance”. By
this term he meant a pragmatic strategy
of adaptation to religious neighbors when
their complete displacement is physically
impossible [7, P. 219]. This interpretation,
however, has been challenged in a series
of recent publications. Other researchers
emphasize that the coexistence of several
ethnic and confessional groups in one area
does not necessarily lead to the aggravation
of an interconfessional conflict. A close
study of religious practices in ethnically
diverse regions shows a variety of forms
of mixed worship near holy sites. The
escalation of interconfessional conflicts
near shared sites often occurs at the times
when the religious discourse is interfered
with external political factors [3,8,2].
The article is devoted to the problem of
experience of interconfessional interaction
near the holy places of Muslim and Orthodox
origin in the Crimea. In particular, we were
curious to see whether the practices of
sharing are common for the Crimea and if
they could rather be described in terms of
“antagonism” or “tolerance”.
The main sources of this research are the
field records collected during 2006–2011 in
the Crimea. Ethnographic data are supplied
with the analysis of historical literature and
ongoing media resources.
Muslim shrines (Aziz in singular, Azizler
in plural) and several Christian monasteries
and churches have always been the places of
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parallel or mixed pilgrimage in the Crimea.
There also exists a kind of sacred landscape
objects (mountains, valleys) which has
integrated shrines of several religious
communities. For example, in the MaryamDere valley near Bakhchisarai, in a distance
of just 2 kilometers, there are sacred sites
of three religions. One of the sites situated
there is Gazi Mansour Aziz. It is destroyed
now. It is a Muslim place of pilgrimage with
a dervish tekke, tomb, and healing water.
Not far from this place there is a Christian
monastery and Karaite cemetery in Yosyfat
valley with an oak-wood called “Balta tisme”
(“the ax will not touch”). Muslim Inkerman
Aziz described by I. Hasprinskyi was also
located near the Orthodox monastery of
Inkerman [5].
In the written sources of the 19th –
early 20th century, one can find a number
of examples of sharing sacred objects. The
information about the healing of illnesses of
Muslim worshippers near Christian shrines,
gathered in an attentive and scrupulous way,
is present in religious literature [4, P. 491; 6,
P. 87]. The latter describes Tavrida province
and local Orthodox churches. By reference
to the study of this narrative example, it
has been suggested that the authors tried
to enhance the significance of the object
and reinforce the sacred legitimacy of the
shrines.
As we can see, mixed or parallel
religious practices near sacred objects
were quite widespread in the period of the
19th – early 20th century in the Crimea. This
region has always been characterized by
cultural multiplicity. Therefore, members
of local ethnic and religious communities
demonstrated various forms of reception
of neighbors’ traditions and interpretation
of their religious practices. Researchers
of the mixed pilgrimage confirm that in
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the regions with traditional ethnic and
religious diversity (Balkans, Asia Minor,
and Palestine) the boundaries between
confessions are much more transparent than
in the relatively monoethnic territories [3, P.
113 – 139].
Now we would like to focus on the
following question: how is intercommunion
interaction reflected in the collective
memory of the Crimean Tatars?
In our interviews, there are a number of
examples which illustrate intercommunal
interactions in locations with mixed
Christian
and
Muslim
population
both in everyday life and ceremonial
time. The informants talked about the
communication between Muslims and
Christians during ritual periods. Ethnic
neighbors congratulated each other on
religious holidays: Christian Trinity,
Christmas, Easter, and the Muslim Urasa
Bayram, Kurban Bayram.
An informant from village Koz (Sunny
Valley of Sudak Municipality) described an
example of shared religious practices in a
mosque. Referring to his words, Christians
were allowed to visit the mosque together
with Muslims on Friday or any other day,
and pray in the way they could according to
Orthodox traditions.
Oral narratives contain a number of
sharing sacred space motives and stories
about the interaction of the representatives
of different confessions near local shrines.
All of these examples can be divided into
two groups:
1) Stories about joint or parallel worship
at a holy place;
2) Stories about a sacrilege
committed by a representative of another
denomination.
For example, one of our informants told
us a story about a Christian woman who
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took care of a Muslim holy site (Karly Aziz)
at the time when the Crimean Tatars were in
exile, “After we were deported, an old woman
took care of that place. She was a Russian
woman. All the time she visited and cleaned
up the site. After her death everything was
destroyed1.”
One can guess that an important
function of stories about common worship
at Muslim shrines is underlining the
importance of these sacred objects.
On May, 18, 1944 all the Crimean Tatars
became the victims of ethnic repressions
and were deported from their ethnic lands
to Central Asia and other regions of the
Soviet Union. In memoirs and political
essays deportation is depicted as an act
of punishment for non-existent crimes
committed by Crimean Tatars and as an
attempt to take away their homeland. Soviet
official discourse justified forced eviction
of Crimean Tatars affirming that they
were traitors and collaborators of Hitler’s
Germany. This connotation gave birth to
resistance among Crimean Tatars and was
incarnated into a struggle for restoring
justice and winning back their dignity. The
process of repatriation of this ethnic group
which had become an object of repression,
the process of physical and symbolical
restitution of ethnic lands to Crimean Tatars
became the main aim of this struggle.
During the time when the Crimean
Tatar community was located in the
countries of deportation, traditional
cultural landscape had shifted from the
real to imaginary sphere. Memories about
their ethnic landscape were retransmitted
into mythological forms. Written and
oral narratives devoted to the problem of
deportation traditionally underline the
1
Recorded in 2009, village Taraktash, Sudak municipality.
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irrational spiritual bonds between the
Crimean Tatar ethnic community and their
lost territory. In the academic literature of
the last decades the significant importance
of the ideological concept of the ethnic
territory in the process of repatriation of
Crimean Tatars is frequently stressed [11,
P. 268; 9, P. 44-51; 10, P. 199-200; 1, P. 2146]. The actualization of the concept of
belonging to the place led to a longstanding
mobilization among the Crimean Tatars
and resulted in a massive repatriation that
took place in the 1980–1990s.
While Crimean Tatars stayed in the
places of eviction, the Soviet government
began the process of ideological
transformation of the Crimean cultural
space. The authorities launched the process
of Turk toponymy renaming in the midtwentieth century. Since that time, Muslim
cemeteries and mosques had been either
destroyed or rebuilt. At the same time
they began a process of deserted villages’
colonization by new residents. They were
mostly immigrants from the central regions
of Russia.
When the Crimean Tatars returned
to their ethnic homeland, they found
themselves surrounded by a new cultural
environment. Traditional cultural landscape
was reminded only by some architectural
details and natural surroundings.
The process of repatriation of the
Crimean Tatar community to the Crimea
was accompanied with a reconstruction of
an imaginary landscape. The movement
for the restoration of memory about their
ethnic space is an important process which
has acquired different forms. Meetings of
settlers from native villages have become a
significant form of “memory restoration”.
After such meetings they visit places which
are still undamaged and have a collective
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meal. Materialization of the invisible
landscape is represented by the renewal of
objects with a bright ethnic and confessional
symbolism: mosques, Islamic shrines,
memorials of victims of deportation, and
so on. Reconstructed objects have become
symbolic mediators between the community
and their ethnic lands, between the present
and the past.
Reconstruction
of
destroyed
Muslim shrines – Azizler – is a part of
a considerable process of modelling the
ethnic territory. Today Azizler as sacred
objects are more than just the places for
religious practices: they have become strong
ethnic and religious symbols; they legalize
Crimean Tatars on their historical territory.
According to a Crimean journalist, Azizler
are “the material manifestation of spiritual
culture” of the Crimea (Crimean Reporter).
Search and rebuilding of the Crimean
Muslim shrines have both collective
and individual forms. According to oral
narratives, the holy places were among the
first places visited by immigrant families
after their return to the Crimea. One
woman told us about the holy site situated
on the territory of Sudak fortress, “I’ve
known this place since childhood; it’s like my
home. Before my parents died, all the time,
up to the end of their lives, they had been
saying, ‘It is not our homeland; the Crimea
is our homeland. Do not forget it.’ I prayed to
God and asked Him, ‘If we go to the Crimea,
first of all, we will set foot on the fortress; we
will go to this Aziz and read a prayer. And
thank God, we came here. I have been near
the fortress two or three times, and every day
I pray to this Aziz»2.
The restoration of local pilgrimage
after the repatriation was the beginning
2
Recorded in 2009, village Taraktash, Sudak
municipality.
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of the sacred landscape reconfiguration of
the Crimea not only for Muslims, but for
non-Muslim inhabitants of the peninsula
as well. The main issue here is not religious
practices and local pilgrimage. It is more
about the way local intellectuals reflect upon
the cultural and “spiritual” heritage of the
Crimea as a common space for members of
different ethnic groups and religions. Most
frequently, this process is reflected in local
history studies and tourism literature.
The process of repatriation and
resettlement of Crimean Tatar ethnic
community to their ethnic homeland was
accompanied by increased confrontations
between different ethnic and religious
identities. Ethnodemographical changes
that took place in the Crimea in the
twentieth century led to the complete
deconstruction of ethnic and confessional
boundaries. Consequently, during the
past 20 years the representatives of two
dominant ethnoconfessional groups on the
peninsula (Muslim Tatars and Orthodox
Russians and Ukrainians), in fact, had to
entirely rebuild their models of coexistence
and neighborhood. However, after
Crimean Tatars came back to their ethnic
lands, it was impossible to avoid a conflict
between different kinds of memory. These
are the memories of the repatriates and of
local Slavic population. The latter concerns
mostly those people who moved to the
peninsula in the second half of the 20th
century. For Crimean Tatars local Russians
are settlers or immigrants who settled in
empty buildings abandoned by Crimean
Tatars after deportation. They have nothing
in common with historical memory,
customs, past of Crimean Tatars. However,
this does not apply to the Russians and
Ukrainians who had lived with Crimean
Tatars before the deportation. In our
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interviews they are presented as the
living witnesses of the Crimean Tatars’
presence on the peninsula. For the majority
of the Orthodox population that had
settled here during the second half of the
twentieth century, Crimean Tatars are
strangers who threaten the stability and
prosperity of the Christian Crimea. This
perception is reinforced by the dominant
historical myth about Christian Taurida
and its conquest by the steppe hordes.
According to this myth, the Crimean
Tatars are the direct descendants of the
Mongol nomads. It denies the right of the
Crimean Tatar repatriates to consider the
Crimean peninsula their homeland. This
contradiction has already become the
reason for the series of intercommunal
conflicts near local shrines of different
religions: Muslim graves and mosques,
Christian churches and intending crosses.
In 2006 we conducted our field research in
Bakhchisarai during the interconfessional
conflict which involved Crimean Tatars and
Slavic citizens. Members of the Crimean
Tatar community (people of different age)
were picketing the city market built in the
Soviet period (on its territory there was a
Muslim shrine “durbe”). They demonstrated
their attitude to authorities and members of
other ethnic groups: it is impossible to keep
the market near human graves. In the times
of political aggravation, holy places become
centers of ethno-political mobilization
of the community. Shrines have a strong
ethnic and religious connotation. They are
the ideological outposts for defending the
symbolic right to own the territory.
From the beginning of the repatriation
and until nowadays, there have been
several waves of vandalism against Muslim
cemeteries and holy sites (Azizler) in the
Crimea. It is now generally accepted that
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vandalism on sacred sites (graves, temples,
shrines) is a method of denial of the
territorial claims of certain constituencies.
In fact, vandalism is a conflict of symbols in
the cultural landscape. It shows the level of
intercommunal antagonism in a particular
region.
In this research the local pilgrimage
and traditions of sharing sacred spaces
were taken as a special lens for studying the
dynamics of ethno-confessional processes
in a particular region. It is apparent from the
present study that lived religiosity seeks for
the ways to overcome doctrinal differences
and competitive confessional strategies.
The traditions of interconfessional
neighborhood and practices of sharing
sacred objects in the Crimea are widely
reflected both in literature sources and
memories.
The materials we have discovered in
the field open a second set of questions
concerning intercommunal interactions
and discursive constructions of the sacred
landscape in the contemporary Crimea.
Social and demographic changes in the 20th
century (forced migrations, Soviet state
policy in religion, repatriation) caused
the complete extinction of interreligious
practices of sharing. The present
controversy of identities and collective
memories has resulted in escalation of
conflict near religious sites in the Crimea.
The third conclusion that can be drawn
from our research concerns the question
of politization of religious practices. Our
research shows that nowadays Muslim
and Christian shrines have acquired not
only religious symbolic importance, but
also political meaning in the discourse of
belonging to the place and historical rights
for the territory between divergent social
actors.
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О. Soboleva
Reciprocity or Conflict: Interconfessional Situation around Muslim Shrines in the Crimea
Abstract
In this research the local pilgrimage and traditions of sharing sacred spaces were taken as a special
lens for studying the dynamics of ethno-confessional processes in a particular region. Mixed or parallel
religious practices near sacred objects were quite widespread in the period of the 19th – early 20th century
in the Crimea. The traditions of interconfessional neighborhood and practices of sharing sacred objects
in the Crimea are widely reflected both in literature sources and memories. Local ethnic and religious
communities demonstrated various forms of reception of neighbors’ traditions and interpretation of
their religious practices. There are a number of examples which illustrate intercommunal interactions
in locations with mixed Christian and Muslim population both in everyday life and ceremonial time.
During the time when the Crimean Tatar community was located in the countries of deportation,
traditional cultural landscape had shifted from the real to imaginary sphere. Reconstruction of destroyed
Muslim shrines – Azizler – is a part of a considerable process of modelling the ethnic territory. Today
Azizler as sacred objects are more than just the places for religious practices: they have become strong
ethnic and religious symbols; they legalize the Crimean Tatars on their historical territory. The process
of repatriation and resettlement of Crimean Tatar ethnic community to their ethnic homeland was
accompanied by increased confrontations between different ethnic and religious identities. It is apparent
from the present study that lived religiosity seeks for the ways to overcome doctrinal differences and
competitive confessional strategies. Nowadays Muslim and Christian shrines have acquired not only
religious symbolic importance, but also political meaning in the discourse of belonging to the place and
historical rights for the territory between divergent social actors.
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ПРОБЛЕМА ДВОМОВНОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ:
ПОСТКОЛОНІАЛЬНИЙ ДИСКУРС
Наталія ОСАДЧА
науковий співробітник відділу української філології НДІУ
Анотація. У статті висвітлено погляди вчених-мовознавців на проблему білінгвізму,
розглянуто різновиди двомовності, зроблено спробу проаналізувати питання двомовності в
українській державі, законодавчу базу з мовного питання, психологічний чинник переходу на
російську мову українців.
Ключові слова: українська мова, колонізаційна політика, мовна політика, постколоніалізм, креоли, білінгвізм, різновиди білінгвізму.

ПРОБЛЕМА ДВУЯЗЫЧИЯ В УКРАИНСКОМ ГОСУДАРСТВЕ:
ПОСТКОЛОНИАЛЬНЫЙ ДИСКУРС
Наталия ОСАДЧАЯ
научный сотрудник отдела украинской филологии НИИУ
Аннотация. В статье освещены взгляды ученых-языковедов на проблему билингвизма, рассмотрены разновидности двуязычия, сделана попытка проанализировать вопрос
двуязычия в украинском государстве, законодательную базу по языковому вопросу, психологический фактор перехода на русский язык украинцев.
Ключевые слова: украинский язык, колонизационная политика, языковая политика,
постколониализм, креолы, билингвизм, разновидности билингвизма.

THE PROBLEM OF BILINGUALISM IN MODERN UKRAINE:
POST-COLONIAL DISCOURSE
Nataliia OSADCHA
research fellow of the Ukrainian Philology Department of RIUS
Annotation. The article covers the looks of linguists at the problem of bilingualism and considers
its varieties. It presents an attempt of analyzing the question of bilingualism in Ukraine, the legislative
basis of the relevant question, and a psychological factor inducing Ukrainians to start using Russian.
Key words: Ukrainian language, colonization policy, linguistic policy, post-colonialism, creoles,
bilingualism, varieties of bilingualism.
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Постколоніальний стан, у якому і
досі перебуває українська держава, є
очевидним. Конфліктність нинішніх
мовних проблем в Україні закорінена в
деформаціях мовної ситуації, успадкованих від колоніального минулого.
Теза про постколоніальний характер української держави прозвучала ще
у 1993 році від О. Грабович на другому
з’їзді Міжнародної асоціації українознавців. Глибше цю тему розвинули у
своїх працях М. Рябчук та О. Забужко.
Для колоніальної України метрополією
виступала спочатку Російська імперія, а
згодом радянська Росія.
Російська імперія була військовофеодальною державою, згодом у СРСР
за Сталіна–Брежнєва було відтворено
багато рис цієї імперії.
А оскільки більша частина українських земель була колонією саме такої
імперії, то неминучим результатом колоніальної експансії такого типу стала креольська спільнота серед українського населення. Першим впровадив це слово як
смислову метафору для означення певного типу людності в Україні у середині
1990-х років М. Рябчук. Власне, креоли,
за М. Рябчуком, є домінуючою спільнотою в пострадянській Україні. Насамперед тому, що українці, а особливо їхня
еліта, були в УССР справді «гнаними і
голодними», якщо демонстративно не
зрікалися українськості. Хіба що декому
дозволялося працювати в «гуманітарному гетто» у суворо визначених «компетентними органами» межах. Креольська
ідеологія доволі поширена серед російськомовної інтелігенції, яка традиційно
зберігала імперську мовно-культурну (а
іноді й політичну) орієнтацію [2].
Нині в Україні внаслідок колонізаційної політики велику частину населення
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становлять «іноземці з українськими
паспортами», фактично ті ж креоли. В
Україні владу мали вихідці з метрополії,
для яких колонія була лише місцем проживання і роботи [32]. Залишків колоніальної спадщини українці не позбулися,
навпаки, вони поширилися на культуру,
економіку, політику, мову. До них слід
віднести дешеву робочу силу, відчуження держави від суспільства, суржик,
українсько-російську двомовність, почуття меншовартості українців. М. Рябчук наводить такий наочний приклад,
як «загальноприйняте» в Києві та інших містах спілкування російською. Ця
«норма» була витворена специфічними
колоніальними дискурсами в поєднанні
з терором проти «націоналістів», до яких
автоматично зараховували всіх публічно
україномовних. Нині ця «норма» підтримує себе вже й без терору. Це комфортно
для колонізаторів, оскільки підкреслює
їхнє домінування, проте аж ніяк не для
колонізованих, котрим цю патологію подають як «норму»: так, мовляв, «історично склалося». Насправді так не склалося
історично, а було штучно створено за
допомогою цілком конкретних політичних дій [30].
За європейськими взірцями, Україна
ледь не моноетнічна держава: підсумкові
дані Всеукраїнського перепису 2001 року
такі: в ній мешкає 77,8% етнічних українців.
Актуальними у вивченні сучасної
мовної ситуації України лишаються проблеми українсько-російської двомовності. Загальноприйняте визначення
двомовності, або білінгвізму (від лат. bi –
«два» і lingua – «мова»), дав американський лінгвіст У. Вайнрайх. «Практику
почергового користування двома мовами ми будемо називати двомовністю, а
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осіб, що її здійснюють – двомовними» [5,
с. 22]. Білінгвізм (двомовність) – специфічний стан суспільного життя, при
якому спостерігається і є визнаним факт
функціонування й співіснування двох
мов у межах однієї держави. Джерелом
білінгвізму, як правило, виступає етнічна неоднорідність самого суспільства,
наприклад, існування в одній державі
двох етносів, що користуються різними
мовами.
До осмислення проблеми двомовності ще у кінці XIX ст. глибоко підійшов засновник Харківської лінгвістичної школи О. Потебня. У своїх поглядах
він спирався на філософську концепцію
мови, побудовану шляхом осмислення й
розвитку гумбольдтівських ідей та викладену у відомій праці «Мысль и язык»
(1862). Відповідно, за О. Потебнею, той,
хто розмовляє двома мовами (у тому
числі той, хто змушений це робити),
змінює разом із тим характер і напрямок думки, а вживання ним тієї чи тієї
мови зумовлене певним колом понять,
відчуттів і намірів. Він показував, що
використання однієї з двох мов, які доступні людині, залежить як від змісту і
напрямку думок, так і від конкретної
сфери спілкування, тобто детерміноване
прагматично.
У поглядах на двомовність груп людей чи загалом народностей О. Потебня
дотримувався думки, що мовна взаємодія має бути лише стимулом для внутрішнього розвитку мов і не призводити
до асиміляції однієї з них. Він гостро виступав проти політики денаціоналізації
щодо українців [27, с. 73]. Важливими
постають думки про те, що народність,
яка поглинається іншою, врешті-решт,
приводить ту іншу до розпаду. Отже,
в соціально-політичній площині, поза
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межами суто практичного вжитку, взаємодія двох мов, якщо одна з них претендує на панівне становище, ставить
проблеми перед обома [12, с. 27 – 32].
Вперше окремі аспекти двомовності
окреслювалися в зіставних граматиках,
роботах, присвячених взаємовпливу
мов, і т.д. В історії досліджень проблем
білінгвізму можемо виділити два етапи.
Перший, який припадає на 1950 – 70 рр.
ХХ ст., характеризується безпосередньою увагою до теоретичних проблем
двомовності. Саме у цей час виникають
теорії білінгвізму, на які до цього часу
спираються сучасні дослідники.
Спроби теоретичного осмислення
двомовності в радянському мовознавстві з’являються лише у 1960-х роках
у працях О. Ахманової, В. Авроріна,
Л. Даурової, Ю. Дешерієва, Ю. Жлуктенка, В. Костомарова, Ю. Шевельова та ін.
Паралельно і в зарубіжній лінгвістиці
виходять праці з названої проблематики
(дослідження У. Вайнрайха, Е. Хаугена,
А. Вайса).
Другий етап розвитку досліджень
білінгвізму, що розпочався з другої половини 1980-х років, триває і дотепер.
В українському мовознавстві яскравим
прикладом таких досліджень є праці
С. Єрмоленко, О. Кривицької, Л. Масенко, Л. Нагорної, А. Погрібного та ін.
Зупинимося детальніше на кожному з цих етапів. Погляди дослідників
першого етапу – Ю. Дешерієва та В. Авроріна – є дещо схожими. Так, Ю. Дешерієв визначає білінгвізм як «вільне
володіння або просто володіння двома
мовами» [8, с. 22], маючи на увазі «вільне володіння двома мовами – рідною і
російською» [9, с. 9]. В. Аврорін вважає,
що «двомовністю слід визнати однаково
вільне володіння двома мовами. Інакше
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кажучи, двомовність починається тоді,
коли ступінь знання другої мови наближається до ступеня знання першої» [1,
с. 148]. В радянській соціолінгвістиці
панувало розуміння двомовності як
привілею тих, для кого російська мова
не є рідною. У наведених вище цитатах
прослідковується політичний характер
трактування двомовності. Однак більшість дослідників білінгвізму, в тому
числі й український вчений Ю. Жлуктенко, вважають, що у переважній більшості ситуацій дві мови, якими володіє
білінгв, перебувають у неоднаковому
становищі.
На другому етапі розвитку досліджень білінгвізму вчені значну увагу
приділяють соціолінгвістичним розвідкам із залученням великого мовного
матеріалу. Безперечно, у світі існують
приклади кількамовних країн, що може
поставити під сумнів визначення мовної єдності як неодмінного атрибуту
нації. Але, як зазначав вчений А. Погрібний, ті країни, де функціонує кілька державних чи офіційних мов, – то,
власне, винятки з типового для світу
порядку мовного облаштування, згідно з яким діє принцип: одна держава –
одна нація (політична) – одна державна
мова [26]. Погоджуємося з його тезою:
ті країни, що становлять винятки з цих
правил, мають певні підстави для цього, яких не має Україна. Вчений наголошує: «Відтак ми, українці, не можемо
долучатися до цих винятків тому, що
ані не прибували звідкілясь в Україну,
як от французи та англійці до Канади,
де є дві державні мови, а навпаки автохтонно з пра-пра- і правіків тут живемо
і так само з пра-пра- і правіків тримаємо естафету свого рідного слова українського; ані історично не розділяли ми
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територію своєї держави (хіба що силою
нас брали) з якимсь іншим народом чи
народами...» [26, с. 128].
Як зазначає Л. Нагорна, «двомовність краща, ніж одномовність, двомовними або багатомовними є розвинуті
країни. Інша справа, що протягом багатьох років поняття двомовності маскувало в собі русифікаторську політику, і
тепер українська мова опинилася в такому становищі, що потребує активної
державної підтримки» [24, с. 184].
В українського мовознавця Ю. Шевчука є цілий ряд справедливих формулювань щодо теперішнього місця української мови в суспільному дискурсі.
Однією з ключових є теза про те, що
жодної двомовності в класичному розумінні в нас, звісно, немає. Є асиметрична
постколоніальна диглосія, де російська
домінує кількісно в медіапросторі і не
тільки, все ще зберігає постімперський
статус «вищої», «престижної». При
тому, що українська мова – національна
і офіційна мова великої незалежної держави, рідна мова абслютної більшості
населення [6].
У свою чергу О. Кривицька підкреслює, що держава має дбати про досягнення консенсусу в мовному питанні.
Варіантів, на думку дослідниці, може
бути декілька:
− індивідуальна українська одномовність усіх громадян;
− індивідуальна двомовність, коли
кожний громадянин вільно володіє і
українською, і російською мовами;
− регіонально-груповий мовний розкол, закріплення панівного становища
однієї мови в тому чи іншому регіоні (як
це було в умовах імперії) [14, с. 77–87].
Існує думка, що «поширення двох
мов в одній країні завжди є станом
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нестійкої рівноваги, що має тенденцію
або до перетворення на одномовність,
або до розпаду єдиної держави на частини за мовною ознакою» [16, с. 16].
Розрізняють офіційний та неофіційний білінгвізм. Офіційний білінгвізм −
термін, що відображає ситуацію, коли
відразу дві мови визнані державою на
рівні офіційних унаслідок юридично закріплених норм або законів.
У принципі офіційна двомовність є
нормальною практикою в багатьох правових ліберально-демократичних державах. Однак українська держава не є
ані правовою, ані ліберально-демократичною. На думку М. Рябчука, вона має
за собою лицемірну традицію радянської
мовної політики, котра нині наочно реалізується під виглядом «офіційної двомовності» у сусідній Білорусі [29].
Серед типових прикладів країн з
офіційним білінгвізмом зазначимо такі:
1) Бельгія – у 1993 р. здійснено конституційну реформу державного ладу.
Країну утворюють три регіони: Фландрія, де панує фламандська мова (складається з провінцій Антверпен, Східна
Фландрія, Західна Фландрія, Лімбурґ
та Фламандський Брабант); Валлонія,
що є франкомовною. На сході Валлонії міститься також німецькомовний
регіон Ейпен–Мальмеді, приєднаний
у 1919 році після поразки Німеччини
у Першій світовій війні; столичний регіон Брюсселя, до якого входять місто
Брюссель та 18 приміських громад, що
творять столичну агломерацію (від лат.
agglomeratio – приєднання) чисельністю понад мільйон мешканців. Майже
80% мешканців цього регіону визнані
як франкомовні. Отже, офіційно визнаними є три мови: французька, фламандська та німецька [18].
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2) Фінляндія – фінська мова є офіційною, нею розмовляє більшість населення
країни (близько 91%). Це прибалтійськофінська мова. Фінська мова належить до
групи угро-фінських мов, які входять до
уральської мовної сім’ї. Шведською мовою розмовляють 5,4% населення, вона
є другою офіційною мовою країни. Це
скандинавська мова, яка належить до
германської групи індоєвропейської
сім’ї мов. Саамські мови являють собою
групу споріднених мов, якими розмовляють у Лапландії. Ці мови віддалено
нагадують фінську. Три основні саамські
мови, якими розмовляють у Фінляндії, –
північносаамська, інарі саамська і сколтсаамська. Загалом ці мови є рідними для
приблизно 1,800 населення. Переважна
більшість фінських саамів тою чи іншою
мірою знають фінську мову, а також меншою мірою − другу державну мову Фінляндії – шведську [22].
3) Філіппіни – конституція ратифікована у 1987 р., затверджено філіппінську
та англійську офіційними мовами країни. Філіппінська, крім того, вважається
національною мовою, яка «мала б розвиватись і збагачуватись на основі філіппіно та інших мов». Хоча це прямо не зазначено в конституції, філіппінська мова
на практиці майже повністю складається
з тагальської, якою розмовляють у столиці Манілі, однак Університет Філіппін
почав видавати словники філіппінської
мови, в яку були також включені слова
з різних філіппінських мов. Конституція
також згадує іспанську та арабську мови,
які мають розвиватись на добровільній і
факультативній основі [21].
4) Люксембург − мовна ситуація в
країні характеризується наявністю трьох
мов з особливим статусом. Державною
(національною) мовою є люксембурзька

№2 (59) 2016

Ukrainian Studies

Осадча Н. Проблема двомовності в українській державі...

мова, що використовується як засіб повсякденного усного спілкування, офіційними мовами країни є французька і
німецька. Люксембурзька мова є єдиною
мовою повсякденного спілкування люксембуржців.
Французька мова не є рідною для
люксембуржців, а є для кожного з них
лише мовою, яку краще або гірше було
вивчено в школі. Через це у Люксембурзі немає місцевого варіанту французької
мови, як, наприклад, у Канаді. Французька мова люксембуржців може відрізнятися лише помилками, викликаними
недостатнім оволодінням мови. Окремі
верстви населення, зокрема селяни, взагалі погано володіють нею. Багато люксембуржців не мають постійної практики використання французької мови.
Німецька мова, так само як і французька, не є рідною мовою люксембуржців. У офіційно-адміністративній сфері
німецька мова використовується менше,
ніж французька, однак люксембуржці,
як правило, володіють нею краще, ніж
французькою. Німецька мова у Люксембурзі не має своєї якоїсь особливої форми, тут використовується літературна
німецька мова [20].
5) Мальта – згідно з Конституцією
Мальти національною мовою країни є
мальтійська. Водночас офіційний статус
має також англійська, тож у більшості сфер вони мають рівні права. Мовою
судочинства є мальтійська (крім випадків, коли парламент прийме інше рішення). Також конституція визнає вищість
мальтійських текстів законів над англійськими. Хоча статистично мальтійська
домінує в країні, її статус, порівняно з англійською, є менш престижним. Так, деякі заможні мальтійці відмовляються від
мальтійської на користь англійської [15].

