4 (61) 2016

ISSN 2413-7065

Журнал засновано в лютому 2001 року
(у 2014 р. — «Україна у світовій історії»)

Founded in February, 2001

(«Ukraine in the World History» in 2014)

Українознавство
Ukrainian Studies
Науковий журнал

Scientific Journal

Засновник і видавець

The founder and publisher

Науково-дослідний
інститут українознавства

Research Institute
of Ukrainian Studies

Періодичність
раз на три місяці

Published
every three months

Редакція залишає за собою право на мовностилістичне редагування рукописів і передруків від
повідно до норм чинного Правопису, яке не змінює позиції автора. Автор несе відповідальність за
фактичний виклад матеріалу.

Наукові статті в галузі історичних наук зараховуються як фахові згідно з наказом МОНУ
від 21.12.2015 року №1328.
Журнал «Українознавство» представлено в таких наукометричних базах даних:
1. Академія Гугл (Google Scholar) http://www.scholar.google.com.ua; 2. ResearchBib
http://journalseeker.researchbib.com; 3. Universal Impact Factor http://www.uifactor.org;
4. РИНЦ http://www.elibrary.ru; 5. Scientific Indexing Services (SIS) http://sindexs.org
в реферативних базах даних: Polish Scholarly Library (бібліотека) pbn.nauka.gov.pl
та є учасником проекту: Українські наукові журнали usj.org.ua
Журнал друкується на підставі свідоцтва серії КВ № 21204–11004ПР від 13.02.2015 р. про державну
реєстрацію друкованого засобу масової інформації, виданого Державним комітетом інформаційної
політики, телебачення та радіомовлення України.
© Науково-дослідний інститут українознавства Міністерства освіти і науки України, 2016

Редакційна колегія:

Editorial board:

Богдан ГАЛАЙКО
головний редактор, голова колегії,
кандидат історичних наук,
директор НДІУ
Баран В. Д. — доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАНУ

Гай-Нижник П. П. — доктор історичних наук
Гримич М. В. — доктор історичних наук,
професор
Дзьобань О. П. — доктор філософських
наук, професор
Зінченко А. Л. — заступник головного редактора, доктор історичних наук, професор
Іванишин П. В. — доктор філологічних
наук, професор
Івановська О. П. — доктор філологічних
наук, професор
Магомедов Б. В. — доктор історичних наук,
професор
Михайлина Л. П. — доктор історичних
наук, професор
Мушинка М. І. — доктор філологічних наук,
професор, академік НАНУ (м. Пряшів, Словаччина)
Огородник І. В. — доктор філософських
наук, професор
Онопрієнко В. І. — доктор філософських
наук, професор
Патриляк І. К. — доктор історичних наук,
професор
Тимошик М. С. — доктор філологічних наук,
професор
Хилько М. І. — доктор філософських наук,
професор
Христов Петко — доктор етнології, доцент
(м. Софія, Болгарія)
Ющук І. П. — кандидат філологічних наук,
професор

Bohdan HALAIKO
Editor-in-Chief, Head of Editorial Board,
Candidate of Historical Sciences,
Director of RIUS
Baran V. D. — Doctor of Historical Sciences, Professor, corresponding member of the National
Academy of Sciences of Ukraine
Borysenko V. K. — Doctor of Historical Sciences,
Professor
Voronchuk I. O. — Doctor of Historical Sciences,
Associate Professor
Vodopianov P. O. — Doctor of Philosophical Sciences, Professor, corresponding member of the
National Academy of Sciences of Byelorussia
(Minsk, Byelorussia)
Hai-Nyznhyk P. P. — Doctor of Historical Sciences
Hrymych M. V. — Doctor of Historical Sciences,
Professor
Dzoban O. P. — Doctor of Philosophical Sciences,
Professor
Zinchenko A. L. — Deputy Editor-in-Chief,
Doctor of Historical Sciences, Professor
Ivanyshyn P. V. — Doctor of Philological Scien
ces, Professor
Ivanovska O. P. — Doctor of Philological Sciences, Professor
Mahomedov B. V. — Doctor of Historical Scien
ces, Professor
Mykhailyna L. P. — Doctor of Historical Sciences,
Professor
Mushynka M. I. — Doctor of Philological Sciences,
Professor, member of the National Academy of
Sciences of Ukraine (Prešov, Slovakia)
Ohorodnyk I. V. — Doctor of Philosophical Sciences, Professor
Onopriienko V. I. — Doctor of Philosophical Sciences, Professor
Patryliak I. K. — Doctor of Historical Sciences,
Professor
Tymoshyk M. S. — Doctor of Philological Scien
ces, Professor
Khylko M. I. — Doctor of Philosophical Sciences,
Professor
Khrystov Petko — Doctor of Ethnology, Associate
Professor (Sophia, Bulgaria)
Yushchuk I. P. — Candidate of Philological Sciences, Professor

Відповідальний секретар Тетяна Ренке

Executive Editor Tetiana Renke

Борисенко В. К. — доктор історичних наук,
професор
Ворончук І. О. — доктор історичних наук,
доцент
Водоп’янов П. О. — доктор філософських
наук, професор, член-кореспондент НАНБ
(м. Мінськ, Білорусь)

2

№4 (61) 2016

Ukrainian Studies

ЗМІСТ
Contents
матеріали конференції
CONFERENCE PROCEEDINGS

Терлецький В.
Європейська спадкоємність
і українська самобутність
«Книг буття українського народу»

Ворончук І.
Українські православні братства:
історіографічна традиція,
проблеми і перспективи

Хоменко О.
Шевченкова концепція розвитку
української словесності
як квінтесенція самостійницької
ідеї кирило-мефодіївців

Величковська Ю.
Антиколоніальні ідеї
Кирило-Методіївського братства

Паламарчук Н.
Освітні ідеї православних братств
та Кирило-Методіївського
товариства

Висотін М.
Еволюція поглядів на українське
козацтво та історію Хмельниччини
в історіографічній спадщині
Пантелеймона Куліша

Поліщук В.
Кирило-мефодіївці, Михайло
Драгоманов у становленні
світогляду Михайла Старицького

Баран В.
Михайло Грушевський —
український державний діяч,
науковець, громадянин

Українознавство

6

15
30

38
44

52

65

72

Terletskyi V.
European Heritage and Ukrainian
Singularity in Books of Genesis
of the Ukrainian People

Voronchuk I.
Ukrainian Orthodox Fraternities:
Historiographic Tradition,
Problems, and Prospects

Khomenko O.
Shevchenko’s Concept of
Development of Ukrainian Language
Arts as the Quintessence of Cyril
and Methodians’ Idea of Sovereignty

Velychkovska Yu.
Anticolonial Ideas of the Cyril
and Methodius Brotherhood

Palamarchuk N.
Educational Ideas of Orthodox
Fraternities and the Cyril
and Methodius Society

Vysotin M.
Ukrainian Cossacks and Bohdan
Khmelnytskyi Period in Historiographic
Heritage of Panteleimon Kulish:
Evolution of Visions

Polishchuk V.
Cyril and Methodians, Mykhailo
Drahomanov in the Establishment
of Mykhailo Starytskyi’s Outlook

Baran V.
Mykhailo Hrushevsky: A Ukrainian
Statesman, Scholar, Citizen

№4 (61) 2016

3

ЗМІСТ
Contents

Галайко Б.
Братство тарасівців в політичній
мобілізації українства

Гринів О.
Призначення третьої української
інтелігенції в обґрунтуванні
Миколи Міхновського

Шевчук О.
Українська емігрантська
перспектива у візії Івана Франка

Зінченко А.
Кирило-Методіївське братство
1918—1920 рр. в українському
церковному русі

76

84

91

97

Halaiko B.
Brotherhood of Tarasovs in Political
Mobilization of Ukrainians

Hryniv O.
Designation of the Third Ukrainian
Intelligentsia in Mykola Mikhnovskyi’s
Substantiation

Shevchuk O.
Ukrainian Emigrant Perspective
in Ivan Franko’s Vision

Zinchenko A.
The Cyril and Methodius Brotherhood
of 1918—1920 in the Ukrainian
Church Movement

АКТУАЛЬНЕ УКРАЇНОЗНАВСТВО
CONTEMPORARY UKRAINIAN STUDIES

Гай-Нижник П., Чупрій Л.
Російсько-українська війна:
особливості розв’язання
вiйськoвo-пoлiтичнoгo кoнфлiкту
нa Схoдi і Півдні Укpaїни
за сучасних геополітичних умов

Краснодемська І.
Волонтерська діяльність українців
Північної Америки в умовах
російської агресії 2014—2016 рр.

Газізова О.
Кримськотатарський рух
у просторі державної етнополітики

4

103

122

136

№4 (61) 2016

Hai-Nyzhnyk P., Chuprii L.
Russian-Ukrainian War: Specifics
of Solving the Military and Political
Conflict in Eastern and Southern
Ukraine under Current
Geopolitical Conditions

Krasnodemska I.
Volunteer Activities of Ukrainians in
North America in Terms of Russian
Aggression of 2014—2016

Hazizova O.
Crimean Tatar Movement in the Space
of State Ethnopolitics

Ukrainian Studies

ЗМІСТ
Contents
ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ
HISTORICAL STUDIES

Зінченко А., Петренко О.

Боротьба за прицерковну
власність у селі Парпурівці
Вінницького повіту в контексті
соціяльних і правових відносин
на Правобережжі кінця XVIII —
першої чверті ХІХ ст.

Фігурний Ю.
Націєтворчий аспект діяльності
Кирило-Мефодіївського товариства

Галущак М.
Українська автономія та національна армія в рецепції Центральної
Ради і Тимчасового уряду

Ярошинський О.
Акт відновлення української державності 30 червня 1941 р.
в інформаційно-пропагандивній
діяльності ОУН(б) в Україні

150

162
174

184

Zinchenko A., Petrenko O.
Disputes over the Church-Related
Property in Parpurivtsi Village of
Vinnytsia Povit in the Context of Social
and Legislative Relations in Right-Bank
Ukraine at the End of the 18th — First
Quarter of the 19th Century

Fihurnyi Yu.
Nation-Building Aspect in the Activity
of Cyril and Methodius Society

Halushchak М.
Ukrainian Autonomy and National
Army in the Reception of the Central
Rada and the Provisional Government

Yaroshynskyi O.
The Act of June 30, 1941
on Restoration of Ukrainian
Statehood in the Outreach Activity
of OUN (b) in Ukraine

ГУМАНІТАРНІ ВИКЛИКИ ХХІ СТ.
HUMANITARIAN CHALLENGES OF THE 21ST CENTURY

Турпак Н.
Основні типи гуманітарних викликів
та небезпек для сучасної України

199

Turpak N.
Main Types of Humanitarian Challenges
and Dangers for Modern Ukraine

ДИСКУСІЙНА ТРИБУНА
Discussion Platform

Вербич C.

Про етимологію гідронімів Чорне
море, Дніпро та деяких інших

214

Verbych S.
On the Etymology of Hydronyms Black
Sea, Dnieper, and Some Others

ВІДГУКИ, ПРЕЗЕНТАЦІЇ
REVIEWS AND PRESENTATIONS

Зінченко А.
Про історію підручника
з історії і не тільки
Інформація НДІУ

Українознавство

217
234

Zinchenko A.
On the History of the History
Textbook and More
RIUS Digest

№4 (61) 2016

5

КОНФЕРЕНЦІЯ
«Ідейно-філософські та соціальні концепти
мобілізації українства середини XIX – XX ст.»
(до 170-річчя Кирило-Методіївського братства)
Європейська спадкоємність і українська самобутність
«Книг буття українського народу»
Віталій Терлецький
кандидат філософських наук, завідувач відділу філософії та геополітики НДІУ

Розпочну з констатації невтішного факту: ми ще досі не знаємо, як саме
слід інтерпретувати тексти минулого.
На макрорівні, який розглядає текст як
вияв певної епохи, ми зазвичай намагаємося відшукати певні зовнішні чинники
(історичні, соціальні, культурні тощо),
які, мовляв, зумовили або принаймні
уможливили появу тексту. Такий підхід
часто-густо призводить до розчинення
оригінальності автора в низці зовнішніх
детермінант. На мікрорівні ж твір береться як вираження задуму автора, що
його слід збагнути завдяки ретельному
аналізу всієї його творчості. Навіть більше, як вимагав свого часу Ф. Д. Е. Шляєрмахер, автора можна зрозуміти лише в
тому разі, якщо буде відтворена його «сукупна ситуація життя». Зрештою, мається на увазі відома герменевтична максима: зрозуміти автора ліпше, ніж він сам
себе розумів. Вочевидь, це гігантське завдання складно опанувати, коли йдеться
про великі й величні твори. Одначе не
менші складнощі готують нам скромніші
і менш розлогі тексти, до яких належить
і праця «Книги буття українського народу», або «Закон Божий».
Як відомо, вона складається всього
із 109 параграфів і в поліграфічному вигляді цілком уміщається на 20 сторінках.
Здається, безперечним є авторство цієї
праці, яке належить Миколі Івановичу
Костомарову (16.V.1817 – 19.IV.1885).
Дещо складнішим виглядає текстологічний стан праці, що зумовлено, мабуть,
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наявністю кількох авторських рукописів, постійними авторськими виправленнями, переписаними рукописами,
перекладом на російську мову початково українського тексту. Навіть якщо не
зважати на давніші видання тексту (нагадаємо, що вперше він побачив світ
тільки в 1918 р. на сторінках часопису
«Наше минуле» завдяки зусиллям Павла Зайцева), то сучасні публікації інколи подають працю у видозмінених текстуальних конфігураціях. Наприклад,
§ 100 «Лежить у могилі Україна, та не
мертва, бо уже прихо[дить] голос і пробудить» [5, с. 258]. Той самий параграф
у виданні 1991 р. звучить так: «Лежить в
могилі Україна, але не вмерла» [7, с. 29].
Прикметно, що упорядником обох видань тексту, що їх розділяє лишень один
рік, був той самий дослідник Іван Іванович Глизь. Чи криються за такими текстуальними трансформаціями суттєві
зміни наголосів у концептуальних твердженнях – то окреме питання, яке можна з’ясувати, лише маючи перед очима
оригінали рукописів.
Мабуть, найбільш контроверсійним
питанням досі залишається датування
написання розглядуваного твору. Сучасні видавці і дослідники творчості Кирило-Методіївського братства здебільшого
його датують кінцем 1845 р. – першою
половиною 1846 р. Утім М. Зеров у праці «Українське письменство XIX ст.»
(25 лекція) твердить, що написаний він
був наприкінці 1840 р. [4, с. 139]. Зеров
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спирається на слова самого Костомарова, який у «Автобіографії» пише: «Около
этого же времени я написал небольшое
сочинение о славянской федерации, старался усвоить по слогу библейский тон».
Після слова «времени» Зеров додає у
дужках: наприкінці 1840 р. Але із контексту видно, що йдеться про Різдвяні
свята 1845–1846 рр. [8, с. 480]. Можливо,
тут суто друкований огріх у видатного
знавця української й світової літератури,
але він досі справляє вплив і на сучасні дослідження цієї теми, в яких інколи
відтворюється саме таке датування кінцем 1840 р. [2, с. 20]. Хай там як, проте
вже первинний приступ до «Книг буття
українського народу» виявляє певні текстуальні й герменевтичні складнощі.
Як правило, «Закон Божий» за логічною будовою поділяють на три частини:
1) виклад світової історії в біблійному
дусі та наголошення на винятковості християнської віри; 2) слов’янство
в світовій історії, переважно поляки і
москалі; 3) про українців і українство.
Схожа логічна структура була властива й іншому творові, що мав заголовок
«Книги польського народу і польського пілігримства» (1832) і належав перу
А. Міцкевича. Адже і тут можна констатувати біблійне річище оповіді, емфатичне підкреслення вчення Ісуса Христа,
поширення християнства серед європейських народів (французів, іспанців, англійців, німців, італійців), виродження
християнських засад свободи і рівності
внаслідок «ідолославства», винуватцями якого були зверхники (королі) європейських націй, особливо ж Фридрих II,
Катерина II та Марія-Тереза; шанування
польського народу як єдиного, який «од
початку до кінця вірний Богові предків
своїх»; далі йдеться про поневолення
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поляків і, як заключний акорд, лунає
теза про воскресіння польського народу.
У контексті подібної схожості природно виникає питання про вплив твору
А. Міцкевича на автора «Закону Божого». Дослідники постійно відзначають
потужний вплив праці Міцкевича на
кирило-методіївців, як і загалом на інтелектуальну атмосферу в Європі 40-х
років XIX ст. Той факт, що за півтора
року вона була перевидана вісім разів,
потверджує таку думку. Зрештою, сам
Костомаров пояснював слідчим Таємної канцелярії, ніби «Закон Божий» – це
ніщо інше, як переклад чи переробка
польського твору. Але остаточний вердикт слідчого управління звучав так:
«Оригінальний твір». Згаданий видавець
«Закону Божого» І. Глизь теж наполягає
на самобутності маніфесту: «Бо скільки
б ми не порівнювали «Закон Божий» з
чимось подібним, він є оригінальним за
суттю» [7, с. 7]. Але таке твердження видається досить категоричним, особливо
в світлі спеціальних розвідок.
Як відомо, сам Костомаров, а за ним
і більшість дослідників наполегливо підкреслювали відмінності або «розходження» між обома «Книгами». Втім стан
справ далекий від однозначності. Зеров
докладно проаналізував збіги і розходження між обома «Книгами». У чималій кількості місць змістовна близькість,
іноді на межі запозичень у Міцкевича.
Але коли починається виклад «національної історії», то кожен бачить «праведність» за своїм народом. Теза Зерова
така: «Форму «Книги буття» взято у Міцкевича» [4, с. 141].
Д. Чижевський у розвідці «Міцкевич
і українська література» (вперше оприлюдненій англійською мовою в 1956 р.)
шляхом скрупульозного зіставлення
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обох текстів теж доходить висновку про
«наслідування» у заголовку, про інколи
майже літеральну близькість певних віршів, про місцями суто перегукування
ідей, нарешті, про «запозичення» Костомаровим у Міцкевича картини воскресіння (українського) народу. Щоправда,
він відзначає і питомі відмінності між
обома програмовими творами, головно
в «оцінці окремих моментів християнської історії» [11, с. 146–150]. У кожному
разі вплив ідей Міцкевича на автора «Закону Божого», ідей, які вже відомі в осередку харківських романтиків «невдовзі
після» їх публікації в Парижі, навряд чи
доцільно ставити під сумнів. Особливо з
огляду на той факт, що книжку Міцкевича Костомаров мав у власній книгозбірні.
А проте складно не погодитися з
твердженням М. Зерова, що вагоміші
не «дрібніші відміни», а спільні принципи обох творів: «євангельський демократизм, тобто тенденція виводити
суспільний ідеал з християнських релігійних текстів, та ідеалізовані поняття
про старовину» (відповідно польську та
українську). Крім того, спільним є і «національний месіанізм» [4, с. 144]. Хоча
тут годі говорити про симетричну взаємність: у Костомарова поляки є братнім
народом, у Міцкевича жодної згадки про
українців.
Попри відзначені вище збіги і відміни українського і польського маніфестів, все ж не варто скидати з уваги
й інші можливі канали трансляції тогочасних демократичних ідей. Вітчизняний історик М. Варварцев у своїй монографії «Джузеппе Мадзіні, мадзінізм
і Україна» вказує на поширеність ідей
Джузеппе Мадзіні в багатьох освітніх
осередках України та їхній вплив на
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діяльність Кирило-Методіївського товариства. Йдеться насамперед про ідею
«священного союзу народів», причому
«політичну незалежність» має завжди
супроводжувати «моральна єдність»
кожного народу [1, с. 162–163]. У зв’язку
з тезою «Книг буття», як і загалом світоглядним принципом братчиків про свободу, рівність і, головне, єдність слов’ян
(до якої ми ще повернемося), Варварцев
зазначає: «Отже, у розробленні одного
з вузлових питань своєї програми Кирило-Мефодіївське товариство здобуло
рівня, якого на той час сягнули передова
політична думка на Заході та один із головних репрезентантів Дж. Мадзіні» [1,
с. 163].
Певна річ, не лише твір Міцкевича й
ідеї мадзінізму справляли вплив на національно і демократично зорієнтованих
представників товариства. Не забуваймо, що твори і тексти провідних діячів
німецької культури (зокрема, філософія
Й. Г. Фіхте і поезія Ф. Шіллера) традиційно були добре відомі на теренах України
і, вочевидь, позначалися на світогляді
провідних інтелектуалів тієї епохи.
Якщо ми звернемося до тези про
оригінальність маніфесту Кирило-Методіївського братства, беручи слово
«оригінальність» in sensu stricto, то може
скластися враження, ніби різноманітні
впливи, запозичення, алюзії тощо не дають підстав для приписування бажаної
оригінальності. Однак це зовсім не так.
«Книги буття українського народу», безперечно, оригінальні. Бо до того не було
такого твору, який був би написаний
українською мовою, так переймався б
долею українців і так підносив і пошановував би українство. Чи були аналогічні
твори після написання «Закону Божого» – нехай скажуть історики літератури.
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Латиський іменник origo, від якого
утворений прикметник originalis, має
значення не лише «походження», «початку» чи «першоджерела», а й «батьківщини» чи «кревної рідні» [9, с. 459]. Якщо
ми пам’ятатимемо про цей на позір суто
етимологічний нюанс, то, мабуть, без вагань стверджуватимемо оригінальність
«Книг буття українського народу» для
українців та української нації.
З іншого боку, оригінальність – це
не якась creatio ex nihilo, а творення чи
створення на підставі певного матеріалу
теми чи сюжету, однак подання його в
такому вигляді або таким чином, якого
досі не було. В цьому сенсі «Закон Божий», безперечно, – самобутній витвір
українського народу.
Окрема тема «Закону Божого» – це
дух історизму. Ще зі студентських років, в осередку славіста І. Срезневського, М. Костомаров почав захоплюватися
фольклором, усною народною творчістю,
що сприймалася тоді як вираження певного духу народу. Звісно, можна і потрібно докладно дослідити, який конкретно
вплив мали на автора «Закону Божого»
популярні на той час в Європі «володарі
дум», наприклад, піднесення «духу народу» в творчості Й. Г. Гердера, популярна
на той час філософія Г. В. Ф. Гегеля або
й узагалі піднесене романтичне оспівування минулого. Але вже відтоді М. Костомаров взяв собі за обов’язкове правило будь-якого історіописання таке: крім
опрацювання широкої дослідницької
літератури, неодмінно долучати етнографічний і фольклорний матеріал, що збирався у поїздках чи експедиціях.
Вагомо відтінити один немаловажний момент. XIX ст. небезпідставно називають saeculum historicum. Для цього періоду характерне наголошення на
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історичності людини, суспільства, нації
й держави, тобто на закоріненості в минувшині не лише індивідуальних форм
свідомості, але й суспільних інститутів
та, зрештою, цілої традиції. При цьому
йдеться про розуміння (!) таких «органічних, історично сформованих сутностей». Витоки такого світогляду сягають
романтизму, який емфатично наголошував на значенні народної традиції (переказів, фольклору) для життя певної
нації. Водночас цей світогляд постав
опозицією до панівних у XVIII – на початку XIX ст. раціоналістичних проектів
пояснення людської історії з їх масштабними теоріями розвитку людства, що
включають виявлення закономірностей
у суспільних процесах, побудови різноманітних схем, послідовностей, чітких
форм у поступі людства. Певно, тут не
місце зупинятися на витоках, перевагах
і, головне, на критиці певних положень
історизму як наукового принципу. Для
чільних представників історичної науки, правознавства і філософії історії
того часу, які переймалися завданням
якомога об’єктивніше виявити те, «як
властиво було» (Л. фон Ранке), тобто відбулася певна подія, головним актором
(суб’єктом) історії, чи історичного процесу, була саме держава.
Річище «Книг буття» саме є посутньо
історичним, і то в потрійному сенсі.
1. Виклад тексту – це оповідь про
історичний розвиток. Спершу в дусі
Святого Письма, походження людського роду від Творця, історія двох народів (євреїв і греків) як «дотепніших»
(§ 8–19), римська імперія, народження
Христа, поширення Христової віри та
спотворення принципів християнства
(до § 46); звідси далі виклад про Христове вчення у греків, романців, німців (до
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§ 58); згодом ідеться про історію християнства в «слов’янському племені»; від
§ 74 – до кінця § 109 – про Україну та її
історію (спершу як частину Литви, а наприкінці як «непідлеглу Річ Посполиту в
союзі слов’янськім»).
2. Біблійне річище викладу з його
специфічною телеологією розкривається у заголовку твору «Книги буття
українського народу». Вочевидь, тут
натяк на першу книгу Старого Завіту,
в якій ідеться про «виникнення усього
сутнього, про початок світу в сотворіння Господом людини. У слов’янському
перекладі вона була названа «Битіє», а
грекою і латиною – Γένεσις. Філософськи навантажене поняття «буття», що
в сучасній мові здебільшого досі означає
«об’єктивну реальність» чи «матерію»
або ж виступає синонімом для «життя й
існування», етимологічно пов’язано, на
думку мовознавців, з грецьким коренем
φύω – «вирощую, породжую, росту, народжую, виникаю» [3, с. 309]. Щоправда,
грецьке слово γένεσις має трохи ширшу
семантику, що включає і «народження,
творіння», і «походження, початок», і
«рід, покоління». Можна стверджувати,
що в грецькому перекладі (як і в перекладах на сучасні мови, де стоїть «генезис»)
більш виразний історичний момент. Бо і
творіння світу, і сотворіння людини – це
момент історії як її початок або джерело.
Але і «роди чи покоління», що продовжили рід людський, – це теж історія в її
тяглості. Тобто мається на увазі не лише
народження (власне, сотворіння), а й подальше продовження роду людського.
3. Буття як «генеза» українського
народу, його розвій і розквіт, що в завершальному параграфі «Книг буття»
звучить у таких підбадьорених словах: «Україна буде непідлеглою Річчю
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Посполитою в союзі слов’янськім». Для
автора «Закону Божого» історія українського народу як частини слов’янства
вельми гармонійно вписується в загальну історію людства від початку світу.
Більше того, вона є завершенням і довершенням останньої. Такий історіо
софський оптимізм значною мірою
ґрунтується на героїчному минулому
українців, особливо доби козаччини:
«… і стала Україна земля козацька, вольна, бо всі були рівні і вільні…» (§ 86).
Таке возвеличення так чи так припускає «ідеологему месіанства» українського народу. Мається на увазі особлива місія (призначення) українців у світі,
причому ця місія має глибоке історичне
підґрунтя. Адже йдеться про те, що саме
українці, а не поляки і не москалі, покликають «усю Слов’янщину на свободу і братерство» (§ 101). І підставою такої вибраності є саме історичний досвід
України жити вільно і без панів, що сягає
часів козаччини. Бо ж «козацтво, єсть
то істеє братство» (§ 76). Автор «Книг
буття» зображує політичні події кінця
XVIII – першої чверті XIX ст. в Польщі й
у Російській імперії (проект конституції
Польщі від 3 травня 1791 р., що передбачав ліквідацію інституту панства; виступ
декабристів у 1825 р.) як «відповідь» на
«голос України», тобто, власне, на заклик
до братерського (рівного і свобідного, без
царя, князя, пана і кріпака) співіснування слов’ян. Тому складно не погодитися з
думкою, що месіанство українців у «Книгах буття» дещо специфічне: ґрунтується
на «ідеалізації минулого народу» і водночас йме «віру в реальність відродження Золотої доби» [2, с. 21]. У цьому воно
відрізняється від релігійно зумовленого
тлумачення месіанства, згідно з яким,
наприклад, в юдаїзмі месія (літерально
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«помазаник») – посланець Господа, який
має прийти в цей світ, зібрати всіх євреїв
в Ізраїлі, і в світі настане мир. Відомо, що
в християнстві таким месією є сам Христос, який врятує не лише єврейський народ, а й усе людство.
І все ж, заради справедливості, слід
відзначити, що своєрідне месіанство
«Книг буття» вмотивоване і християнським вченням. Не йдеться про те, що
«народ, який мислить себе послідовником Христа-месії та йде шляхом страждання і спокутування гріхів для того, щоб
спасти світ і привести інші народи до Воскресіння» [2, с. 21]. Рефреном проходять
слова, що «Бог єдиний і він єдиний є цар
над родом чоловічим», Бог «розумніший
і найсправедливіший» порівняно з усіма
царями, він є «Господом неба і землі»,
«Бог небесний» (§ 4, 5, 6, 12, 17); Христос –
«син Божий», «Бог, цар і пан», «єдиний
глава всім» (§ 23, 27, 49); Ісус Христос –
«серце християнина» (§ 51). Старшини
служили «всім по слову Христовому»
(§ 76); козаки «служили Богу, а не ідолу
золотому» (§ 78); козаки не мали «над собою ні царя, ні пана, опріч Бога єдиного»
(§ 80), за козацтва Україна «держалась
закону Божого» (§ 81). Мабуть, найбільш
концентровано ця ідея сформульована
в § 98: «…справжній українець …не любить ні царя, ні пана і знає одного Бога.
Так і перше було, так і тепер». Прикметним для ширшого контексту «Книг буття» є гасло, що «немає свободи без Христової віри» (§§ 57–58).
Хоча, треба зауважити, що деякі твердження автора «Книг буття» є
суто ідеалізаціями далекої минувшини, що відірвані від історичних фактів.
Наприклад, коли стверджується, що
слов’яни ще до прийняття християнства «були рівні» і «кланялися …одному
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Богу – вседержителю, ще його й не знаючи» (§ 61). Те ж саме стосується й твердження про щирість і палкість слов’ян
щодо «віри Христової» (§ 63).
Наведені уривки, як видається, достатньо переконливо демонструють,
що месіанство автора «Книг буття» зумовлено не лише переважно негативним політичним досвідом тогочасного
українства, а й посутньо християнським
сприйняттям світу з його вірою у відновлення справедливості і миру.
Певною кульмінацією такого месіанського бачення майбутнього України
є теза «Лежить в могилі Україна, але не
вмерла». Певно, ця теза відродження чи
нового народження України суголосна
для багатьох учасників Кирило-Методіївського братства, а Т. Шевченко поетично виразив її в циклі «Три літа», що
був написаний у 1843–1845 рр.:
Церков-домовина
Розвалиться... і з-під неї
Встане Україна.
І розвіє тьму неволі,
Світ правди засвітить,
І помоляться на волі
Невольничі діти!.. [6, с. 256].
Як відомо, тема відродження чи воскресіння України проходить наскрізною темою творчості Кобзаря у ці роки,
та й не тільки в цей період. Цікаво, що
досить схожий сюжет із відповідною
релігійною образністю і символікою
трапляється і в А. Міцкевича, котрий завершує свої «Книги народу польського»
таким словами: «Народ-бо польський не
вмер; тіло його лежить во гробі, а душа
його з землі, тобто з життя державного і прилюдного, зійшла до безодні пекельної – до хатнього життя народів,
що терплять неволю в краю і поза краєм
своїм, зійшла, щоб бачити рабство їх.