Українознавство

6) Індія – статус офіційної мови Республіки Індія має мова гінді. Це вказано
в Конституції Індії: офіційною мовою
Союзу буде гінді з використанням письма деванагарі. Ні конституція, ні законодавство Індії не визначають державної
мови. Конституція визнає англійську
мову як допоміжну офіційну мову.
Окремі штати мають право встановлювати власні офіційні мови. Наприклад, у Таміл-Наду єдиною офіційною
мовою є тамільська, а в штаті Карнатака
статус єдиної офіційної мови має каннада. Штат Джамму і Кашмір має три офіційні мови − кашмірі, урду та доґрі.
Загалом у країні нараховується 23
мови, які мають статус офіційних у певних її частинах [19].
7) Афганістан – офіційними мовами
є пушту і дарі. Обидві мови відносяться до іранської групи індоєвропейської
мовної сім’ї. Окрім того, на території
країни широко розповсюджені узбецька, туркменська, белудзська, пашаі та
нуристанські мови. У 1980 році ці мови
отримали офіційний статус у тих районах, де вони є мовою більшості [36].
8) Камерун (офіційні мови – французька, англійська).
Неофіційний білінгвізм відповідає
ситуації, коли офіційно визнаною на законодавчому рівні є лише одна з двох
мов, якою найчастіше послуговується
населення цієї держави. Досить часто
можна спостерігати явище широкого
використання значною частиною населення невизнаної на офіційному рівні як
державної другої мови [10]. Серед країн
з неофіційним білінгвізмом можемо виділити такі:
– Іран – офіційна мова – перська, але
більшість населення, крім офіційної мови,
володіє ще хоча б однією з іранських мов.
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– Пакистан – офіційна мова Пакистану і мова міжнаціонального спілкування – урду. На регіональному рівні найбільш вживані мови панджабі, синдхі,
пушту, брагуи і балучі. У сферах бізнесу,
освіти та адміністративної діяльності
широко використовується англійська.
На панджабі розмовляє приблизно 63%
всього населення. На синдхі говорять
близько 12% пакистанців. Пушту – мова
пуштунів, що живуть головним чином
у Північно-Західній Прикордонній провінції, поширена також у сусідньому Афганістані. У Белуджистані розмовляють
на балучі і брагуи. Лише 8% пакистанців
вважають урду рідною мовою. Урду надано статус державної мови, її носії займають важливі позиції в державному
апараті і бізнесі.
– У Малайзії згідно з конституцією
1957 р. державною мовою стала виключно малайська (нею розмовляють 43%
населення, 37% користуються китайською). У Малайзії в 1969 р. була спроба запровадити назву «малайзійська
мова» (Bahasa Malaysia), але, починаючи
з 1990-х років, спостерігається повернення до традиційної назви «малайська
мова» (Bahasa Melayu). Зате на перехідний 10-річний період зберігалася як
офіційна мова англійська. Поширені китайська та тамільська мови не отримали
ніякого загального статусу. Тому з 1967 р.
тут єдиною державною та офіційною мовою є малайська, хоча в засобах масової
інформації використовуються всі чотири мови. Зауважимо, що на практиці ще
має місце відносна двомовність – англійська та малайська мови [13].
Розрізняють індивідуальний і масовий білінгвізм. Індивідуальним білінгвізмом називають володіння і використання двох мов окремими індивідами
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одномовної спільноти. Масовий білінгвізм – явище, спричинене колоніальною залежністю країни. Залежна мовна
спільнота змушена вивчити ще одну
мову. У такій ситуації одна мова стає
підлеглою, а інша — домінантною. Якщо
друга мова поступово переймає всі
функції рідної, виникає реальна загроза
знищення рідної мови та перетворення
двомовців на одномовців, що є рівнозначним асиміляції [35].
В. Бєлянін виділяє природний (побутовий) та штучний (навчений) білінгвізм:
− природний білінгвізм з’являється
відповідно до мовного оточення (у наявності якого радіо і телебачення) та завдяки багатій мовній практиці. Усвідомлення мовної специфіки системи може
не відбуватися;
− за умовного білінгвізму другу мову
слід вивчати, докладаючи вольових зусиль та використовуючи спеціальні методи і прийоми [7].
Існують і інші різновиди двомовності:
− активна двомовність виникає в
результаті засвоєння другої (нерідної)
мови під час безпосереднього спілкування з носіями цієї мови;
− пасивна двомовність означає, що
суб’єкт, володіючи другою (нерідною)
мовою, все ж частіше звертається лише
до однієї з них, рідної;
− одностороння двомовність характеризується тим, що лише один із двох
народів володіє мовою іншого, використовуючи мову в комунікації;
− двостороння двомовність виникає,
якщо народи, які контактують, знають і
використовують мови один одного – це
відбувається на етнічних кордонах зі
змішаним населенням;
− контактна двомовність виникає
між носіями різних мов і культур, якщо

№2 (59) 2016

Ukrainian Studies

Осадча Н. Проблема двомовності в українській державі...

в білінгва регулярні зв’язки з носіями
рідної та чужої мови і культури;
− неконтактна двомовність означає,
що між носіями різних мов існує відсутність регулярних контактів;
− культурна двомовність є лише в
конкретній комунікативній ситуації (наприклад, білінгв-перекладач користується однією з мов упродовж роботи з
делегацією);
− національна двомовність характеризує членів однієї національної лінгвокультурної спільноти, які володіють двома мовами, рідною і нерідною, залежно
від ситуації спілкування [23].
В сучасному українському суспільстві, порівняно з періодом СРСР, виразніше постають питання, які стосуються,
зокрема, мовної політики та двомовності. На перших етапах радянського
періоду протягом 1925 – 1932 рр., коли
вийшла серія декретів та постанов про
українізацію, починає реалізовуватися
лінія перетворення української мови на
основний засіб комунікації у республіці.
Голодомор 1933 року та масові репресії
серед української інтелігенції стали своєрідним рубежем у зміні мовної політики у бік так званої деукраїнізації, тотального зросійщення, зокрема в освітній
сфері. Подальше звуження сфер застосування української мови відбувалося у
роки Другої світової війни і повоєнний
час [4, с. 328].
За останні 50 років на території України проведено п’ять переписів населення.
Більшовицькою владою після Другої світової війни організовано чотири переписи: у 1959, 1970, 1979 і 1989 роках. За
даними перепису 1959 р., в Українській
республіці українці тоді складали майже 80% населення, а понад 73,0% українську мову назвали рідною. Порівняно
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з цим під час переписів 1970 р., 1979 р.
простежується тенденція до зменшення
кількості опитаних, які вважають своєю рідною українську мову, відповідно
69,4%, 66,4%. Наприкінці 1980-х число
українців, що назвало рідною мовою
українську, скоротилося до 64,7% [25].
На існуючу деформованість мовної ситуації в Україні вказує співвідношення
носіїв української і російської мов, що
не відповідає співвідношенню етнічних
українців і росіян на її території.
Отже, за радянських часів мова була
інструментом зросійщення суспільства
в усіх його сферах: освіті, науці, книговиданні, ЗМІ та ін.
Натомість в сучасній Україні мова
виступає засобом «гри» та політичних
маніпуляцій. Політики експлуатують
тему двомовності, що викликає гостру
критику та осуд. Додатковим подразником, який спричиняє падіння підтримки
ідеї двомовності, є розігрування політиками мовної карти на тлі невирішеності
гострих соціально-економічних проблем, що турбують людей значно більше, ніж питання мови. Тому не дивно,
що впродовж останніх років число прихильників української мови як єдиної
державної продовжує зростати, а число
прихильників надання статусу державної російській мові, навпаки, знижуватися.
Cеред ознак сучасної мовної ситуації
в українському суспільстві слід виділити: 1) українсько-російську колективну
двомовність і диглосію; 2) співіснування
в єдиному українському просторі трьох
регіонів з різними національно-культурними, соціально-політичними традиціями і мовленнєвими пріоритетами і звичками; 3) формальний характер мовної
політики у державі.
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Після відновлення Україною незалежності так і не був прийнятий закон,
який би забезпечував повноцінне функціонування української мови як державної. Ситуація зі становищем української
мови мала б докорінно змінитися, але
мовна політика здійснювалася більше на
папері та була декларативною. Базовим
законодавчим актом у цій сфері, окрім
Конституції, упродовж 23 років залишався закон «Про мови в Українській
РСР», прийнятий у 1989 р. Цей закон був
дієвим тоді, коли Україна перебувала в
складі СРСР, оскільки надавав українській мові статус єдиної державної і закладав підвалини її функціонування поруч з російською мовою, що домінувала
й усіляко підтримувалася органами влади СРСР. Однак для сучасної України закладені в цьому законі механізми забезпечення державного статусу української
мови є недостатніми. Навіть дуже м’які
положення цього закону часто ігнорувалися в Україні. У підсумку замість прийняття сучасного закону про мови, який
би відповідав потребам незалежної європейської держави, в 2012 р. Верховна
Рада проголосувала за прийняття закону «Про засади державної мовної політики» [31].
Цей закон встановлює, що державною мовою є українська. При цьому серед регіональних мов або мов меншин
України названо російську, білоруську,
болгарську, вірменську, гагаузьку, ідиш,
кримськотатарську, молдавську, німецьку, новогрецьку, польську, ромську, румунську, словацьку, угорську, русинську,
караїмську, кримчацьку мови.
Згідно з законом до кожної з цих
мов застосовуються заходи, спрямовані на використання регіональних мов і
мов меншин, за умови, якщо кількість
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осіб-носіїв цієї мови, що проживають
на території, на якій поширена ця мова,
становить 10% і більше від чисельності
населення. Законопроект передбачає,
що за рішенням місцевої ради, в окремих випадках з урахуванням конкретної
ситуації може застосовуватися мова національних меншин, якщо регіональна
мовна група складає менше 10% на відповідній території [28].
Цим законопроектом було не лише
скасовано закон «Про мови в Українській РСР», але й зруйновано законодавче поле, яке хоч якоюсь мірою забезпечувало наданий Конституцією державний
статус української мови. Незважаючи на
антиукраїнський характер закону, провідні партії та політики, що прийшли до
влади після Революції Гідності 2014 р.,
не виконали своїх обіцянок і не скасували його.
В цей період в Україні відбувалася
розгорнута інформаційна кампанія, метою якої було переконати суспільство,
що саме рішення про скасування закону
«Ківалова-Колесніченка» стало основною причиною вторгнення російських
військ до Криму. Насправді факти свідчать, що скасування закону «Про засади
державної мовної політики» не містило
жодних загроз для інтересів та прав національних меншин, а, навпаки, повертало мовне законодавство України до
ситуації, що існувала до 2012 р., коли
діяли цивілізовані правові механізми
підтримки як державної мови, так і мов
меншин. А російська збройна агресія
проти України готувалася багато років і
не мала ніякого стосунку до законотворчих процесів у Верховній Раді.
23 лютого 2014 р. на екстреному засіданні Верховної Ради України депутат
«Батьківщини» В. Кириленко вніс до
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порядку денного засідання Верховної
Ради законопроект «Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про засади державної мовної політики», і можна було б це питання вважати
закритим, але воно набуває подальшого
потужного розвитку. 232 депутати проголосували за ухвалення законопроекту
до порядку денного і без обговорення
негайно прийняли його. Обговорення
відбулося вже після скасування закону
«Про засади державної мовної політики». Тогочасний Голова Верховної Ради
і в.о. Президента України О. Турчинов
заявив, що не підписуватиме рішення
Верховної Ради України, яким було скасовано прийнятий Закон про основи
державної мовної політики від 3 липня
2012 р. Він наголосив, що майбутній закон дасть можливість для розвитку всіх
мов в Україні. «Українська мова є загальнодержавною, але ніяких обмежень за
мовними, національними ознаками, за
тим, хто ходить в яку церкву і належить
до якої конфесії, в Україні не буде. І демократична влада це чітко всім гарантує», – запевнив в.о. Президента [33].
І вже наступного дня Верховна Рада
України створила Тимчасову спеціальну
комісію для підготовки проекту Закону
України «Про розвиток і застосування
мов в Україні».
7 липня 2014 р. депутати звернулися
до Конституційного Суду з вимогою скасувати Закон України «Про засади державної мовної політики».
Зауважимо, що на початку 2015 р. законопроект про скасування Закону про
мови не підписаний, але й не ветований
Президентом, його поточний статус –
«готується на підпис». Конституційний
Суд України (13.02.15 р.) відкрив провадження за конституційним поданням 57
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народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України [11].
В українському суспільстві існує
проблема мовної нерівноправності, тобто нерівності умов, за яких в Україні
функціонують українська та російська
мови. Оскільки будь-якій мові, щоб повноцінно розвиватися, слід мати належну
мовотворчу базу – достатньо чисельне
середовище мовців і перевагу у функціонуванні у різних сферах суспільного
життя. Натомість мовотворча база української мови вужча від російської. Щоб
виправити це, необхідно усунути перевагу, що надається сьогодні російській
мові. Це означає законодавчо надати
українській мові такі преференції, які би
нейтралізували російську експансію.
Рівень мовно-культурної асимільованості населення України можна визначити певною мірою за зіставленням показників рідної мови і мови щоденного
вжитку. Ті російськомовні українці, які
визнають рідною українську, пройшли
перший етап мовної асиміляції, але, попри це, зберігають усвідомлення своєї
належності до української спільноти. Ті
ж українці, які не лише вживають російську у повсякденному житті, а й визнають її своєю рідною мовою, змінили
українську самоідентифікацію на російську [17].
Спробуємо проаналізувати, чому
україномовні українці переходять на
російську. Вивчаючи особливості механізму зміни з однієї мови на іншу,
психологи пропонують вирізняти природних та штучних білінгвів. Природні
білінгви опановують другу мову в умовах природної двомовності (батьки розмовляють різними мовами, різні мови
використовують у родині і в суспільстві
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тощо), а штучні білінгви спеціально вивчають другу мову. Природні білінгви у
процесі переходу з однієї мови на іншу
не потребують спеціального механізму
зміни, оскільки у них слова обох мов
пов’язані з поняттями безпосередньо [3,
с. 63–73]. Штучні білінгви вивчають другу мову уже після того, як була сформована рідна.
Типовий для СРСР білінгвізм українців та постколоніальне становище
України призвели до того, що вони у ряді
ситуацій рефлекторно переходять на російську. Наприклад, людина добре володіє українською мовою, але не користується нею у побуті (думає українською,
а говорить російською), тобто стає пасивним мовцем, оскільки все близьке
оточення її російськомовне. Виникає й
протилежна ситуація, коли в сім’ї люди
розмовляють українською, а на роботі з
колегами (такими ж україномовними) –
російською.
Виділяють вольову та підсвідому мотивації використання мови спілкування.
Важливо зазначити, що спрацьовує частіше підсвідома. Соціальна природа переходу на іншу мову є природною адаптацією до умов, у які потрапляє суб’єкт,
аби стати таким, як усі, та своїм. Однією
з основних потреб людини є потреба
бути прийнятою спільнотою та визнаною в ній. Беручи це до уваги, зазначимо, що глибшого соціально-психологічного чинника переходу з мови на мову не
варто й шукати.
Ефективність радянської політики русифікації й ґрунтувалася на тому,
що змогу безперешкодно задовольнити (у дозволених владою межах) увесь
спектр потреб надавала тільки російська мова. Цілеспрямована політика витиснення української мови з соціально
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престижних царин суспільства ставила
україномовну людину перед вибором:
відмовитися від рідної мови – або поставити під загрозу успішну кар’єру, наприклад. За радянських часів пересічний
громадянин міста не міг бути україномовним, а ті, що повсюдно розмовляли
українською, кваліфікувалися як особи,
що були надто стурбовані національним
питанням, або їх називали вихідцями із
села, що було дуже образливо.
За даних умов самим лише фактом
вживання української мови людина ніби
протиставляла себе міській спільноті – з усіма пов’язаними із таким протиставленням асоціаціями та здебільшого
зверхньою реакцією. Звичайно, прагнучи зняти причину напруги, яка кожен
раз виливалася мовцеві негативним психологічним досвідом, носій української
мови, зрештою, призвичаювався усувати свою інакшість, автоматично переходячи у громадському місці на російську
мову, що давало можливість відчути
себе своїм і ставило в рівні умови.
Одну з соціальних груп, від якої найперше треба було б сподіватись мовної
стійкості в русифікованому місті, мали б
становити приїжджі з україномовних регіонів країни, для яких повсякденне використання рідної мови не було зв’язане
із психологічним випробуванням та
комплексом меншовартості, притаманним, наприклад, вихідцям із села. Але, як
виявилось, під тиском навколишнього
середовища в їхньому випадку набував
великої ваги ще один чинник, що істотно впливав на почуття їхньої певності,
переконання, що та частина країни, куди
переміщувалася людина, вже не є Україною як такою, тому там треба жити за
чужими законами. Людина, яка у певній ситуації спілкування переходить на
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іншу мову, не зможе назвати справжніх
причин своєї мовної поведінки не лише
через неусвідомлення цих причин, але
й через механізм раціоналізації, що покликаний пояснити оточенню, й передусім собі самому, мотив учинку, чия
справжня причина виявляє вразливість
мовця.
Отже, перехід на іншу мову полягає
у вимушеній, але добровільній відмові
людини від власної мови, що перешкоджає, на її думку, прийняттю до спільноти. Втім якщо десь за кордоном, де мовця
справді не розуміють, така відмова є необхідною й виправданою, у рідній країні
вона постає як утеча. Важливо, щоб обрання мови було усвідомленим й випливало із внутрішньої потреби людини, а
не зумовлювалося зовнішнім тиском.
Варто зазначити, що впродовж
останніх років в Україні відбулися суттєві зрушення в оцінці української
мови. Помітні зміни не лише у столиці,
а й на півдні та сході країни, там молодь
пов’язує українську швидше із динамічною громадсько-політичною діяльністю
й міським життям загалом. Єдине, чого
бракує, це середовища, де вони могли б
вільно користуватися державною мовою. Дуже часто доводиться чути: «Я б
залюбки спілкувався українською, але,
на жаль, немає із ким!». Такі відмовки
є промовистим знаком доби: доля державної мови значною мірою залежатиме від мовної стійкості українофонілів,
що своїм прикладом закликатимуть за
собою усіх охочих. Сьогодні чимало
людей готові піти цим шляхом, якщо
їм нададуть початкового поштовху, та,
на жаль, ті, хто міг і мав би його надати, не завжди розуміють, що можуть це
зробити. Відчуваючи мовний комплекс,
вони при першій нагоді змінюють мову,
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не залишаючи шансу потенційним прихильникам української практикувати
мову [34].
Отже, проаналізувавши питання
двомовності в українській державі, законодавчу базу з мовного питання, психологічний чинник переходу на російську
мову українців, можна зробити висновки, що постколоніальне становище
України призвело до того, що українці у
ряді ситуацій рефлекторно переходять
на російську.
На нашу думку, необхідне законодавче врегулювання мовного становища
української як державної на сучасному
етапі, а саме:
1) концепція державної мовної політики має не лише регламентувати
обов’язкові сфери використання української мови як єдиної державної, а й передбачити механізми відповідальності
за порушення мовного законодавства.
2) Потребують негайного вдосконалення та розробки нормативно-правові
акти для регулювання функціонування
державної мови у всіх галузях суспільного життя України.
3) Президенту України необхідно накласти вето на закон «Про засади державної мовної політики».
4) Влада повинна підтримувати готовність значної частини російськомовних українців до зміни мовної ситуації
на користь державної мови. Регулярно
проводити відповідні заходи щодо популяризації української мови, які допоможуть підвищити рівень національної
свідомості і сприятимуть консолідації
української нації.
5) Для закріплення української мови
не лише як офіційної необхідно забезпечити їй умови для широкого функціонування передовсім у сферах масової
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культури, практиці засобів масової інформації, художньому письменстві,
оскільки саме ці галузі мають надзвичайно важливе значення для поширення
та закріплення мовних норм.
6) Владним структурам і громадським організаціям необхідно докласти
максимум зусиль для зміни конфліктної
ситуації на користь української мови, добре продуманої і контрольованої мовнокультурної політики. Для наукового забезпечення державної політики в мовній
сфері слід вивчити досвід національного
будівництва інших держав, передусім
тих, яким вдалося здолати наслідки асиміляції і повернути своїй національній
мові повноту державотворчих функцій.
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N. Osadcha
The Problem of Bilingualism in Modern Ukraine: Post-Colonial Discourse
Abstract
It is obvious that Ukraine still remains in the post-colonial state. The conflict of present linguistic
problems in Ukraine is firmly settled in deformations of the linguistic situation inherited from the
colonial past.
Ukrainians have not disposed themselves of vestiges of their colonial inheritance; on the contrary,
these remains have spread on their culture, economy, politics, language. They include: cheap labour
force, alienation of the state from the society, macaronic language, Ukrainian-Russian bilingualism,
Ukrainian feeling of inferiority. The purpose of the research was to analyze the question of bilingualism
in the Ukrainian state and in practice of foreign countries, a psychological aspect of using Russian by
Ukrainians; to define the mechanisms of legislative regulation of the official status of the Ukrainian
language.
Consequently, having analyzed the issue of bilingualism in Ukraine, legislative base of the linguistic
question, psychological factor inducing Ukrainians to switch to Russian, it is possible to draw a
conclusion that the post-colonial condition of Ukraine resulted in the reflectory habbit of Ukrainians
to switch to Russian in a number of situations. In our opinion, there is a need to legislatively regulate
the official status of the Ukrainian language, namely: 1) the concept of public language policy must not
only regulate the obligatory spheres for using Ukrainian as the only official language, but also stipulate
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the mechanisms of responsibility for violating this language legislation; 2) immediate improvement
and development of provisions and standards for regulating the functioning of the official language
in all spheres of public life in Ukraine; 3) federal support of the considerable part of Russian-speaking
Ukrainians ready for changes in the linguistic situation in favour of the official language; 4) the necessity
for learning the experience of nation-building in other countries for the sake of scientific support of the
state language policy. The priority is given to countries that succeeded in overcoming the results of
assimilation and returned their national languages full-scale powers for national development.

Залишків колоніальної спадщини українці не позбулися, навпаки, вони поширилися на культуру, економіку,
політику, мову. До них слід віднести дешеву робочу силу,
відчуження держави від суспільства, суржик, українськоросійську двомовність, почуття меншовартості українців.
М. Рябчук наводить такий наочний приклад, як «загальноприйняте» в Києві та інших містах спілкування російською.
Ця «норма» була витворена специфічними колоніальними
дискурсами в поєднанні з терором проти «націоналістів»,
до яких автоматично зараховували всіх публічно україномовних. Нині ця «норма» підтримує себе вже й без терору.
Це комфортно для колонізаторів, оскільки підкреслює їхнє
домінування, проте аж ніяк не для колонізованих, котрим
цю патологію подають як «норму»: так, мовляв, «історично склалося». Насправді так не склалося історично, а було
штучно створено за допомогою цілком конкретних політичних дій.
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УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ЛАНДШАФТ НОВОГО СВІТУ
ОЧИМА ДЖОНА ЛЕРА
Марина ГРИМИЧ
доктор історичних наук,
провідний науковий співробітник відділу культурологічних досліджень НДІУ
Анотація. Стаття присвячена канадському досліднику Джону Леру, розглянуто етапи його наукової біографії та здійснено огляд праць, присвячених українському культурному
ландшафту в Північній та Південній Америці.
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УКРАИНСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ НОВОГО СВЕТА
ГЛАЗАМИ ДЖОНА ЛЕРА
Марина ГРИМИЧ
доктор исторических наук,
ведущий научный сотрудник отдела культурологических исследований НИИУ
Аннотация. Статья посвящена канадскому исследователю Джону Леру, рассмотрены
этапы его научной биографии и осуществлен обзор работ, посвященных украинскому культурному ландшафту в Северной и Южной Америке.
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THE UKRAINIAN CULTURAL LANDSCAPE IN THE NEW WORLD
THROUGH THE EYES OF JOHN LEHR
Maryna HRYMYCH
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Annotation. The article is devoted to the Canadian researcher John Lehr. It presents a review of his
works on Ukrainian cultural landscape in North and South America as well as consideration of stages
of his scientific biography.
Key words: John Lehr, Ukrainian studies in Canada, cultural landscape, Ukrainians in Canada,
Ukrainians in South America.
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Одним із завдань сучасної українознавчої науки є вивчення дослідницької
спадщини та наукової біографії зарубіжних україністів.
Ім’я канадського дослідника Джона
Лера не є абсолютно невідомим в Україні. Так, одна з його статей була опублікована в журналі «Українознавство» [6],
він є одним із авторів виданого в Україні
колективного дослідження про українців Бразилії [5], а зараз готується до друку додатковий том «Енциклопедії Сучасної України», де йому буде присвячено
окрему статтю.
Увага автора цієї статті до особистості Джона Лера викликана тим, що він є
одним із ключових спеціалістів у світі в
галузі українського культурного ландшафту Північної та Південної Америки.
Джон Кемпбел Лер (Lehr, John
Campbell) народився 30 грудня 1943 р. в
м. Кру (Crewe), район Чеширу (Cheshire),
у Великобританії. Має шотландсько-німецькі етнічні корені. У 1966 р. він закінчив Уельський університет у м. Суонсі
(Swansea), що у Великобританії, здобувши ступінь бакалавра – BA (Honours). В
1971 р. Джон Лер отримав ступінь магістра (МА) в Альбертському університеті
(Едмонтон, Канада), у 1978 р. захистив
докторську дисертацію (PhD) в Манітобському університеті (Вінніпег, Канада).
Має звання професора (1988 р.). У 1967–
1969 рр. Джон Лер працював лектором у
Стокпортському технологічному коледжі (Великобританія); в 1971–1973 рр. –
викладачем географічного факультету
Університету Вікторія (провінція Вікторія, Канада); в 1976–2012 рр. – викладачем, асистентом, доцентом, професором
географічного факультету Вінніпезького
університету (Канада). З 2012 р. і донині
є провідним науковим співробітником
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географічного факультету Вінніпезького
університету.
Вивчення культурного ландшафту
українців закордоння досі залишається
для України темою екзотичною і значною мірою невідомою. Тим часом її актуальність не зменшується, а, навпаки,
збільшується у зв’язку з досить активними новітніми міграційними процесами.
Історичний досвід адаптації українських
іммігрантів до нового середовища, процеси акультурації та асиміляції, формування нових – імміграційного та діаспорного – типів української культури є
дуже показовими, більше того, вони можуть певною мірою пояснити чи навіть
спрогнозувати долю нових українських
іммігрантських спільнот чи громад, що
витворилися на великих обширах світу.
Сучасні українські міграційні спільноти практично майже повністю концентруються в урбаністичному середовищі, сільський культурний ландшафт за
кордоном нині є рідкістю, проте досвід
перших аграрних переселенських хвиль
до Нового світу в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. є дуже повчальним: адже це
найстаріший зріз української іммігрантської історії.
Досліджень про аграрні міграції до
Нового світу досить багато, однак переважно вони стосуються Канади. Докладну бібліографію праць на цю тему можна
знайти на електронному ресурсі Манітобського університету (Канада) [54]. Серед цих праць велика частина стосується
суто історичних аспектів [3, 4, 8, 14, 23,
47, 48, 52], духовної і матеріальної культури канадських українців [1, 2, 9, 14, 50,
51], історії церкви [11, 15, 17], важливим
моментом в українсько-канадському
дискурсі є фокусування на питаннi ідентичності [8, 14, 16].
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На фоні канадської дослідницької
спадщини досягнення в царині вивчення аграрної міграції до Південної Америки є дуже скромними, в першому ряду
її дослідників перебуває Джон Лер, який
водночас є відомим спеціалістом в галузі
українського культурного ландшафту в
Західній Канаді.
Дослідницька тема культурного
ландшафту в Північній Америці довгий
час була прерогативою історичної географії. Однак за своєю суттю вона є дотичною і до історії Канади назагал, і до
історії імміграції зокрема. Крім того,
вона стосується як історії канадської
культури, так і культурної спадщини іммігрантських та етнічних спільнот.
Інтерес до культурного ландшафту
з боку представників різних дисциплін
демонструє процес розмивання меж між
науками, і це стосується не лише академічного середовища гуманітаристики, а
й порубіжжя між природничими (у даному випадку географією) та гуманітарними (історія, культурологія, етнологія,
фольклористика тощо) дисциплінами.
Джон Лер і за освітою, і за дослідницькою спеціалізацією географ, незважаючи на це, у своїх працях він виходить за
рамки класичної географії з її акцентованістю на природних ландшафтах, концентрується на історико-географічних
моментах, залучаючи до кола своїх досліджень матеріали з народної (вернакулярної1) та сакральної архітектури, щодо
символічних об’єктів обжитого простору, топоніміки тощо. Дослідник активно
цікавиться етнічною історією народів,
1
Термін вернакулярний (від англ. vernacular) довгий час перекладався як «народний», однак останнім часом, у зв’язку з розвитком урбаністичних
студій, він позначає непланову, не регульовану
владою забудову чи то в місті, чи в сільській місцевості.
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представники яких свого часу іммігрували до Канади і витворили знамениту
багатокультурну канадську спільноту.
Природно, що історія та історична географія західноканадських прерій передбачає особливу увагу до українського
чинника.
Отже, більшість досліджень і публікацій Джона Лера стосується історичної
географії етнічних поселень у канадських преріях (Західна Канада) [10, 22,
29, 30, 40, 42, 43, 45] з особливим акцентом на сільських околицях українців
(про них йтиметься далі), гутеритів [21,
44] (їхні поселення і кладовища часом у
Канаді називають просто моравськими),
мормонів [53] та євреїв [19, 20]. Ряд його
праць присвячено також культурі канадських аборигенів [38, 46].
Цей перелік досліджуваних етнічних
спільнот якраз відрізняє Джона Лера від
інших спеціалістів з української діаспори. Будучи знавцем широкого етнічного
спектра історичної географії Західної
Канади, він має змогу бачити історію
чи специфіку окремої «етнічно забарвленої» місцевості і в ключі історико-міграційних та природно-ландшафтних
закономірностей, і в ключі етнічної специфіки. Український культурний ландшафт канадських прерій представлений
у його працях не ізольовано, як щось не
схоже ні на що, а в контексті загальноімміграційних аграрних рухів і на фоні
західноканадського імміграційного полотна. Разом з тим унікальні його риси
на цьому тлі, його локальна специфіка
«звучать» набагато переконливіше.
Зацікавлення українсько-канадським
сільським культурним ландшафтом виникло у Джона Лера ще в 1970-х рр. Так,
у 1975 р. з’являється його перша стаття
про поведінкові моделі українців під час
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піонерського освоєння Західної Канади [26], після того молодий дослідник
розглядає взаємостосунки українських
першопоселенців з державними установами [27], полеміку щодо українськоканадської імміграції у вінніпезькій
пресі [28]. У 1982 р. вийшла його праця
на тему культурного ландшафту українців [32], у якій автор виклав коротку історію української імміграції до Канади,
а також специфіку українського піонерського облаштування. Він розмежовує
світський і сакральний ландшафти, акцентує увагу на привезених «старокрайових» елементах, інкорпорованих у нове
природне середовище. Він демонструє,
що якщо піонерський культурний ландшафт (за винятком найперших кількох
років) був яскраво вираженим етнічним,
то з комерціалізацією фармерського виробництва він втрачає свої специфічно
національні риси. Дослідник зауважує,
що етнічні культурні ландшафти (в тому
числі й український) у канадських преріях завжди зазнавали натиску зовні, тому
вони постійно змінювалися. Так, наприклад, українські піонери не мали змоги
долучатися до вибору топоніміки для
заснованих ними ж околиць (як правило, це робили англомовні чиновники чи
прокладачі залізниць), їм вдалося дати
назви лише кільком шкільним округам [32, c. 103].
У наступні роки з’явився ряд нових
українознавчих публікацій авторства
Джона Лера [34]. Зокрема, темі української церковної та народної архітектури
в канадських преріях присвячено статті
«Український культурний ландшафт: метафора виживання та акультурації» [33],
«Українські хати в Альберті» [24], «Як
змінюється стиль українських хат» [25].
У 1992 р. він стає одним із авторів
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колективної монографії під назвою
«Укорінитися в новій землі: етнічні культурні ландшафти в Північній Америці»,
написавши для неї розділ про українців
на канадських преріях [35]. Власне, у цій
науковій розвідці маємо можливість відчути специфіку саме українських околиць порівняно з сусідніми локальними
поселеннями інших етнічних та конфесійних груп. Українці, пише автор, на
відміну від, скажімо, духоборів, ісландців, менонітів, які прибули до Канади
добре організованими групами, часом
цілими поселеннями, мігрували і селилися на новому місці більш стихійно і
розпорошено. Вони не мали сильного
лідерства, як мормони, яке б їх згуртовувало. Проте ряд компактних українських
поселень сформувалися на базі земляцьких приятельських зв’язків [35, c. 310]. А
оскільки в них опинялися вихідці з різних місцевостей, то в Канаді відбувалася
своєрідна інтеграція українців з різними локальними ідентичностями в одну
спільноту, громаду. Дослідник також
простежив взаємовідносини між українцями та представниками інших етнічних
груп (поляків, румунів, німців), що прибули з одних і тих же регіонів Галичини і
Буковини. Зазвичай вони селилися окремо, але зрідка деякі фракції іноетнічних
земляків спостерігаються в українських
компактних поселеннях. Що стосується
євреїв-земляків, то вони тяжіли, за деякими винятками, саме до містечкових
центрів [35, c. 310].
Ще однією особливістю українських
поселень у канадських преріях є те, що,
на відміну від менонітів та духоборів,
які організовано виїжджали на попередньо вибрані землі і вибороли собі право селитися селами, українцям цього не
вдалося, тому вони жили на окремих
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господарствах (фермах), віддалено один
від одного. Тому типова українська ферма являла собою, за словами дослідника,
eizelhof 2 – самітню ізольовану садибу [35,
c. 310].
Говорячи про творення культурного
ландшафту, Дж. Лер зазначає, що в перші – виживальні – роки піонерського
існування виявляти етнічну специфіку
було неможливим, оскільки, опинившись на диких територіях, люди будували тимчасові безликі житла, такі як
землянки (бурдеї) або наспіх зроблені з
підручних матеріалів маленькі хатини
(буди) за типом курних. А ось наступний
етап облаштування українців на новій
землі демонструє вже більше етнічних
рис: вони ще не мали змоги навчитися
будувати, як англосакси, тому за інерцією робили все, як у «старому краї».
Цікаво, що коли вони стали зводити повноцінне стаціонарне житло, перші примітивні конструкції (бурдеї та буди) не
знищувалися, а використовувалися як
погреби, курники, комори, літні кухні
тощо, тому проіснували досить довгий
час. Окремі етнічні маркери матеріальної культури, як, наприклад, журавель,
часом збереглися аж до 1980-х рр. [35,
c. 315].
Не секрет, що одним із найбільш
яскравих проявів етнічно забарвленого
культурного ландшафту є народна архітектура, і Дж. Лер педантично вивчає
специфіку саме українсько-канадських
архітектурних традицій, спостерігаючи, як старокрайові технології перекочовують на нову землю, адаптуючись
до місцевих кліматичних та природних
умов, як поступово трансформуються будівельні та покрівельні матеріали,
змінюється планування хат. Дослідник
2

З нім. eizelhof – садиба.
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подає опис та характеристику цілої низки старих піонерських помешкань, які
складали загальну картину українського культурного ландшафту в канадських
преріях до 1920-х рр. [35, c. 315–327].
Починаючи з цього часового періоду,
відбувається активна модернізація життя іммігрантів та їхніх дітей. Так, хати,
побудовані за старокрайовим взірцем,
стають немодними, поряд зі старими будуються нові. Оскільки землі у кожного
було багато, то старі будівлі не руйнуються, а залишаються пообіч нових. Український культурний ландшафт змінюється:
переведення фармерських господарств з
категорії селянських на комерційні, активний розвиток сільськогосподарських
технологій, застосування високоякісної
сільськогосподарської техніки призводить до активної модернізації сільських
околиць різних етнічних груп, їхньої уніфікації за англосаксонським взірцем. Однак при цьому «жіноча» частина побуту
фармерських господарств завжди виявляє більшу консервативність і відданість
старим етнічним традиціям. «Жіночі»
сегменти фармерського простору повільніше піддавалися процесам акультурації [35, c. 325–327].
У 1999 р. у співавторстві з Й. Кацем
вийшла книга есеїв Дж. Лера, куди ввійшли вибрані праці авторів з історичної
географії канадських прерій [18]. Ця публікація узагальнила попередній академічний досвід двох науковців [41], у ній
аналізується модель і динаміка етнічних групових поселень у Західній Канаді з 1874 до 1920-х рр. у контексті часу,
простору і суспільства. У центрі уваги
перебуває шість етнічних груп: меноніти, євреї, мормони, українці, духобори
і гутерити. В окремих нарисах пояснюється, як і чому кожна з цих шести груп
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витворила своєрідний культурний ландшафт на преріях. Пояснення ґрунтуються на високій оцінці ролі, яку зіграли
іммігранти, цілі громади, культури та
інституції в освоєнні Західної Канади.
Досліджуються також моделі взаємодії
між етнічними групами (їхніми громадами, інституціями) і приймальною стороною (англосаксами), державна політика
щодо новоприбулих. Унаслідок усіх цих
взаємовідносин і витворилася мозаїчна
етнокультурна картина на канадських
преріях, яка існує дотепер.
У розділі «Етнічність, інституції і
ландшафт» автори, зокрема, зупинилися
на недоліках системи розподілу земельних ділянок на квотерсекції по 160 акрів
кожна, це привзело до ізоляції окремих
поселенців чи сімей. Причому це була
ізоляція не лише щодо міжособистісної
комунікації, а й у сенсі віддаленості від
соціальних інфраструктур. Механістичний підхід у розподілі земельних ділянок
не враховував природно-ландшафтних
особливостей. Така система була зручною
для адміністрування і акумуляції приватних капіталів, однак дещо негуманною до
поселенців. Крім того, це стояло на заваді
формуванню на базі скупчених поселень
урбаністичних центрів [18, c. 168].
Акультураційних та асиміляційних
процесів не уникнула жодна етнічна
спільнота, щоправда, їхня швидкість і
форма у всіх були різними. Так чи інакше,
але матеріальна культура швидше адаптовується до нового середовища, ніж духовна, відповідно, культурний ландшафт досить динамічно змінюється в часі, однак
при цьому є дві категорії культурландшафтних елементів, які залишаються на
тривалий час маркерами етнічності, передусім у сільській місцевості. Це церкви й
кладовища, тобто сакральний ландшафт.
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Через деякий час, наголошують автори, в середовищі іммігрантів стало
модним і навіть престижним переймати
канадський побут та життєві практики,
і поступово вони також стали купувати
сільськогосподарську техніку, вдягатися
в магазинний одяг, будувати хати в канадському стилі і навіть запозичувати в рідну мову англійські словечка, як це робив
Вуйко Штиф Табачнюк Якова Майданника. Говірка half-напів, якою писалися
гумористичні дописи про Вуйка Штифа,
демонструє процеси гібридизації в мові й
матеріальній культурі [18, c. 179–180].
У 1996 р. Дж. Лер публікує статтю про
українську околицю південно-східної
Манітоби Стюартбьорн, що є частиною
екологічної смуги паркленд (перехідна
зона між преріями і тайгою) [36]. Пізніше з кількох публікацій [31] з’явиться
книга [37], де простежено соціальну та
економічну історію одного з найстаріших українських поселень Західної Канади – колонії Стюартбьорн (заснована
в 1896 р.). На основі записів у книгах
державних актів, піонерських мемуарів,
україномовної та англомовної преси про
громаду цього поселення відбувається
аналіз соціальних, економічних та природно-екологічних викликів, що постали перед унікальною спільнотою його
мешканців. У книзі проаналізовано міжетнічні та внутрішньопоселенські взаємовідносини, на базі яких вона витворилася, зазначено, що вона кардинально
відрізняється від гомогенних етнічних
компактних поселень, сформованих на
базі інших іммігрантів, які прибули з Європи. З одного боку, етнічні поведінкові
моделі та життєві практики, привезені
з історичної батьківщини, спричинили
розвиток торговельних відносин у межах
колонії, з іншого – релігійна міжусобиця
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в українській громаді і дискримінаційне
ставлення з боку мейнстрімівських канадських церков руйнували громаду, ділили її на окремі ворогуючі фракції, що
тривалий час призводило до соціальної
дисфункції.
У середині 1990-х Дж. Лер виявляє
зацікавлення українським культурним
ландшафтом Південної Америки. У
1995 р. він уперше вирушає з експедиційною подорожжю до Бразилії, а у 2011 р.
разом з автором цієї статті та ще двома
колегами (С. Ціпком та А. Нагачевським)
удруге відвідує Бразилію як член історико-географічно-етнологічної експедиції,
під час якої було обстежено ряд ключових поселень двох штатів (Парана і Санта-Катаріна), де українці проживають
більш-менш компактно. У ході експедиції було зроблено чіткий розподіл дослідницьких та допоміжних обов’язків між
її учасниками. Так, Дж. Лер як представник історичної та етнічної географії здійснював генеральне обстеження природного та культурного ландшафтів, історик
С. Ціпко спрямовував свою увагу на інституційну історію української громади
Бразилії; автор цієї статті та фольклорист А. Нагачевський концентрувалися на польових дослідженнях культури,
побуту, життєвих практик та фольклору.
Наслідком цієї експедиції стало українсько-бразильсько-канадське видання з
історії та культури українців Бразилії [5],
в якому опубліковано дві статті Дж. Лера
у співавторстві з С. Ціпком на тему
українсько-бразильського культурного
ландшафту та ідентичності [12, 39]. Цей
творчий тандем історичного географа і
спеціаліста з історії української діаспори
є надзвичайно продуктивним, два канадських дослідники спрямували свої зусилля на вивчення українських поселень
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в інших країнах Південної Америки [6,
13]. Як результат у співавторстві була написана фундаментальна праця «Український культурний ландшафт Південної
Америки», що ввійшла у перший том
5-томного видання «Антропологія простору». Перший том має назву «Культурний ландшафт Києва та околиць» [7]. У
цій праці продемонстровано, як залежно
від різних природно-ландшафтних та соціально-правових умов у різних країнах
Південної Америки (Бразилія, Аргентина, Парагвай) формуються різні типи
української спільноти; простежено шляхи трансформації висхідної культурної
(старокрайової) ситуації в досить відмінні локальні явища. Результати цих трансформацій виявляються в таких маркерах
культурного ландшафту, як топоніміка,
архітектура (світська та сакральна), символічний ландшафт (пам’ятники Т. Шевченку та писанкам, етнічна їжа тощо).
Ясно, що в різних іноетнічних середовищах інтенсивність поширення,
або, за словами авторів, «проникнення
у ландшафт», української культури є неоднаковою. Щоб дослідити його прояви,
дослідниками взято за основу такі три
категорії: центр, периферія, сфера. Цей
підхід запозичено з праці Дона Майніга [49], який у такий спосіб окреслював
межі культурного регіону мормонів у
Сполучених Штатах. Ці терміни, вказують автори, не цілком підходять українському культурному регіону у Південній Америці, проте вони все ж слугують
корисною основою для здійснення дослідження. У центрі українського культурного ландшафту Південної Америки
перебуває містечко Прудентополіс (Парана, Бразилія), інтенсивність присутності українського етнічного чинника
тут досить висока, цей населений пункт
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насичений світською та сакральною
символікою. Поза центром розташована
широка, проте фрагментована українська периферія, де рідко зустрічаються
світські символи, а той символізм, який
присутній, майже повністю релігійний.
Цей сільський ландшафт, стверджують
автори, був створений людьми, зосередженими на виживанні на дивній для
них землі, людьми, які без вагань адаптовувалися до нових умов, коли цього
вимагала необхідність. В українській
периферії культура має спонтанний,
не обов’язково постановочний прояв.
Українська ж сфера в Південній Америці включає далекі поселення, де українці
присутні часто у значній кількості, проте
пропорційно становлять невелику частку від загального населення (Буенос-Айрес в Аргентині, Куритиба та Каскавель
у Парані, Енкарнасьйон у Парагваї), і де
населення українського походження нерідко прагне залишити свій культурний
слід у міському ландшафті.
Наостанок хочеться навести особливості дослідницького стилю Джона Лера.
Як зазначалося вище, як українознавець
він не «вирізає» українську спільноту з
іноетнічного багатокультурного середовища, а розглядає її в його контексті. Будучи обізнаним з моделями заселення і
впливу засобами культури на навколишнє середовище неукраїнських етнічних
та конфесійних груп, дослідник проводить цікаві паралелі та порівняння.
Однією із сильних сторін його дослідницького доробку є картографічна
робота. Мапи в його тексті не просто
ілюструють чи візуалізують словесний
текст, а, так би мовити, удосконалюють
його. Назагал без постаті канадського
науковця Джона Лера на сьогодні неможливо уявити українсько-канадську
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україністику, зокрема у галузі вивчення
найстарішої – аграрної – хвилі української міграції в Новий світ, та динаміку
і трансформацію культури, перевезеної
з Європи на нові терени, яка залишила
суттєвий слід у світському, релігійному та
символічному культурному ландшафті.
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M. Hrymych
The Ukrainian Cultural Landscape in the New World
through the Eyes of John Lehr
Abstract
John Campbell Lehr is a Professor of Geography and Senior Scholar of the University of Winnipeg
(Manitoba, Canada). Most of his research and publications are devoted to the historical geography of
ethnic settlements on the prairies of Western Canada, with particular emphasis on the process and
pattern of settlement of Ukrainians, Hutterites, Mormons, and Jews. In his work he emphasizes the
role played by the immigrants’ in retaining their cultural and family ties as well as implementing the
Canadian government’s intentions and those of social institutions. One of his most prominent works
is Community and Frontier: A Ukrainian Settlement in the Canadian Parkland (2011). It deals with
a social and economic history of one of the oldest Ukrainian settlements in Western Canada – the
Stuartburn colony, established in 1896.
John Lehr has also researched Ukrainian agricultural settlement in Brazil and compared the
behavior of Ukrainian settlers on the settlement frontiers of Canada and Brazil. The transfer of material
culture from Ukraine to the two frontiers has also been the subject of his several publications.
John Lehr’s research is based upon the analysis of government records, pioneer memoirs, and the
Ukrainian and English language press of the Ukrainian Community with the focus on the mapping of
cultural landscape of Ukrainian colonies and their outskirts.

Українознавство

№2 (59) 2016

193

УКРАЇНА І СВІТ
УДК [94(477)+821.161.2](430)«312»

УКРАЇНСЬКІ СТУДІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ВІАДРІНА
(ФРАНКФУРТ-НА-ОДЕРІ): СУЧАСНИЙ СТАН
Тетяна ШЕВЧЕНКО
кандидат історичних наук,
старший науковий співробітник відділу історичних студій НДІУ
Анотація. Стаття присвячена українським студіям в одному з провідних українознавчих центрів Німеччини Європейському університеті Віадріна у Франкфурті-на-Одері (Бранденбурґ). Висвітлюється українознавча діяльність факультетів культурології, економічних
наук і права.
Ключові слова: українознавство, українські студії, Німеччина, Європейський університет Віадріна (Франкфурт-на-Одері).

УКРАИНИСТИКА В ЕВРОПЕЙСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ВИАДРИНА
(ФРАНКФУРТ-НА-ОДЕРЕ): СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Татьяна ШЕВЧЕНКО
кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник отдела исторических студий НИИУ
Аннотация. Статья посвящена украинским студиям в одном из ведущих украиноведческих центров Германии Европейском университете Виадриана в Франкфурте-на-Одере
(Бранденбург). Освещается украиноведческая деятельность факультетов культурологии,
экономических наук и права.
Ключевые слова: украинистика (украиноведение), Германия, Европейский университет
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Кінець ХХ – початок ХХІ ст. характеризується суттєвими змінами у становищі українознавства в німецькому академічному світі. Зникла «залізна завіса»,
було проголошено незалежність України та відкрито доступ до українських
архівів німецьким ученим-україністам
та фахівцям зі Східної Європи, покладено початок українсько-німецькій науковій співпраці. За нашими підрахунками, українські студії входять до кола
зацікавлень різних підрозділів 21 німецького університету (загальна ж кількість університетів у Німеччині – 107 на
2015/16 р.) [41]. Одним із німецьких університетів, де сьогодні активно розвивається українознавство, є Європейський
університет Віадріна у Франкфурті-наОдері. За кількістю структурних підрозділів, які тією чи іншою мірою задіяні
в українських студіях, він поступається
лише Мюнхенському університету Людвіґа Максиміліана.
Європейський університет Віадріна, заснований 1991 р., є спадкоємцем Бранденбурзького університету
у Франкфурті-на-Одері, створеного
1506 р. У 1811 р. Бранденбурзький університет було закрито та об’єднано з
Університетом Леопольдіна у Бреслау
(Вроцлаві) у Сілезький університет Фрідріха Вільгельма у Бреслау [44]. 1991 р.
Університет Віадріна у Франкфурті-наОдері було засновано вдруге, але вже не
як класичний багатопрофільний університет, а вужчої, соціально-гуманітарної,
спеціалізації з трьома факультетами:
культурології, економічних наук і права.
З огляду на пріоритетність контактів із
Польщею 1998 р. Віадріна спільно з Університетом Адама Міцкевича у Познані
створили у м. Слубіце (Польща) спільний навчальний підрозділ – Польську
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колегію (Collegium Polonicum). З 2008 р.
Віадріна керується незалежним фондом (некомерційна структура, де провідну роль відіграють самі професори,
громадські діячі та підприємці) [12]. У
2014/2015 р. в Університеті навчалося
близько 6 500 студентів [51]. 2014 р. президентом Віадріни було обрано голову
Німецької асоціації україністів, професора Ґрайфсвальдського університету
Олександра Вьолля.
Факультет культурології
На факультеті із українськими студіями пов’язані шість професур та одна
кафедра, чиї навчальні курси входять до
складу однієї чи кількох магістерських
програм: «Європейські студії», «Соціокультурні студії», «Європейська культурна історія», «Літературознавство:
естетика – література – філософія»,
«Мови, комунікація та культури в Європі», «Культура та історія Центральної та Східної Європи».
Професура європейських студій
(«Europa-Studien») (проф. Тімм Байхельт). Українознавче спрямування
мали такі дослідницькі проекти професури: «Systemtransformation in Mittelund Osteuropa (Системне перетворення в
Центральній і Східній Європі)», де Україна виступає однією із досліджуваних
країн [42], та «Externe Demokratisierung
(Зовнішня демократизація)» (керівник
проектів – проф. Т. Байхельт) [17].
На кафедрі під науковим керівництвом проф. Байхельта підготовані до
захисту дисертації:
– Тобіаса Майера «Außen- und Sicherheitspolitik in postsowjetischen Transformationsstaaten: Der Fall Ukraine (Зовнішня політика та політика безпеки у
пострадянських країнах періоду трансформації: випадок України)»;