№4 (61) 2016

11

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ
А на третій день повернеться душа до
тіла свого, і народ воскресне з мертвих, і
всі народи Європи виведе з неволі» [10,
с. 1229].
Чи будемо ми розцінювати як пряме запозичення автором «Книг буття
українського народу» цього сюжету чи
як вираження певної конгеніальності
тогочасного умонастрою, чи як «творчу
переробку» сюжету із заміною польської
місії на місію українців – у кожному разі
фактом є те, що «Закон Божий» не просто вписаний, а написаний і виписаний
у тодішній європейській інтелектуальній
атмосфері.
Мимоволі виникає питання: а звідки
таке звеличення слов’ян і слов’янства,
українців і українства? Можливо, воно
навіяне відомими словами Й. Г. Гердера: «Україна постане новою Елладою»,
«культурною нацією; її кордони розширюватимуться аж до Чорного моря і звідти через світ» [12, с. 402]. Але проблема
в тому, що праця Гердера «Журнал моєї
подорожі в 1769 р.» вперше була оприлюднена тільки в 1846 р. і, вочевидь, не
могла бути відомою ані авторові «Закону Божого», ані решті представників
братства. Символічно, що діяльність
братства збігається в часі з публікацією праці Гердера, що містить такі гарні
слова про Україну. Втім перед нами досить романтичне уявлення. На жаль,
воно сформувалося у свідомості нації,
яка не пройшла горнила Просвітництва
і в якої, відповідно, не сформувався критичний імунітет, тобто імунітет критики
(І. Кант).
Починаючи з § 61, лейтмотивом викладу стає тема єдності всіх слов’ян.
Щоправда, переважно йдеться про три
слов’янські народи: поляків (§ 71 sqq),
москалів (§ 72 sqq) і українців (§ 74 sqq).
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Стверджується любов українців до поляків і москалів як «братів своїх», як
«один народ слов’янський» (§ 91), далі
йдеться навіть про «слов’янство» як
єдність трьох народів (§ 99, 101). Завершальний акорд: «Україна буде непідлеглою Річчю Посполитою в союзі
слов’янськім», причому припускається,
що в такому політичному об’єднанні
буде панувати свобода і рівність (§§ 108,
109). Як видається, не буде перебільшенням назвати таку тезу автора «Закону
Божого» панславізмом, пам’ятаючи, однак, всі застереження з семантики цього
поняття, зроблені новітніми дослідниками Кирило-Методіївського товариства. Причому така теза в одному місці
обґрунтована в квазітеологічному дусі:
єдність трьох слов’янських народів на
політичному рівні подається як «Трійця
Божа, нероздільна і несмісима» (§ 91).
Зазвичай цю ідею тлумачили і досі трактують у контексті започаткування і поширення на той час слов’янофільських
поглядів у Російській імперії. Панславізм, православ’я, опозиція до європейських
цінностей,
піднесення
давнього (до
петровського) минулого
Росії – все це було властиво російським
слов’янофілам і так чи так відбивалося
в тодішній атмосфері слов’яністів. Певно, історичне, літературно-критичне або
суспільно-політичне дослідження панславізму мало і матиме пізнавальну вартість. Я хочу зауважити на дещо іншому
аспекті, якщо дозволите, геополітичному аспекті. Наскільки прийнятною для
нас, українців, є теза панславізму або
навіть слов’яністів у зв’язку з неоголошеною, але реальною війною РФ проти
України і українців? Варто пам’ятати,
що потенціал панславістичної ідеології, «братню єдність» двох народів, зараз
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потужно використовується задля ніби
«примирення» українців і росіян. Попри
завуальованість такого інформаційного
знаряддя, ефективність якого безпосередньо зумовлена сферою вжитку російської мови і, що головне, ареалом російської культури, воно на сьогодні містить
низку загроз для сучасного стану справ
у нашому суспільстві. Найбільша з них –
педалювання меседжу, мовляв, немає
ніякої війни, а йдеться про внутрішній
громадянський конфлікт на Сході України, то ж з чого було взятися неприязним
стосункам між українцями і росіянами,
ми досі залишаємося братніми народами. Якщо взяти до уваги відому толерантність українців до інакшого і чужого, ця загроза може постати серйозною
небезпекою в недалекому майбутньому.
У кожному разі сьогодні ми можемо стверджувати, що обстоювана автором «Книг буття» позиція об’єднання
слов’ян для нас є неочевидною, надто
проблематичною, хоча ми і залишаємося
слов’янами…
Окремим аспектом тези про «сло
в’янський союз» є його докладніша характеристика як федеративного устрою.
В тексті «Закону Божого» ця теза не
експлікована. Зате у документах Кирило-Методіївського братства, особливо у
відозві «Брати українці» (автор М. Костомаров), теза федерації слов’янського
союзу досить відчутна. Кожен народ
політично й адміністративно самостійний, має власну мову, літературу. Але
стверджується спільний представницький орган для «всіх Речей Посполитих», який уповноважений розв’язувати
спільні справи і питання. Наголошується на виборних посадах і для окремих
слов’янських держав, і для їх спільної
«ради слов’янської». Причому критерієм
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мають бути не стан чи статки претендентів, а суто їхні інтелектуальні здібності.
Як і в «Законі Божому», тут також підкреслюється вимога рівності і свободи
для всіх громадян. І, звісно, виразно заявляється, що «віра Христова» має бути
підґрунтям права і політики як в окремій
державі, так і в «раді слов’янській» [7,
с. 33].
Тема федерації слов’ян як лейтмотив пронизує сторінки «Автобіографії»
М. Костомарова. Федеративний устрій,
на кшталт США, видається «самим
щасливим плином суспільного життя
слов’янських націй». А головний мотив
для саме такої форми політичного життя полягає в тому, щоб слов’янські нації
«перебували в тісному зв’язку між собою, але кожна свято берегла свою окрему автономію» [8, с. 474]. Не відтворюючи далі сповнені романтики ідеї єднання
слов’ян у вигляді федерацій, все ж варто
диференційовано оцінювати такі проекти. З історичного погляду вони були,
мабуть, достатньо прогресивними, а то
й революційними за царату Миколи I.
Однак, з точки зору сучасності, нам стає
дедалі зрозуміліше, що українська держава, межуючи з великоімперським сусідом і постійно зазнаючи його силового
впливу, за федеративного устрою просто
не зможе втримати свою єдність як унітарне утворення.
М. Зеров схарактеризував «Книги
буття» М. Костомарова як «бойовий
політичний маніфест», на відміну від
«Книг» А. Міцкевича, які видавалися
«розпачливим псалмом» [4, с. 140–141].
Вагомим у цих влучних словах є саме характер маніфесту, а не політичного твору, наукової розвідки або вченого глибокодумного трактату. Тож не дивно, що
багато базових положень політичного,
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історичного, релігійного або світоглядного різновиду залишаються тут суто декларативними. Вимоги свободи, рівності й незалежної української держави не
знаходять теоретичного обґрунтування
або принаймні історичного висвітлення
на базі концептів політичної свободи,
соціальної рівності або правової держави, хоча ці концепти після Французької
революції жваво обговорювалися інтелектуалами в усіх цивілізованих країнах.
У тексті «Книг буття» вони присутні в
неексплікованому вигляді. Завдання дослідників – отже, і наше з вами, колеги – полягає в експлікації цих або аналогічних концептів з урахуванням рівня
тогочасного європейського дискурсу і
можливостей та меж його засвоєння нашими уславленими пращурами. Але чого
цей маніфест точно не містить, так це раціонально виваженого і звіреного з політичними реаліями переліку конкретних
дій задля реалізації поставлених цілей. У
своїй апеляції до «розуму і просвіченості» народу твір «Книги буття українського народу», його автор та його однодумці, радше, стоять у ряду європейських
просвітників Англії, Франції, Німеччини та Італії. Та проблема полягає лише в
тому, що в 40-х роках XIX ст. епоха Просвітництва вже зійшла з авансцени історії і поступилася добі революційних змін
і капіталу (Е. Гобсбаум). Навіть у діяльності своїх славетних постатей Україна
була і залишається «запізнілою нацією»
(Г. Плеснер).
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Утворене 170 років тому КирилоМефодіївське товариство засвідчило
піднесення українського національного
руху, на чолі якого стояла тогочасна найосвіченіша українська еліта. Товариство
називалося також і братством, що викликає прямі асоціації з українськими
церковними братствами ранньої Нової
доби, проте цей асоціативний зв’язок
має не лише термінологічний характер.
Без перебільшення, братський рух XVI–
XVIII ст. являє собою унікальний соціокультурний феномен, оскільки братчики
порушили проблему не лише оновлення
Церкви та церковного управління, а й
морального самовдосконалення людини.
На цей аспект діяльності братств звернули увагу кілька дослідників. Зокрема,
Володимир Антонович підкреслював,
що братства «мали за завдачу дбати про
православіє та збереження в усій чистоті християнської моральности» [6, с. 87].
Василь Ульяновський зазначає, що виховання братчиків у дусі первісних християн за Христовими заповідями було чи
не найголовнішим із засадничих завдань,
сформульованих братськими програмними документами, у першу чергу Статутами [69, с. 199]. Цю сторону діяльності
православних церковних братств простежував Олександр Флеров [72, с. 122–129].
Так само головним завданням кириломефодіївців була побудова суспільства
на засадах християнської моралі, що в
першу чергу ідеологічно об’єднує ці віддалені в часі організації.
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Тож розглянемо деякі проблеми історії українських православних братств,
які в XVI–XVIII ст. були важливим
фактором суспільного життя, а їхня діяльність відповідно до специфіки політичного, ідеологічного й суспільного
розвитку українських земель у складі
Речі Посполитої набула особливого значення.
На сьогодні інститут братств в Україні має доволі тривалу історіографічну
традицію, яка, на думку одного з видатних українських дослідників братського
руху Ярослава Ісаєвича, бере початок
ще з XVII–XVIII ст., а першими його дослідниками він вважав, власне, самих
членів Львівського братства, які, складаючи довідки про походження та юридичні права своєї організації, залишили
дуже цінні матеріали для реконструкції
його діяльності. Зокрема, розглядаючи
історію Львівського братства, Ісаєвич
відзначав праці сеньйора Ставропігійського інституту у Львові Олександра
Ілляшевича, який 1825 р. підготував
«Wypis historyczno-chronologiczny» («Історико-хронологічну виписку») про діяльність братства у Львові [33, с. 6].
Річ у тім, що Львівська Ставропігія
залишила величезну архівну спадщину, у той час як про інші братства маємо лише окремі розрізнені документи.
Фонд Львівського братства є єдиним,
що зберігся до нашого часу, цілісним
архівним комплексом української громадської організації за кілька століть її
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існування [33, с. 18; 36, с. 34]. Серед джерельних матеріалів з історії Львівського
братства відзначимо документальні видання, підготовлені Володимиром Мільковичем, Петром Скобельським, Іваном
Левицьким та ін. [33, с. 8]. 2009 р. вийшло джерелознавче дослідження Юлії
Шустової «Документы Львовского Ставропигийского братства (1586–1733)», в
якому проаналізовано цілісний комплекс джерел, як-от: уставні документи,
списки його членів, протоколи засідань,
фінансово-звітна документація, що
відтворюють процес функціонування
братства; привілеї, матеріали судових
процесів, інструкції, які розкривають
функціонування братства як міської
корпорації та стосунки з державною,
міською і церковною владами; шкільні
устави, видання братської друкарні, літературно-публіцистичні, полемічні та
інші твори, які висвітлюють діяльність
в галузі освіти і культури. В монографії
вперше здійснено спробу реконструкції
унікальної братської бібліотеки, етапів її
формування та репертуар братських видань [79, с. 511–576].
Існує певна документальна база з
історії Луцького братства. Значна кількість документів щодо його діяльності
була опублікована ще співробітниками
Київської археографічної комісії в I томі
видання «Памятники, изданные Киевскою комиссиею для разбора древних
актов» (далі – ПКК). Тут вміщено статутні документи, лист короля Сигізмунда III
про дозвіл на його заснування, грамоти
патріархів, у тому числі єрусалимського
патріарха Феофана про затвердження
братства та надання йому ставропігіальних прав, константинопольського патріарха Кирила про затвердження братського статуту. Тут опубліковано також
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порядок проведення братських засідань, перший і другий статути Луцької
братської школи тощо. 1846 р. у II томі
ПКК були опубліковані акти до історії
Київського Богоявленського братства,
1852 р. у III томі – акти Львівського братства, 1859 р. у IV – акти інших братств
Правобережної України [56, Т. I–IV].
Значна кількість документів з історії
Луцького братства опублікована у IV т.
I частини «Архива Юго-Западной России» (далі – АЮЗР), зокрема, «Перший
аркуш братського каталогу 1617 р.», документи, що відбивають гостру боротьбу
між православними та уніатами, котрі у
православних братствах вбачали загрозу унії і тому різко протестували проти
нього. Тут містяться тестаменти луцьких братчиків, дарчі записи братству на
землі та маєтки, плаци, готівкові кошти
тощо [8, ч. I, т. IV].
2014 р. Михайло Довбищенко у серії
«Архів української церкви» видав документальний збірник «Історія Луцького братства та братського монастиря.
1617–1833», матеріали якого розкривають їхню історію від початку заснування у 1617 р. до 1833 р., коли царський
уряд скасував братський василіанський
монастир. Щоправда, упорядник широко використав уже раніше опубліковані документи. Так, до першого розділу
збірника «Статутні документи Луцького
братства» увійшло 8 документів з I тому
ПКК. З 235 матеріалів другого розділу
«Документи до історії Луцького братства
і братського монастиря 1617–1833 рр.»
використано 68 уже відомих з видань
ПКК і АЮЗР. Разом з тим тут вміщено
і новий, віднайдений ним документальний матеріал. Здебільшого це виявлені в
актових книгах тогочасних судових установ фундуші, дарчі, тестаменти луцьких
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братчиків, а також різноманітні документально зафіксовані прояви боротьби православних з уніатами, єзуїтами
і протестантами, тобто документи, що
відбивають складність процесу становлення та існування братства. Третій розділ збірника містить опис архіву Луцького братства і братського монастиря,
що зберігається у фондах Центрального
державного історичного архіву України
в м. Києві [9].
Цікаву публікацію з історії Люблінського Спаського братства подав Пилип
Клименко, який у 20-х роках XX ст. віднайшов у Харкові «Записову книгу» цього братства за 1551–1637 рр. і за дозволом
її власника Є І. Шманкевича зробив виписи та дослідив зміст [40, с. 297–310]. У
1594 р. Люблінське братство здобуло митрополичу грамоту, якою йому було затверджено права ставропігії, подібно до
тих, що вже мали Львівське і Віленське
братства, найважливішим з яких було
право непідлеглості місцевим православним єпископам [40, с. 298]. 1596 р. ці права були підтверджені королем, а 1603 р.
королівським привілеєм підтверджено
ще й фундуш волинської шляхти Спаській церкві та братству на віленські ґрунти та будинки [8, ч. II, т. I, с. 36; 15, с. 77].
Це було одне з найбільших українських
братств, значення якого полягало у тому,
що в Любліні знаходилась найвища судова інстанція – Люблінський трибунал.
Сюди для ведення судових справ з усіх
українських воєводств з’їжджався православний люд, тож шляхта була зацікавлена в існуванні тут значного матеріального
і культурного православного центру. На
підставі вивчення знайденої книги Клименко зробив висновок, що розквіт діяльності Люблінського братства припадав на
першу половину XVII ст. [40, с. 297].
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Говорячи про історіографію братського руху, зазначимо, що одна з перших розвідок «О памятниках Луцкого
Крестовоздвиженского братства», вміщена 1841 р. у часописі «Киевлянин»,
належить Михайлу Максимовичу [51,
с. 311–323]. Щоправда, ще раніше Денис Зубрицький підготував «Летопись
Львовского Ставропигийского братства», однак вона вийшла 1830 р. спершу
німецькою мовою, 1832 р. – польською і
лише протягом 1848–1850 рр. її переклад
було надруковано в «Журнале Министерста Народного просвещения» [30]. У
другій половині XIX ст. історію Львівського братства досліджували Яків Головацький [16, 17], Антон Петрушевич [1,
4], Ісидор Шараневич [77, 78], на початку
XX ст. – Артемій Криловський [44].
Проблеми історії та значення братського руху так чи інакше торкалися найвидатніші українські історики: Микола
Костомаров, Олександра Єфименко,
Михайло Грушевський, Орест Левицький, Степан Голубєв, Пилип Клименко.
Цінні спостереження про окремі сторони діяльності братств містяться у працях
Пантелеймона Куліша, Михайла Драгоманова, Івана Франка, академіка Кирила Студинського, ґрунтовних розвідках
Федора Срібного та ін. Проблемі братського руху присвячені розвідки церковних діячів та церковних істориків,
зокрема: митрополита Макарія (Булгаков Михайло Петрович, 1816–1882) [50],
архієпископа Філарета (Гумилевський
Дмитро Григорович, 1805–1866) [70],
свящ. Іоанна Флерова (1827–1879) [72],
Олександра Папкова (1855–1920) [58]
та ін. Найдетальніше простежив історію
братського руху в монографії «Братства
та їх роль в розвитку української культури XVI–XVIII ст.» Я. Ісаєвич, який
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широко використав видання братських
друкарень, що дало йому можливість дослідити генезис, соціальний склад, організаційну структуру, суспільно-політичну і освітню діяльність братств, а також
їх внесок у розвиток демократичного
напряму української культури [33, 34, 35,
36 та ін.].
Аналіз проблем братського руху
здійснив Василь Ульяновський у праці
«Історія церкви та релігійної думки в
Україні» [69]. Останнім часом до історії
діяльності Луцького Хрестовоздвиженського братства звернулися Петро Кралюк [43], Михайло Довбищенко [9], кілька цікавих статей належать завідувачу
Луцького Братського музею Олені Бірюліній [12], Геннадію Бондаренку [13] та ін.
Діяльність українських православних
братств розглядають також російські
дослідники: Борис Флоря [73], Михайло Дмитрієв [22, 23], Світлана Лукашова [49], Юлія Шустова [79] та ін.
Серед найголовніших проблем братського руху, розглянутих в історіографії, можна виділити такі: 1) генезис,
історична традиція та обставини виникнення церковних братств; 2) перші церковні братства в Україні; 3) діяльність
найактивніших українських братств:
Львівського Успенського, Луцького
Хрестовоздвиженського, Київського Богоявленського; 4) значення культурноосвітньої дяльності церковних братств в
Україні [69, с. 198–199, 214].
Найважливішою з методологічного
погляду є проблема генезису церковних
братств, їх ідеологічних та політичних
витоків. Найголовнішим тут є питання –
чи це явище внутрішнього суспільного
розвитку, чи зовнішніх впливів, щодо
якого дослідники так і не дійшли згоди.
Останнім часом висловлена думка, що
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лише однією з існуючих теорій навіть і
неможливо пояснити складність самого процесу виникнення братств. Отже,
існує кілька гіпотез і версій щодо генези православних братств, узагальнюючи які, виділимо наступні. Залежно від
власних методологічних підходів дослідники виводять походження братств
від: 1) давньоруських братчин; 2) західноєвропейських гільдій різного призначення; 3) ремісничих цехів та магдебурзького права; 4) права патронату над
церквами [79, с. 81].
Початок дискусії поклала надрукована 1854 р. праця О. Попова «Пиры и
братчины», де розглянуто давньоруський звичай спільних святкових бенкетів
і діяльність громад щодо їх проведення [64, с. 21]. Хоча сам автор не розглядав
українсько-білоруські «медові» братства,
його праця наштовхнула С. Соловйова
на ідею їх генетичного споріднення. Тож
він запропонував теорію еволюції церковних братств від давньоруських так
званих «медових братчин», які виникли
в перші віки християнства. За первісну
організацію, з якої виникли братства,
Соловйов вважав братчини, які походили ще від погансько-культових обрядів і
були спільними для усіх слов’ян. У такий
спосіб було пов’язано російські «братчини» з українськими та білоруськими
братствами ранньомодерної доби. Головним у діяльності братств він вважав
медоваріння та спільні обіди [67, с. 108–
117]. Цю гіпотезу підтримував О. Папков
з тією модифікацією, що в подальшому,
на його думку, церковні братства реформувалися під впливом цехової організації та магдебурзького права [58, c. 45].
На підставі виданих Київською і
Віленською археографічними комісіями документальних матеріалів свій
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висновок про джерело походження
братств зробив свящ. О. Флеров, який
пов’язував їх з «вечерями любові» ранньохристиянських громад («общин»,
за російською термінологією), а причину виникнення вбачав, як і митрополит Філарет, у необхідності протидії
католицькій пропаганді та унії. Разом з
тим, зважаючи на значення і роль магдебурзького права у заснуванні міських
цехових організацій, він висловив думку, що саме цехи стали взірцем для братських організацій [72, с. 23]. Олександр
Барвінський також виводив братства з
ранньохристиянських громад, а збільшення їх числа пояснював запровадженням унії [10, с. 22]. Аналогічної думки
дотримувався Михайло Коялович, який
пов’язував братства з церковною організацією та впливом магдебурзького права [42, с. 65, 76].
Проте аргументи О. Флерова вважав
безпідставними І. Бєляєв, зауважуючи,
що братства існували й по селах, де цехів не було. Сам Бєляєв генезу українських братств вбачав в організації церковно-патронального типу, порівнюючи
їх з товариством купців, що виникло у
XII ст. навколо новгородської Іванівської церкви, завданням якого було опікування церквою та організація свят з
обідами [11, с. 1–2]. За концепцією Якова Головацького, братства наслідували
первісних християн, але час їх виникнення відносив до XIII ст., вважаючи, що
перше братство з’явилось у Львові при
Успенській церкві [16, с. 3–4].
Олександра Єфименко, Микола Зібер та Михайло Грушевський виводили
братства з родоплемінних спільнот та
селянських територіальних громад. Значну увагу проблемі походження братств
присвятила О. Єфименко, яка критично
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поставилась до існуючих на той час теорій. Проте, критикуючи в цілому концепцію Соловйова, вона, разом з тим, сприйняла його висновок щодо пов’язання
братчин зі слов’янсько-культовими поганськими обрядами. Однак вона вважала братства і братчини різними суспільними формами, тож не бачила між
ними причинно-наслідкового зв’язку.
Дослідниця підкреслювала оригінальність, релігійно-етичні підвалини та
широкі освітні завдання братств, разом
з тим вважала непорозумінням їх походження від цехів і категорично заперечувала зв’язок із західноєвропейськими
цеховими організаціями, які, на її думку, з’явились значно пізніше [26, с. 270].
Помилково вважаючи, що Львівське
братство виникло у 1439 р., дослідниця
відкидала також і поширену на той час
думку про виникнення братств з метою
боротьби проти унії та реформації. На
відміну від більшості дослідників, Єфименко не вважала братства явищем місцевого характеру, вона підкреслювала,
що це явище дуже раннього походження, і проводила порівняння українських
братств з аналогічними формами інших
країн [26, с. 274]. Виходячи з подібності різнотипних союзів, вона розглядає
південноруські братства не поодиноким
прикладом, а певною ланкою в загальному ланцюгу однорідних явищ [26, с. 308].
Звертаючись до загальноєвропейського
контексту історичного розвитку, аналізуючи германські гільдії та залишки родового ладу в Чорногорії і Герцеговині,
дослідниця розглядає ці об’єднання в загальній ланці розвитку тих форм, які позначає генетичним іменем слов’янського
братства [26, с. 205]. На цій підставі
О. Єфименко зробила висновок про існування єдиного прототипу братських
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союзів, «материнською формою» яких
вважала «родове братство», яким називала язичницькі родові союзи, головними рисами яких визначала організацію
сакральних бенкетів на честь покровителя роду, взаємодопомогу членів громади
і самоуправління [26, с. 274].
Український економіст М. Зібер
проводив аналогію між українськими братствами та ранніми людськими
спільнотами на певному ступені їхнього культурного й економічного розвитку, отже, фактично не лише підтримав,
а доповнив погляди О. Єфименко [29,
с. 191].
М. Грушевський також пов’язував
братства з родовим устроєм, вважаючи,
що вони виникли самостійно на ранньому етапі переходу від родового до
племінного ладу і лише згодом їх устрій
було змодефіковано на зразок цехового.
Він трактував братства як союз братів,
що в часи первісного ладу, вийшовши зі
спільної родини, не розривають родових
зв’язків з метою захисту спільних інтересів. Він порівнював їх з грецькою фратрією, що становила посередній ступінь родової організації: «В міру того як слабнув
і до роскладу приходив родовий устрій,
місце сих родових союзів заступали ріжні територіальні та професіональні союзи, що приймали на себе ріжні функції
старих союзів родових. ... в сьвіті германо-романськім на руїнах старих родових
союзів виросли такі орґанізації як ґільдії
й цехи, і сі ріжні професіональні союзи
називають себе брацтвами (fraternitas)».
Розвиваючи власну аргументацію, Грушевський зауважував, що братства запозичили у старих організацій релігійні моменти, зокрема, патрональні
свята (оскільки кожний рід мав своє
божество – свого патрона) і «ритуальні
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пири – ті ритуальні прикмети, що найдовше держали ся по старих родових орґанізаціях». У східнослов’янському світі
місце родового союзу дуже рано зайняли
союзи мішаного родово-територіального або й суто територіального характеру.
Причому термін «братств» утримали за
собою лише ті союзи релігійного характеру, які перейняли на себе опіку над
старими родовими патрональними культами. «Коли місце старого культу стало
займати християнство, воно ... перенесло
помалу традиційні патрональні звичаї
з ріжних предметів поганського культу
на культ християнський» [20, с. 500]. Разом з цим Грушевський відзначав вплив
цехової організації на братства. «З розвоєм цехового устрою ... братська орґанізація підпадає сильним і очевидним
впливам цехової. Тут впливало перед
усїм внутрішнє спорідненнє. Цехова орґанізація виросла з того ж кореня, що
й орґанізація братська, й задержала на
всї пізнїйші часи ті прикмети реліґійних корпорацій, які тїсно зближали її з
брацькою» [20, с. 504]. Проти встановлення аналогій між братствами і цехами
категорично заперечував П. Клименко,
за спостереженнями якого ці твердження не знаходять жодних документальних
підтверджень [40, с. 297]. Більш того, на
підставі вивчення ним документальних
матеріалів «Записової книги» Люблінського братства, дослідник зазначав:
«… вона (книга. – І. В.), між іншим цілком ствержувала окремішність і обопільну рівнобіжність братства та цеху» [39,
с. LXXXII].
Думку, що братства ведуть початок
з дохристиянських родових об’єднань,
які разом полювали і захищалиcя
від ворогів, поділяє і Любомир Винар: «Ця ідея, модифікована суворо
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християнськими засадами, була основою
ідеології братств» [80, р. 67; 69, с. 198].
Інша концепція пояснює виникнення братств також внутрішніми причинами, але пізнішого часу, а саме потребами
церковного життя в українських землях
литовсько-польської доби. Зокрема,
Степан Голубєв причину появи братств
пояснював потребою встановлення колективного патронату над церквами та
суворої регламентації обов’язків і прав
усіх братчиків, тобто прийняття статуту.
Володимир Антонович називав братства
«найдіяльнїщими і найенергічнїщими
противниками» унії. Розмірковуючи про
їх організаційне постання, він зауважував: «Братства позасновувано в богатьох
західно-руських містах іще перед повстанєм церковної унії», але їхню активну діяльність пов’язував з ініціативою
східних патріархів, які санкціонували
братства своїми грамотами та визначили їх статус у структурі православної
церкви [6, с 86–87]. Дмитро Дорошенко відзначав роль братств в оновленні
церковного життя та загалом піднесенні
духовного і морального рівня цілого суспільства, віддаючи першість міщанству,
яке піднялося на боротьбу за рятування віри і народності [24, с. 177]. Амвросій Криловський, праця якого й досі не
втратила свого значення, виділяв три
етапи в розвитку братств та їх діяльності
і на підставі компаративного аналізу цих
періодів зробив висновок про змішане
православно-католицьке джерело їхнього походження [44, с.VI].
Питання діяльності братств у низці праць розглядав і Михайло Максимович, не виключаючи при цьому
можливість впливів на їхнє становлення [51, 52]. Але обґрунтування концепції про зовнішні запозичення належить
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М. Костомарову. «Мысль о братствах перешла к русским от западной церкви, где
в обычае было составлять добровольные
корпорации на религиозных началах.
... Подобно тому завелись братства и в
православной церкви, но приняли здесь
значение высокое» [41, с. 116]. Він вважав православні братства своєрідною
копією західноєвропейських духовних
гільдій (гільдія – від нім. gilde – корпорація, об’єднання, асоціації – у широкому
значенні: релігійні, оборонні, взаємодопоміжні – були поширені в Західній
Європі в добу раннього середньовіччя; у
вузькому значенні – промислові організації, які розпадалися на купецькі гільдії
і ремісничі цехи). Ранні гільдії, генетично пов’язані з обрядами та інститутами
родового устрою, з’явилися у стародавніх германців у VII–VIII ст. у вигляді
громадських бенкетів. У слов’янських
народів гільдіям відповідають так звані
медові братчини, про які згадувалося.
Частково цю думку підтримував Н. Скабаланович, який в організації діяльності
православних братств простежував наслідування західноєвропейським духовним гільдіям. Проте в цей же ряд наслідуваних організацій він ставив також
і католицькі братства кліриків та мирян [66, с. 271–327].
Проти поглядів щодо впливу католицьких братств на українські рішуче
виступав П. Куліш, який не бачив там
жодних запозичень. Власне розуміння
даного питання він пояснював тим, що
православні братства з’явились в українських землях задовго до появи там
єзуїтів, які почали створювати аналогічні братські організації лише для дискредитації православних. Він звернув
також увагу на те, що сам характер православних братств суперечив постулату
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римської церкви про невтручання мирян у церковні справи. Проте П. Куліш
підтримував думку про вплив на українські братства магдебурзького права
і цехового устрою. Підкреслюючи їхні
спільні організаційні риси і засади, він
писав: «…братства завели у себя самосуд
и выработали для себя особые громадские уставы» [45, с. 226–227, 230–231].
Разом з тим П. Куліш вбачав зовнішні впливи на українські братства також
з боку західноєвропейської реформації,
яка проникала в українські землі через
польських протестантів. Він писав, що,
захопившись реформаційними ідеями,
представники великого українського
панства не лише протегували протестантам, даючи їм притулок у своїх маєтках,
а й багато з них, зокрема Вишневецькі,
Дорогостайські, Немиричі, Пузини, Чапличі та ін., активно переходили на лютеранство, кальвінізм, аріанство. Своєю
чергою діячі реформаційного руху, поселяючись в Україні, проповідували своє
вчення, стаючи вчителями братських
шкіл та розпорядниками друкарень [46,
с. 27–29]. Особливо він підкреслював
вплив німецьких протестантів. Врешті,
на його думку, це спричинилося до поширення протестантських ідей в більшості церковних братств: «… немецкий
протестантский образ мыслей распространялся у нас во всех церковных братствах, которые ничем уже не отособлялись от ремесленных цехов и купеческих
корпораций» [46, с. 27].
Проблему братств у кількох працях
розглянув видатний український історик Орест Левицький, який відносив їх
появу до середини XV ст. Він вважав, що
в цей час серед міщан деяких західноруських міст існували братські спілки,
які «мали двоякий характер: по части
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релігійних, по части цехових корпорацій» [48, с. 51]. Проте вони були нечисленними, концентрувалися спершу по
великих містах (Львів, Вільно), і лише
від половини XVI ст. міщанські братства
постають в інших містах і навіть містечках. Найактивніший час їх створення
він відносить на останню чверть XVI ст.,
коли за якихось 10–15 років братства
покривають густою сіткою простір від
Львова до Вільна і Мстислава [48, с. 52].
Однак Левицький заперечував точку
зору істориків, які швидкість їх поширення пояснювали пробудженням свідомості у зв’язку з необхідністю поборювання протестантської чи католицької
пропаганди та особливо для оборони
православ’я від наступу єзуїтів. Він погоджувався, що оборона православної
церкви дійсно була одним із головних завдань діяльності братств, але це завдання, на його думку, постає тільки з часів
унії. Посилаючись на статут Могилівського братства, заснованого у 1589 р.,
тобто перед самою унією, він зауважував:
«… до того в уставах братств ми подибуємо зовсім інше: багато братств приймали в члени і на свої збори особи й инчих
вір, а не тільки православія, в тім числі й
латинників, навіть духовних» [48, с. 52].
Проте появу братств як явище він пояснював виключно внутрішніми умовами
тодішнього стану західноруської церкви:
падінням моралі вищого православного
духовенства, що спонукало міщан організовувати братські спілки, які спочатку
дбали лише про інтереси парафіяльних
церков. Тільки згодом, вважав він, братчики поставили завдання реформування
внутрішнього ладу братств, аби вирішувати ширші завдання. Головною рушійною силою братського руху дослідник
вважав міщанство, яке завдяки умовам
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побуту та роду занять і діяльності було
більш освіченим, організованим і мобільним порівняно з іншими тогочасними станами. Саме львівські міщани,
зазначав Левицький, скориставшись
приїздом 1586 р. антіохійського патріарха Йоакима, подали йому на затвердження братський статут, який у подальшому і став взірцем для багатьох інших
братств [48, с. 53]. Після цього, на його
думку, в особі братств сформувалася
нова суспільна сила, яка поставила своїм
завданням відродження церкви зсередини шляхом оновлення церковного ладу,
реформування церковних порядків та
впливу на їєрархію. Тож відповідно до
характеру завдань Левицький називав
братства «органами реформаційного
руху в західно-руській церкві» [48, с. 51].
Погляд Ореста Левицького на церковні братства як початок реформації
поділяли й деякі інші дослідники. Зокрема, Михайло Драгоманов головною
рисою братського руху вважав намагання реформувати церкву за протестантським зразком, що розглядав наслідком
взаємозв’язків культурних процесів в
Україні і Західній Європі: «... наша Україна було найближча до тих думок, котрі
довели всю Європу до зміни церковної
(реформації) ... » [25, с. 287]. В часи церковного занепаду «серед нашого мужицтва показались люди, вже зовсім протестанти, котрі дедалі стали складатись
в «братства» [25, с. 289]. При цьому вважав, що «одною з причин, через що наша
зміна церковна не пішла до кінця, як західна реформація», була унія [26, с. 287].
Федір Срібний також зазначав близкість
братської програми гуманістичним і реформаційним напрямкам Західної Європи [68]. Концепція впливу реформаційних ідей на діяльність українських
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братств останнім часом переважає в працях істориків філософії та узагальнюючих філософських працях [59, с. 64–65;
71, с. 11, 79–95]. Детально розглядаючи
процеси, що відбувались у православній церкві, Валерія Нічик, Володимир
Литвинов і Ярослава Стратій чітко
пов’язують їх із західноєвропейськими реформаційними тенденціями [55,
с. 219–220].
Я. Ісаєвич, не відкидаючи повністю
підходи О. Єфименко, разом з тим заперечував поєднання дослідницею дуже
різноманітних, а отже, на його думку, не
пов’язаних між собою форм суспільної
організації на різних ступенях соціально-економічного розвитку, тож пропонував розрізняти організаційні форми,
принципи створення і функціонування
братств, які в різні часи у різних народів могли бути подібними [33, c. 17]. Він
обстоював думку, що церковні братства
перейняли зовнішні форми західноєвропейських світських корпоративних організацій (цехів, гільдій тощо), але за змістом своєї діяльності залишились «цілком
самобутніми організаціями» [33, с. 19–
20]. Виникнення церковних братств він
пояснював особливостями суспільнополітичного життя українських земель
та потребою зміцнілого міщанського
стану згуртуватися навколо захисту національних інтересів.
Є. Мединський у праці про братські
школи відзначав вплив на українські
чеських братств, зокрема богемських і
моравських, підкреслював близкість їхньої ідеології та спільні види діяльності, як-от: заснування шкіл, друкарень,
створення підручників тощо [54, с. 27,
79–86].
В. Ульяновський, як Я. Ісаєвич,
також вважає, що в генезисі братств
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мали місце обидва чинники: внутрішній і зовнішній, але, на противагу європейським реформаторам, українським
братчикам не йшлося про реформацію
віровчення, церковної організації та ієрархії. Тому зовсім не випадково самі
братчики вважали діячів реформації
єретиками, і, попри те, що головним завданням братств було виведення церкви
із кризи, вони загалом залишалися церковно-консервативними. Ульяновський
звертає увагу на релігійний компонент,
який, зауважує він, не можна ігнорувати, оскільки серед найважливіших завдань братств було морально-релігійне
оздоровлення цілого суспільства, християнське виховання братчиків, їхніх дітей і родин за принципами Христових
заповідей, тобто реформа православної
церкви мала відбуватися шляхом внутрішнього вдосконалення. Саме цьому,
на його думку, була підпорядкована уся
програма освітньої діяльності, організація друкарства, завданням якого була
підготовка шкільних підручників і літератури християнського спрямування [69, с. 199–200]. Думку про подвійний
характер генезису братств підтримує
також Ю. Шустова. З одного боку, вона
пов’язує їх з архаїчними формами приходських громад (за її виразом, «общин»), з іншого – вважає, що православні братства мали багато спільного з
католицькими [77, c. 77–75].
Заявляючи у своїй монографії одним
із завдань з’ясувати джерела виникнення
українсько-білоруських братств, Світлана Лукашова змушена визнати, що, попри тривале вивчення історії братського руху, питання генезису та прототипу
церковних братств і наразі залишається
нез’ясованим. Ставлячи у провину своїм
попередникам, що ця проблема більше
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декларувалася ними, ніж аналізувалася,
сама дослідниця також не спромоглася її
розв’язати, залишаючи питання відкритим [49, с. 26].
Підсумовуючи, зазначимо: протягом тривалого часу вивчення проблеми
генезису братського руху в українських
землях дослідники так і не дійшли згоди. Щоправда, більшість схиляється розглядати це явище проявом самобутності,
яке відігравало велику роль у багатьох
сферах тогочасного життя, а особливо – в релігійній, культурно-освітній та
публіцистично-літературній. Зауважимо
також, якщо спершу думка О. Єфименко не прозвучала дуже голосно, то зараз
дослідники, у тому числі й іноземні, все
більше пристають до її тези, що розглядає появу і становлення братств як не
поодинокий, а поширений історичний
феномен, а отже, важливу складову єдиного загальноєвропейського процесу.
Попри значну історіографію братського руху, залишається ще й багато
недостатньо досліджених питань, проте не менш важливих. Серед таких чи не
найцікавішими можуть стати біографічні чи просопографічні нариси з життя і
діяльності окремих братчиків. Не можна сказати, що в цьому плані нічого не
зроблено. Безперечно, існують праці з
життя і діяльності, проте в першу чергу
діячів освітнього руху, вчителів братських шкіл, творців шкільних підручників, активних учасників полемічної
боротьби. Проте їх недостатньо. Одним
із найважливіших завдань є створення,
по можливості, якомога повніших списків членів українських православних
братств, бо, як це не дивно, на сьогодні
їх створено дуже мало. Нагадаємо: братства не були великими за своїм складом. Так, найбільший список Луцького
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братства у XVII ст. нараховує лише 44
особи. Зрозуміло, протягом часу склад
дійсних членів братств та їх число змінювались, але масовими вони ніколи
не були. Однією з причин такого стану
були дуже жорсткі вимоги до братчиків. Адже братські статути передбачали
не лише суворий порядок і дисципліну,
але й доволі серйозну відповідальність
за провину та накладали значні моральні та матеріальні зобов’язання. Більше
того, братство мало право церковного
суду над своїми членами і владу відлучати винних від церкви за рішенням
братського священика, після чого вже
ні протопоп, ні єпископ не мали права
благословити відлученого, поки він не
підкориться братству. Але саме це сьогодні й викликає величезну повагу та
інтерес до тих осіб, яких не лякали такі
жорсткі порядки і які протягом цілого
свідомого життя не лише зберігали своє
членство у братських союзах, а й активною практичною діяльністю підносили авторитет братств серед тогочасної
людності. Важливо з’ясувати і зрозуміти
внутрішні інтенції та моральні імперативи найбільш діяльних членів, які все
своє життя присвятили братствам: брали активну участь у релігійних диспутах
з єзуїтами, жертвували маєтки, землі,
будинки, значні кошти на користь та
потреби братств тощо. Серед таких членів, наприклад Луцького братства, можна назвати Миколая Боговитина, Якова
Гарабурду, Криштофа Єловицького, Антонія Сволинського, Яна Прокоповича
Хрінницького, володимирського підкоморія князя Юрія Юрійовича Пузину,
волинського чашника Лаврентія Васильовича Дривинського. Варто, нарешті,
з’ясувати питання і щодо участі жінок
у братствах, оскільки є різні, до того ж
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протилежні, думки щодо цього. Доцільно також комплексно проаналізувати
діяльність та роль українських братств
в історії не лише української церкви,
а ширше простежити їхній вплив на
різні страти тогочасного українського
суспільства, особливо враховуючи тодішні релігійні конверсії. Потрібно було
б створити також галерею ченців братського монастиря.
Одним із найменш досліджених є також питання фінансово-економічної діяльності братств, яке заслуговує на увагу особливо з огляду на те, що братства
вели різнопланові господарські операції. На сьогодні з цього аспекту є лише
кілька розвідок. Це праця Ф. Срібного,
де з’ясовуються фінансово-маєткові
справи Львівської ставропігії від кінця
XVI до половини XVII ст. Частково заповнює цю прогалину П. Клименко на
підставі записів господарського характеру «Записової книги» Люблінського
братства за 1551–1624 рр., які в першу
чергу стосуються різноманітних господарських справ, що вирішувались у
присутності «уряду братского». Цікавим
є спостереження дослідника щодо існування братської юрисдикції. На підставі
окремих записів він зробив висновок
про заборону продажу належної братству маєтності, зокрема землі чи будинків, євреям, а також шляхтичам, які не
підлягали братській юрисдикції: «…иж
того дому, ани пляцу неволно будет
продати, ани заменяти, ани арендовати
жодному шляхтичеви, ани євреєві, бо
бы то было ку шкоде церковной и скарбови братскому, с которого дому чинш
роковий идет на церковь»; або «кгды ж
право братское не позволяет того, абы
на церковных кгрунтах євреи и ихъ
млсть панове шляхта мала мешкати,
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которые бы ся из юриздыцыє братской
мєли выламывати» [40, c. 303–304]. У
30-х роках XVII ст. в записах виступає
братський суд, ухвали якого мали силу
навіть і для коронних судів [40, c. 298].
Останнім часом до питань господарського порядку звернувся М. Дов
бищенко. Так, на підставі дарчих записів він обраховує, що лише протягом
1617–1648 рр. фундатори і жертводавці
внесли на користь братства щонайменше 100000 золотих, щоправда, більшість
цієї суми була віртуальною, оскільки записана на маєтках як капітал. Він зазначає, що це не остаточна сума, оскільки
виявлення заповітів і дарчих триває.
Проте, можна думати, вони загалом не
всі й збереглися, адже значна частина
актового матеріалу просто не дійшла
до нашого часу. Однак на цих прикладах можна побачити, що братські організації були доволі заможними: вони
володіли значною нерухомістю, у їхній
власності перебували двори, кам’яниці,
будинки, подеколи цілі маєтки, а також і рухомість, коштовності, готівкові
кошти тощо. Отже, подеколи братства
мали певну економічну базу, яка давала
можливість розгорнути кредитні операції тощо. Наприклад, Луцьке братство
надавало позики під заставу майна, у
тому числі й нерухомого, а також і само
займалось купівлею і продажем нерухомості [9, с. 30–36].
Важливою проблемою вивчення
мала би стати антикатолицька та антиунійна діяльність братств. Ще один
невивчений аспект – це становище і діяльність православних братств у подіях
1648–1657 рр.
Тож усі ці аспекти є цікавими для
дослідження. Залишається з’ясувати,
чи існують можливості для цього. Як
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засвідчують нові дослідження, тогочасні
джерела, зокрема актовий документальний матеріал, містять значне число ще
невиявлених і недосліджених документів про братства, їхніх членів, господарську діяльність тощо.
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ШЕВЧЕНКОВА КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ
УКРАЇНСЬКОЇ СЛОВЕСНОСТІ ЯК КВІНТЕСЕНЦІЯ
САМОСТІЙНИЦЬКОЇ ІДЕЇ КИРИЛО-МЕФОДІЇВЦІВ
Олександр ХОМЕНКО
науковий співробітник відділу української філології НДІУ