№2 (59) 2016

195

УКРАЇНА І СВІТ
– Зузанн Воршех «Die Herstellung
von Zivilgesellschaft: Wertediffusion und
soziales Handeln in Akteursnetzwerken
der Demokratieförderung am Beispiel der
Ukraine (Формування громадянського
суспільства: дифузія цінностей та соціальні дії в мережах-суб’єктах просування демократії на прикладі України)»;
– Ірини Солоненко «Oligarchs and
regime transformation: the case of Ukraine
(Олігархи і режим трансформації: випадок України)» [34].
Восени 2014 р. студенти та викладачі
кафедри відвідали з екскурсіями українські міста – Київ, Харків, Львів, у жовтні
2015 р. – Київ, Одесу, Дніпропетровськ
(екскурсія «Russen und Russischsprachige
in der Ukraine (Росіяни та російськомовне населення в Україні)»). Екскурсанти
зустрічались із громадськими та політичними діячами, відвідували навчальні
заклади, обговорювали питання національного будівництва в Україні, мовної
політики, стану реформ тощо [45].
У листопаді 2015 р. кафедра спільно з Німецьким товариством східноєвропейських досліджень (DGO) організувала міжнародну конференцію
«Ukraine’s historical and contemporary
interlockings: A transnational perspective
on transformations (Історичні та сучасні взаємозалежності України: транснаціональна перспектива у змінах)» [26].
У конференції взяли участь науковці з
України, Німеччини, Польщі, Швеції,
США, Росії, які виголосили доповіді,
присвячені Євромайдану як транснаціональному феномену, крос-кордонному
сприйняттю України в ЗМІ, транснаціоналізму як політичній перспективі
України, транснаціональним мережам
в українській історичній перспективі та
сьогоденні тощо.
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З-поміж навчальних курсів магістерської програми «Європейські студії»
(MES) (керівник – проф. Т. Байхельт)
України стосуються:
– семінар «Electoral Politics in new
European Democracies (Виборча політика
у нових європейських демократіях)» (зокрема, охоплює вибори в Україні) [15];
– лекції та семінари на тему «Die
sozio-ökonomischen Voraussetzungen für
die Transformationsprozesse in der Russischen Föderation, der Ukraine und in
Belarus. Analyse und Vergleich (Соціально-економічні умови для трансформаційних процесів в Російській Федерації,
Україні та Білорусії. Аналіз і порівняння)» (д-р Ганс Ґеорґ Вік і Деніс Фрідріх,
2014–2015 рр.) [49];
– семінар «Die EU und ihre östlichen
Nachbarn (ЄС і його східні сусіди)» (Аннеґрет Шнайдер, 2014–2015 рр.) [10];
– семінар «Transformation in der
Russischen Föderation, Belarus und in der
Ukraine – Sozio-ökonomische Modelle,
Akteure und Zivilgesellschaften (Трансформація у Російській Федерації, Україні та Білорусії – соціально-економічні
моделі, гравці і громадянське суспільство)» (д-р Ганс Ґеорґ Вік і Деніс Фрідріх,
2015–2016 рр.) [50];
– семінар «Die Ukraine in transnationalen Netzwerken (Україна в транснаціональних мережах)» (д-р З. Воршех,
2015–2016 рр.) [21].
Навчальні курси, спільні з магістерськими програмами «Соціокультурні
студії» і «Культура та історія Центральної та Східної Європи»:
– семінар «Ukraine, Russland, Krim:
der aktuelle Deutungskampf um die postsozialistische Neuordnung Osteuropas
(Україна, Росія, Крим: сучасне пояснення боротьби за постсоціалістичний
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новий порядок у Східній Європі)»
(проф. Т. Байхельт, 2014 р.) [43];
– семінар «Politik und Gesellschaft
in Russland von 1985 bis zur Gegenwart
(Політика і суспільство в Росії з 1985 р.
до сьогодення)» (д-р Я. Вільґос, 2014–
2015 рр.);
– семінар «Zwischen einheimischen
Bestrebungen und externen Interessen: Die
Ukraine im Jahr 2014 (Між внутрішніми зусиллями і зовнішніми інтересами:
Україна у 2014 році)» (проф. Т. Байхельт,
д-р Я. Вільґос, 2014–2015 рр.) [18];
– курс літньої школи «Postsozialistische Transformation und die Neuordnung Europas: Langzeitfolgen des Systemwechsels von 1989–91 (Постсоціалістична
трансформація та новий порядок Європи: довгострокові наслідки змін системи
з 1989–1991 рр.)» (д-р Я. Вільґос, 2015 р.);
– семінар «Begrenzte Staatlichkeit
in der Ostlichen Partnerschaft der EU.
Grunde, Mechanismen, Konsequenzen
(Обмежена державність у Східному
партнерстві ЄС. Причини, механізми, наслідки)» (проф. Т. Байхельт, д-р Я. Вільґос, 2016 р.) [20].
Лекційний курс, спільний із магістерськими програмами «Європейська
культурна історія» і «Культура та історія Центральної та Східної Європи», – «Mythen der Nationen: Erinnerung
an den Zweiten Weltkrieg im Ost- und
Mitteleuropa (Міфи націй. Пам‘ять про
Другу світову війну у Східній та Центрально-Східній Європі)» (д-р Ольга Куріло, 2014–2015 рр.) [30].
Семінари, спільні з магістерськими
програмами «Соціокультурні студії»,
«Мови, комунікація та культури в Європі» і «Культура та історія Центральної
та Східної Європи», – «Gender Politics
in Ukraine. Challenges of Europeanisation
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(Гендерна політика в Україні: виклики європеїзації)», «Feminism in Eastern
Europe between Global and Local (Фемінізм у Східній Європі між глобальним
та локальним)», «Masculinities and Men’s
Studies in Eastern Europe (Маскулінності та чоловічі студії у Східній Європі)»
(д-р Т. Марценюк, 2014 р.) [19].
Лекційний курс, спільний із магістерськими програмами «Європейська
культурна історія», «Соціокультурні студії» і «Культура та історія Центральної та Східної Європи», «Krise
und politisch-sozialer Wandel (Криза та
політично-соціальні зміни)» (д-р Амелі
Куттер, 2015 р.) висвітлює протести в
Україні 2013–2014 рр. та наступне протистояння Росії [28].
Професура новітньої історії Європи (колишня професура історії Східної Європи) (Professur für Europäische
Zeitgeschichte) (проф. Кляудіа Вебер)
2011 р. організувала польсько-німецько-українсько-чеський дослідницький
проект «Deutsche, Polen und Ukrainer
auf dem Erinnerungspfad erzwungener
Migrationen (Німці, поляки та українці
на шляху пам’яті вимушених міграцій)»
(керівник – д-р Беата Галіцка). Студенти
Університету опитували мешканців-переселенців селищ Пижани (нім. Пірене)
у Любуській землі (Польща) та Козаки (Золочівський р-н Львівської обл.),
досліджуючи пам‘ять про примусову
міграцію німців, поляків та українців.
Результатом проекту стала, зокрема, публікація статей і книг, спогадів свідків і
їхніх біографій, організація пересувної
виставки у Польщі і Франкфурті-наОдері 2012 р. [35].
2012 р. у рамках Східноєвропейського колоквіуму кафедри було представлено доповіді Наталії Головецької
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(Франкфурт-на-Одері) «Die ukrainische
Sprache im historischen Kontext vom Ende
des 18. bis Anfang des 20. Jahrhunderts
(Українська мова в історичному контексті з кінця XVIII до початку ХХ
століття)» [32]; 2014 р. – Анни Гайль
(Франкфурт-на-Одері) «Zürichtal – eine
Schweizer Kolonie auf der Krim (Цюріхталь – швейцарська колонія в Криму)»
і Марії Альберс (Франкфурт-на-Одері)
«Nestor Machno im polnischen Exil (Нестор Махно у вигнанні в Польщі)» [31];
2015 р. – журналістки із Ляйпциґа Єнніфер Штанґе «Ukraine-Bereichterstattung
in den Medien (Висвітлення України у
ЗМІ)» [27].
Серед дослідницьких проектів професури історію України охопив проект
2008–2011 рр. «Die Russische Revolution
und die Juden im Spiegel des Russischen
Berlin 1917–1940 (Російська революція
та євреї у дзеркалі російського Берліна
1917–1940 рр.)» (стосувався, зокрема, єврейських погромів в Україні) [11].
У рамках магістерської програми «Європейська культурна історія»
(MEK) (керівник – проф. К. Вебер) українознавчу тематику охоплюють такі навчальні курси:
– семінар «Deutsche, Polen und Ukrainer auf dem Erinnerungspfad erzwungener
Migrationen (Німці, поляки та українці
на шляху пам’яті вимушених міграцій)»
(д-р Б. Галіцка, 2011 р.) [13];
– «Das Kiewer Reich im europäischen
Kontext (Київська держава в європейському контексті)» (Конрад Чепе, 2011–
2012 рр.) [2];
– «Galizien im 19. und 20. Jahrhundert.
Eine multiethnische Region im Prozess der
«Entmischung» (Галичина у ХІХ і ХХ ст.
Мультиетнічний регіон у процесі «розпаду»)» (д-р Б. Галіцка, 2012–2013 рр.) [23];
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– «Borderlands in Modern Literature
of East Central Europe (Прикордоння в
сучасній літературі Центрально-Східної Європи)» (д-р Б. Галіцка, 2013–
2014 рр.) [1].
Решта навчальних курсів спільні з
іншими магістерськими програмами
(див. програму «Європейські студії» і
далі – «Літературознавство: естетика –
література – філософія»).
Професуру літературознавства
Східної Європи (Professur Literaturwissenschaft/Osteuropa) очолює проф. Аннетте Верберґер. У межах семінарів з
літературознавства українознавчої тематики стосувалися:
– семінар 2009 р. «Kulturräume
Russlands: Die Krim (Культурні регіони
Росії: Крим)» [38];
– семінар 2010 р. «Ukraine im aktuellen
Mediendiskurs (Україна в поточному
дискурсі ЗМІ)» [39];
– лекційний курс 2013–2014 pp.
д-ра Андрія Портнова «Ukraine between
’Central Europe‘ and‚ the Russian world‘
(Україна між «Центральною Європою»
та «Русскім міром»)» [47].
У рамках професури діє магістерська програма «Літературознавство:
естетика – література – філософія»,
де проф. Євгенія Волощук провадила
семінари: «Die ukrainische Welt in der
deutschsprachigen Literatur von R. M. Rilke bis Katja Petrowskaja (Український
світ у німецькомовній літературі від
Р. М. Рільке до Каті Петровської)»
(2015–2016 рр.) [21] та «Die Ukraine
und Russland in der deutschsprachigen
Reiseliteratur (Україна і Росія в німецькомовній
подорожній
літературі)»
(2016 р.) [20]. Перший семінар є спільний також з магістерськими програмами «Європейська культурна історія»,
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«Соціокультурні студії» і «Культура та
історія Центральної та Східної Європи», другий – з програмою «Європейська культурна історія».
2007 р. Катерина Стецевич розпочала
тут
габілітаційну
роботу
«Literaturvermittlung in der Ukraine nach
1991: Presse – Akteure – Formen – Markt
(Підтримка літератури в Україні після
1991 р.: Преса – дійові особи – форми –
ринок)» [29]. У 2013–2016 рр. д-р Марія
Смишляєва під керівництвом проф. Аннетте Верберґер підготувала габілітацію
«Konkurrierende literarische Erinnerungen
an den Holocaust in der Ukraine (Конкуруючі літературні спогади про Голокост
в Україні)» [24].
При молодшій професурі порівняльної культурної та соціальної антропології пізньомодерних суспільств
(Juniorprofessur für Vergleichende Kulturund Sozialanthropologie spätmoderner
Gesellschaften) (проф. Аніка Кайнц) діє
магістерська програма «Соціокультурні студії» (MASS). Програма поєднує
підходи соціальних наук та культурології, які аналізують соціальні практики та
суспільства під призмою їхніх культур
та культурні феномени, що набули соціальної форми. З-поміж курсів, які викладають студентам цієї магістерської
програми, з тематикою українських студій пов’язані семінари д-ра З. Воршех
«With a little help from my friends? Die
ukrainische Diaspora im Euromaidan. Ein
netzwerkanalytisches Forschungsseminar
(З невеликою допомогою моїх друзів?
Українська діаспора на Євромайдані.
Дослідницький аналітичний семінар)»
(2015 р.) і «Die Ukraine in transnationalen
Netzwerken (Україна в транснаціональних мережах)» (2015–2016 рр.) [21].
Обидва семінари включені також до
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магістерської програми «Культура та історія Центральної та Східної Європи».
Решта навчальних курсів є спільними з
магістерськими програмами «Європейські студії», «Європейська культурна
історія» і «Літературознавство: естетика – література – філософія» (див. вище).
Молодша професура слововживання та прикладної лінгвістики
(Juniorprofessur
für
Sprachgebrauch
und Angewandte Sprachwissenschaft)
(проф. Ніколє Ріхтер). При професурі діє
магістерська програма «Мови, комунікація та культури в Європі» (MAKS)
(до 2014/2015 р. – «Студії міжкультурної
комунікації» (MICS)), скерована на вивчення комунікаційних контекстів щоденного життя, інституцій, ЗМІ, політики та дискурсивних форм у різних мовах
та мовних варіаціях. Українській тематиці магістерської програми присвячений семінар д-ра Ігоря Панасюка (2015–
2016 рр.) «Einführung in die moderne
ukrainische Übersetzungswissenschaft: Zur
Entwicklung von kognitiven Fähigkeiten
und Fertigkeiten der Kunst des Übersetzens
(Вступ до сучасного українського перекладознавства: щодо розвитку пізнавальних здібностей і навичок мистецтва
перекладу)» [21]. Семінари Т. Марценюк
є спільними курсами з програмами «Європейські студії», «Соціокультурні студії», «Культура та історія Центральної
та Східної Європи» (див. вище).
Професура культури та історії Центральної та Східної Європи (Professur
für Kultur und Geschichte Mittel- und
Osteuropas) (проф. Вернер Бенеке). Навчальні курси, які стосуються України,
читаються тут у рамках магістерської
програми «Культура та історія Центральної та Східної Європи» (KGMOE).
Навчальні курси цієї магістерської
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програми пов’язані з українознавством
(див. вище).
Кафедра слововживання та терапевтичної комунікації (Sprachgebrauch
und Therapeutische Kommunikation) (завідувач – проф. Гартмут Шрьодер). У
2010–2012 рр. на кафедрі була підготована докторська дисертація Миколи Кулеби «Reformation of the institutional system
for children-orphans in Ukraine (Реформування інституційної системи опіки над
дітьми-сиротами в Україні)» [36]. Семінарські заняття, які стосувались України,
проводили на кафедрі проф. Ґеорґе Ґуту та
приват-доцент д-р Ігор Панасюк: 2012 р.
«Grenzgängerische Interkulturalität in der
Bukowina (Крос-кордонний інтеркультуралізм на Буковині)» (проф. Ґуту) [40] і
2015–2016 рр. «Einführung in die moderne
ukrainische Übersetzungswissenschaft: Zur
Entwicklung von kognitiven Fähigkeiten
und Fertigkeiten der Kunst des Übersetzens
(Вступ до сучасного українського перекладознавства: до розвитку пізнавальних
здібностей і навичок мистецтва перекладу)» (д-р Панасюк) [48].
Факультет економічних наук
Кафедра ділового адміністрування, зокрема оподаткування та аудиту
бізнесу (Lehrstuhl für ABWL, insb. Betriebswirtschaftliche Steuerlehre und Wirtschaftsprüfung) (завідувач – проф. Штефан Кудерт). З 1999 р. проф. Кудерт
очолює проект «Forschungsfragen zur
Internationalen Steuerlehre (Дослідницькі питання міжнародного оподаткування)» [22], частиною якого стали проекти:
– дослідницький (2003–2006 рр.)
«Rechtliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen für Investitionen in der Ukraine (Правові та економічні передумови
для інвестицій в Україні)» (керівник –
проф. Ш. Кудерт);
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– дисертаційний (2004–2006 рр.)
«Steuerliche Rechtsformwahl bei Investitionen deutscher Unternehmen in der Ukraine (Вибір податкової правової форми в
інвестиціях німецьких компаній в Україні)» Сергія Ніколайчука (науковий керівник – проф. Ш. Кудерт).
Підсумком проекту стала колективна
монографія 2006 р. «Wirtschaftsstandort
Ukraine: Rechtliche und wirtschaftliche
Rahmenbedingungen für ausländische Investoren (Економічне місце розташування України: правові та економічні умови
для іноземних інвесторів)» за редакцією
проф. Кудерта. України також частково
торкалася дисертація Роберта Штрауха
(науковий керівник – проф. Ш. Кудерт)
«Sachausschüttungen im Gesellschafts-,
Handels- und Steuerrecht (Розподіл коштів у корпоративному, торговому та
податковому праві)», підготована у
2005–2008 рр. [37].
На кафедрі фінансів та теорії
ринку капіталу (Lehrstuhl für Finanzwirtschaft und Kapitalmarkttheorie der
Wirtschaftswissenschaftlichen)
(завідувач – проф. Звен Гаусманн) 2010 р. була
захищена докторська дисертація Володимира Передерія «Insolvenzprognose für
ukrainische, deutsche sowie nordamerikanische Unternehmen (Прогнозування банкрутства для українських, німецьких та
північноамериканських компаній)» [14].
Юридичний факультет
До кола наукових інтересів юридичного факультету Європейського
університету Віадріна у Франкфуртіна-Одері входить вивчення ситуації з
дотримання прав людини в Україні [33],
українського інвестиційного і податкового законодавства і судової системи [4].
Інтернет-сторінка факультету містить посилання на законодавчі бази
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даних та бібліографію юридичної літератури [9], професійні асоціації українських юристів та юридичні фірми [5],
органи влади України [6], юридичні
часописи та видавництва в Україні [8],
юридичні факультети університетів [7].
Тут же розміщені посилання на документи міжнародних та українських організацій, де висвітлено ситуацію з дотримання прав людини в Україні, українські
правові акти й органи влади, які мають
забезпечувати дотримання прав людини [25].
Кафедра публічного права, зокрема міжнародного, європейського та
іноземного конституційного права
(Lehrstuhl für Öffentliches Recht, insb.
Völkerrecht, Europarecht und ausländisches Verfassungsrecht) (завідувач –
проф. Вольфф Гайнтшель фон Гайнеґґ)
у 2014–2015 рр. проводила семінарські
заняття на тему «Ukraine, Syrien, Irak:
Ohnmacht des Völkerrechts? (Україна,
Сирія, Ірак: безсилля міжнародного
права?)» (проф. Вольфф Гайнтшель фон
Гайнеґґ) [16].
* * *
Студентам з України у межах програми «Das Ukraine-Programm (Українська програма)» Університет пропонує
для проходження магістерських студій
стипендію МЗС Німеччини (надається
через Німецьку службу академічних обмінів (ДААД)) [3].
З 2015 р. у серпні–вересні Університет проводить для студентів і молодих науковців з України та Німеччини двотижневу Українську літню
школу «Viadrinicum» (науковий керівник – проф. Олександр Вьолль, розробники концепції та організатори – Ш. Генкель і З. Воршех) [46]. «Viadrinicum»
спрямована на висвітлення поточної
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ситуації в Україні та її історичного розвитку. Цільовою аудиторією літньої
школи є студенти і молоді науковці з
різних дисциплін, зацікавлені у глибшому вивченні України, її мови, історії, політики і культури. Перша літня
школа «Viadrinicum» 2015 р. була присвячена темі «Interdisciplinary Ukrainian
Studies: Politics, Civil Society, and the Arts
(Інтердисциплінарні українські студії:
політика, громадянське суспільство і
мистецтво)». «Viadrinicum» 2016 р. відбудеться під назвою «ReThinking Europe.
Pan-European Challenges in Ukrainian
Perspectives (Переосмислення Європи.
Пан’європейські виклики в українській
перспективі)».
Отже,
дослідницько-дидактична
тематика українознавчих студій Європейського університету Віадріна має
насамперед історичне і культурно-соціальне спрямування, меншою мірою –
правове та економічне. Навчальні курси,
пов’язані з українознавством, входять
до складу шести магістерських програм
факультету культурології. Окрім курсів,
на всіх трьох факультетах Університету
українські студії знаходяться у центрі
уваги докторських і габілітаційних робіт, конференцій та окремих колоквіумних доповідей, навчальних екскурсій
до України. Пріоритет надається актуальним для українського сьогодення
напрямкам, пов’язаним із вивченням
трансформаційних процесів в Україні
та перспективами її історичного розвитку, співробітництвом з ЄС, гендерною
політикою, регіональним розвитком, в
історичному вимірі – з досвідом революцій початку минулого століття та Другої
світової війни. У діяльності Університету широко задіяні студенти та науковці з
України.
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T. Shevchenko
Ukrainian Studies at the European University Viadrina Frankfurt (Oder):
Present Situation
Abstract
The end of the 20th – beginning of the 21st century is distinguished with significant changes
in Ukrainian Studies in the German academic world. One of the German universities which now
actively develops Ukrainian Studies is the European University Viadrina Frankfurt (Oder) (Federal
State Brandenburg). Although the academic priorities of the University are Poland-oriented, the
number of its units, involved in Ukrainian Studies, ranks second to Ludwig Maximilians University
of Munich. The University Viadrina, founded in 1991, is a successor of the Brandenburgian University
of Frankfurt, founded in 1506 and relocated to Breslau (Wrocław) in 1811. Today Viadrina has a
social and humanitarian specialization and three faculties: Social and Cultural Sciences, Business
Administration and Economics, and Law. In 2014, Professor of the University of Greifswald Alexander
Wöll, the Head of the German Association of Ukrainists, was elected the President of the University. Six
Professors and one Chair of the Social and Cultural Sciences Faculty are involved in Ukrainian Studies.
Ukrainian Studies courses are included in one or several Master programs managed by the heads
of these professorships. They are «European Studies», «Sociocultural studies», «European Cultural
History», «Literary studies: Aesthetics – Literature – Philosophy», «Languages, Communication and
Culture in Europe», «Culture and History of Central and Eastern Europe». Two Chairs of the Business
Administration and Economics Faculty deal with Ukrainian Studies. The Faculty of Law is interested in
studying the situation of human rights in Ukraine, Ukrainian investment and tax laws, judicial system.
Scholarships from the Federal Foreign Office are offered to the students from Ukraine for their Master
studies. Since 2015, the University organizes the Ukrainian Summer School «Viadrinicum» (supervisor
is Prof. Alexander Wöll). Students and scholars from Ukraine are involved extensively in educational
and research activities of the University.
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ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАДСЬКИХ
ЖІНОЧИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У КАНАДІ (1918–1939 РР.)
Олеся ДЗИРА
аспірантка НДІУ
Анотація. У статті проаналізовано та систематизовано інформацію про громадську
активність українок у діаспорі Канади у міжвоєнний період, охарактеризовано їхню участь
у ліберальному, консервативному, націоналістичному, комуністичному рухах та створення
власних товариств.
Ключові слова: українська діаспора Канади, жіночі громадські організації, ліберали, консерватори, націоналісти, комуністи.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УКРАИНСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ЖЕНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В КАНАДЕ (1918–1939 ГГ.)
Олеся ДЗЫРА
аспирантка НИИУ
Аннотация. В статье проанализирована и систематизирована информация об общественной активности украинок в диаспоре Канады в межвоенный период, охарактеризовано
их участие в либеральном, консервативном, националистическом, коммунистическом движениях и создание собственных объединений.
Ключевые слова: украинская диаспора Канады, женские общественные организации,
либералы, консерваторы, националисты, коммунисты.

ACTIVITY OF UKRAINIAN PUBLIC
WOMEN’S ORGANIZATIONS IN CANADA (1918–1939)
Olesia DZYRA
post-graduate student of RIUS
Annotation. The article analyzes and systematizes information about the social activity of Ukrainian women in the Diaspora of Canada in the interwar period, characterizes their participation in
liberal, conservative, nationalist, communist movements and creation of their own unions.
Key words: Ukrainian Diaspora in Canada, women’s public organizations, liberals, conservatives,
nationalists, communists.
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Невід’ємною складовою розвитку
суспільно-політичних рухів в українській діаспорі Канади став жіночий
сегмент. Тому, говорячи про громадське життя українських переселенців,
варто вказувати й на роль українок у
ньому. Переважна більшість наукових
досліджень з обраної теми стосується
діяльності якогось одного товариства.
У представленій статті напрями роботи жіночих товариств у Канаді розглядаються в сукупності, з вказівкою на
їх спільні та відмінні риси. Така порівняльна характеристика необхідна для
повноти бачення всієї картини громадського життя українок у Канаді. Отже,
робота окремих жіночих організацій
вивчалась детально і оформлювалась
у книгах на честь їхніх ювілеїв. Так, заснування товариств, сфери діяльності,
пам’ятні дати, визначні постаті ліберальних жіночих громадських об’єднань
висвітлені у «Ювілейній книжці Союзу
українок Канади з нагоди 10-літнього
існування 1926–1936» [19], «Ювілейній
книзі з нагоди 30-літньої діяльности жіночого товариства при катедрі св. Івана
в Едмонтоні: історія відділу Союзу українок Канади. 1926–1956» [18] та у дослідженні голови Союзу українок Канади
Н. Когуської [7], націоналістичних – у
збірнику «На службі рідного народу:
ювілейний збірник Організації українок
Канади ім. Ольги Басараб у 25-річчя від
заснування (1930–1955)» [11]. Коротку
характеристику пронаціональних жіночих організацій з аналізом основних
подій у їхній історії зробив М. Марунчак [10]. Важливість ролі українок у комуністичному русі Канади обґрунтовано
у статті М. Юкаса [20].
Мета
дослідження:
визначити
роль українських жіночих товариств у
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громадському житті Канади у міжвоєнний період.
Відповідно до мети поставлено такі
завдання: класифікувати українські жіночі громадські об’єднання в Канаді
1918–1939 рр., визначити напрями їх діяльності та місце серед чоловічих організацій діаспори.
Українські переселенці першої хвилі
еміграції у Канаді відчули на собі асиміляторський тиск з боку місцевого населення, його небажання допустити новоприбулих навіть до локальних важелів
влади чи впливу на суспільство. Українська громада, виходячи з власного досвіду і пристосовуючись до нових реалій,
змушена була шукати відповідні форми
свого існування та організації. Як зазначають Ю. Макар та С. Федуняк, найбільш придатною формою виявилось
громадське самоврядування, що проявлялось у створенні різних товариств,
об’єднань [9, с. 51–58]. Невід’ємним елементом громадського життя в діаспорі
Канади у міжвоєнний період стала діяльність українських жіночих товариств.
Перші жіночі організації, так звані
сестринства, створювались на початку
ХХ ст. при церковних парафіях і мали
релігійний характер. Пізніше жіноче
товариство культурно-просвітницького спрямування зустрічаємо при Українському народному домі у Вінніпегу,
активними діячами якого були М. Боянівська (голова), М. Жеребко, Е. Демчук, Н. Ферлей, Е. Гикава, Ю. Угринюк,
О. Арсенич, Ф. Негрич та ін. Воно діяло
з 1916 р. по 1926 р. Починають виникати
локальні жіночі організації, що займались харитативною діяльністю.
1923 р. при Народному домі в Саскатуні постає жіноче товариство ім. О. Кобилянської, яке очолювала Х. Кононенко.
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Саме ця організація з гуртком студенток
«Могилянки» при Інституті ім. П. Могили стає ініціатором об’єднання вже окремо існуючих товариств в одне. Для цього
було створено Тимчасовий комітет жіночої секції з С. Стечишин, М. Мадюк,
Т. Кройтер, М. Гринюк, Д. Яндою та ін. У
1926 р. на з’їзді зазначених товариств, у
якому брали участь також «Доньки України», товариства Лесі Українки, Г. Барвінок та ін., було утворено Союз українок
Канади (далі – СУК) [13, с. 189–193]. Це
об’єднання ліберального спрямування,
що вже займалося суспільно-політичною діяльністю.
Його члени через рік увійшли до Союзу українців самостійників як окрема
ланка, зберігаючи свій статут і право
обирання проводу. Вони підтримували
ідеологію Союзу, що стояв на демократичних принципах; підтримував представництво Української Народної Республіки в екзилі, а в канадській політиці
був прихильником Ліберальної партії;
прагнув об’єднати всіх канадців українського походження на базі канадського
громадянства; зберегти й підтримати
українську мову і культуру в Канаді;
підняти статус канадських українців
у суспільній, економічній і політичній
сферах життя країни [21, с. 13]; в конфесійному відношенні схилявся до православної віри. Першу управу СУК склали:
О. Свистун (голова до 1927 р.), С. Стечишин, Г. Романич, М. Мадюк, О. Савчук,
Д. Янда. Центральне управління організації розташовувалось у Вінніпезі, а
з 1934 р. – в Едмонтоні. Головою Союзу
до 1934 р. була С. Стечишин [13, с. 193].
Очолювали Союз в різні періоди до Другої світової війни, крім уже згаданих,
О. Свистун, Д. Янда, М. Ткачук, А. Рурик.

Українознавство

СУК на початку своєї діяльності став
активно займатись вихованням молодого покоління в проукраїнському дусі,
роботою в рідних та недільних школах,
матеріальною підтримкою народних
установ, веденням сторінки в офіційному органі Союзу українців самостійників – «Українському голосі» [19]. До
«Українського голосу» СУК подавав
статті про події і зміни в житті товариства, результати з’їздів, поради щодо
самоосвіти, виховання дітей, збереження здоров’я, історію України, біографії
письменниць та ін. [18, с. 104]. Редакційний комітет склали С. Стечишин та
Л. Слюзар.
Членкині допомагали при організації рідної та недільної шкіл, театральних вистав, концертів, співпрацювали
з аматорсько-співацькими гуртками. З
нагоди храмових свят, Різдва, Великодня готували святкові вечері, прикрашали храми. Відзначали дні на честь відомих українських письменниць, зокрема
О. Кобилянської, Лесі Українки, Н. Кобринської та ін. [14, с. 3]. Завдяки СУК у
Канаді вперше в 1928 р. було відзначено
День матері та Свято книжки.
Ліберальне жіноче товариство збирало кошти на потреби Української
православної церкви у Канаді шляхом
проведення ярмарків, святкових громадських обідів, чаювань, вечірок, пікніків,
вистав. Проводилась так звана коляда
на церкву і рідні школи. Задля збереження традицій українського побуту
товариство проводило уроки писанкарства та вишивки. А для збереження національної пам’яті переселенців члени
СУК організовували виступи, промови на історичні, політичні, літературні,
господарські теми під час концертів,
зборів тощо. При відділах Союзу діяли
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бібліотеки [18, с. 49, 56–57]. Провід СУК
прагнув піднести рівень господарських
знань, необхідних для життя в нових
умовах у діаспорі. Для цього на з’їзді у
1931 р. було вирішено започаткувати
господарські курси для жінок. Такий
тритижневий курс пройшов у березні
1932 р. при Інституті ім. П. Могили, в
ньому взяли участь членкині товариства. У 1939 р. ними були видані 4 кулінарні книги [7, с. 57–58].
Як зазначалося, СУК звернув свою
увагу на місце молоді в громадському
житті діаспори. У 1927 р. він прийняв
ухвалу про організацію товариств молоді під керівництвом жіночих організацій. Було складено статут і програму
майбутніх товариств. Коли мережа організацій молоді стала поширюватись,
у 1931 р. провід над молоддю перебрав Союз українців самостійників [10,
с. 85–86, 92–93]. Відділи Союзу української молоді Канади існували при кожному відділі СУК. У 1927 р. члени Союзу
українок Канади включились у роботу
Комітету допомоги українським жертвам повені в Галичині. У 1930 р. Союз
долучився до акції СУС при створенні
Центрального протестаційного комітету й написання відозви до українців
діаспори з закликами виступати проти
більшовицького терору на Україні. Текст
відозви опубліковано в «Українському
голосі» в січні 1930 р., де також подано
правила скликання віч, написання протестаційних телеграм для інших організацій діаспори [7, с. 64, 66]. У 1931 р. СУК
видав протестаційні листівки з приводу
політики пацифікації у Польщі й розіслав їх по англійських громадських організаціях [16, с. 141]. У 1933 р. з ініціативи
Альбертської провінційної екзекутиви
СУК подано до Локальної жіночої ради
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в Канаді 4 резолюції й меморандум у
справі штучного голоду в Україні, а потім і до Канадської національної жіночої
ради. Вони були схвалені на річних зборах ради й переслані до Міжнародної жіночої ради, яка, у свою чергу, розіслала
їх по своїх відділеннях у 30 країнах світу.
В результаті нею було сформульовано
одну резолюцію з проханням допомогти
голодуючим в Україні й переслано її до
Ліги Націй [18, с. 82, 216]. Ця акція показала солідарність українок у Канаді із
співвітчизниками і участь у вирішенні
суспільно-політичних проблем жінок
нарівні з чоловіками.
Союз українок Канади також підтримував зв’язки з тотожними міжнародними й українськими організаціями.
У 1929 р. і 1933 р. СУК допоміг матеріально українському жіноцтву Галичини
вислати делегацію на збори Інтернаціональної жіночої ради, а в 1938 р. видав
протест проти бажання польського уряду закрити Союз українок Галичини. У
1932 і 1935 рр. членами товариства було
відвідано конгрес Союзу українок Америки. З 1939 р. СУК входить до Канадійської жіночої ради [16, с. 141–143].
Якщо говорити про діяльність Союзу в напрямку об’єднання жіночих
ліберальних товариств у світі, то варто
згадати, як у 1934 р. у Станіславі відбувся жіночий конгрес на честь 50-літнього
ювілею заснування першого жіночого
товариства Галичини за участю Союзу
українок Канади. На конгресі було прийнято рішення створити Всесвітній союз
українок з метою пропагувати українське питання на міжнародному рівні [16,
с. 142], представляти інтереси українського народу перед світовою громадськістю, захищати права жінок у чоловічому світі.
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У жовтні 1937 р. у Львові відбулися
наради представниць українських громадських організацій Галичини, Волині,
політичної еміграції зі Східної України, США. На цих зборах було створено
Всесвітній союз українок. До Союзу приєдналися жіночі товариства Закарпаття,
Буковини, Канади, Варшави та Чехословаччини. Головну раду об’єднання
очолили почесний голова С. Русова й
голова М. Рудницька. З початком Другої
світової війни Союз припинив своє існування [15, с. 207]. В рамках домініону
у червні 1939 р. СУК було включено до
Канадської національної жіночої ради,
впливової організації, що репрезентувала канадських жінок у світі. Раніше за цю
подію місцеві та провінційні відділи Союзу вступали до місцевих та провінційних рад жінок [7, с. 76–77, 90], що вказує на роль українських жінок не лише
як представниць діаспори, але й канадських громадянок.
Об’єднувались українки Канади
також під націоналістичними гаслами. Початком їх організаційного життя
стали жіночі та дівочі відділи Української стрілецької громади (товариства
колишніх українських військових), які
здобули статутно-правове оформлення на ІІІ крайовому з’їзді УСГ у січні
1931 р. («Стрілецькі вісті», 1931, ч. 3,
с. 9). Жінки та дівчата брали участь у
нарадах УСГ. Джерелом цього є книга
протоколів гуртка 1929–1930 рр. 30 листопада 1930 р. вони разом з «Канадійським українським жіноцтвом» з Вінніпега провели протестаційне віче проти
польського терору на Західній Україні «і
врадили ... видавати гроші … до «Української військової організації» на закупно
зброї й амуніції проти ляхів» («Канадійський фермер», 3 грудня 1930 р.).

Українознавство

У 1932 р., коли було створено націоналістичну організацію «Українське
національне об’єднання», при ньому
виникає Організація українок Канади
ім. О. Басараб1 (далі – ОУК). УСГ та Українське національне об’єднання стояли на
засадах українського націоналізму, підтримували зв’язки з ОУН і ставили своїм
завданням не тільки об’єднати колишніх
«стрільців», а й поширювати українську
національну ідею серед громадськості
Канади, допомагати визвольному рухові
на теренах України, воєнним інвалідам,
жертвам політичних репресій. Для цього
ними було створено спеціальні комітети,
фонди зі збору коштів, активну роль у
яких відіграли жінки. Ще одним напрямом їхньої діяльності стала боротьба з
комунізмом і радянською пропагандою.
Націоналістичні організації виступали
проти релігійних суперечностей і стояли
за свободу вибору конфесії.
За словами голови СУК з 1949 р.
І. Книш, «в міру того, як більшало число
членок-прихильниць «Української стрілецької громади», як почали з них творитися дівочі й жіночі відділи УСГ, а ще
більше після того, коли при новоствореній організації «Українське національне
об’єднання» стали гуртуватися Жіночі
товариства ім. О. Басараб, виявилась
пекуча потреба створити організаційну надбудову для жіночих організаційних починів … В половині 1934 року
настав час, коли вже не можна було довше відкладати тієї справи і під впливом
1
Ольга Басараб (1889–1924) – українська громадська діячка, організатор першої чоти жіночого
легіону УСС у Львові, член управи Українського
жіночого союзу у Відні, член Головної управи філії
Союзу українок у Львові, зв’язківець полковника
Є. Коновальця, член УВО. За приналежність до
УВО заарештована і замордована польською поліцією.
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зібраного на 1-й крайовій конференції
УНО жіноцтва в Саскатуні, дня 28 липня 1934 р., схвалено низку резолюцій, що
стали вихідною базою для дальшої організаційної діяльності жіноцтва», створено Центральну управу ОУК, уніфіковано товариство та складено спільний
статут, що прийняли філії ОУК на своїх
зборах [6, с. 44, 47]. Статут визначив ціль
товариства: «… організаційно з’єднати
українок Канади з метою взаємного самовиховання, як діяльних громадянок цього краю та відданих членів українського
народу, готових всіляко допомагати визволитись з-під чужого панування» [4,
с. 70]. Нову секцію жіночих товариств
очолювали спочатку і чоловіки, і жінки: С. Бубнюк, К. Кравс, А. Павличенко,
С. Романюк та І. Гуляй і М. Погорецький.
Двоє останніх були тимчасовими представниками УНО, бо нова секція ще не
мала свого статуту, а опорою для неї
стала крайова екзекутива УНО. Перше
жіноче центральне управління складали видатні діячки цього руху, такі як
А. Павличенко (голова), А. Українець,
С. Бубнюк, А. Романів, Ф. Коссар. Вони
домагалися самостійності секції жіноцтва і вже восени 1934 р. перейменували себе на Організацію українок Канади
ім. О. Басараб. За п’ять років інтенсивної
роботи ОУК нараховувала 33 відділи в
шести провінціях Канади [10, с. 87–88].
Жінки висвітлювали свою діяльність і
головні події в націоналістичному таборі
на власній сторінці в офіційному органі
УНО – «Новому шляху». Її редакторами
у міжвоєнний період були А. ГрещукПавличенко та Р. Древняк-Ковальська.
Члени ОУК займались економічними та культурно-просвітницькими питаннями в діаспорі. Вони організовували
аматорські гуртки, ставили театральні
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вистави, утворювали хори, танцювальні
групи, вечірні й суботні школи, святкували День матері і дні пам’яті Н. Кобринської, Лесі Українки та О. Басараб. Все це
робилося для того, щоб запобігти асиміляції українців, у яких громадянська
приналежність витісняла етнокультурну, і підтримувати в них почуття гордості за своє походження та запал боротьби
за своє майбутнє.
Одним із напрямів діяльності ОУК,
як і СУК, була підтримка чоловічого
складу націоналістичних об’єднань. Про
це згадує Ю. Бідочка, член УСГ: «Просто
неоціненну допомогу дістали ми від нашого Жіночого Відділу при Гуртку УСГ.
Моя дружина належала до нього і я кожного дня був свідком, як віддано вони всі
працювали. Зорганізували кухню, щоб
нагодувати стрільців, варили, роздобували харчі» [1, с. 210]. Членкині ОУК активно займались допомоговими акціями
УНО і збирали кошти для політичних
в’язнів, військових інвалідів, на Визвольний фонд, рідну школу [6, с. 50]. Це і було
визначено у 2-х постановах статуту, доповненого на крайовій конференції ОУК
28 червня 1937 р.: «1. ІІ. Розділ. Завдання
ОУК: точка г) несення помочі українському націоналістичному Рухові, точка е) творення підвідділів Українського
Червоного Хреста. 2. ІІІ. Розділ. Засоби:
поширення ідеї Визвольного Фонду, влаштування підприємств і переводження
збірок на ту ціль, плекання культу героїв
і героїнь української нації, поборювання
шкідницьких і розкладових ідей». Жінки разом з УНО збирали гроші на Карпатську Україну («Новий шлях», 3 квітня
1939 р.) і долучились до протестних віч у
зв’язку з її окупацією [4, с. 70, 80].
Окрім допомогової діяльності, ОУК
долучилась до акцій націоналістичних
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організацій у Канаді. Один показовий випадок описав у своїх спогадах М. Шарик.
Це було у період, коли комуністи звинуватили у смерті Є. Коновальця самих націоналістів. 3 червня 1938 р. вони хотіли
провести з цього приводу віче, промовцем на якому мав бути І. Бойчук, член
ЦК Комуністичної партії Канади, котрий
планував «виголосить доклад, у якому докаже, що полковника Коновальця замордували самі українські націоналісти, які
стоять на службі німецьких капіталістів».
Але промову так і не було виголошено через присутність українських націоналістів на цих зборах, які закінчилися бійкою.
До цього віча долучились і членкині Організації українок Канади ім. О. Басараб з
їх головою О. Заєць: «І ось коли ситуація
для чоловіків ставала гаряча … наші жінки ОУК зайняли передові «становища»,
вийшли перед своїх чоловіків … сипнули
розпаленим і окровавленим комуністам
сіллю у вічі, яку їм вдалося дістати з буфету … а чоловіки тим часом викінчили решту. З цього приводу відбувся навіть суд
між двома організаціями, і націоналісти
були змушені відшкодувати збитки через
погром» [17, с. 153–159, 161, 170].
ОУК підтримувала зв’язки з Союзом
українок у Галичині. У 1937 р. члени товариства організували маніфестаційне
віче проти польської сваволі й закриття
польською владою Союзу українок, хоч
останній за ідеологічним спрямуванням
був ліберальним. Також ОУК налагоджувала контакти з американськими націоналістами й відсилала своїх делегаток
на з’їзд «Українського золотого хреста»
у вересні 1938 р. і з’їзд Організації державного відродження України влітку
1939 р. [4, с. 73–74].
Перед Другою світовою війною Українське національне об’єднання мало