Історико-хронологічна темпоральність першого етапу Українського Відродження розгортається в просторі,
позначеному двома хронологічними віхами – роками 1798-м та 1847-м. Перша
дата узвичаєно розглядається у вимірах
історії красного письменства, адже саме
цим роком в імперській столиці побачила світ «Енеида на малороссийский язык
перелиціованная И. Котляревским» [3] –
твір, з’явою якого розпочинається період розвитку нової української літератури. Друга – приналежна до оперативного
поля дискурсів вже не стільки літературних, скільки політичних і соціально-громадських: рік 1847-й пам’ятний в
українській історії насамперед з огляду
на розгром царською поліцією Кирило-Мефодіївського братства – першої в
модерній історії України політичної групи, яка у програмових засадах своїх піднесла світоглядні імперативи «Молодої
України» [1] як органічної і невід’ємної
складової європейської визвольно-національної концепції у переддень «весни народів». Піввіковий відтинок нашої
історії, відмежований цими «залізними
стовпами» книг, подій і сенсів, – то етнокультурна реальність, у модальностях
якої українство від активності в просторі літературному (згодом – літературно-культурному) перейшло до етапу
політичної роботи, який уможливив як
виразне відмежування свого органічно-звичаєвого світу від світу пануючого
імперського етносу, так і усвідомлення
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неминучості протистояння України та
загарбницької Московщини (протистояння, яке, розпочавшись у царині літературній, неодмінно мало продовжитися
зударом ідеологічним і насамкінець – мілітарним).
Висловлюючись у термінах та категоріях, притаманних першій половині
XІX ст., український рух від безневинного з точки зору імперського істеблішменту зацікавлення словесністю (йдеться не
лише про власне художню творчість, а
ще більшою мірою – про науковий та
культурологічно-світоглядовий інтерес
до репрезентаційних формовиявів слова, де особлива увага приділялася уснопоетичним його регістрам) перейшов до
прямої протиурядової конспірації. Конспірації достоту революційної – і найвиразнішим «знаком» революційного
характеру цієї конспіративної спільноти
(кирило-мефодіївців) піднеслися Шевченкові чин та творчість. Його передмова до «Другого Кобзаря» (т. зв. «Седнівського Кобзаря» [10]), написана автором
«Великого льоху» у Седневі 8 березня
1847 р., постає під цим оглядом одним
із найцікавіших документів української
визвольної традиції, інтелектуальною
пам’яткою, у якій у найбільш радикально-непримиренній формі уреальнено
екзистенційну сюжетність руху національної думки «від словесності до самостійності».
Під цим оглядом необхідною бачиться коротка ретроспектива. Кінець
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40-х років XІX ст. – то схилок одного з найдраматичніших періодів українського націєтворчого процесу усієї
post-переяславської епохи. Під цю пору
імперським централізмом послідовно й неухильно усувалися з історичної
арени всі інституції та адміністративні
«кластери», які могли б – бодай потенційно! – виступати речниками опозиції
до політики уряду в Петербурзі. Була
зліквідована Гетьманщина, знищена Січ,
скасовано полковий устрій на Лівобережжі та Слобожанщині (протести були,
але вони мали локальний характер, не
розгорнувшись у масовий спротив, тим
більше – у збройний виступ), покріпачено селянство, уніфіковано церковне життя (зокрема – у насильницький
спосіб зліквідовано уніатську церкву на
Правобережжі), тотально зрусифіковано шкільництво та освіту, скасовано
старожитню Магдебургію в Києві, Києво-Могилянську академію перетворено
на заклад з підготовки священиків-бюрократів для Синодальної Церкви. Звичайно, поряд із цим продовжували (до
польського повстання 1830 – 1831 рр.,
треба підкреслити) існувати певні відмінності у, сказати б, адміністративно-бюрократичному «протоколі» Московщини та інкорпорованих козацьких
теренів, проте стосувалися вони саме вищих станів (прирівняної до російського
дворянства старшини та вищих прошарків міщанства), які мали бодай якийсь
правничо зафіксований політико-юридичний статус. Максимум українських
(точніше – малоросійських) домагань у
цей час – це оборона залишкових форм
старшинського самоврядування: йшлося, отже, про інерційне продовження
політичних практик та звичаєвих модальностей
Гетьманщини-Малоросії,
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яка в останній період свого існування
набувала виразних ознак «шляхетської
республіки».
Натомість у Європі утверджувалась
епоха, початок якій поклала Велика
французька революція. Наслідком зумовлених нею світоглядних трансформацій радикально змінився весь європейський цивілізаційний ландшафт:
розпочався процес остаточного утвердження своїх «громадянських прав» національною політикою, національною
культурою, національним, а не класицистично-становим – письменством.
Виклики доби, «горизонтом» якої окреслилась бутність національна, прикликали відповідь, також неминуче розгорнуту у національній системі координат;
зрештою, етноси, які сусідили з Україною і найбільше впливали на її історичну долю – польський та російський – також увійшли на зламі XVІІІ – XІX ст. в
період націоналізації своїх як літератур,
так і філософських та історіографічних
традицій. Ішлося, отже, про доконечну
потребу формування в регістрах українських інтелектуальних стратегій нового, адекватного викликам епохи гранднаративу, завдання якого полягало у
ствердженні легітимності «Козацької
вітчизни» в просторі вже не монархічностанових, а національних пріоритетів.
Завдання ускладнювалося тим, що
політонім «Козацька вітчизна – Малоросія» як маркер ідентичності «старшинських автономістів» поставав на
зламі XVІІІ – XІX ст. виразно амбівалентним. Субстанційна природа етносу,
його звичаєвість з її підкреслено відмінним від північного сусіда побутом,
господарюванням, багатими мистецькими кшталтами, а найперше – розкішною усною словесністю (що вона своїми
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думами та піснями підносила тяглість
української історичної традиції, засадничо від московської відмінної),
щонайпереконливіше стверджували її,
«Козацької Вітчизни», окремішність.
Натомість зорієнтовані на становобюрократичну ієрархічність соціальні
практики імперії вимагали лояльного
ствердження приналежності її до імперського цілого як запоруки кар’єрної
реалізації. Зенон Когут підкреслює: «Не
дивно, що українці водночас заявляли
і про єдність із Московією, і про свою
окремішність…. Можна було висловлювати лояльність до царя, православ’я й
Російської імперії і водночас лишатися
відданим захисником Малоросії. Насправді вся концепція Малоросії була
виправданням численних лояльностей
та ідентичностей» [2]. Історіографія, яка
утвердилася провідною напрямною у
розвитку українознавства кінця XVІІІ –
початку XІX ст., мала відповісти на ці
питання, «знявши» амбівалентність вибору в чіткому ототожненні малоросійської ідентичності або з Великоросією
(як етнографічно-племінна складова,
характеристичні риси якої не виводять
її за межі імперії, що вона з монархічностанової стрімко перетворювалася на
підкреслено російську), або з Україною
як засадничо протилежною до Московщини національною константою.
Чи спромоглася тогочасна українська історіографія концептуалізувати
адекватну відповідь на ці виклики? Ні, бо
пряме ототожнення Малоросії з Великоросією суперечило всій традиції «військових канцеляристів» (прикметними
під цим оглядом постають і «козацькі літописи», і Семен Дівович з його «Разговором Великороссии с Малороссиєю»),
натомість їхнє можливе протиставлення
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в контексті суспільної ідеології тієї епохи також не мало відповідних ресурсів
для свого розгортання. Прикметно, що
навіть «История Русов» – політична декларація найрадикальнішого крила козацьких автономістів, незважаючи на
те, що її автор відверто засуджує деспотизм московських царів та петербурзьких імператорів, все ж лишається ще в
ме
жах парадигматики малоросійської,
а не загальнонаціональної: чинник конфесійний відіграє для нього одну із вирішальних ролей, виразно уреальнюється
в творі імператив станової демократії,
в оптиці якого селянство опиняється за
межами «політичного народу», право
імператора на володіння козацькими теренами не піддається сумніву. Найголовніше ж – політонім «Україна» бачиться
автору «Истории Русов» відверто неприйнятним.
Натомість важливі і перспективні
тенденції почали концептуалізуватися в
дослідницьких практиках раннього етапу розвитку української фольклористики, насамперед – у діяльності першого
видавця героїчних українських дум Миколи Цертелєва та у дослідницьких практиках Зоріана Доленги-Ходаковського,
який першим підніс збирання й осмислення народної пісенності до рівня світоглядного імперативу інтелектуального
пошуку. Подією переломного характеру
як в осмисленні словесності, так і в процесах формування уявлень про спільнотну ідентичність та соборність українців стала поява 1827 р. «Малороссийских
песен» [4] Михайла Максимовича. Концептосфера утвердженого ним погляду на українську словесність визначала
спрямування дослідницької уваги не на
окремий стан (козацтво як «політичний
народ» Гетьманщини), конфесійну групу
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(в концепції «військових канцеляристів»
лише православні могли належати до
«козако-руського» народу) або певний
історичний регіон України (підпорядковане гетьманській адміністрації Лівобережжя), а на часопросторову універсальність соборного буття етносу. Наслідком
таких кардинальних світоглядних змін
розгортається рух української інтелігенції, яка зосереджує свою увагу довкола
спільної загальнонаціональної справи –
збирання та вивчення українських пісень. Діяльність вчених та літераторів,
які перебували в орбіті дослідницького
впливу першого ректора Київського університету, характеризувалася вияскравленням цілої низки визначальних для
формування спільнотної ідентичності
українців етико-світоглядних настанов
та методологічних напрямних: вивчення пам’яток уснопоетичної словесності
усвідомлюється ними як визначальне завдання українознавчого пошуку, студіям цих дослідників притаманна широка
контекстуальність розмислу, орієнтація
на «народність» (репрезентовану насамперед селянством як носієм культурної
спадщини), синтез наукових методів дослідження з наснаженою романтичним
пафосом націєтворчою декларативністю
та візійністю. Закономірним результатом утвердження «школи Максимовича»
як визначального явища інтелектуалізму
перед-Шевченкової доби стало витворення концептосфери «образу України»,
у координатах якої український простір
окреслювався ареалом поширення живої мови і народної пісні, а не адміністративними кордонами чи конфесійними
межами. У такий спосіб інтелектуали виходили за межі суто фольклористичної
проблематики й уреальнювали концепцію засадничої окремішності народу, яка
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стане найважливішою складовою формування світогляду «кирило-мефодіївців» – спільноти, яка вперше в інтелектуальній історії модерної України піднесла
ідею не лише культурної, а й політичної
суверенності нації.
Шевченкова передмова до «Седнівського Кобзаря» продовжує інтелектуальну традицію «школи Максимовича» – але разом із тим і радикально
вивищується над нею, революціонізуючи її ідеологічні домінанти та надаючи
їм достоту самостійницького звучання.
Потрібно нагадати, що цьому текстові
судилася незвична доля: створений генієм у розповні свого високого таланту,
він майже відразу після написання потрапив до рук не читачів, а політичної
поліції, у таємних сховищах якої йому і
судилося бути похованим на більш ніж
півстоліття. Та попри це вплив його на
українське буття, і то у вимірах не лише
літературно-мистецьких, а й історіософських, культурно-світоглядних, навіть суспільно-політичних, уреальнився
незрівнянно потужнішим за той, який
справили твори, видрукувані в багатьох
копіях і своєчасно прочитані та обговорені широким загалом.
Як повище уже зазначалося, передмова до «Другого Кобзаря» була написана у Седневі 8 днем березня 1847 р.: поет
планував упродовж найближчого часу
благословити в світи ще одну свою поетичну книгу під славнозвісною вже назвою «Кобзар», що складалася б із нових,
ще не друкованих творів – поеми «Осика», балад «Русалка» та «Лілея», деяких
поезій зі збірки «Три літа», які мали шанси бодай частково пройти цензуру. Прикметно, що лише це видання Шевченко
вважав своїм «Другим Кобзарем», а зовсім не видану в 1844 р. петербурзьким
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книготорговцем Лисенковим книгу «Чигиринський Кобзарь и Гайдамаки», яка
просто повторювала текст «Кобзаря»
1840 р. і до впорядкування якої поет не
мав жодного стосунку. Шевченковим
сподіванням, одначе, не судилося втілитися в життя: менше ніж місяць по тому,
5 квітня 1847 р., до Шевченка на поромній переправі у Києві підходять жандарми, забирають валізку з рукописами – і
починається зовсім інший етап у його
житті…
Але то все аспекти подієво-фактологічні, над якими вивищується реальність
сенсова, яка у цьому випадку і постає
найповажнішим чинником. Постає насамперед з огляду на те, що передмова
до «Седнівського Кобзаря» – то останній
літературний твір, написаний поетом у
свій «до-арештний» період. Цей текст,
на щастя, не став фіналом, проте став
підсумком – і то вагомим, бо підсумовувати було що. Шевченкові натоді вже
судилося спізнаним свій «Рік високого
сонця» [6]: він став автором непроминальних шедеврів – «Посланія», «Сну»,
«Кавказу», він виформовував визвольну
ідеологію Кирило-Мефодіївського братства, піднісшись до маєстату не просто
надзвичайно талановитого поета, а достоту національного співця. Звичайно,
йому не дано було передбачити близький
арешт, заслання, неймовірну посмертну славу, проте вже у 1845 р., на схилку
періоду «Трьох літ», до поета приходить виразне відчуття (поезії «Заповіт»
і «Три літа» – тому симптоматичне підтвердження), що у своєму розвитку він
сягає «горизонту», якому затісними
стають панівні перед цим в українській
культурі дискурси – бурлескно-травестійний, сентименталістський, романтично-котурновий. Автор «Великого льоху»
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усвідомлює, що весь набутий ним духовий досвід вимагає нової концептуалізації, і якщо «Перший Кобзар» 1840 р.
був свідченням постання живої України,
яка піднеслася над оспалим етнографізмом упокореної Малоросії, свідченням
імпульсивно-чуттєвим, а не розмислово-структурованим (тому він не мав і не
міг мати передмови, бо Шевченко ще не
став Кобзарем, а ініціатор видання, Євген Гребінка, вочевидь не був постаттю
з шерегу геніїв), то передмова до «Другого Кобзаря» як семантичний «ключ»
до визначальних світоглядно-метафоричних напрямних цієї книги, книги поета, який «дійшов свого зросту і сили»,
доглибною логікою розгортання свого
екзистенційного наративу аналітично
узагальнює і концепційно структурує
бутність «України пробудженої». Поетові, якого соборна душа народу безпомильно ототожнила з архетипічною
з’явою Кобзаря, залежало найперше на
тому, аби вияскравити спільноті («До
вас слово моє, о братія моя українськая
возлюбленная» [10], – ці слова фіксують
творення точки відліку Шевченкової
системи україноцентричних координат;
так вподобана «старшинськими автономістами» Малоросія як простір їхніх
станових привілеїв та кар’єрного зростання для Шевченка просто не існує –
автентичною реальністю для нього постає лише Україна) національне буття не
в оптиці меланхолійного етнографізму,
а в його революційно-антиімперському
зростанні. Висловлюючись у термінологічних регістрах пізніших епох, це мала
бути Україна динамічного «проекту»,
а не антикварної статики. Саме з цієї
причини передмова до «Седнівського
Кобзаря» (звичайно, у відповідний спосіб «відформатована» для того, аби цей
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текст міг прослизнути крізь цензурні
«лещата», але від того не менш містка і
пасіонарна) у культурно-цивілізаційних
модальностях національного поступу
оприявнюється своєрідною квінтесенцією мислительного чину цілої пробудженої Шевченком української інтелігенції Кирило-Мефодіївської доби.
Інакше кажучи, мовою пророчого послання («Горе нам! Но, братія, не вдавайтесь в тугу, а молітесь Богу і работайте разумно, во ім’я матері нашої України
безталанної» [10], – у такій тональності,
що її оприявнював автор Седнівської
передмови, належить писати не стільки
вже літераторові, скільки національному пророку) тут було здійснено транскрипцію нуртів «підземної», «воюючої»
України, які в Кобзаревому слові вперше
по Батурині, Полтаві та Коліївщині відблисками живого вогню прорвалися на
поверхню суспільного буття.
Під цим оглядом важливим бачиться насамперед те, що передмова
до «Седнівського Кобзаря» не обмежу
ється лише статусом артефакту української літературної критики (хоча й
певними своїми обертонами належна
до її оперативного поля). Назагал беручи, у Шевченковому творчому доробку аналітично-науковий розмисел над
теоретичними проблемами розвитку
словесності репрезентовано буквально
кількома текстами (натомість у художній його творчості візія українського
слова як підстава відродженої України
уреальнюється як структурно- і сенсотворча). На відміну від Миколи Костомарова та Пантелеймона Куліша, які
у цілій низці окремішніх студій систематично займалися розробкою питань
теорії та історії усної та писемної словесності, Тарас Шевченко не залишив
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у своїй творчій спадщині розгорнутих
досліджень цієї проблематики, бо академізм ніколи не потенціювався для творця «Кобзаря» визначальним дискурсом:
саме тому, до речі, у «Гайдамаках» виразно проглядається іронія стосовно
«земляків», які «все письменні, дрюковані» [7]. Вочевидь, маємо вести мову
про пріоритетність у Шевченковому
доробку вимірів саме поетикально-метаісторичного осягнення формовиявів
слова, оприявнених насамперед у художніх текстах – поезіях (серед них за
напругою метафоричної інтенсивності
безсумнівний пріоритет належить вір
шеві «На вічну пам’ять Котляревському», що його Омелян Пріцак назвав
Шевченковим «першим літературним
маніфестом» [5]) та націєоборонній есеїстиці. Передмова до поеми «Гайдамаки» (т. зв. «По мові – передмова» [9], про
яку той-таки Омелян Пріцак зазначив,
що вона «була уже маніфестом нової
української літератури. Це був своєрідний і вагомий маніфест» [5]) та Седнівська передмова – то найдовершеніші в
тогочасному українському письменстві
взірці такої есеїстики, між полюсами
яких розгортається і тяглість неперервної традиції, і концептуалізація нової
якості рефлексивного дискурсу. Тут направду маємо справу з продовженням,
але не з повторенням: якщо «Передмова» до «Гайдамаків» (разом із долученим
до неї екзерсисом «Панове субскрибенти») в контексті Шевченкових стратегій
онтологізації нового статусу красного
письменства важлива насамперед утвердженням засадничого демократизму
нової літератури, відкиданням спорохнявілої концепції елітарно-старшинської «книжності», опертої і на інші соціальні верстви, і на іншу – відмінну від
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живомовної! – лінгвістичну практику («Та
ось лихо мені на безголов’я! Єсть ще і такі
паничі, що соромились свою благородну фамілію (Кирпа-Гнучкошиєнко-въ)
і надрюковать в мужицькій книжці.
Далебі, правда!» [8]), то передмова до
«Седнівського Кобзаря» поліфонічно
вияскравлює перспективу повносилого
розвитку нової людино- і націоцентричної художньої словесності, якій мало
залежить на тому, що міркують про
неї т. зв. «вищі верстви». «Прочитали
собі по складах «Енеїду» та потинялись
коло шинку, та й думають, що от коли
вже ми розпізнали своїх мужиків. Е ні,
братики, прочитайте ви думи, пісні,
послухайте, як вони співають, як вони
говорять меж собою шапок не скидаючи, або на дружньому бенкеті як вони
згадують старовину і як вони плачуть,
неначе справді в турецькій неволі або
у польського магнатства кайдани волочать, – то тойді і скажете, що «Енеїда»
добра, а все-таки сміховина на московський шталт» [10], – у адресованих напівоспалій, напівпробудженій громаді
Шевченкових закликах відкинути поверховий етнографізм імітаційної «котляревщини» проявляються естетичні та
ідеологічні домінанти нової епохи українського письменства, для адептів якої
імітаційна «українськість» лишається
вже перейденим етапом. «Прочитання»
дум та пісень у такій системі координат постає своєрідною духовою практикою, за допомогою якої інтелігенція
спроможна буде осмислити народну
ментальність глибинно і сутнісно. Горизонт, «здійснена мрія» українського
письменства у перспективі Седнівської
передмови більше не анексуються імперативом «подвійної лояльності» – малоросійської та імперської: Україна та її
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національна словесність в осмисленні
Шевченка – це не те, що давніше існувало, одначе натепер у реальному світі,
системі реальних політичних і культурних модальностей не має жодного шансу на подальше продовження свого буття, а те, що було, є і вовіки пребуде.
То був крок справді революційний,
бо у добу, яка передувала Шевченковій,
збирання всіляких «антиків» на кшталт
українських народних пісень могло в
парадоксальний спосіб доповнюватись
міркуваннями про безперспективність
творення літератури, а тим більше наукових студій, українською мовою. Саме
Шевченкові судилося окреслити нову
«лінію розмежування», яка відтоді почала проходити по іншій межі – визнання
або невизнання українського майбутнього. Відтак праця для пробудження
України, наголошує автор передмови»
до «Седнівського Кобзаря», – це не вислід романтичної моди, не данина ностальгії, а екзистенційний вибір людини,
якого вона не може зректись, не зрікшись перед цим самої себе: «Горе нам!
Безуміє нас обуяло отим мерзенним і
богупротивним панством. Нехай би вже
оті Кирпи – гнучкошиєнки сутяги – їх
Бог, за тяжкіє гріхи наші, ще до зачатія во утробі матерній, осудив киснуть і
гнить в чорнилах, а то мужі мудрі, учені.
Проміняли свою добру рідну матір – на
п’яницю непотребную, а в придаток ще
і – въ додали… Горе нам! Но, братія, не
вдавайтесь в тугу, а молітесь Богу і работайте розумно, во ім’я матері нашої
України безталанної» [10].
«А на москалів не вважайте, нехай
вони собі пишуть по-своєму, а ми посвоєму. У їх народ і слово, і у нас народ і слово. А чиє краще, нехай судять
люди» [10], – ці рядки підносяться як
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семантична домінатна і концептуальне
осердя «внутрішнього сюжету» Шевченкової передмови, накреслюючи напрямні подальшого розвитку українського
письменства. Бо цей-таки засадничий
Шевченків імператив, переростаючи
межі суто літературного побутування
(власне, «писання» як особлива духова практика у перспективі утвердження
«Молодої України», система світоглядних координат якої не зводила письменство лише до пропущених крізь цензурні
«жорна» друкованих текстів, утверджувалося «екзистенційним модусом» існування та діяльності спільноти в історичному просторі), означав орієнтацію на
антиімперський резистанс як неминучу
домінанту творення суверенного українства. Українства, окремішнього у слові, а
через те – і в дії, суспільному чині, українства, підставами буття якого, як провістив Шевченко (його передмова до «Седнівського Кобзаря» під цим оглядом має
потрактовуватися як перший створений
живою народною мовою документ революційного самостійництва), завжди
були й лишатимуться «народ і слово».
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АНТИКОЛОНІАЛЬНІ ІДЕЇ КИРИЛО-МЕТОДІЇВСЬКОГО БРАТСТВА
Юлія ВЕЛИЧКОВСЬКА
аспірантка кафедри української і зарубіжної літератури
та методики навчання імені М. Максимовича ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