Українознавство

понад 50 відділів у Канаді, УСГ – 19,
ОУК – 33, МУН – 38 [10, с. 69].
Ще однією течією в суспільно-політичному житті діаспори у міжвоєнний
період став консервативний рух разом з
об’єднанням «Січ», що переросло у Союз
гетьманців державників (далі – СГД).
СГД сповідував монархічні ідеї, у сфері
політики тяжів до консервативної партії
та вважав визнання єдиного постійного
глави держави запорукою припинення
політичного хаосу серед українців. Він
мав на меті відновити на батьківщині
Українську гетьманську державу. Керівні інструкції організація отримувала від
штабу П. Скоропадського у Берліні [12,
с. 224]. «Січі» в Канаді формувались за
тим же принципом, що і галицькі «Січі»,
з яких вийшли УСС. Була це напіввійськова організація, її члени дотримувались військової дисципліни, носили
однострої, брали участь у канадських
військових маневрах, мали свої літаки
та льотні відділи. Канадська організація січових стрільців мала також жіночі
відділи і свій Червоний Хрест, де члени
жіночих відділів проходили «вишкіл»,
працюючи там як медсестри. Гетьманці
видавали свій друкований орган «Пробій», пізніше – «Канадійську Січ» [2,
с. 280]. У 1925 р. жіночий комітет видав
відозву «До українського жіноцтва» із
закликом створювати жіночі відділи при
гетьманському об’єднанні [10, с. 60, 62].
Цей рух не набув великої популярності
в діаспорі Канади порівняно з ліберальним та націоналістичним, тому участь
жінок у ньому була незначною.
Завданням жіночих організацій пронаціонального блоку було піднесення
національної свідомості, виховання
молоді, покращення рівня освіти в діаспорі, збагачення культурного життя в
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еміграції шляхом постановки вистав,
проведення концертів, виступів хорів,
збереження народних традицій, звичаїв,
відзначення національних та релігійних
свят тощо.
Однак у діаспорі Канади у міжвоєнний період існували організації інтернаціонального характеру, невід’ємними
учасниками яких також стали українські
жінки. 1 березня 1918 р. прихильниками комуністичних ідей було створено
культурно-просвітнє
«Стоваришення
Український робітничий дім», що мало
допомагати фермерам та робітникам у
Канаді й на батьківщині. Незабаром за
настійними запитами жінок – членів цієї
організації – були створені жіночі філії
асоціації. Жінки прагнули за допомогою
цих філій задовольнити свої духовні та
інтелектуальні потреби, відволіктися
від важких емігрантських буднів. Були
організовані школи, де жінки навчалися
писати й читати, бо значний відсоток з
них був неграмотний через обставини на
Україні, коли потрібно було не вчитись,
а працювати на поміщика. Це підтверджувала одна з членів «Стоваришення»:
«Ми відкрили школу ліквідації неписьменності серед жінок. Жінки, які відвідували наші уроки, одержували велику
користь, оскільки вони стали письменними… Заняття проходили у нас вдома,
вечорами».
Також жінки «Стоваришення», що
у 1924 р. було перейменоване на товариство «Український робітничо-фермерський дім», співали в хорах, грали в
мандолінових оркестрах, брали участь
в аматорських виставах, намагаючись
таким чином зберігати українську культуру і традиції в діаспорі. Саме жінки
відігравали основну роль під час збору коштів на допомогу українцям на
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батьківщині, безробітним у Канаді чи на
потреби громадського життя в діаспорі.
Жінки, що сповідували комуністичну ідеологію, також боролися за загальні
права жінок у Канаді, виступали проти
гендерних дискримінацій, одні з перших
відзначали Міжнародний жіночий день
як вияв солідарності жінок усього світу
у боротьбі за рівність прав з чоловіками [20, с. 78–81].
Вони видавали з 1923 р. власний часопис «Голос робітниці», перейменований у 1924 р. на «Робітницю». Їхнім редактором до 1929 р. був М. Ірчан.
30-ті роки були піком популярності
комуністичних ідей у діаспорі. Так, членство організації на 1933 р. складало понад 6 500 осіб, об’єднаних у 116 загальних (чоловічих) відділах (3 653 особи),
50 жіночих (1 438 осіб) та 55 молодіжних
(1640 осіб). Культурно-освітня діяльність товариства була представлена 75
мандоліновими оркестрами та драматично-співочими гуртками; 75 будинками; 60 бібліотеками з близько 25 000
книг та школами з близько 2 000 учнів на
рік [3, с. 132].
Незважаючи на прокомуністичну
спрямованість, товариство «Український робітничо-фермерський дім» і
його жіноча секція виступали своєрідним осередком культурно-освітньої та
мистецької діяльності громад. У його
філіях проводили свою роботу драмгуртки, оркестри, хори, танцювальні
ансамблі, читальні з бібліотеками. Саме
комуністи в діаспорі провели перший
канадсько-український фестиваль пісні,
музики й танцю у липні 1939 р. [8, с. 147].
Отже, в українській діаспорі Канади
у міжвоєнний період існувало чотири
основних напрями українського жіночого громадського руху: ліберальний,
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націоналістичний, консервативний і
комуністичний. Консервативні організації спирались на католицьку церкву й
монархічні засади існування держави,
ліберальні орієнтувались на православну церкву й демократію, націоналісти,
як і ліберали, були більш прихильними
до православ’я, але на перших порах існування української держави допускали
авторитарний режим, комуністи ж не
сприймали націоналістичних поглядів,
виступали за більшовицький тоталітарний режим і взагалі не визнавали церкви.
Активну участь у цих рухах взяли жінки.
Вони створювали похідні від чоловічих
організації, ідеологічне підґрунтя яких
не відрізнялось від відповідників. Жінки
вели свою сторінку в часописах чоловічих організацій, лише комуністки мали
власне періодичне видання. Як бачимо, переважно жінки ставали спочатку
членами оригінальних об’єднань і найближчим часом створювали свої відділи
або ж товариства, так звані «братні». Це
пояснювалось бажанням жінок у міжвоєнний період відмежуватися від політики і займатися освітньою роботою,
вихованням молоді, проведенням акцій
зі збору коштів потребуючим у Канаді і
на батьківщині, збагаченням культурної
сфери життя діаспори тощо.
Жіночі організації проукраїнського спрямування дбали про збереження
українських звичаїв і традицій у діаспорі, запобігаючи таким чином асиміляційним процесам. Вони наголошували
на важливості відзначення свят і важливих подій у житті сім’ї, як це було заведено на батьківщині.
ЛІТЕРАТУРА
1. Бідочка Ю. Спогад вісімдесятника /
Ю. Бідочка // За честь, за славу, за народ!:

Українознавство

збірник на золотий ювілей Української
стрілецької громади в Канаді. 1928–1978 /
ред. З. Книш. – Торонто: Видання головної
управи Української стрілецької громади в
Канаді, 1978. – С. 209–212.
2. Боровик М. Століття українського поселення в Канаді (1891–1991) / М. Боровик. –
Монреаль – Оттава: Українська Могилянсько-Мазепинська академія наук (УММАН),
1991. – 485 с.
3. Волинець М. П’ятнадцять років
ТУРФДім. 1918–1933 / М. Волинець. – Вінніпег: б. в., 1933. – 190 с.
4. Заяць О. На допомогу Україні / О. Заяць // На службі рідного народу: ювілейний збірник Організації українок Канади
ім. Ольги Басараб у 25-річчя від заснування
(1930 – 1955) / за ред. Ірени Книш. – Вінніпег: Видання Організації українок Канади
ім. Ольги Басараб, 1955. – С. 69–80.
5. Книш І. Сторінка ОУК в «Новому шляху» / І. Книш // На службі рідного народу:
ювілейний збірник Організації українок Канади ім. Ольги Басараб у 25-річчя від заснування (1930 – 1955) / за ред. Ірени Книш. –
Вінніпег: Видання Організації українок
Канади ім. Ольги Басараб, 1955. – С. 152–157.
6. Книш І. Центральна управа ОУК /
І. Книш // На службі рідного народу: ювілейний збірник Організації українок Канади
ім. Ольги Басараб у 25-річчя від заснування
(1930 – 1955) / за ред. Ірени Книш. – Вінніпег: Видання Організації українок Канади
ім. Ольги Басараб, 1955. – С. 44–51.
7. Когуська Н. Л. Півстоліття на громадській ниві: нарис історії Союзу українок
Канади. 1926–1976 / Н. Л. Когуська. – Едмонтон – Вінніпег: Видано заходами і коштом
Союзу українок Канади, 1986. – 1034 с.
8. Макар В. Ю. Соціально-політична
інтеграція українців у поліетнічне суспільство Канади / В. Ю. Макар. – Чернівці: Прут,
2006. – 284 с.
9. Макар В. Ю., Федуняк С. Г. Вплив національного відродження в західноукраїнських землях на громадську самоорганізацію
українців Канади (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) /

№2 (59) 2016

215

УКРАЇНЦІ В РОЗСЕЛЕННІ
В. Ю. Макар, С. Г. Федуняк // Питання історії
нового та новітнього часу: збірник наукових
статей. – Чернівці, 1994. – Вип. 3. – С. 51–58.
10. Марунчак М. Г. Історія українців Канади: у 2-х т. / М. Г. Марунчак. – Вінніпег:
Накладом Української вільної академії наук
в Канаді, 1991. – Т. 2. – 512 c.
11. На службі рідного народу: ювілейний збірник Організації українок Канади
ім. Ольги Басараб у 25-річчя від заснування
(1930 – 1955) / за ред. Ірени Книш. – Вінніпег: Видання Організації українок Канади
ім. Ольги Басараб, 1955. – 500 с.
12. Патарак І. Релігійний вплив на формування громадських організацій українців
у Канаді до Другої світової війни / І. Патарак // Матеріали Першої міжнародної конференції з канадознавства, 26–28 лютого 2010
року, Чернівці. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. – С. 221–226.
13. Прокоп Д. Українці в Західній Канаді. До історії їхнього поселення та поступу:
збірник цікавих статей і дописів для старших
і молоді / Д. Прокоп. – Едмонтон – Вінніпег:
б. в., 1987. – 548 с.
14. Пропам’ятна книга з нагоди 50-літнього ювілею Союзу українок Канади, відділ
«Доньки України». – Монреаль: Союз українок Канади, 1976. – 36 с.
15. Сосновський М. Між оптимізмом і
песимізмом: вибрані статті і есеї. 1968–1975 /
М. Сосновський. – Нью-Йорк, Торонто:
Trident international, 1979. – 735 с.
16. Ткачук М. Праця Союзу українок Канади (з нагоди пятнадцятьлітньої діяльности) / М. Ткачук // Календар «Українського
голосу» на звичайний рік 1942. – Вінніпег:
Видання Української видавничої спілки в
Канаді, 1942. – С. 139–145.
17. Шарик М. Важкими шляхами Канади. Боротьба за наше обличчя і волю українського народу. Спомини «З віддалі 50 літ» /
М. Шарик. – Торонто: Накладом українського видавництва «Пробоєм», 1971. – Кн. 2. –
520 с.
18. Ювілейна книга з нагоди 30-літньої
діяльности Жіночого товариства при катедрі

216

св. Івана в Едмонтоні: історія відділу Союзу
українок Канади. 1926–1956 / зібрала і зредагувала Д. Е. Яндова. – Едмонтон: б. в., 1956. –
216 с.
19. Ювілейна книжка Союзу українок
Канади з нагоди 10-літнього існування.
1926–1936. – Саскатун: Видано заходом централі Союзу українок Канади, 1937. – 100 с.
20. Юкас М. Канадки українського походження та їх внесок у розвиток країни /
М. Юкас // Українська еміграція. Історія і
сучасність (матеріали міжнародних наукових конференцій, присвячених 100-річчю
еміграції українців до Канади) / упоряд.
Ю. Ю. Сливка. – Львів: Каменярі, 1992. –
С. 72–83.
21. Burianyk W. S. U. S. – its meaning and
significance / W. Burianyk. – Toronto: published
by Ukrainian Self-reliance league of Canada,
1967. – 40 pp.
REFERENCES
1. BIDOCHKA, Yu. (1978). A Memory of
the 80s’ Man. In: Za chest, za slavu, za narod!:
zbirnyk na zolotyi yuvilei Ukrainskoi striletskoi
hromady v Kanadi. 1928–1978 (For the Honour,
for the Glory, for the Nation!: The Collection for
the Golden Jubilee of the Ukrainian Riflemen’s
Society in Canada. 1928–1978). Toronto: Vydannia holovnoi upravy Ukrainskoi striletskoi
hromady v Kanadi, pp. 209–212. [in Ukr.]
2. BOROVYK, M. (1991). The Century of the
Ukrainian Settlement in Canada (1891–1991).
Montreal – Ottawa: Ukrainska MohylianskoMazepynska akademiia nauk (UMMAN), 485 p.
[in Ukr.]
3. VOLYNETS, M. (1933). Fifteen Years of
ULFTA. 1918–1933. Winnipeg: w. p., 190 p. [in
Ukr.]
4. ZAIATS, O. (1955). For the Help of
Ukraine. In: I. KNYSH, ed., Na sluzhbi ridnoho
narodu: yuvileinyi zbirnyk Orhanizatsii ukrainok
Kanady im. Olhy Basarab u 25-richchia vid zasnuvannia (1930–1955) (Serving the Compatriots: Jubilee Book of the Ukrainian Women’s Organization of Canada Named after Olha Basarab
for the 25th Anniversary of Their Foundation

№2 (59) 2016

Ukrainian Studies

Дзира О. Діяльність українських громадських жіночих...

(1930–1955)). Winnipeg: Vydannia Orhanizatsii ukrainok Kanady im. Olhy Basarab, pp. 69–
80. [in Ukr.]
5. KNYSH, I. (1955). The Page of UWOC in
the New Pathway. In: Na sluzhbi ridnoho narodu:
yuvileinyi zbirnyk Orhanizatsii ukrainok Kanady
im. Olhy Basarab u 25-richchia vid zasnuvannia
(1930–1955) (Serving the Compatriots: Jubilee
Book of the Ukrainian Women’s Organization of
Canada Named after Olha Basarab for the 25th
Anniversary of Their Foundation (1930–1955)).
Winnipeg: Vydannia Orhanizatsii ukrainok
Kanady im. Olhy Basarab, pp. 152–157. [in Ukr.]
6. KNYSH, I. (1955). The Central Board
of UWOC. In: Na sluzhbi ridnoho narodu: yuvileinyi zbirnyk Orhanizatsii ukrainok Kanady
im. Olhy Basarab u 25-richchia vid zasnuvannia
(1930–1955) (Serving the Compatriots: Jubilee
Book of the Ukrainian Women’s Organization of
Canada Named after Olha Basarab for the 25th
Anniversary of Their Foundation (1930–1955)).
Winnipeg: Vydannia Orhanizatsii ukrainok
Kanady im. Olhy Basarab, pp. 44–51. [in Ukr.]
7. KOHUSKA, N. (1986). Half a Century
on the Public Field: Essay on the History of the
Ukrainian Women’s Association in Canada.
1926–1976. Edmonton – Winnipeg: Vydano
zakhodamy i koshtom Soiuzu ukrainok Kanady,
1034 p. [in Ukr.]
8. MAKAR, V. (2006). Social and Political
Integration of Ukrainians into the Multi-Ethnic
Society of Canada. Chernivtsi: Prut, 284 p. [in
Ukr.]
9. MAKAR, V. and FEDUNIAK, S. (1994).
Influence of the National Revival in West
Ukrainian Lands on the Public Self-Organization of Ukrainian Canadians (the End of the
19th – Beginning of the 20th century). In: Pytannia istorii novoho ta novitnoho chasu: zbirnyk
naukovykh statei (Questions of the History of
Modern and Contemporary Times: Collection of Scientific Articles). Vol. 3. Chernivtsi,
pp. 51–58. [in Ukr.]
10. MARUNCHAK, M. (1991). The History
of Ukrainians in Canada: in 2 Vol. Vol. 2. Winnipeg: Nakladom Ukrainskoi vilnoi akademii
nauk v Kanadi, 512 p. [in Ukr.]

Українознавство

11. KNYSH, I. (ed.) (1955). Serving the
Compatriots: Jubilee Book of the Ukrainian
Women’s Organization of Canada Named after
Olha Basarab for the 25th Anniversary of Their
Foundation (1930–1955). Winnipeg: Vydannia
Orhanizatsii ukrainok Kanady im. Olhy Basarab, 500 p. [in Ukr.]
12. PATARAK, I. (2011). Religious Influence on the Formation of Public Organizations
of Ukrainians in Canada before the Second
World War. In: Materialy Pershoi mizhnarodnoi
konferentsii z kanadoznavstva, 26–28 liutoho
2010 r. (Proceedings of the First International
Conference in Canadian studies. February
2010). Chernivtsi: Chernivetskyi natsionalnyi
universytet, pp. 221–226. [in Ukr.]
13. PROKOP, D. (1987). Ukrainians in Western Canada. To the History of Their Settlement
and Motion: The Collection of Interesting Articles
and Correspondences for Elders and Youth. Edmonton. – Winnipeg: w. p., 548 p. [in Ukr.]
14. The Commemorative Book on the Occasion of the 50th Jubilee of the Ukrainian Women’s
Association of Canada, the Department “Daughters of Ukraine”. (1976). Montreal: Soiuz ukrainok Kanady, 36 p. [in Ukr.]
15. SOSNOVSKYI, M. (1979). Between Optimism and Pessimism: Selected Articles and Essays 1968–1975. New York – Toronto: Trident
international, 735 p. [in Ukr.]
16. TKACHUK, M. (1942). The Work of the
Ukrainian Women’s Association of Canada (on
the Occasion of the Fifteenth Year of Activity).
In: Kalendar “Ukrainskoho holosu” na zvychainyi
rik 1942 (The Calendar of the “Ukrainian Voice”
for the Usual Year of 1942). Winnipeg: Vydannia Ukrainskoi vydavnychoi spilky v Kanadi,
pp. 139–145. [in Ukr.]
17. SHARYK, M. (1971). On the Hard Ways
of Canada. The Fight for Our Image and the Liberty of the Ukrainian people. Memoir From the
Distance of 50 years. Book 2. Toronto: Nakladom
ukrainskoho vydavnytstva “Proboiem”, 520 p.
[in Ukr.]
18. YANDOVA, D., ed. (1956). The Jubilee Book on the Occasion of the 30-years’ Activity of the Women’s Society at St. John Cathedral

№2 (59) 2016

217

УКРАЇНЦІ В РОЗСЕЛЕННІ
in Edmonton: The History of the Department of
the Ukrainian Women’s Association of Canada.
1926–1956. Edmonton: w. p., 216 p. [in Ukr.]
19. The Jubilee Book of the Ukrainian Women’s Association of Canada on the Occasion of the
10-years’ Existence. (1937). Saskatoon: Vydano
zakhodom tsentrali Soiuzu ukrainok Kanady,
100 p.
20. YUKAS, M. (1992). Canadian Women
of the Ukrainian Origin and Their Contribution
to the Development of the Country. In: Ukrainska emihratsiia. Istoriia i suchasnist: (materialy

mizhnarodnykh naukovykh konferentsii, prysviachenykh 100-richchiu emihratsii ukraintsiv
do Kanady) (Ukrainian emigration. History and
Contemporaneity: Proceedings of the International Scientific Conferences Devoted to the
100th Anniversary of the Emigration of Ukrainians to Canada). Lviv: Kameniari, pp. 72–83 [in
Ukr.]
21. BURIANYK, W. (1967). S. U. S. – Its
Meaning and Significance. Toronto: published
by Ukrainian Self-reliance league of Canada,
40 p. [In Eng.]

O. Dzyra
Activity of Ukrainian Public Women’s Organizations in Canada (1918–1939)
Abstract
The first public unions, mainly of religious, cultural and educational areas of activity, began to
appear in the Ukrainian Diaspora of Canada as far back as in the early twentieth century. The interwar
period is distinguished by creating a network of public organizations of political nature. Eventually
women’s sections and separate societies began to appear out of these organizations.
The second wave of emigration to Canada saw the appearance of liberal, nationalist, conservative,
and communist societies with active Ukrainian women participants. Most women’s organizations were
“fraternal” toward the men’s organizations and were based on the same ideological basis, though differed
from the latter by their areas of activity. Thus, the main tasks of the women concerned education,
upbringing of youth, and culture. These women’s organizations always joined the general Diaspora
actions on such important issues as protesting against the policy of Polish pacification, Bolshevik terror,
famine in Ukraine, support of the uprising of Carpatho-Ukraine, and others. It is clear that the members
of the organizations of communist character acted for global labour movement, class struggle and did
not support the actions of the pronational bloc.
In general, Ukrainian women’s organizations in Canada set themselves a number of common tasks:
building up cultural and public life in the Diaspora, creating educational institutions and providing
their financial support; publishing their own press; helping Ukrainian people in the “Old land”;
developing Ukrainian culture. It was possible to implement these tasks by means of fund raising at the
meetings of the members of the societies, holiday fairs for help of the needy in emigration and at home;
foundation of schools, bursas, conducting educational courses, public lectures; creation of libraries;
staging performances, concerts; organizing choirs and orchestras. Despite the differences in their
ideological guidelines, the main purpose of these women’s associations was to assist men in building up
public life in the Diaspora, consolidating it and opposing assimilation trends.
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УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА В КРАЇНАХ АФРИКИ
Юрій ОЛІЙНИК
аспірант Національного інституту стратегічних досліджень

Україна нарощує присутність у Тропічній та Південній Африці. Триває переорієнтація вітчизняних виробників зі
східного вектора на африканські ринки
(особливо зернотрейдерів, металургів). Зростає політична роль підтримки
африканських держав у міжнародних
структурах (лояльна позиція абсолютної
більшості держав континенту – крім Судану – викликана впливом США та ЄС,
а не розвинутою дипломатичною активністю МЗС України). На фоні зростання
товарообігу, присутності вітчизняних
військовослужбовців у складі миротворчих контингентів (зокрема, на сході
Демократичної Республіки Конго), зростання політичних інтересів слабкість
українського дипломатичного корпусу
(відсутність посольств у кожній країні,
незначний кошторис) вимагає залучення можливих механізмів впливу. Одним
із них може стати використання української діаспори – громадян України та
осіб українського походження, що тривалий час проживають у країнах регіону
і можуть впливати на суспільну думку та
політичну позицію зсередини. Ці спільноти можуть стати посередниками у
налагодженні контактів з політичними,
культурними та бізнес-елітами, популяризації позитивного образу України,
лобіюванні політичних та економічних
інтересів.
Слід проаналізувати рівень присутності української діаспори в регіоні,
окреслити роль, яку виконують українці в регіоні, та підготувати рекомендації

для органів державної влади щодо шляхів задіяння громадян України та осіб
українського походження у реалізації
національних інтересів України. Для
цього необхідно розглянути статистичні дані щодо кількості таких осіб, їхні
питомі риси та роль в африканських
суспільствах. Важливий аспект – дослідження засобів комунікації української
діаспори з Україною, засобів поширення
інформації, наявності певних механізмів ознайомлення корінного населення з
українською культурою, а також можливостями міждержавної співпраці.
Інші країни активно використовують
цей інструмент. Зокрема, варто відзначити діяльність Китаю, де уряд активно
підтримує китайські фірми, оскільки
такі дії не лише дають користь економіці,
а й створюють передумови можливого
впливу за кордоном через зосередження економіко-фінансових потужностей
у руках китайських громадян. В цьому
ж дусі розвиваються взаємовідносини
з хуацяо – діаспорою ханців (самоназва
етнічних китайців), у яких зосереджений значний сегмент торгівлі в Південно-Східній Азії (наприклад, Сінгапурі,
Малайзії) та інших регіонах планети (діаспора в США і ін.). В Африці найбільше китайців концентрується на півдні
континенту – ПАР, Ботсвана, Замбія [1].
Китайські принципи ведення бізнесу
стимулюють приплив мігрантів з перенаселеної КНР для налагодження управління – діє принцип бажаного зосередження менеджменту в руках родичів
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та одноплемінників – особливо це актуально в існуючій зав’язці з політичним впливом, що потребує китайських
громадян на найвищих управлінських
посадах (подібна практика запроваджена у японців, які, зокрема, намагаються
підбирати місцевих співробітників з незнанням японської мови, що зменшує вірогідність витоку підприємницьких чи
державних таємниць, нових технологій).
Природно, основна частина робітників
наймається з числа місцевих жителів,
для більш досвідчених проводяться навчання. Однак на вищих і певною мірою
середніх рівнях менеджменту пріоритет
надається етнічним ханцям. Останнім
часом африканська діаспора зростає,
сягнувши мільйона осіб, активно освоюється північ континенту – Алжир, Нігерія [6].
Деякі країни використовують наявність діаспори як привід для втручання.
Так, загрозою для французьких громадян
обґрунтовувались більшість інтервенцій
Парижа до країн Західної Африки (найчастіше в Малі, Нігері, що слабко контролюють північні території). У Франції
інша політика – більшість французьких громадян – корінні жителі, що підтримують активні зв’язки з колишньою
колоніальною метрополією, переважно
найбагатші верстви населення (з іншого боку, вони мають змогу емігрувати до
Європи за несприятливих умов – як під
час геноциду в Руанді у 1994 р.).
Значна діаспора українців склалась
на території Мозамбіку, будучи частиною європеоїдного населення – досить
чисельного за регіональними мірками. У
країні проживає близько 50 тисяч європейців, половина – португальського походження, менше 10% від загальної кількості мають мозамбіцьке громадянство.
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Європейці працюють у різних галузях,
здебільшого у приватних компаніях, у
сфері послуг, особливо у ресторанному
бізнесі, останнім часом також як менеджери, інженери, спеціалісти. Помітний
представник української громади – Дмитро Яцюк, що проживає у Мозамбіку
з початку 1990-х років. Він веде португаломовний блог у мережі Інтернет, що
ознайомлює аудиторію з Україною, її
культурно-історичною спадщиною та
сучасністю. Авторський блог набув популярності в португаломовному світі,
насамперед у Бразилії [4].
Еміграція з пострадянського простору є новою, усі люди опинилися у країні
після 1975 року, тобто після проголошення незалежності Мозамбіку. Але є і
винятки, наприклад, на початку 1950-х
років у Мозамбіку працював Михайло
Терещенко, міністр фінансів та іноземних справ в уряді Ніколая Керенського. Існує прошарок людей змішаного
походження – їх у Мозамбіку близько
250 – 300 осіб, які переважно народилися між 1990 та 2000 роками. Більшість
цих юнаків або поїхала з України ще зовсім маленькими, або народилася вже у
Мозамбіку. Тому рівень ідентифікації з
Україною, цікавість щодо українських
справ не є дуже високою. Однак частково зберігається знання української мови
(поряд з російською).
Військова боротьба за незалежність
Мозамбіку почалася задовго до відмови
португальців від колоніальних володінь
в Африці. Після проголошення незалежності в 1975 р. колишні партизани ліворадикальної прорадянської організації
ФРЕЛІМО (Фронт звільнення Мозамбіку, утворений в 1962 р.) сформували основу регулярної армії. Однак для
створення військово-повітряних сил
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необхідні були як літаки, так і професійно підготовлені кадри. Радянський Союз
привозив до себе мозамбіцьких пілотів
та відправляв туди необхідну військову техніку із спеціалістами. Натомість
у Мозамбіку працювали радянські інструктори, які фактично створювали армію країни. Багато з них живуть зараз в
Україні, зокрема член президії Всеукраїнської організації ветеранів війни, полковник Михайло Чмихов [5].
Частина діаспори живе без місцевого
громадянства (через, зокрема, невизнання Києвом подвійного громадянства) –
насамперед люди, що не пов’язують
свого майбутнього з Африкою, планують повернутися на батьківщину чи
емігрувати в більш заможні країни. Це
стосується передусім цінних фахівців –
лікарів, інженерів, викладачів. За свідченнями Д. Яцюка, після 2010 р. фактичне закриття посольства в Анголі (в
зону впливу якого входив і Мозамбік)
послабило громадську активність діаспори [4]. Однак Мозамбік представляє
все більше зацікавленості для вітчизняного бізнесу. Країна імпортує майже всі
індустріальні товари, Україна могла б
поставляти у Мозамбік широкий спектр
товарів – від продукції харчової промисловості та мінеральних добрив до продуктів машинобудування. Україна виробляє непогані міські автобуси «Богдан»,
тоді як Мозамбік хоче відмовитися від
використання мікроавтобусів як міського транспорту та перейти на транспортні
засоби більших розмірів.
Наприклад, у країні не працює жодна українська компанія, хоча українські товари потрапляють до Мозамбіку,
правда, на сьогодні наш товарообіг не
перебільшує 15 – 20 мільйонів доларів
на рік (дані за 2012 р.). Особливо для
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Мозамбіку актуальні фахівці з видобутку газу, що можуть допомогти освоїти
нові відкриті родовища. Також у сфері
продовольства часто ведуться переговори, наприклад, за участю української
компанії «Терра Фуд» про поставки
м’ясо-молочної продукції, попередньо
обробленої для захисту від спеки. В Мозамбіку українців вітали, комерційні
пропозиції їм сподобались. Однак необхідне сприяння української дипломатії,
поглиблене налагодження співробітництва з владою в Мапуту, посилення
культурних зв’язків за допомогою ресурсів діаспор (зокрема, мозамбікців,
що проживали в Україні – в основному
студентів).
На жаль, діаспора не може опертися
на потужну силу офіційної дипломатії. У
49 країнах субсахарської Африки Україна відкрила лише п’ять посольств – у
Сенегалі, Нігерії, ПАР, Кенії, Ефіопії. В
2015 р. африканська політика Києва активізується – призначені, зокрема, нові
посли в Кенії, Нігерії, ПАР, Єгипті (послу у Кенії Є. Цимбалюку надані особливі повноваження представництва
українських інтересів у Руанді, що означає вплив на весь регіон, включно з ДР
Конго). В Ефіопії на 2015 р. не призначено посла (попри ключове значення країни – у столиці Аддіс-Абебі розташована
штаб-квартира Африканського Союзу,
це майданчик для переговорів з Китаєм) [2].
Багато українців мешкає в сусідній
ПАР. За орієнтовними підрахунками, на
території ПАР проживає близько 1000
громадян ПАР українського походження
та громадян України. На консульському
обліку постійно або тимчасово перебувають 320 громадян. Місцями їх компактного проживання є міста Кейптаун,
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Преторія та Йоганнесбург. Слід зазначити, що громадяни ПАР українського
походження та громадяни України, які
проживають у ПАР, інтегровані в південноафриканське суспільство. На жаль,
практично відсутні умови для забезпечення освітніх, культурних та мовних
прав і потреб закордонних українців. Етнічні українці фактично не представлені
серед політичної, урядової, бізнесової,
наукової, культурної, мистецької еліти
країни перебування [10]. В релігійному
відношенні українська діаспора в ПАР
поділяється на православну та греко-католицьку. Незважаючи на значну присутність греко-католиків у Південній
Африці, православних українців у ПАР
більше, десь близько двох третин.
Переважно українська діаспора залишається російськомовною, за даними
демографічних досліджень, українською
мовою спілкується лише 30 відсотків
південноафриканських українців.
Після 2004 року вперше було створено при МЗС управління з питань зв’язків
із закордонним українством. Окремо
українською громадою ПАР порушувалося питання щодо створення культурно-інформаційного центру у складі Посольства. Продовжується популяризація
української культури, зокрема у 2010 р. у
Преторії відкрито пам’ятник Т. Шевченку. Водночас на сьогодні в українській
дипломатичній установі в ПАР відсутні
реальні можливості для відкриття такого центру у складі Посольства (перш за
все немає приміщення, яке б могло бути
використане для центру, а також недостатнє фінансування, нестача людських
ресурсів тощо).
Слід відзначити активність української громади в Кенії, що, попри малу
кількість (близько сотні громадян
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України), співпрацює з вітчизняним
Посольством у справі популяризації інформації про Україну, зокрема трагедію
Голодомору [8]. З листопада 2015 р. починається робота над офіційним оформленням української діаспори. 28 листопада 2015 р. українці, які проживають у
м. Кітале, за сприяння помісної церкви
м. Кітале вшанували пам’ять померлих
під час Голодомору 1932–33 рр. 30 листопада 2015 р. в одній із найбільших церков м. Момбаса було вшановано пам’ять
жертв Голодомору. Присутні прослухали
короткий екскурс щодо історичних подій. З 27 листопада 2015 р. у найбільшому готелі м. Момбаса «Sovereign» відкрито фотовиставку, яка висвітлює трагічні
події 32–33 років.
На базі волонтерського центру українська громада поселення Буруку провела лекцію-зустріч, організувала виставку документів, фотофактів, свідчень
учасників трагедії та здійснила спільний
молебень за Україну, Кенію та процвітання дружніх народів. До заходу були
залучені різні верстви населення – від
представників місцевої еліти до незаможних кенійців. Наприкінці зустрічі
кожен отримав у подарунок хліб як символ життя [9].
Інший важливий полюс – Північна
Африка. У Лівії, на жаль, внаслідок початку громадянської війни більшість
українців виїхала (декілька тисяч спеціалістів, передусім медиків та фахівців
з нафтовидобутку). У сусідньому Єгипті постійно перебуває не менше 6 тисяч
громадян України (як туристів, так і бізнесменів, фахівців). Багато українців в
Алжирі, Тунісі. Часто українські дипломатичні структури не володіють точною
інформацією, оскільки громадяни України не знаходяться на консульському
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обліку внаслідок різних причин – насамперед важкодоступності найближчої дипломатичної установи. Багато українців
епізодично перебуває на території африканських держав як моряки різних торговельних флотів світу. Доволі чимало
вітчизняних спеціалістів працюють по
контрактах у Нігерії та сусідніх країнах
узбережжя Гвінейської затоки. Українці затребувані на ринку праці завдяки
можливості залучити високопрофесійних фахівців за значно меншу плату (на
фоні запрошення спеціалістів з країн Західної Європи чи США). Головні сфери
діяльності – промисловість (як інженери, консультанти), медицина. Затребувані і люди з військовим досвідом (часто
професійні зв’язки налагоджуються під
час роботи у складі миротворчих місій
ООН). Українські спеціалісти випробовують військову техніку (насамперед
авіаційну), служать за контрактом у місцевих арміях, беручи участь у боротьбі з
різними антиурядовими силами. По суті,
йдеться про найманство, заборонене для
громадян України вітчизняним законодавством (це одна з причин небажання
ставати на консульський облік). За різними даними, на 2011 рік у різних африканських країнах нелегально воювало до
100 українських пілотів. Головний стимул – порівняно високі зарплати (від 6
до 12 тис. дол. щомісячно) [7].
Робота в Африці (навіть на цивільних посадах) часто пов’язана з ризиком.
Громадяни України нерідко потраплять
у полон – передусім моряки та пілоти.
Часто навіть місцеві уряди надовго затримують українців за формальні порушення режиму перебування, сподіваючись, по суті, на певну форму викупу [3].
Наприклад, у липні – серпні 2015 р.
група з 10 моряків, що працювали на
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контейнеровозі AS Castor, були затримані в Гані за надуманими звинуваченнями
в контрабанді наркотиків (сторона обвинувачення так і не продемонструвала доказів), були ув’язнені, і лише після
клопіткої роботи дипломатів кількох
країн їх визволили.
Таким чином, українська діаспора в
регіоні Африки присутня незначним чином, сконцентрована на півночі та крайньому півдні континенту. Мала кількість
людей не дає змоги організувати впливового політичного руху на підтримку
українських інтересів, проводити широкомасштабну лобістську роботу за прикладом КНР та інших впливових держав. Це доволі ослаблює найпоширеніші
методи непрямого впливу (soft power),
обмежуючи можливості культурного
впливу на місцеві еліти та суспільство,
популяризації дружньої позиції України, сприяння розвитку вітчизняного
бізнесу.
Однак, з іншого боку, невелика кількість українських громадян сконцентрована в критичних сферах для місцевих
режимів – військовій авіації, проектах
індустріалізації, медицині. Невелика
кількість людей стає широковідомою в
країні, оскільки впливає на великі проекти з розвитку економіки та суспільства. Українські спеціалісти протягом
попередніх десятиліть створили імідж
надійних і високопрофесійних партнерів, що полегшує працевлаштування
інших українців, а також можливості
вимагати більшої заробітної плати, покращення інших умов праці.
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Анотація. У статті аналізуються проблеми та перспективи вітчизняної історичної
науки у питанні дослідження давньоукраїнської історії. Автор вважає, що написання нової,
науково спроможної історії України давньої доби є одним із найбільш актуальних та суспільно значущих завдань вітчизняної історичної й українознавчої науки на сучасному етапі.
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Аннотация. В статье анализируются проблемы и перспективы отечественной исторической науки в вопросе исследования древней украинской истории. Автор считает, что
написание новой, научно состоятельной истории Украины древнего периода является одной
из наиболее актуальных и общественно значимых задач отечественной исторической и
украиноведческой науки на современном этапе.
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Коли заходиться за характеристику
загального стану української історичної
науки новітньої доби, то він у сучасній
історіографії майже одностайно визначається як кризовий [7, с. 76]. Вочевидь,
таке називання має під собою підстави.
І річ не лише у тім, що під час обговорення цієї непростої теми неодноразово
йшлося про низьку фахову підготовку
істориків, недостатній рівень якості наукових видань, панування емпіричних,
описових досліджень, брак узагальнюючих праць, заангажованість, відсутність
сучасної парадигми української історії,
ігнорування світового контексту, недоліки адміністрування науки тощо. Все
це, поза сумнівом, так. З іншого боку,
йшлося і про те, що будь-яка криза наукового пізнання не може характеризуватися виключно від’ємними величинами і негативними оцінками, і у багатьох
випадках її слід розглядати як закономірне явище, як перехідний стан, що має
передувати якісним змінам в історичному знанні [28, с. 22]. Тож дослідники не
полишали спроб визначити перспективні напрямки розвитку української історичної науки, відповісти на принципове
питання про те, якою ж має бути (або,
навпаки, якою не має бути) вітчизняна
історія (і, зокрема, давня історія України,
з огляду на наукові зацікавлення автора
цієї статті). Саме на деяких аспектах цієї
важливої теми і хотілося б зупинитися
докладніше.
Сучасний стан наукових знань про
найдавніший відтинок вітчизняної історії важко назвати задовільним. Вітчизняна історична наука досі не має ані
переконливої, ані бодай правдоподібної
версії давньоукраїнської історії, а суперечності в ній постають майже щоразу,
щойно з критичною міркою наблизишся
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до неї [21]. У нашій давній історії куди не
глянь, зяяють суцільні «білі плями» або,
за Л. Костенко, «чорні діри»: «Але чому
на землях цих, де Київ, // іще до літописних лихоліть, // так наче нам хто чорну
дірку виїв // у історичній пам’яті століть?» [17, с. 427]. Звісно, не можна сказати, що відповідей на численні питання
давньоукраїнської історії немає зовсім –
вони є. Існує певна структура історичного знання, у науковому відношенні
хитка й неоковирна, базована, зокрема,
на концепціях елліноцентризму й паніранізму, штучній схемі «великого переселення народів» та некритично осмисленому літописному сюжеті про початки
Руської держави [21, с. 55–59]. Втім на
визначальне для багатьох українців питання про походження власного народу
вона неспроможна знайти достойної відповіді. Тож і досі численні народи української давнини, як у дивному мареві,
проходять один за одним перед очима
сучасників, несподівано з’являючись і
так само безслідно зникаючи, залишаючи по собі вдумливе Шевченкове: «...Що
ми? Чиї сини? Яких батьків?».
Причини цієї ситуації відомі. За
умов бездержавності вітчизняні історики тривалий час не мали можливості
науково досліджувати проблеми історії
власного народу, що й обумовило низку проблем історичного пізнання вже
за доби української незалежності. Чи не
найбільшою проблемою сучасної української історичної науки є та, що в ній
перервано зв’язок часів, винищено цілу
генерацію фахівців, коли з учнів та співробітників М. Грушевського війну пережили лише декілька осіб, та й ті не мали
можливостей для нормальної роботи [2,
с. 138]. Після розгрому більшовиками
історичної школи М. Грушевського та
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менших українських історичних шкіл
(М. Василенка, М. Слабченка, О. Оглобліна тощо) вітчизняну історичну науку
спіткала така само доля, що й радянську
археологію, генетику, кібернетику. Вже
наприкінці 30-х років ХХ ст. ідеологічні
настанови досить прискіпливо регламентували вибір сюжетів та проблематику наукової «продукції». А 1947 р.,
після чергового погрому Інституту історії України АН УРСР, було зведено нанівець практично будь-які спроби представлення історії України, відмінної від
жорсткої канви великого радянського
тексту [35, с. 32]. Більшість українських
істориків, аби зберегти можливість
працювати і друкуватися, були змушені прикриватися «обрядовою» фразеологією та посиланнями на «класиків»,
переховуючись за цим показним «парканом» у дослідженні конкретних фактографічних лакун. Водночас у методологічному плані українським історикам
дозволялося лише тлумачити і доносити
до читача напрацьовані «союзними» істориками постулати [35, с. 35–36]. Додаткової шкоди історичній науці завдало
запровадження в українській історіографії принципу партійності як визначального принципу наукової діяльності [11,
с. 19]. «Тож звідки сучасному молодому
історику, – запитує вітчизняний історик
С. Білокінь, – взяти ту загальну освіченість, вільну орієнтацію у джерелах та
літературі, володіння давніми мовами,
класичними та модерними методами дослідження? Наші молоді вчені вчились у
людей, які вже самі небагато знали, тож
сподіватися на швидку регенерацію кадрів не випадає» [2, с. 138].
Закономірним наслідком тривалої
дискримінації національної тематики у вітчизняній історіографії став її
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відчутний «крен у бік націоцентристських побудов» [28, с. 7], а відтак – і
серйозний перекіс у бік досліджень з
новітньої історії. Ця нерівномірність до
певної міри об’єктивна, враховуючи колосальний обсяг джерельної бази з новітньої історії з її постійною тенденцією
до зростання, а також виняткову насиченість знаковими подіями, що припадають у вітчизняній та світовій історії
на останнє століття. До того ж вже традиційно у дослідницькому фокусі перебувають періоди, насичені історичними
катаклізмами, кризами, революціями,
військовими конфліктами, реформаціями, адже перехідні етапи історії приховують у собі практично невичерпні
пізнавальні можливості [31, с. 27]. Все
це, однак, жодним чином не виправдовує практичну відсутність серйозної
уваги з боку провідних вітчизняних наукових інституцій до найдавнішого відтинку української історії. Так, переважна більшість структурних підрозділів
Інституту історії України НАН України
досліджують проблеми вітчизняної історії ХХ ст., тоді як відділу давньоукраїнської історії тут не передбачено взагалі
(існує лише сектор дослідження історії
Київської Русі) [30]. Те саме стосується
й Українського інституту національної
пам’яті, який, за словами його директора
В. В’ятровича, позиціонує себе як науковий заклад, що досліджує в основному
історію ХХ–ХХІ ст. – період, про який
існує національна пам’ять [33]. Виразна тенденція в бік «осучаснення» досліджень з вітчизняної історії характерна і
для Науково-дослідного інституту українознавства з новітньою концепцією «актуального українознавства» [4, с. 11–12].
Як наслідок, події останніх десятиліть
у сучасних історичних дослідженнях
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займають значно більше місця, ніж раніші століття і навіть тисячоліття вітчизняної історії [2, с. 141].
В умовах кардинальної трансформації українського суспільства доби незалежності перед історичною наукою закономірно постало питання про перегляд
парадигми та вироблення нових методологічних підходів у дослідженні вітчизняної історії [12, с. 21]. Проте зміни, що
відбулися, виявилися досить механістичними за характером. Ревізія історії
звелася переважно до її переписування в
іншій тональності і не призвела до якісних зрушень в історичному знанні: оновлення парадигми не сталося [13]. Відтак
сучасна картина давньоукраїнської історії – не результат прискіпливого опрацювання джерел та використання новітніх методів історичного дослідження, а
наслідок «оптимізації» багатьох, зокрема
й позанаукових, факторів. Не змінилася
й телеологічна сутність вітчизняної історії. Відхід від головної теми радянської
історіографії, що полягала у «віковічних»
прагненнях возз’єднання українців з
«великим російським народом», змінився на ідею самореалізації нації спершу
через здобуття державності й політичної
незалежності (при цьому руські князі й
козацькі гетьмани змальовувалися істориками як великі будівничі України),
а трохи згодом – через «повернення» до
омріяної Європи, усвідомлене як вершина історичного процесу [3, c. 6]. Прикметно, що виниклий методологічний
вакуум у сучасному українському варіанті заповнився не осмисленням надбань світової історіографії, а поверненням до джерел вітчизняної: відтак схема
української історії М. Грушевського столітньої давнини проголошується ледь не
вершиною історичної думки [16].
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Тож не випадково й досі у загальноєвропейському історіографічному контексті вітчизняна історична наука продовжує лишатися значною мірою «річчю
в собі». Це виявляється, зокрема, у поширеному дилетантизмі в опрацюванні
джерел, мовній ізоляції, інституційній
та значною мірою інтелектуальній «самодостатності» української історичної
науки, її відірваності від світового історичного й методологічного контексту.
Як зазначає з цього приводу В. Потульницький, «на сьогодні українська історична наука ще не має власної науководослідницької версії історії України в її
національно-державному вимірі, котра
би знаходилась у відповідності зі світовою історією. Маємо в наявності російську, польську, єврейську та інші схеми
історії України, котрі суперечать одна
одній, оскільки не враховують, ігнорують або ж представляють у міфологічному обрамленні специфіку українського
історичного процесу в контексті історії
Східної Європи і світу. Саме схеми домінуючих націй без врахування української схеми покладені в основу вивчення
східноєвропейської історії у переважній
більшості країн світу» [24, с. 16].
Диспропорція у розвитку сучасної
української історіографії виявилася і в
тому, що процес «первісного нагромадження» емпіричних знань надміру затягнувся. Історики у переважній більшості не наважуються переступити
межі конкретно-історичних досліджень,
і при значній кількості фактографічних
видань практично відсутні ширші теоретичні узагальнення, концептуальні
результати [28, с. 7]. Натомість відмітною рисою сучасних історичних студій є виразна тенденція до написання
історіографічних праць. Причому про
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серйозний історіографічний інтерес у
багатьох випадках не йдеться: статті та
дисертації все частіше перетворюються
на звичайний опис того, хто, коли і що
сказав. Проте для історичного знання
такий підхід малопродуктивний, якщо
при цьому не враховуються історичні
дані, на яких засновані ці думки. Бо часто виявляється, що за цими концепціями і теоріями реальних даних просто
немає. Тож який сенс їх тоді розглядати?
Не краща ситуація і з узагальнюючими працями з давньоукраїнської історії,
написання яких і досі прерогатива майже виключно представників археологічної науки. Втім, попри всю важливість
цього наукового напряму, узагальнення
сукупності наукових даних, включно з
даними низки спеціальних галузей історичної науки (тієї ж археології, а ще
джерелознавства, мовознавства, антропології, етнографії, культурології, релігієзнавства, ономастики, ДНК-генеалогії
тощо), – це, поза сумнівом, справа історика – фахівця, що володіє методом, а
крім того – синтетичним складом мислення, комплексним баченням досліджуваної проблеми та епохи, що уможливлює творення цілісної, переконливої,
максимально несуперечливої історичної
картини. Адже, як наголошував Л. Февр,
«зрештою, не так вже й складно описати
те, що бачиш; значно складніше побачити те, що маєш описувати».
На тлі доволі серйозних «об’єктивних» проблем вітчизняної історичної науки під час спроб українських науковців
визначити магістральні шляхи осмислення вітчизняної минувшини унаочнилася й низка проблем концепційного
ґатунку. Зокрема, цікава методологічна
дискусія з приводу перспектив творення національного історичного наративу
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розгорнулася на шпальтах «Українського історичного журналу». Своєрідним
«заспівом» до неї послугувала стаття
українських істориків Г. Касьянова й
О. Толочка [14], у якій вони виступили
з твердженням про безперспективність
національного історіописання. На думку авторів, національні історії постають
насамперед як засіб самоідентифікації
та легітимації нововиниклих «неісторичних» націй і держав: сконструйовані
«на суспільне замовлення» як свого роду
«біографія» нації, вони є результатом
ідеологічної інженерії, а отже, формою
ідеології, тож непридатні для подальшого розвитку знання й пізнання. Автори
доходять висновку, що з огляду на непереборну суперечність між сутністю
самої науки й ідеологічно навантаженою концепцією національної історії
написати національну історію України
«від найдавніших часів до наших днів»
у суто науковий спосіб – завдання нездійсненне. Єдиний вихід Г. Касьянов
та О. Толочко вбачають у «відкиданні
тиранії територіальності», себто географічних рамок сучасної нації-держави,
сформованих у новітній час і проектованих на минулу «реальність», просторово-географічна організація якої була
цілковито інакшою. Ця мета, на думку
авторів, досягається двома протилежними «фокусами» – «близьким (тобто
зосередженням на історичних регіонах,
менших за національну державу) і далеким (тобто вписуванням національної
історії в контекст більших спільнот та
культурних співтовариств)» [14, с. 14].
Майбутня «історія України» відтак «має
бути описом суми історичних досвідів
(не обов’язково пов’язаних між собою)
з власними смислами, які не корелюють із пізнішими». Причому у цій історії