ХІХ століття – час активного пробудження
національної
свідомості
української інтелігенції, відродження
української культури. Попри різні перепони – це період акумулювання всіх
національних сил в єдине ціле. У цей
час активно розпочинають і здійснюють
свою діяльність різноманітні угруповання, товариства та громади, які прагнуть
відродити національну культуру, сприяють формуванню українців як нації в
цілому. Рушійною силою національного
відродження стає інтелігенція.
У першій половині ХІХ століття активно розгортає свою діяльність Кирило-Методіївське братство, котре збирає навколо
себе небайдужих до суспільно-національних справ українських інтелігентів.
Досліджуючи діяльність КирилоМетодіївського товариства, його вплив
на свідомість українців, важко залишити поза увагою попередні напрацювання
науковців. Чільна увага цьому питанню
наділена в історичних, літературознавчих, філософських працях М. Возняка,
О. Субтельного, П. Кузика, П. Гончарука, С. Козака, С. Єкельчика, Р. Симоненка, І. Дзюби, О. Доценко, Ю. Земського,
Н. Побірченко, Л. Сорочук, О. Бігун і
багатьох інших дослідників.
Проте, попри різне спрямування та
чималу кількість наукових досліджень,
все ж нерозглянутим залишається питання розкриття антиколоніальних
ідей Кирило-Методіївського братства.
Мета доповіді – висвітлення особливостей українського національного
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відродження ХІХ століття, зокрема діяльності Кирило-Методіївського товариства, його впливу на зародження антиколоніальних ідей на теренах України.
Братство святих Кирила і Методія
виникло наприкінці 1845 – на початку
1846 р. Його засновниками виступили
чиновник канцелярії генерал-губернатора М. Гулак, історик М. Костомаров і
студент Університету Св. Володимира
М. Білозерський. Пізніше до товариства
приєдналися поет Т. Шевченко, учителі П. Куліш і Д. Пильчиков, студенти
О. Навроцький, О. Маркович, І. Посяда, Г. Андрузький, О. Тулуб і поміщик
М. Савич. Усіх їх об’єднувала національна культурна ідея. За короткий промі
жок часу близько 100 осіб підтримували
дружні зв’язки із членами братства, що
сприяло його популярності.
Світогляд братчиків формувався
під впливом ідей романтизму, зокрема,
звернення їх до історичного минулого
українського народу, возвеличення його
героїчної національної боротьби. Знач
ний вплив на цей світогляд мала також
творчість діячів Київської релігійнофілософської школи, яка на перше місце ставила любов до рідного оточення,
миролюбство та повагу до інших народів. Увагу товариства також привертали
ідеї французьких філософів-утопістів,
духов
но-політичне відродження західної і південної гілки слов’ян. Зароджувалися мрії про єднання всіх слов’янських
народів в одне ціле, щоб «брат з братом
обнялися і проказали слова тихої любові
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во віки віків» [11, с. 306–307]. Деякою
мірою ці міркування братчиків були
тісно пов’язані з тогочасною надзвичайно популярною ідеєю панславізму, яка
репрезентувала себе як об’єднання всіх
слов’янських племен в одну сім’ю, котра
мала б розвивати в своєму середовищі
християнську мораль і широко пристосовувати її до тогочасного життя.
Поступово вибудовуючи власний
світогляд, кирило-методіївці ставили за
мету побудувати слов’янську федерацію
на християнських засадах, ліквідувати
кріпосне право, поширити освіту серед
населення. З цього приводу В. Білозерський зазначав: «Ми думали, що коли
народи слов’янські відчують особливу
потребу братського єднання, то воно
само собою повинно здійснитися, тому
що іноземні держави побачать неможливість утримати моральне прагнення
слов’янських племен і самі поступляться тим, чим заволоділи в часи бідування, які переживали слов’янські народи в
різні епохи» [9, c. 92]. Найвагомішу роль
у побудові нового суспільства слов’ян
братство відводило українцям як нації.
«З історичних кривд і страждань українського народу, – зауважував І. Дзюба, – з
невідповідності його становища його
чеснотам вони виводили йому місію проводу у відродженні слов’янських народів,
у створенні конфедерації слов’ян
ських
республік (альтернатива монархіям і
деспотіям), що стане для всього людства
зразком справедливого співжиття (цим,
а також своєю «надконфесійністю» сло
в’янська ідея кирило-методіївців принципово протистояла московсько-гегемоністській і царистсько-православній ідеї
російських слов’янофілів)» [4, c. 280].
Усі ці програмні положення КирилоМетодіївського братства були оформлені
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і викладені у «Статуті Слов’янського Товариства св. Кирила й Мефодія. Головні
ідеї», «Книгах битія українського народу» та в «Записці» В. Білозерського, що є
поясненням до Статуту.
Статут товариства обіймав шість
програмних положень:
1. «Духовне й політичне з’єднання
Славян – це справжнє їх призначення,
до якого вони повинні простувати».
2. «При з’єднанні кожне славянське
плем’я повинно мати свою самостійність».
3. «Кожне плем’я повинно мати народній уряд і зберігати повну рівність
горожан щодо їх походження, християнських віросповідань і становища».
4. «Уряд, законодавство, право власності й освіта в усіх Славян повинні
основуватися на християнській релігії».
5. «При такій рівності освіта й чиста
моральність повинні служити умовою
участі в уряді».
6. «Повинен існувати спільний славянський конгрес із представників усіх
племен» [2, c. 82].
Надзвичайно цікава для аналізування діяльності Кирило-Методівського
братства «Записка» В. Білозерського, що
є своєрідним тлумаченням Статуту братства. Автор «Записки» засуджує і докоряє тим, хто, маючи у своїх руках владу, ще більше знущався зі слов’янських
народів, особливо з українців. Єдиний
шлях до подолання беззаконня автор
вбачав у братерстві, єднанні всіх слов’ян,
їх рівності. Допомагати в цьому повинні
були, на думку автора «Записки», члени
товариства, які поширювали серед населення «правильні ідеї».
Ідеї братства, котрі стосувалися
найболючіших питань українського
відродження – становлення українців як нації, розвитку рідної культури,
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літератури, – найчіткіше та найяскравіше розкриваються у «Книгах битія українського народу», що вміщують у собі
прокламації, написані М. Костомаровим, «До братів Українців» і «До Москалів і Поляків».
У програмних документах товариства
досить чітко прослідковується думка про
те, що, оскільки всі спроби українців досягти державно-політичної незалежності самостійно закінчувались поразкою,
єдиним виходом для них, який дасть
можливість позбавитись національного
і соціального гніту, є спільна боротьба з
іншими поневоленими слов’янськими
народами. Проте ця спільна боротьба не
повинна заважати розвитку кожної нації як самостійної й самобутньої. Кожен
народ, зокрема й українці, має розвивати
власну мову, культуру, традиції, не забуваючи про історію свого народу. Ці їдеї
уособлювали антиколоніальне спрямування філософії братчиків, адже жоден із
народів, на їхню думку, не повинен панувати над іншим. Найвагомішою була ідея
рівності та братерства усіх слов’ян. З цього приводу у невеликій за обсягом відозві
«До Москалів і Поляків» кирило-методіївцями зазначено, що для досягнення ідеї
рівності слов’ян, створення кожним народом вільного державного утворення,
котре не буде нічиєю колонією, українці, москалі та поляки в ім’я майбутнього
об’єднання всієї Слов’янщини повинні
забути про ненависть і міжусобні війни
у минулому.
Досліджуючи діяльність представників таємного Товариства св. Кирила і
Методія, варто зауважити, що, на думку
Миколи Костомарова, Україна постійно
прагла до рівноправного союзу з іншими
слов’янськими народами не для панування над іншими, а для створення умов,
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що дадуть можливість всім вільно і рівно
розвиватись, не поступаючись власною
національною ідентичністю. «Бо вона
любила і поляків, і москалів як братів
своїх і не хотіла з ними розбрататися,
вона хотіла, щоб всі жили вкупі, поєднавшись як один народ слов’янський c другим народом слов’янським, а ті два c третім, і було б три Речі Посполиті в однім
союзі нерозділимо і несмісимо по образу
Тройци Божой нероздільной і несмісимой, як колись поєднаються між собою
усі народи слов’янські» [1, c. 257], – подібні думки М. Костомаров викладає не
тільки в програмному статуті братства,
але й у своїх подальших історичних працях («Богдан Хмельницький», «Мазепа»),
намагаючись таким чином привернути
увагу нашої інтелігенції до найболючіших питань історії свого народу. Як бачимо, М. Костомаров був прихильником
не агресивної революційної боротьби з
колонізаторською політикою Російської
імперії на теренах України. Найдієвішим
знаряддям боротьби він та його однодумці вважали освіченість і виховання
нації. На їхню думку, людина освічена
буде розвивати власний світогляд, відповідно, зможе протидіяти загарбницькій політиці інших держав, побудувати
власне суспільство на принципах християнської моралі. Втілення цих ідей знаходимо у працях П. Куліша («Записки о
Южной Руси», «Граматика», «Куліш у
пеклі»), а також у його діяльності як видавця, що, на думку С. Єфремова, «стала
першою спробою систематичного видавництва для народу» (альманах «Хата»,
журнал «Основа»). Тому одним із найважливіших принципів побудови нового
суспільства Кирило-Методіївське товариство вважало просвітництво найширших народних мас. Втілювати цей задум
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члени братства прагнули за допомогою
створення потрібної кількості шкіл на
теренах України. Освітній напрям діяльності очолювали В. Білозерський і П. Куліш. Було розроблено проект створення
сільських шкіл, який планувалося подати до Палати державних маєтків на затвердження. На думку братства, проект
мав принести «істинну просвіту, на якій
єдино ґрунтується народний добробут».
Отже, на думку кирило-методіївців, тривала просвітницька діяльність і реформи
здатні були повністю забезпечити успіх
політичних і соціальних перетворень.
Проте були у братстві й ті, хто не погоджувався з освітньою тактикою боротьби українців проти колоніального
режиму імперії. Представники так званого «радикального крила» братства
(Т. Шевченко, М. Гулак, В. Андрузький)
стверджували, що лише за допомогою
революційних ідей можна боротися проти колонізатора України, соціального та
національного гноблення українського народу. Найактивніше ці думки були
втілені, зокрема, у поетичній творчості
Т. Шевченка. Беручи активну участь у засіданнях таємного гуртка, він знайомить
членів братства із такими своїми творами, як «Тарасова ніч», «Перебендя»,
«Іван Підкова», «Гайдамаки», «Розрита
могила», «Сон (У всякого своя доля…)»,
«Єретик», «Великий льох», «Стоїть в селі
Суботові», «Кавказ», «Холодний яр»,
«Заповіт», у яких найяскравіше відбиті
погляди самого письменника, котрий у
цей час активно обмірковував шляхи та
засоби боротьби з московською колоніальною системою. Прислуховуючись
до його антиколоніальних думок, члени
товариства намагалися підтримувати
громадянську позицію Шевченка. Дехто з дослідників творчості Т. Шевченка,
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зокрема й І. Дзюба, зауважують, що думки та ідеї Кобзаря справили неабиякий
вплив на створення програмних документів Кирило-Методіївського товариства («Книга буття українського народу»,
«Статут Слов’янського братства св. Кирила й Мефодія»).
Звертаючи увагу на різні погляди
братчиків щодо подолання проблеми
колонізаторського впливу сусідніх держав на Україну, створення нового федеративного утворення слов’ян, варто
зауважити, що все ж таки кирило-методіївці спільно йшли до єдиної мети. Хоча
М. Костомаров ретельно зосередився на
проблемі федералізму та слов’янської єдності, Т. Шевченко закликав до соціальної та національної боротьби, а П. Куліш
наголошував на розвитку культури, що
активно відображено у їхній науковій і
літературній спадщині. Лише завдяки поєднанню всіх цих ідей у цілісне вчення
було отримано такі програмні документи кирило-методіївців, як «Книга буття
українського народу» та «Статут Слов’ян
ського братства св. Кирила й Мефодія».
О. Субтельний з цього приводу зазначає,
що розходження думок братчиків не слід
перебільшувати, бо «членів товариства
безсумнівно об’єднували спільні цінності
й ідеали» і – найголовніше – «бажання покращити соціально-економічну, культурну і політичну долю України» [12, c. 361].
А «вульгаризаторську теорію «двох
крил», згідно з якою діяльність кириломефодіївців зводилася до безкінечних
суперечок у чітко окреслених межах двох
антагоністичних течій, історичній науці накинули партійні можновладці» [5,
c. 137], – підсумовує у своїй праці дослідник українофільського руху С. Єкельчик.
Загалом слов’янофільство кирило-методіївців значно відрізнялося від
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російського слов’янофільства, а більше
було схожим із чеським або ж із польським. Ця різниця полягала в тому, як
зауважує П. Кузик, що «... на противагу
російському варіантові об’єднання –
«сло
в’ян
ські струмки зіллються в російське море» (О. Пушкін), кирило-мефодіївці висунули зовсім іншу форму
слов’янського союзу. Йдеться, фактично,
про ідею створення добровільної федерації рівних слов’янських націй (яку згодом
удосконалив М. Драгоманов, а ще пізніше
спробувала втілити в життя Центральна
Рада)» [8, c. 20]. Ця слов’янофільська ідея
створення союзу слов’ян повністю була
наповнена антиколоніальним змістом,
бо кирило-методіївці ще з початку створення свого братства заперечували панування одного слов’янського народу над
іншим. Це й відрізняло значною мірою
членів братства від слов’яно
фільських
ідей представників інших націй. Із цього
приводу І. Дзюба зауважив, що «тут були
ідеї, зовсім не чувані для «класичного»
слов’янофільства, ідеї демократичні й
об’єктивно революційні на той час – ідеї
соціальної рівності та політичної свободи, гостре засудження самодержавства
і панства, експлуатації, закріпачення
України, слова гніву на адресу царизму;
схвальна згадка про декабристів, ідея федеративної республіки» [3, c. 347]. Отже,
погляди кирило-методіївців та слов’яно
філів у низці питань можна вважати не
лише відмінними, на думку С. Єкельчика, а й антагоністичними.
Цю ж особливість українського
слов’янофільства відзначав і начальник жандармського управління граф
О. Орлов, який у доповідній записці імператорові Миколі І наголошував на загрозі для майбутнього імперії розвитку
подібних настроїв: «У Києві та Малоросії
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слов’янофільство перетворюється на
українофільство. Там молоді люди з ідеєю
об’єднання слов’ян поєднують думки про
відновлення мови, літератури і звичаїв в
Малоросії, доходячи навіть до мрій про
повернення часів минулої вольниці і гетьманщини... думки ... про відновлення народності їх батьківщини можуть повести
малоросіян, а за ними і інших підвладних
Росії народів до бажання існувати самобутньо» [1, c. 309]. Тобто Кирило-Методіївське братство з кожним днем своєї
діяльності становило все більшу загрозу
для знищення панування Російської імперії на теренах України. Своїми антиколоніальними ідеями братство приваблювало до себе значну частину української
інтелігенції, котра починала розуміти не
лише своє становище у суспільстві, але
й завдання для праці над пробудженням
збайдужілого народу. Така активна діяльність товариства аж ніяк не могла бути не
поміченою серед освіченого населення
Російської імперії. Звичайно ж, відповідь на неї не забарилася: через 15 місяців
від дня створення Кирило-Методіївське
братство припинило своє існування.
У 1847 р. цар Микола І після доповіді йому III відділом матеріалів про Кирило-Методіївське товариство звелів,
окрім іншого: «12) Напечатание сочинения Шеченка «Кобзарь», Кулиша «Повесть об украинском народе», «Украина»
и «Михайло Чернишенко», Костомарова «Украинские баллады» запретить и
изъять из продажи. 13) Цензорам, дозволившим печатать упомянутые сочинения, сделать строгий выговор… и от министра просвещения предписать вообще
цензорам обращать на труда литераторов более строгое внимание» [6, c. 43].
Як бачимо, своїм прикладом братчики
показали слов’янським народам загалом
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і українцям зокрема можливість спротиву колонізаторській політиці тогочасної
Російської імперії. Кирило-методіївці зуміли дати активний поштовх створенню
пізніших наукових і літературних праць,
які були спрямовані на пробудження національної свідомості нашого народу, її
антиколоніальної спрямованості.
«Iз середини XIX ст. для не заслiп
лених офiцiйною пропагандою ро
сiй
ських учених наростало розумiння,
зокpема на тлi нових полiтичних подiй
(дiяльнiсть Кирило-Мефодiївського то
ваpиства, українофiльський pух), що
«малороси» – це окремий народ, з власною iсторiєю. А раз нема карамзiнської
«общеруської народностi», то не було общеруської iсторiї. Постало питання про
час виникнення «малоросів» i «великоросів», про мiсце в їхнiй спадщинi Київської держави» [10, c. 29], – зауважує у
своїй праці Є. Наконечний.
Історик О. Субтельний зазначив,
що Кирило-Методіївське товариство не
лише явило собою першу, хоч і невдалу,
спробу інтелігенції перейти від культурницького до політичного етапу національного розвитку, а й привернуло увагу
царського уряду (що доти намагався розіграти карту українофільства проти польських культурних впливів в Україні) до
потенційної небезпеки зростаючої національної свідомості нашого народу; ліквідація товариства дала сигнал до наступу
антиукраїнської політики і ознаменувала
початок довгої безупинної антиколоніальної боротьби української інтелігенції з російським царатом [12, c. 297–299].
Отже, досліджуючи діяльність Кирило-Методіївського товариства, зокрема
культурно-просвітницьку, неможливо
обходити увагою таке питання, як антиколоніальне спрямування ідей братчиків,
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оскільки воно є невід’ємною складовою
історичної значущості кирило-методіївців у формуванні української національної державності, історичної, культурної
і літературної спадщини нашого народу.
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ОСВІТНІ ІДЕЇ ПРАВОСЛАВНИХ БРАТСТВ
ТА КИРИЛО-МЕТОДІЇВСЬКОГО ТОВАРИСТВА
(ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ)
Ніна ПАЛАМАРЧУК
науковий співробітник відділу історичних пам’яток українознавства НДІУ