№2 (59) 2016

229

ДИСКУСІЙНА ТРИБУНА
варто відмовитися від ідеологічно мотивованої ідеї безперервності, тяглості,
а натомість звернути особливу увагу на
моменти розривів, які, вважають автори, «містять набагато потужніший евристичний потенціал» [14, с. 21]. Отже, в
ідеалі маємо одержати множину історій,
а не єдину історію, штучно виструнчену
в нитку ідеологією чи оповіддю. Саме у
цьому, на переконання авторів, полягає
шанс вітчизняних науковців зробити історію України новаторською й інтелектуально привабливою [14, с. 21].
Дещо заперечити зайву категоричність, з якою Г. Касьянов і О. Толочко
спрямували вістря критики проти «національної історії» як організації способу знання про минуле, приписуючи
їй численні «родові вади», спробував
О. Майборода [20]. Автор вважає, що
принцип організації сучасних країн навіть із консолідацією їхнього населення в
нації коректніше вважати в першу чергу
державним [20, с. 25]. Якщо ж під «національною історією» мати на увазі історію,
котра відбиває діяння українців як осібної нації, то в академічній історіографії
таку знайти непросто [20, с. 27]. Що ж до
того, аби поставити національну історію
в контекст більших співтовариств, то необхідно щонайменше цей контекст мати,
а він, своєю чергою, може утворитися
лише на ґрунті зіставлення й узагальнення національних історій. Дослідник
наголошує, що розмови про якісь єдині
підходи в історичному дослідженні взагалі недоречні – наука плюралістична як
за вибором дослідницьких тем, так і за
теоретичним та методологічним інструментарієм, тож будь-які наполягання на
тому, якою має або не має бути історія,
віють тією самою прескриптивністю, що
приписується «національній історії».
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О. Майборода вважає, що оптимальної
методологічної моделі дослідження історії не існує в принципі, тож якість тексту
«національної історії» у кожному разі
визначатиметься фаховістю конкретних
авторів. А оскільки витоки будь-якої методологічної кризи лежать у герменевтичній, логічній, інструменталістській
площині, від неї не застрахований і перехід до «нелінійної історії». Відтак, підсумовує дослідник, значно більш актуальним є не відхід від «національної історії»
(хоча гільйотина направду є кращим засобом від головного болю), а застосування експертних перешкод для недолугих
публікацій [20, с. 28].
Прикметно, що доволі логічні, як на
здоровий глузд, заклики відмовитися
від штучної українізації минулих епох,
а відтак і вимога описувати кожну епоху
у власному історичному контексті, а не
через здогадне її відношення до майбутньої Української держави чи української
нації, виявилися у доволі несподіваній
тенденції до істотного звуження хронологічних рамок української історії, що
полягала у твердженні про те, що сама
назва «Україна» – набуток порівняно
недавніх часів (у межах трьох-чотирьох
останніх століть), тож його некоректно
прикладати до давніших реалій. На думку українського історика і методолога
історії К. Галушка, якщо підходити до
дослідження вітчизняної історії з такою
міркою, то українським історикам випаде займатися дослідженнями історії
України, починаючи лише з XVII ст. А
сам курс «Історія України» складатиметься з таких фрагментів: історія Наддніпрянщини, Поділля, Волині та Слобожанщини з XVII ст.; історія Галичини
з останньої третини XIX ст.; історія Закарпаття з 1939 р.; історія Буковини та
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Бессарабії з 1940 р.; історія Північного
Причорномор’я та Кубані (якщо виходити з «етнічних» критеріїв – з кінця
XVIII ст., а «адміністративних» – з 1917 р.
(без Кубані)); історія Криму з 1954 р. (і,
вочевидь, до 2014 р. – С. Н.) [6]. Крім
того, у такому разі ми втрачаємо весь період власної історії до XVII ст., включно
із добою Галицько-Волинського князівства й Руської держави, не кажучи вже
про тисячоліття ранішої історії.
Доречно було б запитати: а чия історія відбувалася на землях сучасної України до означеної дати? І до історії якої
сучасної держави чи нації слід віднести
історичне надбання попередніх століть і
тисячоліть того шматка Східної Європи,
що його нині обіймають українські терени? Цілком очевидно, що за описаного
вище підходу (вочевидь, контрпродуктивного) ми отримуємо безліч термінологічних проблем. Тож коли йдеться про
сучасне написання історії, ми не маємо
альтернативи локалізації конкретного
історичного явища в межах сучасних
просторових уявлень. Лише актуальна
на даний момент політико-географічна
матриця простору – єдина доказова й
усталена система просторових координат при викладі історій країн/держав,
які через об’єктивний характер свого існування не потребують історичної легітимації [20, с. 26].
Саме за таким принципом, до речі,
збудовані переважна більшість сучасних національних історій зарубіжних
країн. Так, у всесвітньо відомій енциклопедії «Britannica» історичний підрозділ статті «United Kingdom» починається з повідомлення про нещодавнє
відкриття у Норфолку (Східна Англія)
кам’яних знарядь, що засвідчують присутність людини у Британії від 800 тис.
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до 1 млн. років тому [37]. Так само ніщо
не заважає сучасним європейським історикам називати Етці (нім. Ötzi) – людину доби пізнього палеоліту, тіло якої
понад п’ять тисячоліть пролежало у
льоду на сучасному австро-італійському кордоні, – «найдавнішим італійцем»
або ж «найдавнішим австрійцем»: всі без
зайвих застережень чудово розуміють
умовність цих понять (причому, за всієї
умовності, насправді вони недалекі від
істини: за висновком вчених-генетиків,
близько двох десятків сучасних австрійців є безпосередніми нащадками Етці).
Додамо, що для західної науки взагалі
характерна значно менша схильність
до термінологічних суперечок: тут важливіша суть, рух уперед, перспектива.
Натомість у вітчизняній науці саме навколо термінологічних моментів, часто
найдрібніших, точаться найзапекліші
баталії. Тож, вочевидь, до подібних «термінологічних ігор» слід ставитися простіше, не надаючи їм надмірної ваги та
пам’ятаючи, що «деконструкція понять»
здатна позбавити нас понять узагалі [5,
с. 18].
Слід визнати, що сучасні історики
не повною мірою скористалися можливостями вибору методологічних підходів до вивчення історії, і над ними, як і
раніше, значною мірою тяжіє уявлення
про потребу однієї, єдино вірної теорії.
Водночас більшість науковців сходяться на тому, що на підставі тих самих
фактів можна написати різні історії не
лише за інтерпретаціями, а й за своїми
підставовими підходами та висновками.
Специфіка гуманітарного знання передбачає можливість різних інтерпретацій,
бачень, трактувань певної історичної
проблеми: у такому разі сама постановка питання про те, «яка з історій вірна»,
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втрачає сенс. Так, у «Викладі стандартів
професійної поведінки» американської
історичної асоціації утверджується плюралістичний підхід до висвітлення минулого як норми існування фаху. Ідеться,
зокрема, про те, що, коли вчені виробляють власні інтерпретації й судження,
вони мають бути обережними, щоб не
представляти їх у такий спосіб, який завадив би обговоренню альтернативних
інтерпретацій [36, с. 106]. Зрештою, кожен науковець вільний сам визначати
межі власного дослідження – хронологічні, географічні, окреслити його предмет та об’єкт, методологічні підходи,
обґрунтувати необхідні зміни в термінології тощо. Інакше кажучи, визначити
систему координат, у якій розгортатиме
власну наукову діяльність.
Часом складається враження, що сучасні українські історики надто звикли
сприймати свою наукову творчість як
самодостатню річ. Захопившись якимись власними цеховими справами,
вони дещо призабули про те, що історія
пишеться не лише для колег-істориків,
але й для людей, і що наукова історична
думка розвивається, виходячи з певного врівноваження між соціальними запитами суспільства та суто науковими
потребами. Як наслідок – українська
історіографія значною мірою втратила
зв’язок із суспільством і нині не виконує
однієї зі своїх головних функцій – світоглядної. Професійне історичне знання критично не встигає за потребами
українського суспільства [29, с. 79]. Тож
чи варто дивуватися, що полиці вітчизняних книгарень в останні два десятиліття заполонила історична продукція
псевдонаукового ґатунку. Їхня наукова
вартісність невисока, проте вони мають
свого читача. Представники академічної
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історичної науки як можуть намагаються
боротися з цим явищем: організовують
круглі столи, на яких таврують «аматорів» з їхніми шумерами-арійцями-трипільцями, пишуть розгромні рецензії на
їхні праці, знову й знову наголошують на
непоправній шкоді, що її завдає іміджу
вітчизняної історичної науки їхня псевдонаукова діяльність. Проте такого роду
праці – не виключна прерогатива української історіографії. Їх цілком вистачає
і за кордоном – у шведській, американській, англійській історичній науці [25,
с. 18]. У тій же Росії такої наукоподібної
літератури анітрохи не менше. У цьому
розумінні показовим видається твердження О. Реєнта про те, що поява численних наукоподібних праць і перетворення історіографії на різновид елітарної
публіцистики «підмивають підмурки
фундаментальних досліджень» [28, с. 8].
Якщо це справді так, то, може, не такі
вже вони й «фундаментальні»?
Втім все це боротьба не з першопричиною, а з наслідком, і вже тому вона не
матиме результату. Корені ж цього явища, як слушно вважає С. Білокінь, слід
шукати саме у слабкості досліджень давньої вітчизняної історії і водночас у тій
«гордій мовчанці», яку бережуть з цього
приводу історики [2, с. 141]. Вочевидь,
це не зовсім те, чого можна було б очікувати від фахівців-дослідників. Адже,
попри очевидну наукову й методологічну слабкість багатьох з-поміж згаданих
аматорських праць, у них все ж незрідка
трапляються цінні джерельні свідчення,
оцінки та спостереження, що повз них
академічна наука пройшла, які випустила з поля зору, не врахувала з певних
причин у своїх побудовах. Тож хотілося
б, аби саме у ставленні істориків до цієї
категорії літератури особливо виявився
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їхній глибокий фах і професійний інтерес. Адже ситуація в історичному знанні
нині вже не та, що була навіть іще десятиліття тому. Величезні масиви історичної інформації потрапили нині у відкритий доступ, тож історики вже не можуть
кидати їх «профанам» препарованими
порціями під виглядом абсолютної істини [2, с. 140]. А відтак і робота істориків
має перебудовуватися.
У цьому контексті слід особливо наголосити на дефініціях на кшталт «сучасні наукові уявлення» або «академічне
бачення», що часто трапляються на сторінках наукових видань. Найбільша помилка у цьому розумінні – вважати, що
це щось усталене, цілковито доведене,
раз і назавжди встановлене. Водночас,
оскільки наука перебуває у постійному
розвитку, поняття «остаточної істини»
у науці не існує. Тож, відкидаючи нові
наукові дані на тій лише підставі, що
вони, мовляв, суперечать «академічному
баченню» чи «сучасному стану науки»
(тим більше, коли йдеться про науки гуманітарні), ми, по суті, поточний рівень
розвитку науки безпідставно екстраполюємо на майбутнє, чим істотно перевищуємо власні повноваження. Насправді
всі ці «усталені» й «академічні» концепції, що на них часто посилаються як на
вирішальний аргумент, – лише певний
консенсус серед науковців, базований
на врахуванні й осмисленні даних, наявних на конкретний момент розвитку
історичної науки. А коли йдеться про
давньоукраїнську історію, то переважна
більшість концепцій, які гордо звуться
«академічними», – найчастіше навіть
не домовленість між науковцями, а кимось колись задеклароване (часто бездоказове) твердження, що з часом набуло
форми постулату, до якого звикли, яке
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увійшло в підручники тощо. Втім постає
новий історичний факт, нове його прочитання – і картина, що раніше видавалася цілком переконливою, може бути
змінена, відкоригована, заперечена.
Вочевидь, є певна рація у твердженні про те, що кожна генерація науковців потребує зміни академічних канонів: відповідно до сьогочасних канонів
створюються «єресі» й «апокрифи», які,
зрештою, і стають згодом наступними
канонами [5, с. 18]. Тож насправді немає
нічого єретичного в тому, аби розглядати (а часто й переглядати) усталені інтерпретації, міркування класиків, оцінку історичних фактів, які насправді також є
переказами й інтерпретаціями, здійснюючи оптимізацію й верифікацію складної і суперечливої історичної картини.
Слід лише вкотре наголосити на цілком
очевидній речі: наукова теорія, гіпотеза
чи навіть думка з певного приводу, висловлена у науковий спосіб, – це не річ,
яку оцінюють в аксіологічній системі координат, у термінах «подобається»/«не
подобається». Їй можна опонувати лише
раціональними аргументами, новими
відкриттями, знаннями, фактами.
Взяти, до прикладу, проблему походження слов’ян. Парадоксально, але
історична наука все ще не спромоглася
визначити походження багатомільйонної європейської людності. Слов’яни в
історичній науці постають основними
дійовими особами завершального етапу т.зв. «великого переселення народів»:
вже традиційно поява слов’ян на авансцені європейської історії змальовується
як запізніла, коли основні «гравці» вже
зайняли свої місця. А оскільки, кажуть
нам, слов’ян раніше цього часу не існувало, то вони, природно, не можуть бути
об’єктом наукових досліджень. З іншого
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боку, що стосується культури давніх
слов’ян, їхніх вірувань, звичаїв і традицій, літературних сюжетів, архаїчних
мовних зв’язків всередині індоєвропейської мовної родини тощо, то вони, поза
сумнівом, сягають ще індоєвропейської
давнини. Це прекрасно відомо сучасним науковцям, які, однак, знову й знову повторюють заяложену мантру про
те, ніби «слов’яни з’явилися у середині
І тис. н. е.». Водночас будь-які твердження про щонайменше індоєвропейську
давнину слов’янських народів загалом і
українців зокрема наражаються на відверту протидію – явище, яке український
історик О. Домбровський означив «духовним геноцидом в історіографічному
аспекті». Ця подиву гідна слов’янофобія,
як і синдром меншовартості, обертання
на думку «старшого брата» вже на третьому десятилітті української незалежності, вочевидь, потребує спеціального
дослідження як цікавий психологічний
феномен, розгадка якого причаїлася десь
у глибинах колоніальної підсвідомості
вітчизняного історика.
Важливо, що й у термін «походження
українського народу» різні дослідники
вкладають неоднаковий зміст. «Вивчаючи історичні витоки українського етносу, – зазначає Л. Залізняк, – слід твердо визначити, що ми шукаємо – наших
пращурів чи найдавніших українців, які
були першими носіями праукраїнського етнокультурного комплексу. Якщо
говорити про пращурів, то ними були
тією чи іншою мірою всі народи, що у
давнину проживали на українській землі – сармати, скіфи, кімерійці, фракійці, хозари, татари, трипільці, праарійці
та багато інших, адже їхні культурні та
мовні надбання стали складовими української культури та мови» [10, с. 220].
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Варто наголосити: ми не шукаємо в історичному минулому якогось одного
народу – «праукраїнців», які є безпосередніми та єдиними предками сучасних
українців, і лише їх одних. З іншого боку,
існують десятки мільйонів людей, які, з
огляду на результат специфічних історичних обставин, що склалися на даний
момент, означують себе «українцями».
Їхні предки колись називалися «русинами», «черкасами», «козаками», «полянами», «древлянами», «половцями»,
«хозарами», «гунами», «скіфами» тощо.
Безумовно, тодішні предки нинішніх
українців геть не здогадувалися, що деякі з їхніх нащадків колись називатимуться українцями. Сучасні історики здатні
простежити їхні генерації в минуле, які,
цілком можливо, покажуть нам інші
спільноти, інші назви, інші території.
Причому ми не можемо знати напевне,
куди сучасного дослідника заведе цей
пошук. «Тим-то, – наголошував О. Пріцак, – українська історіографія має, як
і кожна історіографія, як свій обов’язок
вивчати минуле усіх людських історичних спільнот і держав, що проживають
на теперішній своїй (українській) території, а не обмежуватися тільки до держав «свого», цебто сьогоднішнього українського етно-мовного круга» [24].
Тож якщо наша оповідь називатиметься «Історія України», то від кам’яної
доби і до ХХІ ст. вона буде лише спробою відповісти на актуальне для кожної
генерації українців питання про минуле
власної землі і власного народу, включно з усіма його складниками. Важливо,
що основний акцент тут слід робити не
на складнощі (реальні або вигадані), а
на нові можливості, на перспективи, що
відкриваються. А вони існують. Землі
давньої України, як, певно, мало яка з
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областей нашої планети, настільки докладно описані історичними джерелами,
що направду вітчизняному історикові
скаржитися годі. Чого вартує одне лише
багатотомне зібрання свідчень давніх
грецьких і латинських письменників про
Скіфію та Кавказ, упорядковане на межі
ХІХ та ХХ ст. видатним епіграфістом
та джерелознавцем В. Латишевим [17],
проте чи багато сучасних дослідників
зверталися до цієї фундаментальної праці? Саме землі Східної Європи, зокрема
й України, починаючи від доби верхнього палеоліту, є найбагатшими у світі за кількістю археологічних пам’яток
(стоянок, могильників, артефактів);
при цьому, за приблизними підрахунками, невикористаний потенціал археологічних досліджень сягає відмітки у
70–80%. Годі обійти увагою й сукупність
ономастичних даних, зокрема найбільш
архаїчної східноєвропейської гідронімії,
своєрідної «topographia sacra», що у своїх витоках сягає глибин тисячоліть [34,
с. 4]; важливо, що останні півтора десятиліття позначилися особливо вагомими здобутками у цій царині [23, 32].
Накопиченого історичного матеріалу
вже настільки багато, а належним чином
опрацьовано й враховано в історичних
концепціях так мало, що доводиться говорити не про брак історичних джерел, а
швидше про невміння взяти їх до уваги
у своїй цілісності.
Перелік перспективних дослідницьких напрямків давньоукраїнської історії
нині слід доповнити за рахунок ДНКгенеалогії, яка, спираючись на аналіз нерекомбінованих ділянок ДНК людини,
дає змогу простежити біологічний родовід кожного із сучасників углиб століть
і тисячоліть, визначити основні віхи
генетичної історії сучасного людства, а
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відтак – і спробувати співвіднести їх з
певними народами або групами народів,
археологічними культурами, відомими
історичними подіями тощо [15]. У сукупності з даними суміжних історичних
дисциплін матеріали ДНК-генеалогії
приводять до синергізму у висновках,
піддають перехресній перевірці концепції та гіпотези, дають можливість поглянути на низку проблем під несподіваним
та незвичним кутом. Слід віддати належне, що деякі сучасні українські історики
(зокрема, К. Тищенко та Л. Залізняк)
вже звернули увагу на ДНК-генеалогію у
своїх працях, хоч і не в усьому ці перші
спроби можна вважати вдалими [22].
Внутрішній розвиток історичної
науки має свою логіку і взаємну зумовленість складових, певну поетапність і
послідовність. І не потрібно бути пророком, аби передбачити її бодай у загальних рисах. Нині у вітчизняній історичній науці відбувається зміна поколінь:
до дослідження вітчизняної історії вже
впритул підходить молодше покоління українських науковців, не обтяжене
стереотипами минулого, чий світогляд
базувався не на засадах марксистськоленінського вчення, а з урахуванням сучасних тенденцій світової історіографії
та методології історичної науки. Ми вже
знаємо набагато більше, аніж наші попередники іще кілька десятиліть тому, і можемо не лише дати відповіді на численні
питання, що стояли перед дослідниками,
але й сформулювати нові. Тож основне завдання лишається за теоретичним
осмисленням та новим систематизованим викладом давньоукраїнської історії. А те, що питання давньоукраїнської
історії, зокрема проблема походження
українського народу, винятково актуальне, не викликає жодного сумніву.
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Ця нова генерація українських істориків має виконати непросте й відповідальне завдання – написати власну історію України. Історію України з висоти
ХХІ ст. І вагоме місце у цій монументальній праці належатиме давньому відтинку вітчизняної історії. Адже не можна
сподіватись на міцну будову, якщо в неї
пошкоджено підмурівок. Проте вже зараз постає ключове питання: якою вона
має бути? Хто буде її авторами? У цьому
сенсі одне з найважливіших завдань фахових наукових інституцій історичного
й українознавчого профілю, серед них і
Інституту українознавства, у якому вже
понад півтора десятиліття працює автор
цієї статті, спираючись на досягнення
сучасної історичної науки та низки допоміжних історичних дисциплін, створити науково спроможну версію вітчизняної історії. Це має бути зважена,
розумна, переконлива історія, яка дасть
місце в собі всім мешканцям нашої землі, незалежно від приналежності до якогось давнього народу чи сучасної нації,
від найдавніших часів до сьогодення.
Українська історія не потребує штучного звеличення: вона й без того багата
й цікава. Втім, аби вона притягувала до
себе, слід звільнити її насамперед від
безальтернативної канонічності, знаходити в ній місце для гіпотез, зіставлень,
нетрадиційних ходів. Справді, не слід
«зшивати» воєдино те, що ніколи не було
цілісністю, як і робити власну націю фокусом Ойкумени. Водночас підставовою
тезою її має стати ствердження принципової нормальності української історії [8, c. 3], відкидання почуття власної
неповноцінності, «неісторичності» порівняно з «історичними» націями. Українським історикам слід нарешті облишити свою оборонну позицію: нам немає
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перед ким виправдовуватися. Шанс для
новітньої науки – в поєднанні методологічних надбань останнього часу із
класичними засадами історичної професійності. Розвиток української історіографії на засадах багатопредметності,
методологічного плюралізму (мультипарадигмальності), вписування історії
України у ширший контекст всесвітньої
історії паралельно з вичленовуванням
підпорядкованих історій нижчого рівня становить, мабуть, головний напрям,
рекомендований для актуальних переосмислень. Основна ж мета – витягнути
вітчизняну історію з провінції, зробивши
її зрозумілою для світової науки як систему науково доведених поглядів. Такий
підхід стане ознакою науковості і послужить відновленню довіри до української
історіографії в академічному світі.
Ця нова історія України має зайняти належне місце в уже практично поділеному світі всесвітньої історії, яка
значною мірою побудована на міфах домінуючих націй щодо України і яка досі
ігнорує українську історію. Слід додати,
що через складність історичних проблем, які постають перед дослідниками,
багатство інтелектуальних парадоксів,
що вимагають пояснення, завдяки нерозробленості багатьох сюжетів історія
України набуває великої привабливості для світової історіографії. Тож те, що
писатимуть у своїх наукових працях
українські історики, матиме значення не
лише для України. Для цього необхідно
перестати писати історію виключно «для
домашнього вжитку», а прилучитися
до дискусій, які ведуться в сучасному
науковому світі [8, с. 7]. Адже й велич
будь-якої держави не в останню чергу
визначається її залученістю до передових галузей наукового пошуку, причому
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не лише технічного, але й гуманітарного.
І той, хто сьогодні нехтує новітніми досягненнями історичного знання, вже завтра виявиться аутсайдером історичної
науки.
У цьому контексті слід особливо наголосити на проблемі відповідальності.
Вже неодноразово звучала думка про те,
що історики мають нести громадянську
відповідальність перед суспільством за
результати своєї праці [5, с. 22]. Проте
не менша, а часом навіть більша відповідальність лежить на людях, які визначають гуманітарну політику в країні, на
очільниках Міністерства освіти, керівниках науково-дослідних інституцій,
наукових керівниках молодих дослідників. Саме вони часто впливають на
вибір наукових досліджень та контроль
над їх виконанням. Зокрема, і в цьому
контексті автор схильний розглядати
цю статтю.
І насамкінець, враховуючи непросту,
а подекуди й трагічну долю української
історичної науки, слід сказати і про те
визначальне, без чого, на переконання
авторитетного вітчизняного дослідника С. Білоконя, українська історіографія
не зможе нормально розвиватися і яке
можна визначити лише двома словами.
Це свята Свобода.
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S. Nalyvaiko
What Should the History of Ancient Ukraine Be Like?
Abstract
The difficult fate of Ukrainian historical thought in the past century caused significant problems in
establishing national historical science of the post-colonial stage. One can confidently recognize crisis
in the research of numerous approaches to problems of ancient history in Ukrainian historiography.
It is obvious, in particular, in the weakness of historical and methodological approaches, wide-spread
amateurism in exploration of historical sources, linguistic isolation, institutional and largely intellectual
“self-sufficiency” of Ukrainian history, distinct tendency of writing of historiographical works, lack of
broader theoretical generalizations and conceptual results, its isolation from the global historical and
methodological context. Besides, the background of serious “objective” problems of national historical
science along with the Ukrainian scientists’ attempts to determine the mainstream of national
understanding of the past, highlighted a number of conceptual problems relating to perspectives of
national historiography, chronological and territorial limits of Ukrainian history, ideological content of
the concept of national history, problems of artificial “ukrainization of the past eras”, finding optimal
methodological models for researches in history. In this sense, the author examines the current crisis of
historical knowledge as a natural phenomenon, as a transition state, which must precede qualitative
changes in historical knowledge. So, theoretical understanding and a new, systematic, scientifically
credible model of the Ukrainian history of the ancient period is one of the most topical and socially
significant tasks of national historical and Ukrainian studies at the modern stage. Its underlying thesis
should be a statement of principle normality of Ukrainian history, discarding a feeling of its inferiority
and “non-historicity” in comparison with “historical” nations. Ukrainian historians should finally give
up their defensive position and combine modern methodological principles with classic achievements
of historical professionalism.
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КРИМСЬКОТАТАРСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ: ТРАДИЦІЇ І СУЧАСНІСТЬ
(Рецензія на монографію Олени Соболєвої «Весілля кримських татар:
традиційні форми та трансформації». – Біла Церква:
Вид. Пшонківський О.В., 2015. – 360 с.)

У сучасній українській етнології дослідження з тюркології представлені досить скромно. І це попри те, що українці
та кримці мають давні зв’язки, історична
батьківщина кримських татар та водночас територія їх компактного проживання – Крим – давно входить до складу
України (фактично з 1954 р., коли півострів увійшов до складу УРСР), а відповідно до останнього Всеукраїнського
перепису населення 2001 р. кримські
татари є п’ятою за чисельністю (найбільшою тюркською) етнічною групою
України.
Ця ситуація є цілком зрозумілою,
адже з 1944 р. аж до розпаду Радянського
Союзу вивчення кримськотатарської етнічної культури було темою, м’яко кажучи, небажаною. Зі здобуттям Україною
незалежності вітчизняні дослідники зосередилися насамперед на вивченні традиційної культури самих українців. Це
закономірно, адже для щойно створеної
молодої держави вкрай важливим було
доведення автентичності титульного етносу, що добре розуміли науковці. В цей
час дослідження культури кримців локалізується майже виключно у Криму, у середовищі дослідників – кримських татар.
Однак вже у 2000-х роках сформувалася
критична маса науковців, що розуміли
важливість вивчення культури корінної
національної меншини України – кримців. Тож увага серед українських вчених
до цієї тематики дещо пожвавилась.
Зокрема, з середини 2000-х років у
царині тюркології плідно працює київська дослідниця Олена Соболєва. Вона є
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авторкою понад 20 наукових публікацій
з етнічної культури кримських татар, насамперед їхньої весільної обрядовості.
Логічним підсумком її багаторічних наукових розвідок з цієї тематики стала
монографія «Весілля кримських татар:
традиційні форми та трансформації»,
що побачила світ у 2015 році. Актуальність цього видання посилюється тим,
що у зв’язку із сучасним політичним становищем Криму увага до історії та культури його корінного населення за останні роки значно пожвавилася.
У цьому контексті перевагою роботи є те, що О. Соболєва на початку своєї
монографії подає розгорнуту історикоетнографічну характеристику кримськотатарського етносу. Це дає можливість
навіть непідготовленому читачу ознайомитися з основними віхами історії
Кримського півострова та сучасними
поглядами науковців на етнічне походження кримців. Зокрема, дослідниця
наголошує на хибності поширеної ще
радянською історіографією тези про
«татаро-монгольську» теорію етногенезу
кримських татар. Спираючись на сучасні етнологічні дослідження, О. Соболєва прослідковує значно раніші витоки
кримськотатарського етносу. Вона доводить, що характерною ознакою етнокультурних процесів на території Криму
була рубіжність не лише в етнографічному, а й у цивілізаційному розумінні,
а отже, й поліетнічність його населення.
Також авторка звертається до характеристики регіональних етнографічних
особливостей
кримськотатарського
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етносу, що відображалися у духовній та
матеріальній культурі субетнічних груп
кримців.
Основна змістова частина роботи,
присвячена весільним традиціям, структурно поділяється на три розділи.
Значну увагу дослідниця приділяє
детальній реконструкції самого весільного обряду, включаючи всі його складові: передвесільний етап, весілля та
післявесільні традиції. Авторка описує
структуру та послідовність обрядодій у
межах кожного етапу, а також аналізує
їх значення.
Так, передвесільна складова шлюбного обряду кримських татар має на
меті насамперед укладення попередніх
домовленостей про шлюб та саме весілля, матеріальну підготовку до створення
нової родини, а також звикання майбутнього подружжя один до одного та нового суспільного статусу. Традиційно цей
етап включає такі частини: вибір пари
та вивідування волі батьків, сватання,
заручини, знайомство молодят, таємні
зустрічі та підготовка до весілля.
Сам обряд весілля можна структурно поділити на такі складові: 1) весілля в
домі молодої, під час якого відбуваються
обряди: «хна», лазня молодої, гостина,
релігійний обряд никях; 2) перевезення
нареченої у дім молодого; 3) весілля в
домі молодого, що включає наступні обрядодії: колективне частування, гоління
молодого та перша шлюбна ніч.
Післявесільний етап передбачав дотримання таких традицій: перевірка
чесності молодої на ранок після шлюбної ночі; адаптація дружини до набутого
статусу та нового оточення, що відбувалася насамперед завдяки традиції відвідування молодої її родичками; взаємні
післявесільні відвідини двох родів.
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Авторка зазначає, що названі складові весільного обряду є сталими для всіх
субетнічних груп кримців, хоча татари
степового Криму, Південного берега та
гірських районів півострова все ж мають
свої локальні особливості у весільній обрядовості.
Важливе місце в роботі посідає детальний опис весільної атрибутики, традиційних кримськотатарських весільних
страв та ролі весільних чинів.
Для традиційного кримськотатарського весілля на всіх його етапах характерне широке використання різноманітних предметів (спеціально виготовлених
для весілля – деревце, а також побутових – різноманітні вироби з тканин,
свічки, дзеркало, хутро, віник тощо), що
набувають особливого сакрального значення завдяки їх використанню у весільному ритуалі. Під час опису атрибутики
дослідниця прагне не лише визначити
місце предметів у весільному ритуалі,
пояснити їх символічне значення, а й
виокремити локальні особливості використання предметів у весільному обряді.
Описуючи обрядову їжу, авторка
звертає увагу на те, що основними інгредієнтами кримськотатарських весільних страв були різноманітні злаки (що
традиційно притаманно землеробським
народам) та м’ясо (характерно для кочовиків) у різних варіаціях. Прикметно,
що більшість обрядових страв (навіть
м’ясних) готувалася з додаванням цукру. Це пов’язано із позитивним змістом
символіки солодкого як втілення достатку та багатства молодої сім’ї. Споживання ритуальних страв мало насамперед
комунікативну функцію. Деякі ритуальні страви виконували роль певних символів і були покликані повідомити громаді конкретну інформацію (наприклад,
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пиріг із діркою на знак нечесності нареченої).
Народному весіллю, як правило,
притаманний чіткий розподіл ролей.
Кримськотатарське весілля не є винятком. Головними персонажами весільного дійства є молодий і молода, проте у
весільному обряді кримців вони займають пасивне становище, що характерно
майже для всіх кавказьких народів та
більшості тюркських етносів. Найактивніші ролі у весільному дійстві виконували одружені чоловіки та жінки. Вони
були головними організаторами весілля – сватами, свахами, розпорядниками.
Важливу роль у весільному ритуалі займали близькі родичі молодят – батьки,
сестри, брати, дядьки. А от роль дітей
у весільній обрядовості була обмеженою. Як правило, перебувати на весіллі
їм було заборонено. Такого права люди
набували лише з досягненням шлюбного
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віку. Однак окремі обряди все ж відбувалися за участю дітей, насамперед хлопчаків (відкриття весільного вузла на сватанні, катання маленького хлопчика по
постелі молодят тощо). Активну участь
в окремих частинах весілля брала неодружена молодь. Окрему групу дійових
осіб у весільному ритуалі становили «весільні професіонали» – кухарі, перукар,
музики, юнаки, що обслуговували столи,
тощо.
Великої уваги заслуговує прагнення
авторки визначити типологію весільного ритуалу кримців через аналіз весільної обрядовості різних народів, що
проживали на суміжних із Кримом територіях або мали постійні шляхи культурного взаємовпливу. Дослідниця доходить висновку, що кримськотатарське
весілля має багато спільних рис із традиціями турків, греків, албанців, багатьох
народів Кавказу.
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Авторка зазначає, що описана структура весільної обрядовості, а також її
предметна та рольова складові були характерні для весільного ритуалу кримських татар кінця ХІХ – перших десятиліть ХХ ст. Надалі традиційне весілля
кримців через низку об’єктивних обставин зазнало значних змін.
Останній підрозділ монографії присвячений шляхам та формам трансформації весільного обряду кримців, що
відбулися впродовж другої половини
ХХ – на початку ХХІ ст. Дослідниця зауважує, що вже від початку ХХ ст. і донині
спостерігаються зміни у бік спрощення
комплексу обрядів та їх «прагматизації». Щоправда, ці процеси характерні
для багатьох народів у новітній період і
пов’язані із загальносвітовими тенденціями до урбанізації, уніфікації культури та розширення інформаційного
простору. Однак у випадку кримських
татар найбільший вплив на традиційну
обрядовість справили насильницька депортація, складні умови проживання та
тривале перебування в іноетнічному середовищі. Лише у 60 – 70-х роках ХХ ст.
з покращенням повсякденного життя
кримців спостерігаються тенденції до
відродження весільних традицій. Проте архаїчні елементи весільного обряду
так і не були відновлені (обряди «хни»,
гоління тощо), а навпаки, остаточно занепали. Водночас з’явилося багато новотворів, низка ритуалів спростилася,
втратила свої символічні функції та
відтворюється нині виключно у декоративному варіанті. Одним із найбільш
збережених весільних ритуалів залишається обряд заручин. Дослідниця вбачає
причину цього явища в тому, що у часи
депортації та загалом радянського панування саме люди похилого віку були

244

головними зберігачами народних традицій. А в обряді заручин старші члени родини традиційно брали активну участь,
хоча на самому весіллі вони, як правило,
не були присутні.
Авторка наголошує на тенденції до
відродження традиційного весілля у
середовищі кримських татар, що спостерігається протягом останнього десятиліття, як на важливому елементі збереження етнічної ідентичності кримців
у багатоетнічному середовищі.
Насамкінець зазначимо, що дослідницею було опрацьовано величезний
масив літератури з зазначеної тематики.
Вражає джерельна база монографії, яку
складають понад 300 записів розмов з
респондентами, абсолютна більшість з
яких проведена авторкою самостійно.
Отже, пропонована до уваги читача монографія є на цей час найбільш
ґрунтовним дослідженням весільної обрядовості кримських татар. У роботі на
основі потужного польового матеріалу
та опублікованих досліджень зроблено
детальну реконструкцію всіх складових
традиційного кримськотатарського весілля та проаналізовано трансформаційні процеси, що відбулися з весільною
обрядовістю кримців протягом другої
половини ХХ – початку ХХІ ст. Монографія буде цікава не лише науковцяметнологам, дослідникам традиційної
обрядовості, а й усім, хто прагне дізнатися більше про традиції та історію корінного населення України – кримських
татар.
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ДНІ НАУКИ В НДІ УКРАЇНОЗНАВСТВА
В РАМКАХ ПРОВЕДЕННЯ Х ВСЕУКРАЇНСЬКОГО
ФЕСТИВАЛЮ НАУКИ (19–21 ТРАВНЯ 2016 Р.)
Популяризація досягнень науки, залучення молоді до наукових досліджень,
піднесення авторитету і престижу науки в українському суспільстві є одною
з найгостріших проблем в Україні. Мета
проведення Фестивалю науки в Україні – поширити наукове знання серед громадськості, сприяти формуванню позитивного ставлення до науки, викликати
інтерес та повагу до науки з раннього
віку, підвищити престиж професії вченого та викладача в суспільстві. Сучасна
концепція Фестивалю науки походить з
Великої Британії. Європейський досвід
підтверджує ефективність фестивалів
науки, а поширення фестивального руху
стає закономірним явищем у всьому світі. Під час фестивалю проводиться велика кількість заходів по всій Україні,
розрахованих на різні категорії учасників: дні відкритих дверей в академічних
установах і вищих навчальних закладах,
виступи провідних вчених з популярними лекціями, екскурсії до лабораторій та
музеїв, круглі столи, виставки, презентації інноваційних розробок, демонстрації
науково-популярних фільмів, інтерактивні фізичні шоу, наукові кафе, наукові
пікніки, науковий театр тощо. Зміст цих
заходів охоплює всі дисципліни: від соціальних і гуманітарних наук до природознавства [1].
До проведення Х Всеукраїнського
фестивалю науки долучився Науководослідний інститут українознавства, одним із головних напрямків діяльності
якого є популяризація доробку науковців у сфері українознавства та національно-патріотичне виховання [2].
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19 травня відбулася експертна наукова дискусія щодо перегляду документального фільму «Українська революція» режисера Івана Канівця, знятого
на основі спогадів одного з військових
діячів періоду Української національнодемократичної революції 1917–1921 рр.
генерал-хорунжого Армії УНР Всеволода Петріва, командира полку ім. кошового отамана Костя Гордієнка, що пробився на Україну з Західного фронту
(територія Білорусі) і став на захист молодої української держави під час наступу більшовицьких військ на Київ у січні
1918 р., зокрема, відіграв вагому роль у
придушенні повстання київських більшовиків проти Центральної Ради.
Експертами і модераторами зустрічі
були доктор історичних наук, завідувач
відділу історичних студій НДІУ Павло
Гай-Нижник, кандидат історичних наук,
старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН
України Михайло Ковальчук. Після перегляду фільму відбулася цікава та змістовна наукова дискусія, в якій взяли участь
режисер фільму Іван Канівець, кандидат
історичних наук, директор НДІУ Богдан
Галайко, доктор історичних наук, професор, заступник директора НДІУ Арсен
Зінченко, кандидат філологічних наук,
завідувач відділу української філології
НДІУ Анатолій Ціпко, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу української етнології НДІУ
Сергій Наливайко, кандидат історичних
наук, завідувач відділу української етнології НДІУ Юрій Фігурний.
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Під час дискусії зверталась увага на
значення цього фільму для об’єктивного
висвітлення
української
революції
1917–1921 рр., відповідності подій, відтворених за спогадами В. Петріва, історичній хронології, деталям, ролі тих
чи інших постатей того часу. Учасники
дискусії висловили спільну думку про
важливість цієї документальної картини
для справи національно-патріотичного
виховання воїнів української армії, всіх
українців у період агресії путінської Росії
проти України і побажали автору фільму
подальших творчих успіхів у розпочатій
ним справі.
У цей же день пройшов семінар-дискусія «Культурний ландшафт Києва та
околиць» за участю голови правління
Київської міської організації Національної спілки краєзнавців України, доцента кафедри етнології та краєзнавства
КНУ імені Тараса Шевченка Олександра
Гончарова, члена Ліги екскурсоводів
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Києва Валерія Лисенка та викладача
Інституту туризму, економіки і права
Інни Мартинюк.
Проект «Культурний ландшафт Києва та околиць» був здійснений співробітниками Науково-дослідного інституту
українознавства під керівництвом антрополога Марини Гримич у межах наукового напряму «Антропологія простору». Ядро дослідницької групи склали
науковці Інституту: доктор історичних
наук Марина Гримич, кандидат історичних наук Олена Брайченко, кандидат
історичних наук Оксана Овсіюк, кандидат історичних наук Олена Соболєва,
кандидат історичних наук Тіна Полек.
Партнерами проекту стали Спілка краєзнавців України, Ліга екскурсоводів
Києва, Центр міської історії Центрально-Східної Європи (Львів), Вінницький
державний педагогічний університет
ім. М. Коцюбинського, Київський університет туризму, економіки і права,
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Центр урбаністичних студій НУ «КиєвоМогилянська академія», Будинок-музей
Тараса Шевченка.
Керівник проекту Марина Гримич
виступила з доповіддю про дефініції культурного ландшафту та методи
його вивчення. Дослідниця окреслила культурний ландшафт як ключове
поняття, пов’язане з організацією та
сегментацією простору, та зауважила, що воно окреслює культурну «надбудову» до того чи іншого природного
ландшафту. У контексті Києва доцільно говорити, наприклад, про Дніпро та
культурні практики, з ним пов’язані, а
також про київські околиці, ним затоплені. Зрештою, М. Гримич зазначила,
що проект «Культурний ландшафт Києва і околиць» досліджує простір, його
сприйняття людьми, модифікацію в індивідуальній чи колективній пам’яті,
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аматорській літературі та фольклорі, а
також прив’язаність людини до певного
сегмента простору (топофілія) або ж всілякі фобії, з ним пов’язані.
Олена Брайченко проаналізувала відображення суспільних змін у культурному ландшафті українського села ХХ ст.
На думку дослідниці, особливо яскраво
помітні зміни у публічному просторі,
адже одні і ті ж місця в один період могли ставати осередком життя села, а в інший – повністю втрачати своє значення.
Оксана Овсіюк простежила динаміку кінотеатрів у культурному ландшафті
Києва та розвиток кіно як міського виду
дозвілля у 1896–1945 рр. На її думку, вивчення колишніх об’єктів та їхнього розташування у просторі сучасного Києва
наповнює місця конкретним змістом.
Тіна Полек розповіла про балкони в культурному ландшафті Києва.
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Дослідниця окреслила причини, які змушують містян склити та розширювати
балкони, а також запропонувала шляхи подолання цієї міської проблеми. На
думку Т. Полек, засклений балкон – це
свідчення певної потреби, він зникне
лише тоді, коли вона буде діагностована
і врахована.
Після виступів учасниць проекту
слово взяли О. Гончаров, який розповів
про вивчення культурного ландшафту
у сучасному українському краєзнавстві,
та В. Лисенко, який наголосив на важливості цієї теми під час проведення екскурсій столицею1.
Логічним завершенням цього дня
стала зорганізована НДІУ спільно з видавництвом «Джура» (Тернопіль) та
Київським міським будинком учителя
презентація книги доктора історичних
наук, професора Миколи Лазаровича
«Легіон Українських січових стрільців. Формування, ідея, боротьба». Ця
фундаментальна праця – найбільш ґрунтовне натепер в українській історичній
науці дослідження світоглядної генези,
ідеологічних підстав та інституційних
форм розгортання стрілецького руху,
учасникам якого судилося вперше після
Полтавської катастрофи та більш ніж
200-літнього по тому панування деспотичної Московщини підняти українську
зброю в обороні невід’ємного права нашого народу на вільне життя.
Одначе книга ця прикметна не тільки
своїм поважним аналітичним дискурсом, а й постаттю її автора – історика,
педагога, сумлінного й ерудованого дослідника (науковій громадськості добре
знаний цілий шерег його праць, серед
Результати дослідження наукового проекту
«Культурний ландшафт» були презентовані у Національному історичному музеї України 21 травня.
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яких особливо вирізняється монографія
«Голодомор 1932–1933 років в Україні:
передумови, механізми здійснення, наслідки»), який з початком російської
агресії добровільно пішов на фронт,
упродовж року воював у складі 14-ї
окремої механізованої бригади. Можливо, саме з огляду на це зустріч із відомим
тернопільським істориком викликала інтерес не лише у науковців, а й у політиків
та громадських активістів (чудову пісню
подарувала учасникам знаний волонтер, заслужена артистка України Жанна
Боднарук). «Легіон Українських січових
стрільців» Миколи Лазаровича, – наголосив директор НДІУ Богдан Галайко,
який модерував цю презентацію, – належить до того типу досліджень, у яких
наукова виваженість вченого не протистоїть його патріотичній настанові, а
підсилює її. Перед нами – справді зразок
сучасного комплексного підходу, у координатах якого історик спирається на
поважну джерельну базу, досконало знає
увесь контекст досліджуваної ним епохи і водночас володіє здатністю почути
сучасну добу, у якій ми маємо відповісти
на ті ж питання, які сто років тому поставили перед Україною Лицарі Червоної Калини».
20 травня на виставку «Українська
Повстанська Армія: історія нескорених», яка експонується в Науково-дослідному інституті українознавства,
завітали представники Київського університету туризму, економіки і права
(студенти 1 курсу кафедри соціальногуманітарних дисциплін). Директор
Інституту Богдан Галайко ознайомив
студентів з документами, а саме з матеріалами архівів СБУ, листівками повстанців, підпільною літературою, фото та
щоденниками членів ОУН і вояків УПА.
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Студенти дізналися про розгортання
повстанської боротьби, структуру УПА,
щоденне життя повстанців, закордонні рейди УПА та боротьбу радянських
спецслужб з українськими повстанцями.
З метою популяризації доробку науковців, а також для обміну ідеями,
концепціями та досвідом щодо національно-патріотичного
виховання
НДІУ співпрацює з Інститутом української археографії та джерелознавства
ім. М.С. Грушевського НАН України,
Національним музеєм історії України,
Київською міською організацією Національної спілки краєзнавців України, Лігою екскурсоводів Києва, Київським університетом туризму, економіки і права,
Київським міським будинком учителя.
Проведення публічних заходів, зокрема Всеукраїнського фестивалю науки, дає можливість не тільки продемонструвати нові досягнення та
інтелектуальний потенціал вчених, але
й інтегрувати результати їх роботи в європейський освітньо-науковий простір.