Учітеся, брати мої!
Думайте, читайте
І чужому научайтесь, –
Свого не цурайтесь…
Т. Г. Шевченко
Упродовж багатотисячолітньої історії людства наголошувалося на важливості освіти. Про це багато писали
грецькі й римські філософи і письменники, а їхні найкращі ідеї перейшли до
середньовіччя та пізніших епох. Так,
найвидатніші французькі мислителі
ХVІІ – ХVІІІ століть зазначали, що навіть найгостріші політичні проблеми
можуть вирішуватися мирними заходами. При цьому вони особливого значення надавали освіті, завдяки якій вважали можливим досягнення соціальної
гармонії та зняття тих суперечностей,
які неминуче з’являються в будь-якому
суспільстві.
Освітні ідеї є надзвичайно актуальними для українського суспільства.
Адже не випадково Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ
століття») серед основних пріоритетів
головним визначила завдання щодо реформування освіти з метою «подолання девальвації загальнолюдських гуманістичних цінностей та національного
нігілізму, відірваності освіти від національних джерел» [5]. Ця спрямованість
знайшла відображення і в інших нормативно-правових документах, зокрема
Законі України «Про освіту» та Національній доктрині розвитку освіти.
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Історико-педагогічна тематика дає
змогу обґрунтувати взаємодію традиційного та унікального в педагогіці, встановити взаємозв’язок ідей минулого та
сучасного, покликана зберегти та збагатити культуру нашого народу, орієнтуючись на розбудову національного напрямку освіти, її органічного поєднання
з історією і традиціями.
У зв’язку з цим важливо проаналізувати ставлення до освіти діячів Кирило-Методіївського товариства. Без перебільшення, можна сказати, що вони
розглядали питання народної освіти
одним із найголовніших серед інших завдань. Адже у cтатуті товариства наголошувалося: «Установляем общество с целью распространения выше изложенных
идей преимущественно посредством воспитания юношества, литературы и умножения числа членов общества» [1, c. 193].
Зовсім не випадково засновники обрали
патронами товариства святих просвітителів слов’янства – Кирила та Мефодія.
Викладаючи у статуті своє бачення державного устрою, братчики розглядали
освітню програму одним із найважливіших чинників участі народу в державному управлінні: «… освіченість та чиста
моральність мають слугувати умовами
участі в управлінні державою» [1, c. 82;
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14]. Тому на перше місце у своїх планах
вони ставили просвіту всіх слов’янських
народів. Особливо виразно ця мета висвітлена у «Головних правилах товариства», що є складовою частиною статуту,
де було записано: «Товариство намагатиметься спершу викорінити рабство і приниження нижчих класів, а також буде
прагнути розповсюдженню грамотності» [10]. Адже з неосвіченими людьми не
можна створити суспільство рівноправних громадян.
На думку одного із засновників Кирило-Методіївського товариства, українського громадсько-політичного і
культурного діяча Василя Білозерського, неосвічена людина з «грубими» почуттями й поняттями «в пориві гніву
страшніша звіра», що довели «мужицькі
війни»; освіта ж повинна «пом’якшити»
серце людини, «просвітити розум», вказати для кожного «певне місце» в суспільстві і «примирити його з тим станом
і обов’язками, до яких він визначений
Богом і урядовою волею» [19, c. 130].
Інший діяч товариства, Микола Гулак,
порушував питання про необхідність
видання популярних книжок, які відігравали б важливу роль у початковій
освіті, культурному розвитку та політичному згуртуванні людей. Він був глибоко
переконаний у тому, що праці істориків,
поетів, письменників, різного роду рукописи та літописна література визначають духовне багатство кожної нації і є її
народним скарбом. А щоб служити культурному прогресу, вони мають постійно
видаватися, і це було завдання, в якому
він вбачав обов’язок освіченої громадськості перед країною та її народами [3,
c. 73]. Порушуючи питання про необхідність народної освіти, Пантелеймон Куліш розумів і ту роль, яку має відігравати
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в цьому процесі українська інтелігенція.
Тому ставив перед нею завдання: «…при
допомозі поширення загальної грамотності зручніше всього було б літераторам
передати народу більшою або меншою
мірою свою освіченість» [2, c. 90]. Він неодноразово зазначав, що освіта українського народу повинна йти в загальному
руслі з європейською, бо молоді необхідно вивчати не тільки національну культуру, а й здобутки західноєвропейської
культури [2, c. 90].
Питання освітніх та педагогічних
ідей Кирило-Методіївського товариства
висвітлюються в монографіях і окремих
статтях, присвячених його діяльності.
Зокрема, педагогічні погляди Миколи
Костомарова розглянуто у праці Олени
Дутко «Педагогічні погляди та науковопросвітницька діяльність М. І. Костомарова у контексті культурно-освітнього
руху в Наддніпрянській Україні ХІХ
століття» [6]. Культурно-просвітницькі
ідеї Кирило-Методіївського товариства
висвітлено у статті Людмили Сорочук
«Культурно-просвітницькі ідеї Кирило-Мефодіївського товариства» [20].
Педагогічну та науково-просвітницьку
діяльність Пантелеймона Куліша досліджувала Оксана Кравченко у статті
«Життя, віддане Просвітництву (Праця
і творча діяльність Пантелеймона Куліша)» [12]. У монографії Петра Гончарука розглядається педагогічна діяльність
Миколи Гулака. Щоправда, автор зауважує, що, на жаль, до цього часу повністю
так і не вивчена математична спадщина
М. Гулака. Маються на увазі такі праці вченого, як написане французькою
мовою «Дослідження трансцендентних
рівнянь» (Одеса, 1859), «Спроба геометрії в чотирьох вимірах» (Тифліс, 1877)
та ґрунтовна стаття «Про сучасний
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стан європейського градусного виміру»
(Тифліс, 1873), що стосувалися прикладної математики [3, с. 102–103]. Не вивчено також цикл його робіт в галузі природничих наук.
Питання освіти мали велике значення також і в діяльності православних
братств ХVІ – ХVІІ ст. Загальновідомо,
що при всіх братствах засновувались
школи для навчання дітей, що говорить
про розуміння братствами значення
освіти.
Перша братська школа була заснована Львівським Успенським братством
1586 р., а за її зразком функціонували
практично усі інші, у тому числі й Луцька братська школа. Тож порівняння
здійснюватиметься на підставі діяльності найвизначніших братських шкіл,
Львівської і Луцької, зокрема, програмних документів цих шкіл – статутів «Порядок шкільний» (1586 р.) та «Права
школи греко-латино-словенської артикули» (1624 р.) [15; 13, с. 31].
Звернімося спочатку до освітніх планів Кирило-Методіївського товариства.
Члени товариства планували реалізувати свої ідеї через розширення народної
освіти: видання журналів, друкування
підручників, заснування шкіл. У числі
найголовніших пунктів плану реалізації
цієї роботи було заснування школи для
сільського населення.
Одним із перших, хто пропонував
план реалізації шкільної освіти, був член
Кирило-Методіївського товариства, громадський діяч, поет та вчений Григорій
Андрузький, який схематично так уявляв собі справу широкої народної освіти: «…кожна волость за свої кошти виховує одного зі своїх (на навчителя), по
закінченню науки він мусить учити дітей
своєї волості» [14, c.126].
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Існував також проект Василя Білозерського. Серед документів товариства
була знайдена записка про його бачення
сільської школи. Цей документ являє собою чернетку офіційної заяви, яку Білозерський та його однодумці мали намір
подати до Палати державних маєтків для
розв’язання справи народної освіти. На
його думку (не виключена можливість,
що вона охоплювала загальне бачення
освітньої проблеми й іншими членами
товариства), запровадження освіти серед народу на той час було найважливішим завданням. «Ми думали, – зазначав
Білозерський, – що обов’язок поміщиків
і кожного, хто має засоби.., полегшити
становище селян через заведення для них
шкіл, які б були «сообразны с их земледельческим бытом» [14, c. 126]. В разі
дозволу урядом організації такої школи
він мав намір організувати широкий збір
коштів для влаштування на перший раз
хоча би невеликої школи для отримання
досвіду. Проте проект залишився не тільки не здійсненим, але й без жодної спроби його реалізації. «Мне отсоветовали
это, – зазначав він на допиті, – как безполезное и неудобоисполнимое» [14, с. 126].
Пізніше у своїх свідченнях В. Білозерський та інші братчики зазначали,
що, розуміючи важливість своїх планів,
вони навіть розраховували на вдячність
з боку уряду: «… ми думали, що уряд
одобрить наші старання, метою яких в
цей час не було нічого противного». «І я
був такий певний в цьому, – продовжує
він, – що, незважаючи на свою недосвідченість, написав проект прохання про заведення в Полтаві школи для дітей» [19,
c. 127 – 128]. Білозерський в записці про
сільські школи писав, що освіта для дітей має бути безоплатною, її треба дати
спочатку дітям вільних селян. На допиті
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він відзначав, що запровадження шкіл
було загальним бажанням всіх членів
товариства: «Учреждение школ было общим желанием всех» [14, c. 126; 2, c. 9].
Широкі освітні плани підтримували
й інші кирило-методіївці. Зокрема, гаряче підтримував проект заснування школи
студент Олександр Навроцький. У листі
до В. Білозерського 17 жовтня 1846 р. він
писав: «Школа – славне діло, тільки трудне – якби удалось, то добре б було» [19,
c. 129]. А в листі від 27 червня 1846 р. з
Петербурга П. Куліш писав М. Костомарову щодо «розвитку, а не стояння», що
він спочатку відбувається «в діячах, а потім (особливо при кращих зовнішніх обставинах) перейде до народу» [19, c. 129].
Питання освіти займало належне
місце також у діяльності українських
православних братств ранньомодерної
доби. Про це свідчить статут Львівської
братської школи: «Совершением же и
утверждением вселенского Патриарха
Иеремии, архиепископа Константинополя новаго Рима и всего Фрону великия
церкве Константинопольския, року 1588,
составиша училище в граде Львове, при
храме Успения Пречистыя Божия Матере, греческого и славенскаго писания,
по чину святых богоносных отец, православия греческого, великою пилностью,
стараням же и накладом (коштом) всего братства Львовского, храма Успения
Пресвятыя Богородицы, и всего посполитого народа .., даже и до убогих вдовиц
промышляючих о всяком недостатку законной науки, нерадивых человек подвизающе, противным же уста загражающе,
дабы отсюду злобе изменившеся благих
начало восприятия, и по всей братии
спасению распространитися: изменение
бо злобы, начаток ест в спасенне, близь
бедж спасение» [15, c. 151]. У 1609 р.
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Львівським Ставропігійським братством
було надруковано перший педагогічний
твір в Україні під титулом «О воспитании чад», авторство якого приписують
засновнику декількох братських шкіл
(Львівської, Київської) Іову Борецькому.
У книзі обґрунтовується велике значення
виховання дітей і доводиться думка, що
як позитивні, так і негативні риси дорослої людини є не вродженими, а результатом виховання. Тут загалом йдеться про
відповідальність батьків за виховання та
навчання своїх дітей, їх обов’язок віддавати дитину «в науку», висувається ідея
про виховання дітей з раннього віку. Заслуговує на увагу діяльність видатних
тогочасних педагогів братів Лаврентія і
Стефана Зизаніїв, які підкреслювали значення рідної мови у навчанні. На важливість освіти вказували й видатні діячі
української культури, серед них письменник і педагог Кирило Транквіліон-Ставровецький (відомий такими творами, як
«Зерцало богословії», «Євангеліє учительное», «Перло многоценное»), який
зазначав: «Прагнення до знань – природна властивість людини, тому кожен повинен збагачувати свої знання і передавати
їх іншим людям» [9, с. 143].
Головним змістом педагогічної думки братських шкіл було усвідомлення
цінності людської особистості, світського та релігійного життя, суспільної значущості освіти та виховання, що
знайшло своє відображення у статутах
Львівської та Луцької шкіл.
Складову частину поширення освіченості народу кирило-методіївці вбачали
у виданні спеціальної літератури. Вони
планували видати цілу низку популярних
книг, серед яких вагоме місце відводилося літературі з історії українського народу. Добре розуміючи значення рідної
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мови для освіти народу, кирило-методіївці вважали, що книга з історії України
має бути написана не лише на підставі
джерельних матеріалів, друкованих і недрукованих, а й зразковою літературною мовою [1, с. 95]. Про це є цікаві подробиці в листуванні Миколи Гулака з
Олександром Марковичем, де вони обмірковували «проекты составления популярной истории Украины и малоруського словаря». Крім того, О. Маркович
підтвердив під час допиту, що мав намір
написати українською мовою ще й географію та перекласти Геродота. Передбачалося також розпочати спеціальний збір
коштів на «издание для народа чтений и
учебников» [4, с. 106]. З цього приводу
О. Маркович казав: «Денежный сбор был
предложен чиновником Гулаком, когда
студент Посяда, зайдя ко мне в конце декабря, пригласил меня вместе с ним пойти к Гулаку; там мы говорили об издании
чтений не для одного простого народа,
но и вообще для публики, и как никто
из нас не имел средств печатать на свой
счет, то пока правительство бы приняло
это издание под свое покровительство,
как это сделано с «Чтениями», изд. Одо
евским, мы решились сделать между собой небольшой денежный сбор; кто же
именно предложил этот сбор, я припомнить не могу – Посяда или Гулак» [4,
с. 107]. І це були не просто слова, перший
грошовий внесок зробив П. Куліш. Вже
в липні 1846 р. на видання книжок він
вніс 245 крб. 65 коп. асигнаціями, у вересні – 25 крб., в березні – 17 крб. 50 коп.,
в жовтні – 21 крб., у грудні – 112 крб., в
січні наступного року – 35 крб., а в березні – 100 крб., тож разом його внесок склав
суму 556 крб. 15 коп. [4, с. 107 – 108].
Маємо зазначити, що як братські, так і кирило-методіївські школи
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характеризувалися всестановим характером та демократичністю. Так, високою
гуманністю відзначався шкільний проект
кирило-методіївців. За їхніми підходами, до школи мали прийматися усі діти.
Новоприйняті учні повинні були вміти
хоча б читати. А найбідніших учнів, як
виняток, приймали навіть без будь-яких
знань. Навчання розраховувалось на три
роки без відпустки учнів на канікули [19,
c. 127]. Крім того, планувалося надавати
допомогу бідним гімназистам, які після
закінчення вищої освіти будуть працювати вчителями. З цією метою мала бути
створена спільна громадська каса для
накопичення грошових заощаджень.
«Каса та, звісно, потайна від уряду, ростиме з датків громадян; правитиме нею
обрана адміністрація. Коли таємна каса
розростеться, з неї даватимуть допомогу
тим убогим людям, що скінчивши гімназію, не матимуть достатків іти на навчання в університет. А той, хто братиме
за допомогу, повинен буде, скінчивши
університет, шість літ учителювати на
селі. Учителям сільським планували виклопотати плату від уряду та від панів, а
якщо платня та буде мала, так додавати
до неї з каси» [19, c. 127 – 128].
Освітні плани кирило-методіївців
практично збігалися з програмними документами братських шкіл. Так, Луцький шкільний статут зазначав, що «багаті
перед убогими в школі нічим не можуть
бути вищі, як тільки наукою, тілесно ж
рівні всі. Бо всі ми браття у Христі: всі
ми члени однієї глави Христа, і жоден
член, наприклад, око руці чи рука нозі не
може сказати: «ти мені не потрібна» [15,
c. 182]. У статуті Львівської братської
школи підкреслюється, що школа заснована для навчання дітей усіх станів,
плата здійснювалась за можливостями
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кожного: «…убогих за простибіг (безкоштовно), а багатих за рівним датком» [15, c. 153]. Плата за навчання була
порівняно незначною і вносилась батьками учнів лише по можливості кожного. Учень займав місце на лаві під час занять залежно від успіхів у навчанні, але
не за походженням. Ось як про це зазначається в «Порядку шкільному»: «Седати кождый мают на месци своим певном
назначоном ведле науки. Который большой умети будет, сидети вышше мает,
бы и барзо нищ был; который меньшей
умети будет, на подлейшом месцу сидети будет» [15, c. 170]. Братські школи
відзначалися тісною співпрацею вчителів з батьками учнів. Укладалася спеціальна угода, в якій вказувалися взаємні
права та обов’язки щодо навчання та
виховання дітей. Учні мали за обов’язок
систематично відвідувати заняття, гарно вчитися, слухатися старших та бути
скромними, послушними. Для сиріт і
дітей з інших міст функціонували гуртожитки (бурси). Батьки зобов’язувалися
контролювати поведінку своїх дітей.
Окремо скажемо про вимоги щодо
особи вчителя. Статут братських шкіл
зобов’язував учителя однаково ставитись до дітей різних станів, як синів багатих, так і сиріт убогих: «Вчити їх, скільки
хто по силах навчитися може, тільки не
більше старанно одних, ніж інших» [15,
c. 183]. Без сумніву, однакове ставлення до всіх учнів було важливим як для
братських шкіл, так і для кирило-методіївців, що не втратило значення й досі.
В першому артикулі «Порядку» йдеться
про те, яким мав бути «дидаскал» – вчитель. На думку братчиків, «даскал, или
учитель сея школы, мает быти благочестивъ, разуменъ, смиренномудрый,
кротокъ, въздръжливый, не пияница, не

Українознавство

блудникъ, не лихоимецъ, не гнѣ
вливъ,
не завистникъ, не смѣ
хостроител, не
срамословник, не чародѣй, не басносказател, не пособител ересемъ, но благочестию поспѣшителъ, образъ благыхъ во
всемъ себе предсталяюще. И в сицевыхъ
добродѣтелехъ да будутъ и ученици, якоже учитель ихъ» [15, c. 48]. Учитель зобо
в’язаний бути зразком для наслідування
учнів. Взявши на навчання і виховання
учня, він «маетъ его учитися промысломъ
доброе науки, за непослушенство карати,
не тирански, но учительски» [15, c. 48].
Такими найдосвідченішими вчителями
були Іов Борецький, Єлисей Плетенецький, Стефан і Лаврентій Зизанії, Кирило
Ставровецький-Транквіліон, Памво Беринда, Мелетій Смотрицький, Тарасія
Земка, Ісайя Трофимович-Козловський,
Захарія Копистенський та інші, котрі згодом стали відомими не лише в Україні, а
й за її межами.
На думку кирило-методіївців, кон
троль за навчанням та викладанням у
школах мали здійснювати особи, що заснували цей заклад. Так само вважали і
братчики. У братських школах для цього спеціально призначалися дві поважні
особи: «Мают быти приставлены от братии два человека искусные ради строения школного, да соглядают науки, и дел
дидаскаловых благых и лукавых, еже бо
сеет человек, тоже и пожнет. И тым братиям мает быти дан реестр под печатью
братскою, в которой мают дидаскалы
вписовати дети данные до науки, и ведлуг лет и науки об учебе детей, отсчет лет
и учебы детей…» [15, с. 151].
У шкільних статутах братств описується також методика організації навчального процесу: спочатку діти вивчали букви і склади; після того, як вони
оволодівали процесом читання, їх учили

№4 (61) 2016

49

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ
граматики, потім – «церковному чину,
читанню і співанню», тобто богослужіння та церковного співу. Одним із важливих предметів навчання вважалися
співи. При зарахуванні учнів до школи
зверталася увага на голос і слух. Заняття із співів проводилися, як правило, в
суботу, учні брали участь у церковному
хорі. Учень, що співав у хорі, отримував
певну плату, харчі та одяг (темно-зелений кунтуш, жовтий жупан, чоботи і
шапку) [17, c. 21 – 22].
Як вищий ступінь підготовки у братських школах вводилося навчання діалектики, риторики та філософських наук.
У свою чергу Кирило-Методіївське
товариство ставило перед школою завдання навчити дітей не тільки читання,
письма та арифметики, а відповідно до
часу дітям давали основи знань із фізики, космографії, географії та землеробства (садівництва, лісництва та огородництва), історії, літератури, медицини.
Також навчали ремесел, зокрема столярного і токарного [19, c. 127].
У системі навчання православних
братств і Кирило-Методіївського товариства велике значення відводилося
вивченню мов та методики їх викладання. Особлива увага приділялась вивченню церковнослов’янської мови.
В статутах Львівської та Луцької шкіл
описується процес навчання: один одного запитує грецькою мовою, а той, кого
запитують, повинен відповідати церков
нослов’янською; якщо ж запитання ставиться церковнослов’янською мовою,
то відповідати можна рідною «простою
мовою», тобто тогочасною українською
розмовною мовою [13, c. 61].
Поряд із церковнослов’янською учні
вивчали також українську мову, яка, за
документами, називалась «руською».
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«По
рядок шкільний» Луцької школи
зазначає, що навіть вищі науки – риторика і діалектика – та різні філософські
твори вже перекладено руською мовою
для шкільного використання. Проте
до нашого часу такі переклади не дійшли [13, c. 61].
Кирило-методіївці також розглядали вивчення рідної мови і літератури як
першочергове завдання освіти. Це мало
принципове значення, оскільки внаслідок
тодішніх обставин політичного і суспільного життя в українському суспільстві
існувала мовна проблема. М. Костомаров так характеризував її: «Щоб здобути освіту, треба було чи віддати дітей до
польського навчального закладу, чи наймати учителів з поляків чи іноземців. В
обох випадках українець виховувався на
шкоду своїй народності. Все що утворювало коло освіченості: поняття про цивілізацію, про право, про літературу, про
науку, все сприймалося і все поставало
у протиріччі з руським життям-буттям.
Мова південно-руська зазнала сильного
польського впливу, і їй попереду загрожувала неминуча загибель, оскільки вже
наприкінці ХVІ ст. найстаранніші русичі
розмовляли й писали польською більше
й охочіше, ніж своєю мовою» [6, c. 115].
Саме тому таким нагальним було питання вивчення рідної мови.
Важливим аспектом навчання були
основи православної віри та християнства. У братських школах заняття починалося зі спільної молитви. У неділю
та святкові дні учитель мав перед літургією вчити дітей про певне свято, а також волі Божій. Потім вони відвідували богослужіння, а після нього вчитель
навчав дітей Євангелії, вивчали книгу
«Апостол», наголошуючи на святкових
днях. Серед шкільних підручників також
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переважали церковні, зокрема біблійні,
книги, твори східних отців церкви [13,
c. 35]. В школі, яку планували кирилометодіївці, учні теж мали вивчати Закон
Божий: молитви, пояснення необхідних
моральних обов’язків і правил, значення Божественної літургії разом з коротким пізнанням історії зі Святого Писання [14, с. 128].
Кирило-методіївці свою програму
назвали «Закон Божий» («Книга буття
українського народу») і побудували її на
основах християнського віровчення. Визнаючи, що людське життя та існування
всякого суспільства підкоряється законам Божим, М. Костомаров тим самим
високо підніс розуміння духовності й у
житті, й у пізнанні історичного процесу.
Таким чином, порівняльний аналіз
освітніх завдань українських православних братств з програмними документами Кирило-Методіївського товариства
дає можливість зробити гіпотетичний
висновок, що завдання і практика освітньої діяльності православних братств
могла стати прикладом для українських
діячів ХІХ ст. Адже і одні, і другі надавали
освіті великого значення, їхні програмні
цілі щодо шкільної освіти збігаються в
ідеологічних засадах і характеризуються
високою християнською моральністю
й гуманністю. Головною метою і кирило-методіївців, і українських братств
було інституційне становлення народної школи як такої, заснування широкої шкільної мережі на всій території
України. Так само спостерігаються однакові підходи щодо розуміння значення
і необхідності насамперед морального
виховання. Щодо навчальних програм
зазначимо, що, відповідно до вимог нового часу, кирило-методіївці розширили
спектр вивчення шкільних предметів.
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Наукові записки Рівненського державного
гуманітарного університету. – Рівне: РДГУ,
2012. – Вип. 3 (46). – 150 с.
22. Харлампович К. В. Западнорусские
православные школы ХVІ и начала ХVІІ
века. – Казань, 1898. – 599 с.

ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА УКРАЇНСЬКЕ КОЗАЦТВО
ТА ІСТОРІЮ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ В ІСТОРІОГРАФІЧНІЙ
СПАДЩИНІ ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША
Микола ВИСОТІН
науковий співробітник
відділу історичних пам’яток українознавства НДІУ

У 90-х роках минулого століття на
сторінках альманаху соціальної історії
«Одіссей» розгорнулася дискусія з приводу можливості/неможливості досягнення
«об’єктивної історії», тобто такої, яка б
максимально відповідала дійсності і при
цьому задовольняла всі сторони історичного діалогу. Її учасники дійшли висновку, що «об’єктивна історія» в чистому
вигляді неможлива, адже історики, які
пишуть свої дослідження, – це звичайні
люди, підвладні пристрастям і життєвим
перипетіям, які неодмінно позначаються
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на кінцевих дослідженнях. Зокрема, Арон
Гуревич, ідейний натхненник альманаху
та його перший головний редактор, висловлював думку про те, що «історик –
дитина свого часу, і його праця не може
не нести на собі відбитку епохи. Бачення
минулого зрештою визначається історичною ситуацією, в якій творить історик.
Змінюється перспектива, змінюється й
«точка відліку», історія набуває іншого
обличчя, отримує нову оцінку» [5, с. 3].
Така позиція загалом підтримується і вітчизняними вченими. Наталя
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Яковенко у розвідці «Скільки облич у
війни?» зазначала, що, вивчаючи одні й
ті самі джерела з історії Хмельниччини,
«кожна історіографія знаходила те, що
їй боліло: українська – героїку боротьби
за соціальне і національне визволення,
польська – мужні чесноти «старопольського світу», єврейська – жертовне мучеництво свого народу … українська
історіографія підкреслює величність визвольних змагань; польська модель виопуклює саме ті дії противника (а отже,
і спричинені ними жертви і руйнування),
які підкреслюють його антипольськість;
єврейська модель, якщо можна так сказати, «зацікавлена» у якомога більшому
числі мучеників зі свого боку» [23, с. 189].
Продовжуючи думку Н. Яковенко,
необхідно згадати ще одну концепцію
Хмельниччини – російську, яка полягає
в цивілізаційній місії Росії, реалізованій
шляхом «возз’єднання» в межах однієї
держави – Російської – двох братніх народів, російського й українського.
Цікаво, що така ж полярність думок
панувала в наукових колах ще в ХІХ столітті. Найбільш яскраво вона відбилася
у творчості однієї непересічної особи –
Пантелеймона Куліша, який у своїх дослідженнях поєднав ідеї всіх згаданих
історіографічних шкіл. Тож цікаво прослідкувати, як змінювались погляди вченого і під яким впливом це відбувалося1.
На ранньому етапі своєї творчості
П. Куліш, як і більшість українських істориків того часу, стояв на засадах народницької історіографічної школи.
Ймовірно, такі погляди сформувались в
дитинстві під впливом матері Катерини
Огляд творчого доробку П. Куліша буде зроблено передусім в тій частині, яка відповідає колу наукових зацікавлень автора даної розвідки, а саме –
втрат мирного населення Волині від воєнно-політичних і природних катаклізмів середини ХVII ст.
1
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Гладківни і сусідньої поміщиці Уляни
Мужиловської. Катерина Гладківна, за
спогадами самого Куліша, походила зі
старовинного козацького роду, який починався «від того Гладкого, що Хмельницький стяв йому голову» [20, с. 234]. А
Уляна Мужиловська, судячи з прізвища,
була нащадком Силуяна Мужиловського, іншого соратника Богдана Хмельницького, записки якого пізніше видав
Михайло Грушевський. До речі, саме
ця жінка наполягла на тому, аби Куліш
отримав академічну освіту. Спочатку він
навчався у Новгород-Сіверській гімназії, а згодом в Київському університеті2.
Тож дитячий інтерес Куліша набув нау
кового спрямування.
Становленню П. Куліша на засадах
українського романтизму сприяло його
знайомство з такими представниками літературно-історичної еліти, як М. Максимович, В. Білозерський, Т. Шевченко та М. Костомаров. До речі, на думку
М. Жулинського та Ю. Луцького, «трійця – Шевченко, Костомаров і Куліш –
була духовним осердям» [15, с. 5] та
«заклала підвалини Кирило-Мефодіївському братству» [19, с. 12; 20, с. 7]. Куліш
був близьким до братчиків і підтримував
з ними тісний зв’язок. Однак особисто
до товариства не входив, про що із посиланням на матеріали кримінальної справи та, головним чином, на автобіографію
самого Куліша пише дослідник його життя і творчості Євген Нахлік. Отже, Куліш
був засуджений до заслання не за членство у братстві. Слідчі «третього відділу»3
2
Київський університет П. Куліш не закінчив у
зв’язку з тим, що не зміг довести своє шляхетське
походження.
3
Третє відділення власної його імператорської величності канцелярії – орган політичного розшуку
і слідства Російської імперії, створений 1826 р. з
метою боротьби проти революційних і опозицій-
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інкримінували йому «дружні стосунки»
з його учасниками, а також те, що у своїх творах він «с восторгом описывал дух
прежнего козачества, наезды гайдамаков
изображал в виде рыцарства», а також
сповідував «чрезмерные мысли о мнимой важности Украины», які могли «поселять в малороссиянах мнение о праве
их на отдельное существование от империи» [7, с. 80–81, 100; 20, с. 8; 21, с. 839].
Захопленню героїкою минувшини
сприяло знайомство Куліша з історією
античності, зокрема з кращими зразками
епічної літератури – «Іліадою» та «Одіссеєю». Під враженням від прочитання
цих поем Куліш писав, що «не було в світі люду відважнійшого і славнійшого від
греків і козаків» [9, с. 96]. Намагаючись
наслідувати Гомера, який створив свої
поеми за народними переказами, Куліш
задумав створити «українську «Іліаду» на
матеріалах пісень «про давню Україну,
про козацьку славу … про батька Богдана
(Хмельницького. – М. В.), як він піднявся
на ляхів», яких «по селах … співають бандурники і кобзарі» [9, с. 96]. З цією метою він здійснив чимало етнографічних
експедицій, під час яких записав багато
народних пісень та історичних дум. «Де
вже я не виїздив по Україні, кого вже не
розпитував», – згадував Куліш [9, с. 97].
Зібраний матеріал був виданий 1843 р.
у праці «Украйна. Од початку Вкрайны
до батька Хмельницького»4 та 1856 р. у
двотомнику «Записки о Южной Руси».
Обидві збірки цікаві тим, що в них, окрім
суто етнографічного матеріалу, Куліш
них рухів та організацій, нагляду за слідством у
політичних справах, за політичними тюрмами
тощо. До 1865 р. у підпорядкуванні «третього відділу» була також цензура.
4
Працю «Украйна…» дослідники життя і творчості Куліша вважають саме тією «українською
«Іліадою», яку він мріяв створити.
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висловив власний погляд на історичні
події (козацькі повстання першої половини XVII ст., Хмельниччину, Гайдамаччину та ін.).
Для наукового зростання Куліша велике значення мало також ґрунтовне вивчення ним т. зв. «козацьких літописів»,
зокрема Величка і Самовидця. Як зазначав Ярослав Дзира, дослідник особливо
цінував хроніку Самовидця, до популяризації якої він доклав чимало зусиль.
У своїх працях Куліш характеризував її
як таку, що «не має нічого рівного собі
серед українських джерел» [18, с. 39].
Більше того, першу публікацію літопису 1846 р. було здійснено стараннями
Куліша та за списком, віднайденим ним
самим. Про це у передмові зазначив видавець літопису Осип Бодянський. Імовірно, ідея назви даного твору, за яким
він відомий до сьогодні, також належить
Кулішеві. Як зазначав він сам у написаному ним короткому передньому слові,
«деякі з українських літописів не мають
певних заголовків та імені літописця.
Тому цей літопис, на відміну від інших
і для точності посилань, названий «Літописом Самовидця» [16, с. I]. Безпосереднє відношення Куліш мав і до видання інших джерел. За спогадами Ореста
Левицького, публікація «Хмільницької
хронічки» 1878 р. була здійснена за копією П. Куліша5.
Повністю сприйнявши літописну
точку зору на історичні події в Україні
другої половини XVII ст., зокрема оцінку
дій козацьких низів та інших прошарків
суспільства, Куліш висловлював класичні для народницької історіографії погляди щодо Хмельниччини. Провину за
5
Хмільницький літопис був вміщений у другому
(київському) виданні «Літопису Самовидця» як
коротка «передісторія» до нього.
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створення революційної ситуації дослідник повністю покладав на польське духовенство і шляхту. На його думку, перші
послідовно просували унію і нав’язували
українцям чуже їм католицтво, другі надмірно експлуатували населення, а особливо селянство – найчисельнішу його
верству. Повновладними представниками поляків в Україні Куліш представляв
євреїв, які посередництвом інституту
орендарства долучалися до економічної
експлуатації місцевого населення. Окрім
того, на думку Куліша, євреї принижували національну гідність українців, а
також різними способами перешкоджали православним відправляти релігійні
обряди. Зокрема, заволодівши церквами
на правах оренди, вони «за велику плату
християнам правити Божу службу дозволяли» [9, с. 72]. Куліш підкреслював, що,
усуваючи православну шляхту від управління своєю ж землею («не вільно було
нікому з православних жодного уряду
тримати» [9, с. 73]), поляки в такий спосіб
стимулювали її ополячення та окатоличення («лише тих, хто зробився католиком, не займали» [9, с. 73]). Зображаючи
людей, які піддавались меркантильній
кон’юнктурі того часу, зрадниками націо
нальних інтересів, Куліш наголошував,
що вони не лише «мову свою … українську занехали, по-польську цвенькати
стали» [9, с. 73], але й гірше від поляків
починали утискати колишніх одновірців.
До речі, Куліш вважав, що безпосередній
кривдник Хмельницького Чаплинський
належав до числа саме таких окатоличених українців з роду Чаплів. На цьому
етапі Куліш підкреслював відсутність
політичних перспектив для українців в
межах тодішньої Речі Посполитої. На
його думку, православної української
шляхти у польському сенаті було мало,
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тож поляки, «розбираючи справи, благочестивих винуватили» [14, с. 48]. Особливу увагу Куліш звертав на свавільство
польського війська в українських землях.
Він писав, що з метою постійного контро
лю за Україною пани «жовнірство своє по
замках становили» [9, с. 72], а ті «жінок і
дівчат козацьких … як хотя нівечили, …
дітей у казанах часом варили, а з жінок
лютими муками знущалися» [14, с. 40]. У
своїх наукових і художніх творах Куліш
зображував козаків українським лицарством і представляв їх єдиним оборонцем
та виразником інтересів пригнобленого
народу. Через це, на його думку, козацтво
зазнавало постійного тиску з боку поляків, які прагнули частково знищити його,
а частково поставити собі на службу.
Приблизно в 60–70-х роках Куліш
докорінно переглядає свої історичні
погляди. До цього передусім спричинилося близьке знайомство з польськими
істориками, зокрема Костянтином Свідзінським і Едвардом Руліковським, та
вивчення польської історіографії. Куліш декілька разів відвідував Польщу.
Вперше він потрапив туди 1847 р. (коли
був заарештований у справі Кирило-Мефодіївського товариства і доправлений
до Петербурга). Мешкаючи у Варшаві,
Куліш значною мірою проникся тими
патріотичними почуттями, які охопили поляків у роки т. зв. «весни народів».
Але найбільший вплив на нього справив
польський історик Міхал Ґрабовський. У
1876 р. на сторінках галицького часопису
«Правда» Куліш констатував: «Міхалові
Ґрабовському я вдячний більше, ніж кому-небудь в тому, що я тепер в польськоукраїнському питанні щось розумію» [1,
с. 281; 22, с. 88]. А 1893 р., незадовго до
смерті, Куліш визнав, що «знайомство з
Міхалом Ґрабовським … привело мене
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до документального вивчення нашого
українського минулого, без чого я ніколи б не зрікся наших літописних вигадок, які до кінця днів своїх повторював
Костомаров» [1, с. 281; 22, с. 87]. Своє
нове історичне «кредо», яке полягало у
підкресленні державницької і культурницької місії Речі Посполитої, Куліш
сформував, значною мірою сприйнявши
погляди Ґрабовського.
На думку вчених, Річ Посполита володіла природним «правом панування»
в українських землях, оскільки не загарбала, а звільнила їх: «…литвини прогнали … татар, а поляки знову заселили цю
безлюдну пустелю» [13, т. 2, с. 312]. Вони
«зміцнили безпеку русичів» і таким чином створили умови для повернення на
батьківщину місцевого населення, яке
до того часу переховувалось «на згарищах, в лісах, болотах і байраках, … розбіглося в інші землі» [13, т. 2, с. 316].
Дослідники вважали, що в правовому відношенні Україна була подібна до
інших суб’єктів Речі Посполитої, у тому
числі до Литви і Польщі. Тож будь-яку
політичну, економічну, релігійну і націо
нальну диференціацію, на якій наголошували українські історики-народники,
посилаючись на дані літописів, вони
заперечували, оскільки не знайшли підтвердження цим свідченням у джерелах
з історії польського державного законодавства. Додатковим аргументом на
користь своєї точки зору вони вважали тезу, що будь-які утиски суперечили
самому духу національної і релігійної
терпимості, породженому поліетнічною
природою Речі Посполитої6.
Річ Посполита – ранньомодерна монархія, створена шляхом об’єднання в єдину державу Королівства Польського і Великого князівства Литовського. В різні періоди існування охоплювала частини території сучасних Литви, Білорусі, Польщі,
6
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Економічне пригноблення місцевого населення польським та українським
панством Куліш і Ґрабовський також заперечували. Вони вважали, що тогочасна
поміщицька опіка мала батьківський характер і діяла в інтересах кожного селянина. А в умовах нерозвиненості товарного
сільськогосподарського
виробництва,
коли «всі потреби … обмежувались домашнім достатком … панам не було сенсу
примушувати селян до тяжкої праці» [13,
т. 2, с. 311]. Звісно, окремі пани – «любителі іноземних розкошів», а також євреїорендарі обтяжували підданих надмірними податками, але то були виключення,
які не можна абсолютизувати. Українській аристократії вони дорікали за те,
що вона, на їхню думку, на відміну від
польської аристократії, ніколи не пропонувала своєму народові конструктивної
програми. Тож спроби українських народників покласти відповідальність за
помилкові дії щодо українців лише на поляків вважали безпідставними [1, с. 280].
Таким чином, Куліш і Ґрабовський
робили висновок не лише про справедливість, але й про корисність польського
панування в Україні. Вони вважали, що
ця «думка не потребувала нового доведення. Стан України до Хмельницького,
її заселеність і багатство говорять про це
надто переконливо» [13, т. 2, с. 318]. Маючи на увазі високий ступінь заселеності
України, Куліш і Ґрабовський писали,
що саме повстання могло спалахнути
лише тоді, «коли країна перебувала у
квітучому стані, коли вона була багата і,
можна навіть сказати, вільна. Але, разом
з тим, збуджена якимись окремими або
місцевими (виділення наше. – М. В.) образами» [13, т. 2, с. 312].
України, Латвії, Росії, Молдови, Словаччини, Естонії.
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До числа таких «образ», які, зрештою,
призвели до вибуху великого повстання
1648 р., вчені передусім відносили свавілля коронного війська в Україні та намаганння уряду Речі Посполитої поставити під свій контроль козацьке військо.
До речі, українські повстання першої
половини XVII ст. Куліш і Ґрабовський
розглядали як «військові бунти, заколоти черні та громадянські війни (wojna
domowa)» [13, т. 2, с. 316], які були спрямовані не лише проти жовнірів, польських панів та ополяченої української
шляхти («ляхів» і «недоляшків»), але й
проти тих, «хто бажав порядку і спокою,
і в кого було що пограбувати» [13, т. 2,
с. 317].
Головну причину невдоволення
українців дослідники вбачали у свавільних діях польського вояцтва. Але
констатуючи, що «постої … жовнірів в
містах і селах супроводжувалися завжди
великим самочинством, бійками і пригнобленням жителів» [13, т. 2, с. 309],
вони, разом з тим, нівелювали ці обставини, зазначаючи, що «подібні образи й
утиски військові люди заподіювали мирним людям по всій Польщі. А тому немає нічого дивного в тому, що на Україні
вони розпоряджалися … ще нахабніше,
аніж у глибокій Польщі» [13, т. 2, с. 310].
Куліш і Ґрабовський не заперечували
також і численних спроб уряду Речі Посполитої обмежити права українського
козацтва. Але розглядали їх виключно
як вимушені заходи, спрямовані на стабілізацію вкрай хитких дипломатичних
відносин з Кримським ханством і Туреччиною, розбалансованих регулярними
і неконтрольованими нападами козаків
на ці держави. Дослідники зауважували,
що «козацькі набіги, які давали їм здобич і втіху, а бандуристам нові теми для
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дум, зумовлювали вторгнення в польські землі татарських орд і тягли за собою справжню війну з Оттоманською
Портою» [13, т. 2, с. 315], однією з найпотужніших держав тогочасного світу.
Але «степові лицарі не вдавалися до політичних міркувань і не розуміли, або
не хотіли розуміти, вчинків польського
уряду. Вони … називали ці вчинки порушенням своїх прав, образами і пригнобленням» [13, т. 2, с. 315].
На цьому етапі своєї творчості Куліш почав формулювати тезу щодо розбіжності інтересів козацтва з інтересами
пересічних українців, яку він розвинув
пізніше: «Не треба самих тільки ляхів католиків за таких азіятів вважати. Наше
козацтво … були ті ж самі своєвольні й безсердечні жовніри, тільки що з
людьми простими молилися і за віру їх
не зневажали. Добивались вони своїх
вольностей козацьких, а про міщан і селян не дбали. З міщанами вони за торги
і ярмарки почасту билися; попившись у
городах по базарах розбишаками буяли,
великий бешкет людям убогим чинили,
чесних міщанок ледачими словами зневажали, а як коли, то й вічним соромом
окривали. На переходах по селах людей
неоружних, смирних обіжали, розоряли
і все те з ними, що й жовніри, творили,
тільки віри не займали» [14, с. 41].
Зі смертю Міхала Ґрабовського 19
листопада 1863 р. припинилася їх наукова дискусія з Пантелеймоном Кулішем,
і думка «пізнього» Куліша еволюціонує
далі. Задекларувавши метою своїх історичних пошуків бажання «проникнути
в справжнє становище речей, хоча б в
окремих моментах часу … (прокласти. –
М. В.) хоча б який шлях до розуміння що
було і чому так» [10, с. ІІІ], Куліш переходить на засади російської імперської
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історіографічної школи. Він починає називати себе «вихованцем москво-руської державності, який і від панської, і від
козацької слави стоїть осторонь» (виділення наше. – М. В.) [12, т. 2, с. 123]. За це
українські історики-народники в особі
М. Костомарова заявили, що таким чином їх колега «вияв[ив] … дивний дух
пихатості та зарозумілості, з хвастощами
вистав[ив] себе напоказ, з презирством
втопт[ав] в багнюку вчених, які перед
ним опрацьовували малоросійську історію» [8, с. 18].
Передбачивши, що його нове реноме
буде сприйняте далеко не всіма друзями,
колегами і однодумцями, Куліш адресував їм таке звернення: «Те, що я сказав,
може бути, звісно, помилковим. Але, в
усякому разі, це результат чесного шукання істини, невтомної праці, довгих і
ретельних роздумів» [11, №7, с. 135].
Підставою для кардинальної трансформації свідомості П. Куліша стали недвозначні висновки, яких він дійшов у
своїх наукових шуканнях. По-перше, він
впевнився, що державна модель Речі Посполитої, яка припустила шляхетську
анархію та жовнірське свавільство, неприйнятна для України. В цьому сенсі П. Куліш поділив думки М. ВладимирськогоБуданова, який, розглядаючи наслідки
руйнувань, спричинених в Україні діями
польських жовнірів, писав: «Багатьом
може видатися, що все це не йде за межі
звичайних явищ усібних воєн; але навряд
чи держава, в якої є принаймні найменший потенціал подальшого здоров’я та
життя, може … спустошувати частини
власної території й довершувати здійснений (козаками. – М. В.) погром» [2, с. 87].
По-друге, на думку Д. Дорошенка, П. Куліш переконався, що на час Хмельниччини українці виявилися ще «недозрілими
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і не здібними до створення власної держави», тож в його очах «поєднання України з Москвою виглядало як неминучий
і виправданий історією акт» [6, с. 107].
По-третє, Куліш розчарувався в самій ідеї
народних рухів (зокрема, Хмельниччини
і Гайдамаччини). Ще 1856 р. на сторінках
«Записок о Южной Руси» він написав, що
головною рушійною силою, яка спонукала повстанців до дій, передусім була помста за справжні або уявні образи, а також
їхнє прагнення до поживи. «Так завжди
буває, – констатував дослідник. – Люди,
прагнучи свідомо або несвідомо до перетворення суспільного життя, керуються
при цьому егоїстичними або корисливими спонуканнями» [13, т. 1, с. 246]. Цю
тезу Куліш пізніше розвинув на сторінках
фундаментальної тритомної праці «Отпадение Малороссии от Польши», у якій він
дослідив історію Хмельниччини.
Аргументація Куліша передусім
ґрунтувалася на доведенні тези про деструктивну сутність української козаччини. У статті «Козаки по отношению
к государству и обществу» він поставив
питання: «Яку ж роль відігравало козацтво в державі і суспільстві?» – і одразу
ж дав на нього відповідь: «Звісно ж, не
творчу» [11, № 7, с. 134]. Творчі початки Куліш асоціював з діяльністю української шляхти, яка освоювала «прикордонну пустелю» і організовувала захист
держави від татарської небезпеки; селян,
які вирощували хліб; міщан, які займались торгівлею, ремеслами та разом з духовенством захищали православну віру
від наступу католицтва і унії.
Натомість єдиною метою козацтва,
на думку Куліша, було захоплення військової здобичі шляхом пограбування не
лише своїх одвічних противників, татар
і турків, але й болгар, вірменів, волохів,
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греків, румунів, сербів та ін. Козацькі повстання під проводом К. Косинського,
С. Наливайка, І. Сулими, Т. Федоровича,
П. Бута та ін. Куліш розглядав виключно
як боротьбу козацтва за власні вузько
станові інтереси, а також як різновид
звичайних здобичницьких походів. Їх
відмінність полягала лише в тому, що
вони були спрямовані не на сусідні держави, а на свою ж alma mater, якою по
відношенню до козацтва виступала Річ
Посполита. Відтак ідеї державної впорядкованості і козацьких вольностей,
на думку Куліша, були несумісні. За його
образним висловом, «твердий і мирний
уряд настільки ж не погоджувався з інтересами (козацтва. – М. В.), наскільки
добре охоронюване стадо – (не погоджувалося. – М. В.) з інтересами вовків» [11,
№ 3, с. 357]. Протиставляючи себе державі, яка в ім’я загального блага постійно
намагалася обмежити козацькі вольності, козацтво, зрештою, протиставляло
себе цілому суспільству.
Не асоціюючи козацтво з народом,
Куліш писав, що найбільш повно невідповідність їхніх інтересів виявилася у
програмових завданнях, сформулюваних
кожною зі сторін напередодні революційного виступу 1648 р. У праці «Хмельнищина» він зазначав, що українське
духовенство сподівалося на відміну унії
і стримання просування католицької
віри в Україні, міщани хотіли обмеження влади польських воєвод і старост, а
також впровадження українських судів,
селяни ж «мали надію, що панів державців над ними більш не буде, а будуть
вони на вільному чиншу, як ходачкова
шляхта сидіти і своєю громадою поміж
себе правуватися … А козаки низові не
про те дбали: їм аби ляхів, ворогів своїх
… порозбивати, човнів скрізь по Дніпру
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наготовити і Чорним морем по давньому гуляти … а ще більше – кляштори й
костели пожакувати, та й на заможний
люд хижим оком позирали. Вела їх помста і жадоба великої здобичі воєнної на
Україну» [14, с. 51]. З часом Куліш розвинув цю думку. На сторінках тритомника
«Отпадение Малороссии от Польши»
він дійшов висновку, що, розпочинаючи
чергове повстання, козаки прагнули позбутися шляхти і посісти її елітарне місце
в українському суспільстві. При цьому
інтереси решти суспільства козацтво підтримувало лише тією мірою, якою вони
відповідали їхній власній зацікавленості.
Саме розбіжністю програмових завдань пояснював Куліш збитки, яких завдали козаки мирному населенню. Вони
«наче суцільна пожежа … пройшли
вздовж і впоперек всю Київщину, Чернігівщину, Поділля, Волинь, Червону й
Білу Русь» [12, т. 2, с. 190]. Вже в перший
рік повстання козаки захопили і пограбували волинські міста Володимир, Дубно, Заслав, Клевань, Кременець, Кобрин,
Корець, Луцьк, Остріг, Полонне, Гощу,
Гебліїв, Тайкури, Тучин і безліч панських маєтків по р. Горинь. Характерним
прикладом дій козаків Куліш вважав обставини захоплення м. Полонне, в якому
вони «взяли здобичі на чотири мільйони та вирізали чотириста дівиць-шляхтянок і маленьких дітей в замку. Кров
запеклася у пів-коліна» [12, т. 2, с. 254].
Окрім того, в місті було знищено місцеву
єврейську громаду. Подібні насильства
над населенням Куліш побіжно пояснював не лише жорстокістю козаків, але й
жорстокістю часу.
Доводячи тезу щодо руйнівної сутності козаччини, Куліш звертається до
проблеми втрат української єврейської
громади від дій козацького війська.
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Матеріалом для цього дослідження стали
відомі трактати «Глибокий мул» та «Лиха
часів», написані сучасниками подій Натаном Мойсеєм Ганновером і Меіром
бен Шмуелем7, які представили історію
Хмельниччини ледь не як геноцид єврейського народу. Ці праці містять спірні, з
наукової точки зору, свідчення про знущання і вбивства євреїв козаками, взяття
їх у полон татарами та деякі дані щодо
кількісної характеристики втрат тощо.
Кулішева інтерпретація «єврейського питання» являє собою один із прикладів тенденційного підходу дослідника до використання джерел. Ті з них,
які змальовують козаччину в позитивному світлі, Куліш розглядає скептично
і припускає, що вони можуть містити
недостовірну інформацію, тоді як неод
нозначним за змістом документам (на
зразок згаданих єврейських хронік), які
повідомляють про злодіяння козаків,
Куліш довіряє беззастережно.
На окрему увагу заслуговує оцінка
Кулішем козацько-татарського союзу років Хмельниччини. Цей альянс він розглядав як вкрай негативний, оскільки як
винагороду за військові послуги кримці
брали ясир з числа всіх жителів України,
незалежно від їх національної приналежності і віросповідання. Зокрема, влітку
1648 р. татари захопили в полон понад
двісті тисяч осіб. За словами Тугай-бея,
які цитує Куліш, це стало можливо лише
завдяки тому, що «вони уклали договір
з козаками на сто років» [12, т. 2, с. 173].
Ґрунтуючись на спогадах сучасників
7
Куліш був знайомий з даною хронікою за її російським перекладом, зробленим з венеціанського видання 1653 р., в якому автором зазначається
Єгошуа бен Давид зі Львова. Тож Куліш на сторінках «Отпадения …» пише, що хроніка написана
сином львівського раввина євреєм-мемуаристом
Єгошем. Насправді авторство належить польському єврею Меіру бен Шмуелю з м. Щебжешин.
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подій, Куліш пише, що, за секретними
усними домовленостями між польським
королем Яном Казиміром і кримським
ханом Іслам-Гіреєм, після укладення
Зборівського миру татарам віддали для
вибрання ясиру понад сімдесят міст і безліч сіл. Після битви під Берестечком орда,
яка втікала з поля бою, також брала ясир.
Кількість бранців Куліш не повідомляє,
але зазначає, що, не вдовольнившись
ясиром, татари повністю знищили шість
тисяч козаків та приблизно вісім тисяч
покозачених селян, які трапилися їм по
дорозі. Нерідко й самі козаки потрапляли в полон до татар. Розмірковуючи над
цим фактом, Куліш ставить риторичне
питання: « … якщо (татари. – М. В.) уводили в неволю навіть власних соратників, то яким було становище селян?» [12,
т. 3, с. 92]. Таким чином, кримці, на думку Куліша, були концентрованим уособленням зла для всіх жителів України.
Тож, підкреслюючи руйнівну сутність
козацтва, Куліш писав, що у козаків було
більше спільного з «дикими» татарами,
аніж з «цивілізованими» поляками. Для
проведення цієї думки на підсвідомому рівні він повсякчас називає Богдана
Хмельницького «ханом», а козацьке військо – «ордою».
Підтверджуючи тезу про розбіжність
інтересів козацтва з інтересами пересічних українців, Куліш писав, що йому відомі непоодинокі випадки, коли козаки
сприяли татарам у вибранні ясиру з числа власних одновірців, співвітчизників,
жителів України. З цією метою об’єднані
козацько-татарські загони влаштовували повномасштабні облоги міст або вдавалися до хитрощів: прийшовши нібито
для закупівлі харчів, козаки проникали
в місто і відчиняли його брами, даючи
шлях своїм союзникам-татарам. Така
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доля, на його думку, спіткала волинські
міста Заслав, Колки, Олику, Остріг, Полонне, Тучин та ін. Куліш звертав увагу,
що сучасні йому представники народницької течії української історіографії
«не згадували про (ці випадки. – М. В.)
навіть побіжно» [12, т. 3, с. 47].
Заради справедливості Куліш зазначав, що не всі козаки підтримували
ідею союзу з татарами. Позицію цього
угруповання він представив у фрагменті промови невідомого козака: «Чи буде
воно гаразд, щоб нам поганців за опікунів собі мати? Дасть Бог, наше військо
може й само те справити, що ми хочемо
через тих поганців од ляхів боронитись і
в короля … кривди нашої доходити» [12,
т. 2, с. 155].
Наведені Кулішем свідчення пізніше були підтверджені, зокрема, такими
авторитетними вченими, як М. Грушевський. У восьмому томі своєї праці «Історія України-Руси» він писав: «Коли
ганьба сього позволення (вибирати
ясир. – М. В.) падала на польське правительство, на короля, то одіозність його
виконання спадала – і спала дійсно (не
вважаючи на всі силкування відвести
від себе сю відповідальність) на військо,
старшину і особливо на самого гетьмана» [3, т. 8, с. 221]. Попри це сучасна
українська історіографія до сьогодні належним чином не вивчила такі факти та
не надала їм відповідної оцінки.
Принагідно зауважимо, що, на думку Куліша, відповідальність за пограбування татарами України 1649 р. нарівні
з козаками несла влада Речі Посполитої в особі короля Яна Казимира, адже
саме він дав дозвіл кримській орді «воювати вогнем і мечем польські володіння праворуч і ліворуч»8 [12, т. 3, с. 46].
8