Українознавство

Дні науки сприяють пошуку партнерів
та потенційних замовників наукової
продукції, стимулюють розвиток інтелектуального потенціалу України. Таким чином, спираючись на європейське
бачення і підходи до наукової політики,
НДІУ і надалі долучатиметься до проведення Всеукраїнського фестивалю науки
задля ефективного поширення знань
серед громадськості та національнопатріотичного виховання дітей і молоді.
ДЖЕРЕЛА
1. Всеукраїнський фестиваль науки. – Режим доступу: http://festival.nas.gov.ua/page/
open/10
2. Положення про Науково-дослідний
інститут українознавства, затверджене наказом МОН України від 29.08.2014 р., № 962.
P.S. Автор матеріалу висловлює вдячність науковим співробітникам С. Губському, Т. Полек, О. Хоменку за підготовку інформації про проведення наукових заходів.
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«ВЕЛИКОМУ КАМЕНЯРЕВІ ВІД МАЛОГО КАМЕНЯРА»
(До 100-річчя пам’яті Івана Франка)

Життя та діяльність геніального
українського письменника і поета Івана Франка є справжнім феноменом в
європейській і світовій літературі, науці і культурі. Видатний український
франкознавець, колишній директор Інституту франкознавства Львівського
національного університету ім. І. Франка світлої пам’яті Іван Денисюк у своїх
доповідях постійно наголошував, що
«Іван Франко про все подумав і про все
написав». Професор Львівського національного університету ім. Івана Франка Михайло Гнатюк глибоко досліджує
подвижницьку літературну, наукову і
громадську діяльність «Івана Франка як
вчителя української нації» [3].
Наше українознавче дослідження
життя і діяльності корінних жителів села
Криворівні на Прикарпатті, які були сучасниками геніального Івана Франка,
присвячене 100-річчю з дня смерті поета
(28 травня 1916 року), здійснене під час
українознавчих експедицій. Воно вимагає клопіткого збирання документів і матеріалів, що розсіяні по всій Гуцульщині.
Колишній директор Літературно-меморіального музею Івана Франка світлої
пам’яті Микола Дзурак у своєму дослідженні історії перебування Івана Франка в Криворівні показав, що відомий
криворівнянець Василь Якіб’юк у 1926
році був основним організатором вшанування пам’яті письменника на Гуцульщині: «Гуцули згадують про Франка з
вдячністю. Тому, в 1926-му році, з нагоди
10-ліття його смерти, справили вони камінь і 9. 07. 1926 по Молебні та Вічу, яке
відбулося на садибі Якіб’юка під явором,
занесли його та вмурували в скелю» [2,
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с. 21]. На пам’ятній кам’яній плиті було
викарбувано напис: «В честь Іванові
Франкові – Гуцульщина. 1916–1926».
Автором копії меморіальної плити та
пам’ятного обеліска Іванові Франку біля
Літературно-меморіального музею Івана
Франка в селі Криворівня [1] був талановитий гуцульський майстер-каменяр
Іван Марусяк.
Іван Михайлович Марусяк народився 1898 року в селі Буковець, яке належало Ясенову Горішньому. Походив із
родини Василинчукових і був далеким
родичем відомого гуцульського опришка Марусяка, про якого писав Гнат Хоткевич у своїй «Камінній душі». Мав
трьох братів: Василя, Миколу і Юрія та
сестру Марію. Самостійно навчився читати і писати. В дитинстві пас худобу на
полонинах Гуцульських Карпат. Малим
хлопцем самостійно навчився грати на
скрипці. Служив у легіоні Українських
січових стрільців при Австро-Угорському війську. Іван одружився на Плитці
Марії Василівні (1887–1972), яка була родом із Бистреця з родини Плитчукових
і залишилась вдовою по чоловікові Федору Плитці (Андрійцевому). Її першого
чоловіка Федора забив кінь під час Першої світової війни. Від першого шлюбу
в Марії залишився син Микола. В сім’ї
Івана і Марії Марусяків народилося троє
дітей: дочка Ганна, сини Микола і Петро.
Дочка Ганна Зеленчук зараз живе в Криворівні на присілку Тарночка. Син Микола Марусяк був вивезений на примусові роботи до Німеччини, а потім жив і
помер у Польщі. Інший син – Петро Марусяк – жив у Криворівні і продовжував
батькове ремесло.
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За розповідями родини – місцевих
жителів Криворівні: його 87-річної дочки Ганни Іванівни Зеленчук та внука Василя Петровича Марусяка, Іван Марусяк
був природженим інженером-будівельником, який за власним проектом побудував у Криворівні 4 млини, млинарські
жорна, а також багато могильних хрестів
та кам’яних плит-цоколів для фундаментів. Перший млин він збудував біля своєї хати в Молочному потоці на присілку
Грашпарівка. Лотоки для цього млина
виготовив у вигляді чуркала, видовбаного із суцільного дерева. Млинові кам’яні
жорна зробив сам. У цьому млині криворівнянці мололи кукурудзу, ячмінь, біб та
інше зерно. Через малу кількість води в
Молочному потоці млин молов дуже повільно. Другий млин майстер спорудив
на річці Чорний Черемош, у селі Криворівня на присілку Царина (в Межиріках). На жаль, через конкуренцію млин
у Межиріках він мусив залишити. Третій
млин подібної конструкції Іван Марусяк
збудував знову на Чорному Черемоші, на
присілку Березово (біля садиби Кузьмички). У 1927 році споруду забрала найбільша в ХХ ст. катастрофічна повінь в Українських Карпатах. Тоді четвертий млин
майстер збудував уже в Бережницькому
потоці на землі Василини Юзенькової,
що в селі Криворівня, на присілку Грушівка (поблизу сучасного Музею-садиби
Михайла Грушевського). Від потоку до
млина вода текла викопаним каналом.
Млин знаходився збоку від потоку Бережниця і річки Чорний Черемош й тому
залишався неушкоджений після багатьох
наступних повеней. Біля цього млина
Іван Марусяк побудував хатину, у якій
жив до кінця свого життя.
Варто наголосити, що майстер-каменяр також виготовляв млинові колеса
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Франкова Скала

і всі металеві та дерев’яні частини для
своїх млинів. Двоє млинових коліс ще
й тепер працюють у млині Онисимових
у Верхньому Ясенові. Свою велику майстерність Іван Марусяк передав синові
Петру, який був каменярем, ковалем,
столяром, будівельником, скрипалем і
мисливцем.
Талановитий самоук, Іван Марусяк
самотужки навчився колоти камені-пісковики і обробляти будівельні цоколі,
виготовляти кам’яні могильні хрести.
На криворівнянському кладовищі стоять багато кам’яних могильних хрестів
його роботи. Дивно, але хрест на могилі
самого Івана Марусяка зроблений також
його руками. Цей могильний хрест замовив у каменяра криворівнянець Василь
Хімчак для старенької жінки Пинтихи.

№2 (59) 2016

251

РЕЦЕНЗІЇ, ПРЕЗЕНТАЦІЇ
Але сталося так, що його викупила для
свого батька дочка Ганна Зеленчук.
Майстер-каменяр наколов і обтесав
набір плит-цоколів для запланованої нової церкви в Криворівні. На жаль, її не
змогли збудувати. Потім, до 100-річчя від
дня народження Івана Франка, на забраних у церковної громади плитах-цоколях
було побудовано теперішній Будинок
культури в Криворівні. Коли видатний кінорежисер Сергій Параджанов у 1963 – 64
роках знімав на Верховинщині кінофільм
«Тіні забутих предків», то консультувався з Іваном Марусяком як досвідченим
знавцем автентичної гуцульської культури, а потім навіть був на його похоронах.
Іван Марусяк виготовив копію загубленої пам’ятної плити на Франковій
Скалі в Криворівні й у 1962 році подарував її Літературно-меморіальному музею Івана Франка під час чергової франківської конференції. Як сучасник Івана
Франка й автор копії пам’ятної плити
та обеліска він сказав тоді учасникам

конференції, що це його особистий дарунок «Великому Каменяреві від малого
каменяра».
ЛІТЕРАТУРА
1. Верховинщина: Загальні описи та історичні нариси / Упорядник І. М. Зеленчук. –
Верховина: Гуцульщина, 2004. – 331 с.
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кандидат фізико-математичних наук,
старший науковий співробітник
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відділення «Гуцульщина» НДІУ

Сергій Параджанов та Іван Марусяк біля млина в Криворівні
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У КИЄВІ ТА КАНЕВІ ВІДЗНАЧИЛИ 125-РІЧЧЯ «БРАТСТВА
ТАРАСІВЦІВ» – ПЕРШОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
9 та 10 червня 2016 р. відбулися
урочисті заходи з відзначення 125-ї
річниці створення «Братства тарасівців» (1891 – 1898).
Відзначаючи 25-ту річницю незалежності України, вагомою стає дата виникнення першої політичної державницької
структури наддніпрянських українців,
яка стала прологом утворення практично всіх політичних партій України. Задум щодо організації спротиву українців
тогочасній колоніальній політиці царату виник у групи харківських студентів
(М. Базькевич, М. Байздренко, В. Боровик, І. Липа) під час відвідин ними Тарасової могили у Каневі «на Зелену неділю»
1891 року.
«Братство тарасівців» – перші
державники. Їхні ідеї витворили той
спільний націозахисний знаменник
української політичної думки, на який
у своєму світогляді та практичній діяльності спиралися всі українські самостійницькі групи та партії. Ця політична структура сформувала тип
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модерного українця, здатного творити
національну державу.
У зв’язку з цим Науково-дослідний
інститут українознавства та НАЦ «Українські студії стратегічних досліджень» за
участю Українського інституту національної пам’яті організували комплекс
заходів, присвячених 125-річчю створення «Братства тарасівців». На виконання
Постанови Верховної Ради України «Про
відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у
2016 році» № 971-VIII від 2 лютого 2016
року учасники святкувань намагалися
привернути увагу громадськості до висвітлення ідейних засад «Братства тарасівців», які в умовах імперського тиску
у Наддніпрянській Україні поставили
на перший план питання державності,
соборності та патріотизму. Вшанувати
тарасівців до Будинку вчителя у Києві
прийшло кілька сотень киян.
Привітати присутніх прийшли лідер
Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Олег Тягнибок, заступники голови
ВО «Свобода» – директор Недержавного
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аналітичного центру «Українські студії
стратегічних досліджень» Юрій Сиротюк, народний депутат України VII та
VIII скликань Андрій Іллєнко, заступник міністра освіти і науки Максим
Стріха, заступник голови Українського
інституту національної пам’яті Володимир Тиліщак, професор Київського національного університету імені Тараса
Шевченка Леонід Могильний, редактор
газети «Шлях перемоги» Віктор Рог.
З науковою презентацією про «Братство тарасівців» виступив директор
НДІУ к.і.н. Богдан Галайко: «На могилі Кобзаря молоді українці присягнули
«бути вірними Україні». Залишаючись
таємною організацією, тарасівці зуміли
об’єднати навколо себе гурток молоді на
засадах необхідності широкої праці задля національного відродження України. В організацію було залучено загалом
близько 100 членів, проте на сьогоднішній день істориками встановлено імена
49 осіб. Географія організації охопила не
лише міста Київ та Харків, але й Суми,
Полтаву, Чернігів, Одесу. Програму тарасівців «Profession de foi (Символ віри)
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молодих українців» було опубліковано
у часописі «Правда» (1893 р.) у Галичині, що підкреслює соборність українців.
Гасло тарасівців «дбати про те, щоб піднести й розворушити на Вкраїні національного духа, відживити і виробити
серед інтелігенції й народу національні
почування вкраїнські» дуже актуальне і
на сучасному етапі».
Кредо відзначення: «Тарасівці – перші державники, коли держави ще не
було», тому, очевидно, важливим стало
вшанування пам’яті натхненника цього
руху – Тараса Шевченка – в Каневі.
Пам’ятні заходи на Тарасовій горі
включали покладання квітів до могили Кобзаря та пам’ятного знака Олекси
Гірника, наукове засідання в Шевченківському національному заповіднику
(м. Канів). Під час наукового обговорення
відзначили знакові ролі учасників братства Івана Липи, Миколи Міхновського
для майбутнього України, розглянули
символічний підтекст назви організації,
прослідкували історію дослідження організації. З доповідями виступили співробітники НДІУ (Б. Галайко, О. Хоменко),
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Шевченківського національного заповідника (С. Брижицька, З. Тарахан-Береза, Р. Танана), НАЦ «Українські студії
стратегічних досліджень» (Ю. Сиротюк),
Українського інституту національної
пам’яті (В. Тиліщак), Благодійного фонду імені Івана та Юрія Лип (С. Кучеренко), Інституту біографічних досліджень
ННБУ ім. В. І. Вернадського (І. Стамбол),
народний депутат Андрій Іллєнко, історик, тележурналіст Ростислав Мартинюк.
Учасники ювілейних заходів відвідали та висадили багаторічні квіти на могилі Віри Річ – англійки, яка, захопившись
творчістю Кобзаря, перекладала його
поезії на англійську мову та заповіла поховати свій прах біля Тарасової гори, і
вшанували пам’ять «кіборга» з Канева
Анатолія Чупилки на його могилі.
Урочистості, присвячені «Братству
тарасівців», було підсумовано у Канівському міському будинку культури, де
перед громадою виступили Богдан Галайко, Юрій Сиротюк, Андрій Іллєнко.
Канівчани розкрили для себе цікаві моменти державотворчої традиції
в Україні, пов’язані з рідним містом,

Українознавство

прослідкували процес формування модерного націєтворення, який заклали
молоді українці минулої епохи. Присвята свого життя Україні та маніфестація
національної єдності українців, закріплена клятвою на могилі Тараса Шевченка, об’єднали багатьох відомих діячів,
які згодом стали ідейними засновниками українських політичних структур
різного спрямування. Серед них були
відомі письменники і науковці: В. Боржковський, М. Вороний, Б. Грінченко,
M. Кононенко, М. Коцюбинський, В. Самійленко, Є. Тимченко, В. Шемет та інші.
Під час заходу артисти дитячої театральної студії представили виставу за
мотивами уривка з містерії «Великий
льох» Тараса Шевченка «Три душі».
Як апогей – відбулася кількагодинна
концертна програма, наповнена духом
братчиків, гурту «Хорея козацька» і Тараса Компаніченка.
Тетяна БОЙКО
кандидат філософських наук,
завідувач відділу освітніх технологій
та популяризації українознавства НДІУ
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МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
«УКРАЇНСЬКИЙ ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ 1920 – 1950-Х РОКІВ:
ІДЕЯ ДЕРЖАВНОСТІ ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЯ»
29 – 30 червня 2016 р. у Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка відбулася Міжнародна
наукова конференція «Український визвольний рух 1920–1950-х років: ідея
державності та її реалізація», присвячена 75-річчю Акта відновлення української державності та 25-й річниці Незалежності України.
Вітальне слово учасникам конференції виголосили Стефан Романів, голова
Організації українських націоналістів,
Богдан Федорак, в.о. голови Державного
правління, структури, що була створена після проголошення Акта 30 червня
і продовжувала функціонувати в еміграції, Андрій Когут, директор Галузевого державного архіву Служби безпеки
України.
Під час пленарного засідання особлива увага була присвячена висвітленню ролі Акта відновлення української
державності 30 червня 1941 р., в дні
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відзначення якого і відбувалася наукова
конференція. Модератором заходу виступив директор Науково-дослідного
інституту українознавства к.і.н. Богдан
Галайко.
«В Україні існують численні стереотипи щодо Акта відновлення української
державності і тому їх необхідно аргументовано спростовувати», – зауважив у
своїй пленарній доповіді декан історичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка д.і.н., професор Іван Патриляк.
«Проголошення Акта 30 червня неможливо до кінця зрозуміти, якщо не враховувати ширший історичний контекст.
На зламі 1940 – 1941 років в повітрі завитала війна між колишніми союзниками – Німеччиною та Радянським Союзом. Очевидно, що ОУН – чи не єдина
самостійницька структура, яка прагнула
здобути незалежність України та зберегла свою мережу на території Радянської
України – повинна була відреагувати на
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такий поворот подій. В ОУН розуміли,
що незалежність може відбутися за умови зміни існуючого в Європі статусукво. Тобто якщо будуть ослаблені або
знищені держави, які володіють українськими землями. Відповідно вони розуміли, що не мають права не готуватися
до здобуття незалежності», – наголосив
науковець.
Голова Українського інституту національної пам’яті к.і.н. Володимир
В’ятрович відзначив позитивний підхід виведення на науковий рівень обговорення цієї події: «Про Акт 30 червня
серед інших рівнозначних подій говориться найменше. Оскільки довгий час
тема ОУН–УПА була надзвичайно заполітизована, історики не надто охоче
бралися за її дослідження. Акт 30 червня
часто наводять як приклад колабораціонізму чи навіть намагаються прив’язати
до єврейських погромів у Львові. Я сподіваюся, що нинішня наукова дискусія
спростує низку таких стереотипів».
Завідувач відділу історичних студій
Науково-дослідного
інституту

Українознавство

українознавства д.і.н. Павло ГайНижник у доповіді «Верховне керівництво і партійно-політична система УССД
у державницькій моделі ОУН(б) 1940 –
1960 років» висвітлив модель майбутньої
Української держави, розроблену ідеологами й провідниками ОУН(б), що була
опрацьована С. Бандерою та Я. Стецьком, стратегічно-військове планування,
здійснюване Р. Шухевичем, комплекс
пропаганди з включенням в акцію культурної еліти, розроблений С. Ленкавським. «Відтак природним було й те, що
українські націоналісти визнавали (і визнають дотепер) Українську національну державу за єдину форму організації
нації, яка забезпечує найкращі умови
для всебічного розвитку її духовних і фізичних сил, яка гарантує нації суверенну владу, котра випливає з найглибших
почуттів і прагнень народу, що хоче бути
господарем на власній землі та творити
на ній свою владу», – зазначив дослідник.
Директор Науково-дослідного інституту українознавства к.і.н. Богдан Галайко, виголошуючи доповідь «Патріотичне
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виховання молоді як елемент державного будівництва: підходи українських націоналістів у 1920 – початку 1940 рр.»,
провів аналогії сучасності та вишколу
молоді минулого, звернув увагу на ідеологічне обґрунтування та методи виховання юнацтва, які в час військової
агресії дають можливість швидко мобілізовуватись суспільству та державі на
захист свого суверенітету.
Наукове обговорення конференції
здійснювалося в рамках кількох панельних дискусій:
«Акт 30 червня в історіографії і
пам’яті»;
«Відновлення української державності 1941 року: незнаний досвід»;
«Збройна боротьба за незалежність
у 1940 – 1950 роках»;
«Українська повстанська армія:
життя у підпіллі»;
«Повстанський рух 1920 – 1930 років в контексті боротьби за українську
державність».
Доповідачі низки навчальних закладів, Українського вільного університету,
Національного меморіалу жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького»,
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Національного музею історії України,
Центру досліджень визвольного руху,
ГДА СБ України, Меморіального музею
тоталітарних режимів «Територія терору», архіву ОУН в Українській Інформаційній Службі-Лондон шукали відповіді
на різні питання, пов’язані з пошуком
історичної правди, реабілітацією жертв
політичних репресій, з’ясуванням історичного значення українського визвольного руху, ролі окремих постатей,
необхідності глибокого аналізу архівних
джерел минулого.
Додатково в програму заходів була
включена презентація книги «Петро Дужий. Відоме й незнане».
Вшановуючи Акт відновлення української державності 30 червня 1941 р.,
спробу здобути незалежність, учасники конференції та співробітники НДІУ
поклали квіти до меморіальної дошки
Дмитру Миронові-Орлику на будівлі
Національної опери України.
Тетяна БОЙКО
кандидат філософських наук,
завідувач відділу освітніх технологій
та популяризації українознавства НДІУ
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Журнал «УКРАЇНОЗНАВСТВО»
Вимоги до оформлення та подання авторського оригіналу
Поля: верхнє — 3 см, праве — 1,5 см, ліве та нижнє — 2,5 см. Редактор: MSWord. Гарнітура: Times

New Roman, кегель (розмір) 14, інтервал 1,5. Нумерація сторінок обов’язкова.
У верхньому лівому кутку вказується шифр УДК. Назва статті друкується великими літерами, жирним шрифтом по центру сторінки, під нею, праворуч, — ім’я та прізвище автора (жирним шрифтом), науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи, після них у дужках основним шрифтом друкуються
адреса та номер телефона автора.
Тексту статті передують анотація (приблизно 200—300 знаків з пробілами), яка має стисло характеризувати основний зміст результатів проведеного дослідження, та ключові слова українською, російською, англійською мовами із зазначенням назви статті, ім’я, прізвища, наукового ступеня, вченого
звання, посади і місця роботи автора.
Згідно з Постановою ВАК України №705/1 від 15.01.03 «Про підвищення вимог до фахових видань,
внесених до переліків ВАК України» до друку приймаються лише наукові статті, де мають бути:
• постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними
завданнями;
• аналіз останніх джерел 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;
• формулювання цілей статті (постановка завдання);
• виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
• висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
Оформлення посилань: у квадратних дужках вказується номер джерела за списком та через
кому номери сторінок праці, на яку посилаються. Наприклад: [5, с. 38], [7, с. 100; 13, с. 42—47].
Література: список використаної літератури подається в алфавітному порядку в кінці статті (оформлення літератури згідно з Бюлетенем ВАК України №5, 2009 р.).
Зразок: 1. Білан М. С., Стельмащук Г. Г. Український стрій. — Л.: Фенікс, 2000. — 326 с.
2. Боляновський А. В. Іноземні військові формування у Збройних силах Німеччини (1939—
1945 рр.) / А.В.Боляновський. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. — 880 с.: іл.
3. Жулинський М. Шевченко і Гоголь // День. — 20 березня 2004. — №50.
4. Скрипник Г. Етнографічні аспекти творчості Тараса Шевченка / Г. Скрипник // Етнічна історія
народів Європи. — К.: Унісерв, 2000. — Вип. 4. — С. 4—12.
5. Шевченко В. Фашистський окупаційний режим в Україні та доля військовополонених (1939—
1944 рр.) / В. Шевченко // Військовий полон та інтернування (1939—1956). Погляд через 60 років:
матеріали наукової конференції, 2—4 червня 2006 р. — Київ, 2008. — С. 67—70.
Після неї слід розмістити пристатейну літературу в латинському алфавіті (References), оформлену в
такому порядку: автор (транслітерація), переклад назви статті англійською мовою, транслітерована назва джерела, вихідні дані, зазначення мови статті в дужках (відповідно до Harvard Referencing System).
Зразок: 1. Bilan, M. & Stelmashchuk, H. (2001) Ukrainian folk costume. Lviv: Feniks, 326 p. [in Ukr.]
2. Bolianovskyi, A. (2013) Foreign military formations in Germany. Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoii
politechniky, 880 p. [in Ukr.]
3. Zhulynskyi, M. (2004) Shevchenko and Hohol. Den. №50. [in Ukr.]
4. Skrypnyk, H. (2000) Ethnographic aspects of Taras Shevchenko’s creation. Etnichna istoriia
narodiv Yevropy. Vol. 4. pp. 4—12. [in Ukr.]
5. Shevchenko, V. (2008) The fascist occupation regime in Ukraine and the fate of the prisoners of
war (1939—1944). In: Viiskovyi polon ta internuvannia (1939—1956). Pohliad cherez 60 rokiv. Materialy
naukovoi konferentsii, 2–4 chervnia 2006 r. (War captivity and internment (1939—1956). Look at the issue
after 60 years. Conference proceedings. June 2006) Kyiv, pp. 67—70. [in Ukr.]
Статистика: після пристатейної літератури вказати загальну кількість знаків всього тексту (від заголовка до пристатейної літератури включно) з пробілами.
Додаток: до статті подається науковий реферат (приблизно 2000 знаків з пробілами) українською
та англійською мовами.
До англійського варіанта реферату ім’я та прізвище автора мають бути транслітеровані латиницею.
Транслітерувати інформацію потрібно згідно з Постановою КМУ від 27.01.2010 №55 «Про впорядкування
транслітерації українського алфавіту латиницею» (для української мови) або вимог ГОСТ 7.79—2000 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Правила транслитерации кирилловского письма латинским алфавитом (для російської мови). Посилання на онлайн-конвертор для української мови: http://translit.kh.ua/#passport; для російської мови: http://ru.translit.net/?account=mvd.
Звертаємо особливу увагу авторів на необхідність забезпечити високу професіональну якість
перекладу заголовка статті, анотації, ключових слів, реферату на англійську мову. Автоматизований
переклад за допомогою програмних систем (онлайн-перекладачів) не допускається.
Автор статті відповідає за фактичний виклад матеріалу, а також за правильність оформлення пристатейної літератури латиницею.
Для досягнення більшої об’єктивності оцінки наукового змісту статей проводиться незалежне, конфіденційне рецензування (без зазначення прізвищ авторів і рецензентів). Для авторів без наукового ступеня
обов’язковим є подання витягу з протоколу засідання відділу (установи) з рекомендацією статті до друку.
Аспіранти також подають рецензію, підписану науковим керівником.
Наукові статті, оформлені не відповідно до зазначених вимог, редакцією не розглядаються.
Адреса редколегії: 01135, м.Київ, вул. Ісаакяна, 18, НДІУ, к.314–315
Контактні телефони: (044) 2360128, 2380543, 80672903145 (РенкеТетяна Леонідівна)
Еmаіl: renke88@ukr.net
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