За умовами Зборівського мирного договору
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Приєднуючись до думки значної частини польських істориків, в узагальненому
вигляді висловленої Л. Кубалею, П. Куліш пише: «Важко сказати, що то була за
необхідність, яка примусила панів погодитися і піддати ворожому вогню й мечу
беззахисний край. Але якщо можна було
відкупитися, якщо можна було той ясир
і здобич, на які розраховували татари,
порахувати грошима, і цього не зробили,
а торгували людською кров’ю, то король
і його радники варті смертельного презирства» [12, т. 3, с. 46].
Зазначимо також, що поданий Кулішем огляд польсько-татарських взаємин далеко не повний, оскільки через
особливості власної історіографічної
концепції Куліш доводить розгляд революційних подій Хмельниччини лише
до 1654 р., залишаючи, таким чином,
укладення польсько-татарського союзу
та його негативні наслідки для жителів
України поза увагою.
На відміну від козацького війська,
яке, на думку Куліша, за своєю зорієнтованістю на здобичництво було подібне
до татарської орди, головним руйнівним
чинником польського війська він вважав
свавілля жовнірів9. Воно виявлялося у
повній неконтрольованості дій пересічних вояків вищим командуванням.
Безпосередні командири корогов (ротмістри, поручники, хорунжі) не лише не
стримували своїх підлеглих, але й грабували разом з ними. На думку Куліша,
українські землі, за винятком Київського, Чернігівського і Брацлавського воєводств, залишалися під контролем Речі Посполитої, що формально давало право Кулішу писати про них як про
«польські території».
9
В інтерпретації Куліша військо Речі Посполитої
складалося з польських жовнірів та іноземних найманців, які за свою службу отримували грошову
винагороду («жолд»), та надвірних загонів заможної шляхти, які існували коштом своїх наймачів.
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існувало дві головні причини, внаслідок
яких вояки вдавалися до подібних дій.
По-перше, жовніри вважали, що мають
право на пограбування обивателів в знак
винагороди за понесені ними тягарі військової служби відповідно до старовинних «привілеїв військового побуту» [12,
т. 1, с. 218]. По-друге, уряд Речі Посполитої власноруч підштовхував своїх вояків
до таких дій, оскільки не сплачував їм
грошової винагороди вчасно і в повному
обсязі. Відтак жовніри, «не отримуючи
жолду, брали його з лишком, грабуючи
людей убогих». Інколи вояки захоплювали таку кількість здобичі, що «за … корогвою тягнувся обоз різних статків, разом
із захопленими в мирних людей кіньми,
волами і коровами» [12, т. 1, с. 219]. У випадках, коли жовніри ставали на шлях
пограбувань мирних жителів (безвідносно причин, які штовхали їх до таких дій),
Куліш не вбачав суттєвої різниці між
ними і козаками. Він писав, що жовніри
«не зупинялись ні перед чим … розоряли
і грабували … так само, як і дніпровські
добичники» [12, т. 1, с. 218]. Відмінність
між ними полягала лише в тому, що перші були католиками і служили Речі Посполитій, а другі сповідували православ’я
і протистояли державі. Подібно до жовнірів вчиняли вояки з надвірних загонів
заможної шляхти. Але, на думку Куліша,
найбільших збитків людям завдавали
іноземні найманці. Для підтвердження
цієї тези він наводить документ, у якому
місцеві жителі скаржились на іноземців,
розбещеність, жадоба і зухвальство яких
в десятки разів перевищували свавілля
польських жовнірів.
Куліш також вказував на безперспективність судового переслідування
злочинців, оскільки «військові суди і цивільні трибунали були завалені скаргами
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на жовнірські пограбування, насильства
і розбої» [12, т. 1, с. 274], а з числа самих
вояків рідко хто не перебував під судом
або слідством у справі про пограбування
або насильства. Тож вони були звичні
до судових позовів і не звертали на них
жодної уваги.
На думку Куліша, жовнірські здирства сягали таких масштабів, що доведені до відчаю обивателі були змушені
захищатися від власного війська, як від
«диких» татар. З наближенням корогви
вони піднімали мости, зачиняли брами
і виставляли на міських мурах охорону.
Куліш вважав, що нерідко мирні жителі навіть вступали у бій, коли «сердитий
на все натовп жовнірів … вимагав постою» [12, т. 1, с. 219]. При цьому шляхта
не лише не обмежувала своїх підданих,
але й заохочувала їх, оскільки збройний
опір був єдиним засобом вберегтися від
грабіжників і насильників, які, до того ж,
перебували на службі в короля.
Обстоюючи ідею про те, що Річ Посполита була глибоко вражена численними вадами і її розпад був неминучим,
Куліш наводить парадоксальні свідчення, що сам король (!) наказував жовнірам грабувати власних підданих. Ці події
мали місце під час берестецької кампанії
протягом весни–літа 1651 р. Польське
військо, яке потерпало від голоду та
епідемій, тричі (!) отримувало наказ від
Яна Казимира запасати харчі шляхом
пограбування (wolnego wszędzie brania).
Із посиланням на щоденник Станіслава
Освєнцима Куліш пише, що цей наказ
став «приводом до розорення Волині,
оскільки челядь та іноземні найманці розійшлися негайно після такого дозволу
на чати в різні боки, не вдовольняючись
худобою, харчами та іншими статками,
які знаходили в халупах убогих підданих.
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Як вороги вони вдиралися, в будинки і
замки, в яких шляхта разом з підданими
зачинялася для оборони … і знищували
їх мечем і вогнем» [12, т. 3, с. 196].
Куліш вважав, що під час пограбувань мирного населення польські жовніри вдавалися до надмірних жорстокостей. Як характерний приклад таких дій
він подав опис наслідків облоги м. Триліси: «Дуже багато трупів лежить скрізь
по ямах, пивницях, коморах, навкруги
містечка і по полях … чоловіки … і жінки з дітьми … Все містечко із замком і
хуторами на попіл обернули. Згоріли навіть церкви. Навіть дуби, які росли довкола містечка, й ті спалені. Все знищено
вогнем і мечем» [12, т. 3, с. 150–151]. Підкреслюючи масовість жовнірських пограбувань, Куліш писав, що на початку
1653 р. жовніри лише однієї корогви під
командуванням ротмістра Чарнецького «вирізали, розграбували і випалили»
6 містечок на Брацлавщині: Самгород,
Прилуки, Липовець, Якубець, Линці,
Борщівка. Сумно іронізуючи, Куліш зазначав, що «протягом короткого часу
жовніри Чарнецького з жебраків перетворилися на багатіїв, а разом з тим на
«героїв» на зразок наших «лицарів» [12,
т. 3, с. 362]. Куліш підкреслював, що
польська історіографія, подібно до критикованої ним української, не афішувала цих подій, замовчуючи, таким чином,
«незручні факти».
Неоднозначність поглядів, які висловлював Куліш, підштовхує нас до
певних роздумів. По-перше, Куліша не
варто підозрювати у намаганні «сподобатись» режиму. Від публікації своїх
праць (передусім маємо на увазі «Историю возсоединения Руси» та «Отпадение
Малороссии от Польши») автор не отримав жодних дивідендів, хіба що вступив
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у конфлікт з колегами-науковцями,
який тривав до кінця його життя. Куліш передбачав цей конфлікт і не боявся
його. Він писав: «… що-ж як не ту в мене
старовину побачать, котору звикли собі
по книжках виображати?» [6, с. 108]. До
того ж людина боягузлива (або схильна
до порозумінь з режимом) не буде підтримувати тісні зв’язки з членами таємної політичної, фактично антиурядової,
організації. Тож це свідчить про те, що
Куліш справді висловлював свої думки.
Питання в тому, наскільки правильними
вони виявилися. Про це ми можемо судити з позицій історичної ретроспективи.
Відтак, по-друге, історики-дослідники,
мусять не лише вкрай уважно ставитися
до використовуваних джерел, постійно
розширювати їх коло з метою наблизитись до розуміння об’єктивної ситуації,
але й ретельніше підходити до їх аналізу та інтерпретації. І, зрештою, по-третє.
Попри те, що у своїх наукових працях
Куліш нерідко робив спірні висновки,
його наукову спадщину високо оцінювали знані дослідники історії України. Зокрема, Д. Дорошенко відзначав швидкий
і критичний розум П. Куліша і шкодував, що той не зайняв належного місця
в українській історіографії. М. Грушевський, не поділяючи ідей, викладених на
сторінках фундаментальної праці «История возсоединения Руси», тим не менш,
писав, що цей твір «все-таки … дуже талановитий і дуже цінний … з науковоісторичного, дослідницького (виділення
М. Грушевського. – М. В.) становища» [4,
с. 30]. І навіть М. Костомаров, послідовний противник пізньої історіографічної
концепції П. Куліша, визнавав, що перший том згаданого вище дослідження
становить «превосходное сочинение об
истории южнорусского края, с которым
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как по таланту автора, так и по способу
обработки и по верности взглядов едва
ли какое другое может соперничать» [8,
с. 18]. Така висока якість наукового дослідження, яку визнавали навіть наукові противники і опоненти, мусить стати
взірцевою для всіх дослідників вітчизняної (і не тільки) історії.
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Проблема світогляду Михайла Старицького почасти знаходила відбиття
в дослідженнях про письменника, але
практично завжди – принагідно, в контексті аналізу інших проблем, відтак
його – світогляду – характеристика була
такою ж фрагментарною, безсистемною
й неповною. А в дослідницьких матеріалах радянського часу нерідко ті світоглядні характеристики грішили явною
вульгаризацією через бажання накласти
відомий пізніший ідеологічний шаблон
на явища ранішого часу [1, с. 6].
Тим часом дуже багато про власні
світоглядні орієнтири написав сам письменник у своїх мемуарних працях («Зо
мли минулого», «К биографии Н. В. Лысенка»), у листах і, звичайно, у своїх художніх творах. Скажімо, відносно стисло
про це йдеться в листі до І. Франка, написаному зовсім на схилі віку, коли вже
написане сприймається з явним підсумковим відтінком: «Я виріс і виховався
на ріднім слові, у моєї покійної матері з
роду Лисенків не було іншої мови, опріч
рідної, і пісні вона лише українські співала...бодай дід мій, в Петербурзі освічений, тримався більше французької мови;
зате дядько Олександер одружений був з
простою крепачкою і удавав з себе запорожця, ховаючи в душі заповіти козачі.
Одначе заледве я вступив у Полтавську
гімназію, як лишився круглим сиротою, а
потім уже пригріли мене другі Лисенки.
В гімназії теж панувала тоді, поза класи
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та майже і в класах, українська мова, і я
на їй пробував ще тоді віршувати; а далі,
як перевівся з харківського університету у київський 1860 р., то з тої доби став
народовцем заядлим, прилучившись до
Антоновичевого гурту, до якого пристав
потім і Драгоманов. З перших кроків самопізнаття на полі народнім я загорівся
душею і думкою послужить рідному слову, ... возвести своє слово у генеральський
чин... Це бажання, цей напрямок керували мною ціле життя, і я не зрадив їх до
могили, бо вірую, що тоді тільки ушанує
свою мову народ, коли вона стане орудком культури і науки, коли на їй понесе
народу інтелігентний гурт і визволення
від економічного рабства, і поліпшення
долі...» [2, с. 636 – 637]. В цьому епістолярному уривкові відбилося багато світоглядних рис письменника – український
патріотизм, передаваний тут передовсім
через «мовне» питання, прихильність до
народницької ідеології, ідея просвітництва, проблема інтелігенції і народу, козакофільські настрої і т. д. Більше того,
названі імена двох ідейних керівників
київської громади Антоновича і Драгоманова, з котрими пов’язуються дві різні
концептуальні лінії в діяльності «Старої громади», між якими, власне, й мав
вибирати Старицький ту, котра більше
імпонувала його власним переконанням. Тож метою цього дослідження є
з’ясування чинників та осіб, які вплинули
на світоглядні позиції одного з класиків
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українського письменства, яким, безсумнівно, є Михайло Старицький.
Наступними після родинної атмосфери етапами й чинниками формування світогляду Старицького стали роки
навчання в Полтавській гімназії (період
«неясных национальных стремлений», як
зазначив у мемуарах письменник) і особливо в Київському університеті: «Киев в
этом отношении (щодо політичних ідеалів. – В. П.), – нотував Старицький, – был
далеко впереди: здесь было задумано и
Кирилло-Мефодеевское братство, здесь
и Максимович, и Костомаров, и Кулиш
будили прежде интересы к изучению
народа, здесь, наконец, и политические
брожения поддерживали почин народного чувства, обострявшегося в борьбе» [2, с. 408]. Спогади Старицького про
університетські роки наскрізь перейняті
міркуваннями і зізнаннями світоглядного плану. Ще зацитуємо Старицького: «Я
коснулся киевского движения 60-х годов
лишь в той мере, в какой оно имело неотразимое влияние на поворот мировоз
зрения и симпатии Лысенка (тут можемо
сміливо додати – і самого Старицького! –
В. П.); а это время богатое событиями,
сильными характерами, руководителями, исполненными высокого ума и великого сердца, еще ждет занесения на
страницы истории» [2, с. 411]. Власне,
у ті роки майже повністю окреслилося
коло людей і явищ, котрі щонайпосутніше вплинули на формування світогляду
Старицького. Крім уже згаданих вище
самим письменником Максимовича,
Костомарова, Куліша, Кирило-Мефодіївського братства, необхідно назвати
ще Шевченка, Драгоманова (особливо!),
київську «Громаду», поширені тоді ідеї
сло
в’яно
фільства, певним чином – Гоголя та ще «Історію русів», «Книгу буття
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українського народу» М. Костомарова...
Своєрідно в цьому ряду має стати Біблія як символ віри й система духовних
цінностей, котра, як побачимо далі, концептуально «втручалася» практично у
всі сфери життя і творчості Старицького, в т.ч. і в його світогляд. При цьому
кожна з названих персоналій та кожне
з названих явищ у своїх формувальних
впливах на світогляд Старицького мали
свої особливості. Скажімо, «Історія русів», до ідей якої звертався письменник,
посутньо впливала на нього своєю ідеєю
українського державного автономізму,
активно допомагала формувати у творах
моделі міжнаціональних взаємин українців з поляками, євреями, Московщиною в добу Хмельниччини й після неї
(трилогія про Богдана Хмельницького,
«Облога Буші», «Останні орли», драми
на історичні сюжети тощо). Безсумнівно, видатна роль М. Костомарова у громадянському становленні Старицького.
Ще у студентські роки, як згадує останній, вони з М. Лисенком «с увлечением
штудировали статью Костомарова «Две
русские народности», пізніше Старицький активно використає працю Костомарова про Богдана Хмельницького тощо.
Можна згадати в цьому контексті і знамениту «Книгу буття...» як програмний
твір-документ кирило-мефодіївців, але
обумовити, що закладені в ній державницькі ідеї окремішності української нації до Старицького дійшли через історіософські Шевченкові поезії. В якійсь мірі
й доволі популярний у творах Старицького прийом «от колись було...» (уславлення героїчного, у т.ч. державницького,
минулого) генезою своєю має ту ж таки
«Книгу буття…» в Шевченковій поетичній інтерпретації. Тим часом ставлення
Старицького до спадщини і «школи»
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великих сучасників дає вагомі підстави
твердити про очевидну самостійність чи
й вибірковість Михайла Петровича у використанні світоглядних (додамо ще – і
естетичних, літературно-творчих) досягнень незаперечних авторитетів. Відоме
вельми пієтетне ставлення Старицького
до П. Куліша, з котрим він листувався,
якого називав «навчителем», у т.ч. у сфері історичної белетристики. Водночас
Старицький зовсім не продовжив лінію
Куліша на «історичний ревізіонізм», про
який пише Г. Грабович [3, с. 92]. У своїх
захопленнях козакофільськими ідеями, в
зображенні і трактуванні гайдамацького
руху Старицький сприймається як опонент до відповідних Кулішевих позицій. І
зовсім показова в сенсі світоглядному історія взаємин Старицького і Драгоманова, котра заслуговує й окремої розмови.
На хвилі «життьових святок» 60-х,
зі щирими сподіваннями на вільніше
національне життя свого народу Старицький поряд з іншими патріотично
налаштованими й молодими ще людьми
(В. Антонович, М. Драгоманов, М. Лисенко, О. Русов, П. Чубинський, Ф. Вовк,
Т. Рильський, П. Житецький, О. Стоянов та ін.) активно взявся за громадські
справи. Громадські і в буквальному розумінні, і в сенсі організаційному, адже
згадане об’єднання стало зватися громадою, й такі ж громади невдовзі почали
з’являтися і в інших місцях (Єлисаветград, Харків, Херсон, Чернігів, Одеса і
т.д.). Якихось політичних завдань громадівці не декларували, зосередившись
на активній культурницькій роботі, хоч,
як цілком слушно зазначає сучасний дослідник, «навіть культурницький аспект
її (київської громади чи, інакше, «Старої Громади») діяльности мав виразний
політичний відтінок, оскільки такий же
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відтінок має культурне життя будь-якого
недержавного народу» [4, с. 145]. Доволі
скоро в середовищі громадівців, які ще
стали зватися народолюбцями чи народниками («З початку 1860-х рр., – пише
С. Світленко, – діячі українських громад були справжніми народолюбцями,
вважали себе прихильниками «народної
ідеї», «народної справи», «друзями народу», розуміючи під останнім насамперед
селянство...» [5, с. 10]), стали окреслюватися дві ідейні тенденції – прихильники
політичної боротьби і щодалі радикальнішої, очолювані М. Драгомановим й
орієнтовані на селянство й робітництво,
і культурники, ліберальні демократи з
В. Антоновичем на чолі. Останні орієнтувалися на всі національно свідомі верстви, прагнули їх об’єднання.
Старицький на початковому етапі
свого громадівства явно тяжів до ідейної
лінії Драгоманова і бачив у ньому безсумнівного ідейного лідера всього українського руху. Збережені листи Старицького до Драгоманова означують навіть деяку
месійність постаті останнього в очах першого («Сообрази все сие, ответь и научи!
Да приезжай к нам поскорее, твое присутствие, право, необходимо, – ты оживишь
все и внесешь больше руху в нашу болотную отчаянно жизнь» [2, c. 434]; «Коли б
ти знав, наша надіє і сило, як нам за тобою журно та сумно, який розрух і мішанина без тебе!... Господи, що би я дав, щоб
тебе знов між своїми побачити і послухати твоє скриляюче слово!» [2, с. 436–437]
і под.). Між іншим, можна сказати, що
еволюція громадівської лінії Старицького практично повністю накладається на
еволюцію його взаємин із Драгомановим.
Чи навпаки. Отже, попервах Старицький
стояв на вельми активних, радикалізованих політичних позиціях, тенденція
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яких вела до соціалістичних ідей. Вельми
цікаву й доволі несподівану інформацію
щодо Старицького почерпуємо зі статті
І. Чорновола, котрий наводить приклади
взаємин громадівців-«політиків» з революційними народниками, російськими
й українськими поступовцями: «Той же
Ф. Вовк, Микола Ковалевський і Михайло Старицький разом із російськими
лібералами брали участь у спробі порозуміння земців із терористами групи
Осинського у Києві 1878 р.» [4, с. 146].
При всьому тому Старицький вів активну культурницьку діяльність, прагнув
ставити «на службу» громадським, політичним завданням власну оригінальну й
перекладну творчу роботу.
Відхід Старицького від радикальних
політичних ідей, зрештою, від Драгоманова, випадає на рубіж 70–80-х років,
і відбувався він під дією, треба думати,
цілого ряду факторів і особистісного, і
суспільного життя. Але першоосновою
були, мабуть, усе ж причини політичного
плану: Старицький явно розчарувався в
радикалізмі, у правильності, моральності
революційних перетворень. Щодо приятельських взаємин із Драгомановим,
то вони дедалі більше вихолоняли саме
з ініціативи останнього через доволі несподівані й образливі для Старицького
вчинки, серед яких і зверхньо-зневажлива відмова від присвяти «Сербських
народних дум і пісень» (див. лист Старицького від 26.ХІ.1876 р. [2, с. 442–443]),
і фактичне звинувачення Драгомановим
Старицького у плагіаті, коли І. Франко
виступив таким собі «третейським суддею», присвятивши проблемі частину
своєї статті-праці про Старицького і визнавши оригінальність обох віршів – і
Драгоманова, і Старицького [6, с. 244–
248]. Одначе ж, думається, ці конфліктні
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ситуації були тільки зовнішнім виявом
розходжень глибших, ідейних.
У 70-х роках умами багатьох громадівців-народолюбців заволоділи соціалістичні ідеї, котрі навіть зумовили появу
характеристичних термінів – «українофіли-соціалісти» чи «українофільський
соціалізм» [5, с. 13]. Один з активних
громадівців Павло Житецький згодом
писав про атмосферу 70-х: «…українці
в одній кишені носять писання батька
Тараса, а в другій – писання Маркса» [4,
с. 145]. Драгоманов виступав ідейним лідером такого напрямку. Старицький же
чи інтуїтивно, чи осмислено (швидше за
все, і те, й інше) побачив і відчув у пропагованих революційних ідеях не тільки
конкретну, реальну, але й потенційну
загрозу й утопічність, про що ми можемо цілком певно судити за ідеологічною повістиною «Зарница», написаною
Старицьким у середині 90-х років, коли
митець тільки додатково впевнився у
правильності своєї оцінки марксівських
ідей, із якими, зовсім очевидно, він був
неабияк знайомий. Вельми промовисті й
підзаголовки до «Зарницы»: «Рассказ из
невозвратного прошлого (Из эпохи 70-х
годов)». Полеміку головної героїні твору
Галі, дівчини передових поглядів, інтелігентки, з Васюком та його соратниками з
таємного марксистського гуртка можна
сприймати і як заочну «пост»-полеміку
Старицького із самим собою епохи «невозвратного прошлого», і з радикальними ідеями драгоманівців, і особливо з
ідеологією марксизму, котра в 90-х роках
тільки поширилася в Російській імперії.
Доволі принципово розмежувавшись
із громадівцями радикального крила,
Старицький ще активніше прилучається
до крила культурницького. Пишучи про
«культурників» і визначаючи їх ідеологію

№4 (61) 2016

Ukrainian Studies

Поліщук В. Кирило-мефодіївці, Михайло Драгоманов...

як ліберально-демократичну, сучасний
дослідник зазначає, що «вітчизняні ліберальні демократи (у т. ч. і Старицький
з рубежу 70–80-х років. – В. П.), які становили більшість «старих» українських
громад, дотримувалися аполітичного
культурництва, були послідовними прихильниками освіти селянських мас, прагнули засобами історії, художнього слова,
літературо- і мовознавства, мистецтва,
права, статистики та інших галузей науки і культури якомога повніше відтворити історичний досвід та пам’ять народу» [5, с. 16]. Тож видавнича діяльність
Старицького, його мовно-словникова і
фольклористична робота, особливо ж –
театральна справа й дуже активне відродження національної історії у драматичних і прозових творах, пропаганда в них
національно-державницьких ідей – то
якраз далеко не аполітичні справи, котрі
відповідним чином атестують світоглядні ідеали письменника.
Одним із ключових чинників, якщо
не найвизначальнішим, котрий впливав
на формування світоглядної системи
Старицького, був чинник релігійний.
На наше переконання, саме релігійність (фактор віри) як система духовних
(християнських, православних) принципів стала для Старицького основною
альтернативою (чи принаймні одною з
таких) до політичного радикалізму 70-х,
своєрідним універсальним «інструментом», за допомогою якого у творах і діяннях митця ставилися й осмислювалися проблеми не тільки світоглядного, але
й історіософського, морально-етичного,
соціального, побутового планів. Така
альтернатива була зовсім не випадковою
ні для нього самого, ні для його доби.
По-перше, сам письменник був глибоко й усвідомлено віруючою людиною і
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такими ж рисами прагнув наділяти образи більшості своїх героїв, передовсім
тих, кого він розташовував на «плюсовій» шкалі морально-етичних цінностей
(тут вельми показові та ж «Зарница»,
повісті «Розсудили», «Байстря», оповідання «Орися», ряд поетичних і драматичних творів). А по-друге, що не менш
важливо, неонародницька методологія,
до якої вельми швидко еволюціонував
Старицький від радикального народництва, ставила релігійний фактор у своїй системі цінностей на одне з чільних
місць, якщо не на перше.
Дуже важливою складовою світогляду Старицького є його слов’янофільство,
за семантикою якого можна визначити
цілий ряд світоглядних ознак не тільки
самого письменника, але й особливостей
усього «українського» слов’янофільства
другої половини ХІХ ст.
Ідеологічні аспекти слов’янофільства
ХІХ ст. українськими дослідниками доволі глибоко й різнобічно осмислені, у т.ч. і
в роки «вільного думання». Простежено
еволюцію слов’янофільських ідей в Україні, аргументовано відзначено принципові відмінності слов’янофільства українського від слов’янофільства російського,
а також те, що «через слов’янофільський
дискурс (у його місцевій редакції) (тут,
очевидно, передовсім маються на увазі
«слов’янофільські» пункти «Книги буття українського народу» М. Костомарова та інтерпретація цих ідей у поезіях
Т. Шевченка. – В. П.) ранні українські
націоналісти осягали максимум можливого за тих умов, беручи до уваги горизонт сподівань тогочасного українського
(себто в сутності своїй ще цілком малоросійського) суспільства. І водночас –
вони суттєво цей горизонт розширювали і зміцнювали... Завдяки зусиллям
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кирило-мефодіївців було витворено дискурс модерного українського націоналізму і фактично закладено підвалини новочасної української нації» [7, с. 90].
Ідеї слов’янофільства захопили Старицького у «київські» студентські роки,
коли настали «життьові святки» 60-х і
певним чином притлумилася гострота
почуттів від розгрому кирило-мефодіївців. Якраз у той час усвідомлено сприймає
Старицький ідею окремішності українського народу серед інших слов’янських.
Згадуючи бурхливе студентське зібрання, він зазначає: «На этой сходке решено
было единогласно, что малорусский народ составляет особую национальность,
богатую всеми данными для культурного
развития и участия полным голосом в
славянском концерте...» [2, с. 409–410].
Звернемо увагу на акцентацію саме культурного розвитку, а також на дружнє
ставлення до «передовых братьев великороссов», про що ішлося далі. Ідея
окремішності (автономізму) розумілася
Старицьким у доволі м’якому варіанті і,
як для тих умов, відносно реалістично,
без загостреної політизації. Схоже, таку
ж позицію обстоював Старицький і пізніше, в 70-х і на початку 80-х. Скажімо, у
кінці 1872 р. він пише Драгоманову про
намір видавати газету, яка «должна стать
в дружеские отношения с московскими
славянофилами и, преследуя широкие
идеи единения и примирения славян,
заняться исключительно местными интересами края и исследованием и изображением его жизни» [2, с. 434]. Можна сказати, що бачення «слов’янського
питання» Старицьким близько стояло
до бачення шевченківського [8, с. 58–59],
до ідеї «нерозділимості і незмісимості»
слов’ян, викладеної у костомаровській
«Книзі буття...».
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Продовжуючи ж міркування про
сло
в’янофільство Старицького, звертаємо увагу ще на деякі його нюанси у
письменника. Сучасні політологи, аналізуючи слов’янофільство українське і
російське, знаходять у ньому концептуальні відмінності в цілому ряді аспектів
і відзначають, зокрема, «європейськість»
українського слов’янофільства. «Та чи не
найсуттєвішою відмінністю між російською й українською формами слов’яно
фільства, – зауважує М. Рябчук, – була
притаманна їм візія Майбутнього – створена, великою мірою, як інверсія ідеалізованого минулого... На відміну від росіян,
українці відшукували й виділяли в своїй
допетровській історії, по суті, модерні
західноєвропейські ідеї, утверджені згодом Просвітництвом і Французькою революцією» [7, с. 86]. Фактично в цьому ж
дусі висловлюється і С. Світленко, який
пише, що «український панславізм, на
відміну від московського, мав, за словами М. П. Драгоманова, «багато європейства», тобто, напевно, демократизму. Це
зрозуміло, адже українські слов’янофіли
були спадкоємцями вільнолюбної козацької традиції» [9, с. 38]. До світогляду і творчої практики Старицького цитоване стосується найбезпосередніше.
По-перше, письменник, особливо у прозових і драматичних творах, нерідко моделює ситуацію за принципом «от колись
було...», а це «колись», як правило, стосується козацької доби і вольниці. Подруге, що в цьому випадку дуже важливо,
в усій творчості митець послідовно обстоює ідею козакофільства, котра в нього
набирає виразних історіософських рис.
По-третє, одною з ідейних домінант у
творах Старицького історичної тематики
є ідея свободи, причому не тільки націо
нальної, державної, але й особистісної,
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неоромантичної у своїй суті. По-четверте,
нарешті, «європейськість» слов’янофіль
ства Старицького мотивувалася й тим,
що воно – слов’янофільство («українське слов’янофільство») – формувалося
у письменника і під безпосереднім впливом західноєвропейської літератури, філософської й історичної думки. Маємо
мемуарні відомості самого Старицького
про захоплення передовсім французькою літературою, на якій він разом із
М. Лисенком виростав.
Ще один нюанс слов’янофільства Старицького – релігійний фактор у ньому.
Сучасні політологи відзначають, посилаючись на міркування М. Драгоманова,
що деякими рисами українське слов’яно
фільство «мало багато подібного до московського». І подібність ця – у Христовій
вірі і Святому Письмі. «Вказані чинники,
на думку того ж громадського діяча (тобто Драгоманова. – В. П.), – пише С. Світленко, – шкідливо впливали не тільки на
раннє українолюбство, а й пізніше, часів
«Основы». «Святе письмо» відволікало
українських народовців від політичної
боротьби» [9, с. 38]. Знову ж, це твердження прямо стосується Старицького. Вище вже писалося, що релігійність
(фактор віри) стала у письменника одною
з основних альтернатив політичному радикалізмові 70-х років. І якщо Драгоманов сприймав релігійність як перешкоду політичній боротьбі, Старицький, у
світоглядному плані розійшовшись із
Драгомановим, ту ж релігійність мав за
альтернативу, за основний чинник улагодження не тільки політичних, але й соціальних та морально-етичних проблем.
Тож маємо констатувати, що сло
в’янофільський аспект світогляду Старицького загалом був патріотичним,
українофільським, і його семантика, як

Українознавство

мовилося, була близькою до Шевченкового слов’янофільства. І щодо релігійного чинника теж. Назагал можемо висновувати, що ключові світоглядні риси
Михайла Старицького формувалися під
помітним впливом кирило-мефодіївців,
М. Драгоманова, тодішніх суспільно-політичних умов. Водночас мусимо ствердити, що Старицький не був бездумним
виконавцем різних суспільних віянь
свого часу, а мав власні світоглядні позиції, якими керувався та багато з яких
успішно реалізував у своїх художніх
творах.
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доктор історичних наук,
професор, член-кореспондент НАН України,
провідний науковий співробітник відділу української етнології НДІУ

Михайло Грушевський (17.09.1866 –
25.10.1934) був не лише відомим державним діячем, науковцем і громадянином,
але й став знаковим феноменом для
України й українців у найбільш переломні часи їх цивілізаційного існування, а саме в кінці ХІХ – першій половині
ХХ ст.
Михайло Сергійович народився в
м. Холмі (сучасна Польща). В 1890 р. закінчив історико-філологічний факультет Університету Святого Володимира
(м. Київ). На формування політичних і
наукових поглядів М. Грушевського великий вплив справила історична концепція його вчителя В. Антоновича. У
1894 р. захистив магістерську дисертацію
«Барське староство» і за рекомендацією
В. Антоновича очолив кафедру всесвітньої історії Львівського університету, де
читав курс історії України. З 1897 р. – голова Наукового товариства імені Шевченка, редактор «Записок» Товариства.
На початку громадсько-політичної діяльності М. Грушевський – активний
член Київської громади. В 1899 р. – один
із організаторів національно-демократичної партії в Галичині. У 1908 р., після
переїзду в Київ, увійшов до керівництва
Товариства українських поступовців.
У роки Першої світової війни його
праці видавалися «Союзом визволення
України», створеним у Відні. Наприкінці 1914 р. був заарештований царською
владою і висланий до Симбірська. В
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березні 1917 р. вступив до Української
партії соціалістів-революціонерів і очолив Українську Центральну Раду. На початку 1919 р. емігрував до Австрії, створив у Відні Український соціологічний
інститут.
У своїй автобіографії М. Грушевський так описав цей важливий період
у своєму житті: «Революція визволила Гр-го з сього заслання і перервала
сі заняття. Вибраний головою Української Центральної Ради при її організації й викликаний її телєграмами Київа,
Гр. приїхав у березні, потерпівши в дорозі нещастя: вагон, в котрім він їхав,
згорів в дорозі, і в нім значна частина
рукописей і книг. Ще більше подібне
нещастя спіткало його рік пізніш, коли
фамільний дім Гр-х був спалений підчас
обстрілу Київа, і в нім згоріли всі рукописи, цінні колєкції укр. мистецтва та
бібліотека. Чотирнадцять місяців існування Укр. Центральної Ради (березень
1917 – квітень 1918), котрого Гр. був весь
час головою, наповнили його час, перед
усім політичною роботою, але поруч
того він писав і на біжучі політичні питання, друкуючи статті (спочатку в час.
«Нова Рада», потім в «Народній Волі») і
окремі брошюри… Після гетьманського перевороту Гр. жив у Київі інкогніто,
зчаста міняючи місце прожитку і шукаючи спочинку від тяжких переживань в
літературно-науковій праці… З упадком
гетьманщини брав участь в засіданнях
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Наук. товариства, де тоді дебатувалось
питання про реорганізацію академії, був
вибраний також членом Трудового конгресу. З початком лютого 1919 р. виїхав
до Камінця, де редактував якийсь час газету «Голос Поділля» і займався роботою
над укр. підручниками (Історія України
для трудової школи). З кінцем березня
через Галичину виїхав за кордон, в делегації від партії укр. соц. революц. на конференцію ІІ Інтернаціонал, і взяв участь
в люцернській конференції… В осени
того ж 1919 р. виступив з проєктом організації «Українського Соціологічного
Інституту» і одержавши деякі кошти для
цього занявся цією організацією. Жив
у Празі, Берліні, Відні, Женеві, Парижі…» [5, с. 55–56].
У 1924 р. М. Грушевський повернувся
до СРСР для наукової роботи. У 1924 р.
був обраний академіком АН УРСР, керував секцією історії України Історичного
відділу АН, редагував журнал «Україна»
та інші видання. В 1929 р. був обраний
академіком АН СРСР. З 1930 р. працював у Москві. Помер у санаторії в Кисловодську, похований у Києві.
Наукові зацікавлення Михайла Сергійовича охоплюють всі українські етнічні землі від найдавніших часів до початку
ХХ ст., притому що українознавча тематика була провідною і найважливішою
у його дослідженнях. Так, ще у 1907 р. у
статті «Справа українських катедр і наші
наукові потреби» М. Грушевський писав, що «наукове українознавство – то
значить ріжні галузи науки, присвячені
досліду і пізнанню українського народу і
його території в сучасності і минувшости…» [7, c. 188–189].
У своїх публіцистичних статтях у
1917–1918 рр., таких як «Якої ми хочемо автономії і федерації», «Хто такі

Українознавство

українці і чого вони хочуть», «На переломі», «Українська самостійність і її історична необхідність», М. Грушевський
обґрунтував стратегію і тактику досягнення державної незалежності України.
Він був одним з ідеологів мобілізації
українства на початку ХХ ст. У зв’язку з
цим вважав за необхідне проаналізувати
минуле українського громадського руху
та врахувати досягнення попередників
на цій важкій ниві українського державотворення.
Михайло Сергійович дуже добре
оцінив діяльність і здобутки КирилоМефодіївського товариства, головним
завданням якого було добиватися самостійності для України. Зокрема, М. Грушевський наголошував: «Завданнєм сього братства ставили поширюваннє гадки
про потребу загальної свободи і рівності. Вважали своїм обов’язком доходити,
щоб у Росії по всіх слов’янських сторонах не було рабства, анї ніякої неволї чи
пониження низших верств, щоб були всї
рівні, не було ніяких станів (сословій),
з більшими і меншими правдами; щоб
була свобода мисли, совісти і слова, щоб
не приневолювано до ніякої віри, і освіту поширено у всїм народї; правлїннє
мало бути народнє, з виборним головою;
кожний слов’янський народ мав творити
осібну республіку, а спільними справами
мав завідувати спільний слов’янський
собор, куди мали вислати всї слов’янські
народи своїх депутатів» [4, c. 492].
М. Грушевський вперше в українській історіографії створив зведену працю з історії України до середини ХVII ст.
Його головні історичні праці: «Історія
України-Руси» (т. 1–10 в 13 кн. – К. –
Львів, 1898–1936), доведена до 1658; «Нарис історії українського народу» (СПб.,
1904); «Ілюстрована історія України»
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(К. – Львів, 1911); «Початки громадянства» (Прага, 1921); «Історія української
літератури» (т. 1–5. – К. – Львів, 1923–
27). Публіцистичні статті Грушевського зібрані в збірниках «З біжучої хвилі»
(К., 1906); «Визволення Росії та українське питання» (СПб., 1907). М. Грушевський – один із редакторів багатотомного
видання документів «Жерела до історії
України-Руси». В «Історії України-Руси»
вчений не лише узагальнив наслідки
досліджень попередників, а й використав найновіші дані археології, етнографії, філології, опублікував великий документальний матеріал, виявлений в
архівах Росії, Швеції, Польщі та інших
країн (у т. ч. з історії козацтва, визвольної боротьби українського народу проти польсько-шляхетського гноблення).
М. Грушевський був переконаний, що
соціальний прогрес однаковою мірою
визначається біологічними, економічними і психологічними факторами, але
особливо він наголошував на важливості етнічних чинників. Вчений вважав
національну проблему головною в історичному розвитку людства загалом і
українства зокрема.
Зародження і формування українського народу він відносив не до ХIV–
XV ст., а до IV–V ст. і стверджував, що
Київська Русь належить тільки історії
України і не була спільною колискою
українського, російського, білоруського народів. М. Грушевський, всупереч російській історіографії, не визнав
східнослов’янської єдності і єдиної
східнослов’янської мови, якої «ніколи не
існувало» [3, с. 4].
Зокрема, М. Грушевський наголошував: «Взагалі історія державних організацій грає все ще забагато ролі в представленні «русскої історії», чи історії
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східного Слов’янства. В теорії признається давно, що головна вага повинна
бути перенесена з історії держави на історію народу, суспільності. Політичне,
державне життя, розуміється, чинник
важливий, але поруч нього існують інші
чинники – економічний, культурний, що
мають часом менше, часом більше значення від політичного, але в кожнім разі
не повинні лишатися в тіні поза ним. З
руських чи східно-слов’янських племен
держава найбільше значення мала, найтісніше пов’язана була з життям народу
у народності великоруської (хоч і тут
по за межами національної, Володимиро-Московської держави бачимо таки
сильні явища, як вічеве життя новгородське-псковське). Українсько-руська
народність ряд століть живе без національної держави, під впливами різних
державних організацій – сі впливи на її
національне життя повинні бути визначені, але політичний фактор сходить в її
історії в сих бездержавних століттях на
підрядну роль попри факторах економічних, культурних, національних» [6,
с. 11].
У своїй схемі М. Грушевський вибудовує періодизацію українського історичного процесу й створює відповідну
історичну термінологію. Спочатку рання історія, або передісторія, потім період
Київської держави, далі – Галицько-Волинський період ХІІ–ХІV ст., що переходить у Литовсько-Руський ХIV–XVI ст.,
потім прийнято говорити про Україну
під Польщею, про козаччину, Україну
і Москву та національне відродження
ХІХ–ХХ ст. [8, с. 23].
Основними творцями Києво-Руської
держави він вважав південну групу східних слов’ян – предків українського народу, на землях яких вона була створена.
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Північно-східні землі Київської Русі, де
жили предки росіян, М. Грушевський
розглядав як провінції, подібні до Дакії
або Галлії, що були у складі Римської імперії [1, с. 288].
Саме тому видатний український історик наголошував: «Від часів
слов’янського розселення історія українсько-руської території стає історією
українсько-руського народу» [3, с. 4].
Підсумовуючи, перефразуємо справедливий вислів М. Грушевського, що
не було «общеруської народності» – немає «общеруської історії». Тож кожен із
східнослов’янських народів має свої глибокі додержавні витоки і право лише на
частину східнослов’янської спадщини
і на ту частину східнослов’янських земель, корінних або освоєних у процесі
розселення, де жили його безпосередні
предки. А жили вони в різних географічних межах, у різних економічно-політичних нішах, у різному етнографічному
середовищі [2, с. 56].
Отже, М. Грушевський відіграв визначну роль у становленні як української
історії, історіографії, джерелознавства,
археографії, археології, так і україно
знавства.

Українознавство
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БРАТСТВО ТАРАСІВЦІВ
В ПОЛІТИЧНІЙ МОБІЛІЗАЦІЇ УКРАЇНСТВА
Богдан ГАЛАЙКО
кандидат історичних наук,
директор НДІУ

Упродовж XIX ст. поневолені народи Центрально-Східної Європи продов
жують боротьбу за національне визволення, триває процес їх перетворення
у модерні нації. За відносно короткий
час виникає і розвивається до масового
масштабу нова форма колективної ідентичності – національна свідомість [1,
с. 15]. Відбувається політизація національних рухів, тобто підпорядкування їх
політичним цілям з відповідною перебудовою організаційних форм, ідеології та
практичної діяльності. На перший план
виходять політичні вимоги, насамперед
право власної державності. Особливий
радикалізм спостерігається серед молодого покоління.
Схожі тенденції відбуваються й на
українських землях. Українці, розділені кордонами та поневолені імперіями (Російською та Австро-Угорською),
переживають етап національного відродження, серед провідних верств увиразнюється самоусвідомлення, відчуття
єдності народу, а загалом виявляються
ознаки формування модерної європейської нації. Ширший загал суспільства
прагне вивчати і плекати власну історію, культуру, традиції. Дослідники
вважають, що український рух цілком
вписується в запропоновану чеським
істориком і політологом М. Грохом модернізаційну схему національних рухів «молодих» європейських народів:
1) «відкриття» історії, мови й народної
культури маленькою групою вчених;
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2) фаза національної агітації патріотів
із метою поширення національної самосвідомості на всі верстви суспільства;
3) масовий національний рух і створення власної держави [22, с. 76].
Безперечно, на формування модерного українства впливали попередники.
Фундамент ідейно-філософських та соціальних засад мобілізації української
спільноти у першій половині ХІХ ст.
заклав Тарас Шевченко. Діяльність Кирило-Методіївського братства стала
значним кроком у розвитку ідей федералізму. Сама ж ідея федерації уявлялася
як засіб забезпечення історичних прав
українського народу [22, c. 77]. Обґрунтування європейської спадковості та
української самобутності викладено на
сторінках «Книги буття українського народу» – програмного документа кирилометодіївців.
Наддніпрянці та галичани активно
контактують між собою. Користуючись
пом’якшенням режиму в Галичині, тут
друкують та передають на Наддніпрянщину нелегальну літературу. Натомість
у Галичину переїжджають на роботу
чи стажування українці з Наддніпрянщини [17, с. 589]. Скажімо, молодий історик, магістр Київського університету
Михайло Грушевський у 1894 р. переїздить до Галичини на роботу завідувачем
катедри Львівського університету [4].
Важливо наголосити і на тих умовах, у яких перебували українці наприкінці XIX ст. У 1881 р. відбувається
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пом’якшення курсу царської влади у питанні використання української мови,
яке жорстко регламентувалося Валуєвським циркуляром (1863) та Емським
указом (1876). У другій половині XIX ст.
в Україні починають поширюватися загальноросійські революційні настрої,
зокрема, різні течії народництва. Українське громадсько-культурне життя на
Наддніпрянщині репрезентують члени
Старої громади, т.зв. «українофіли». Користуючись пом’якшенням з боку царського режиму щодо українського питання, вони активізують просвітницьку
роботу, розширюють проблематику нау
кової діяльності. Своєрідним індикатором пожвавлення суспільного та культурного життя стає український театр.
Радикальнішу позицію починає займати
українська студентська молодь. Домінуюче у 1860 – 70-х рр. серед української
еліти українофільство та культурнопросвітницька діяльність не задовольняли нове покоління. Молоді українці
шукають інших підходів, у них виникає
потреба відійти від «драгоманівства» та
українофільства, які вже їх не задовольняли [13, с. 36]. Українська національна
інтелектуальна еліта зосереджується довкола поширення загального для всієї
спільноти поняття «українець».
Попри популярні серед молоді ідеї
соціалізму, мрії про всесвітнє братерство пролетаріату, виникає організація, яка в умовах імперського тиску у
Наддніпрянській Україні поставила на
перший план питання українського патріотизму, державності та соборності.
Ця структура – «Братство тарасівців».
Значення цього об’єднання все ще недооцінене. Протягом тривалого часу
ця тема замовчувалася. Разом з тим те
число членів братства, згодом відомих
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громадсько-політичних, культурницьких, мистецьких діячів, свідчить про
суспільно-політичну зрілість, інтелектуальну цілісність та обґрунтованість ідей
братства. Чимало питань, які порушувалися тарасівцями, є актуальними й нині
через неподолані проблеми колоніального статусу України.
Переламний характер зміни орієнтирів завважили сучасники: «…Українофільство показало нам і цілому світові,
що існує і нидіє якийсь зневолений, зрабований нарід, що зветься Українцями;
воно поставило нашу ідею на науковий
міцний ґрунт; воно стало підвалиною
сучасних українців. В сім його історична заслуга…» [16, с. 22]. «Ми відкинули
назву «українофіли», а звемось просто
українці, бо ми такими єсьмо, окрім
всякого «фільства», – так пояснювала у
листі до Михайла Драгоманова у 1891 р.
Леся Українка зміни, що відбувалися
у свідомості її ровесників [23]. Своїми
молодечими переживаннями того часу
ділиться Володимир Самійленко: «… Не
маючи змоги запалити ясне світло, дбали про те, щоб хоч каганчик блідий дене-де блимав у тій темряві… Не маючи
змоги і не наважуючись вести темний і
ще цілком несвідомий український народ на боротьбу за свою волю, старалися, щоб хоч не забувалася в народі його
національна індивідуальність та щоб
збереглась і поважалась його мова, той
ключ од в’язниці поневоленого народу» [17, с. 596].
Ще активніше радикалізація ідей національного руху відбувається в Галичині, де були значно ширші можливості для
політичної діяльності. Русини-українці
підавстрійської України переходять до
партійної діяльності. Зокрема, у Львові
у 1890 р. створюється перша українська
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політична структура – Русько-українська радикальна партія. Серед її чільних
діячів – Іван Франко, Михайло Павлик,
Юліан Бачинський та інші [12].
Формування й становлення молодого покоління національних діячів відбувалося передовсім в університетському
середовищі викладачів і студентів, насамперед Харкова та Києва. У Харкові до
числа активних українських діячів того
часу належали: Павло Ковалевський,
Олександр Русов, Софія Русова, Дмитро Багалій, Христя Алчевська [17, с. 99].
Чільними представниками української
інтелігенції Києва були Володимир Антонович, Павло Житецький, Микола Лисенко, Олена Пчілка та інші [17].
У створенні Братства тарасівців чималу роль відіграв Олександр Русов. Він
як земський статист залучає до роботи з
опису нерухомого майна на Слобожанщині студентів з Харкова. Серед них –
студент медичного факультету Харківського університету Іван Липа, студент
Харківського технологічного інституту
Михайло Базькевич, студент ветеринарного інституту Микола Байздренко.
Згодом до них долучився й випускник
природничого факультету Київського
університету св. Володимира Віталій Боровик (на той час дрібний урядовець).
Працюючи над збиранням статистичних
матеріалів, вони глибше пізнають життя
простих українців, їх побут, звичаї, настрої, мову. Четверо юнаків вирішують
поїхати до Канева, на могилу Т. Шевченка [10, с. 67–68].
Власне на могилі Кобзаря молоді
українці присягнули «бути вірними заповітам Шевченка та Україні» [13, с. 37].
Ось як про перебування в Каневі згадує Іван Липа: «Через увесь день чулася
якась невидима присутність між нами
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великого ґенія... наші душі тоді були повні-повнісінькі любові, надії... Ми неначе на Великдень, цілувалися як діти...
Велика й незабутня могила міцно чарівно з’єднала нас любов’ю. Дух же Тарасів
був між нами німим і невідомим свідком
нашої присяги, що ніхто з нас не схибне в бік, не покине своєї матері України…» [19, с. 94]. Юнаки заприсяглися
«віддати все життя на добро Україні».
«Тут то й ухвалили ми заснувати таємне політичне товариство і на честь поета й того місця, де ся думка виникла у
нас, назвали його «Братерство Тарасівців» [10, с. 69].
Дослідниця Зінаїда Тарахан-Береза
на основі особистих записів Івана Липи
зазначає, що ця подія відбулася на Зелені
свята (Трійцю), які у 1891 р. припали на
8 (20) червня [20, с. 194.].
Повернувшись додому, засновники
гуртують довкола себе однодумців, насамперед із студентського середовища.
До тарасівців у Харкові увійшли: Іван
Липа, Микола Яценко, Олександр Кривко, Дмитро Дробиш, Олександр Столбин, Олександр Бурлюк, Іван Зозуля,
Михайло Базькевич [10, с. 68.].
За спогадами І. Липи, до Києва ідеї
Братства тарасівців привіз В. Боровик [10, с. 71]. До нього долучаються
Євген Тимченко, Володимир Самійленко, Мусій Кононенко, якого, за деякими
даними, спочатку обирають координатором осередку [6, с. 211.]. Згодом приєдналися й брати Микола та Гаврило
Міхновські, Олександр та Євген Черняхівські, Володимир Шемет [15, c. 9]. Слід
відзначити таємність товариства, суворий добір членства та певну конспірацію
діяльності. Діючи як таємна організація,
тарасівці зуміли об’єднати навколо себе
гурток молоді на засадах необхідності
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широкої праці задля національного відродження України.
Улітку 1892 р. І. Липа побував у
с. Олексіївці Катеринославської губернії
(сучасна Луганська обл.), де залучив до
організації Бориса Грінченка [11, с. 29].
Невдовзі до товариства увійшли такі відомі особи, як Михайло Коцюбинський,
його дружина Віра Устимівна Дейша,
Микола Вороний та ін. [8, с. 74–75].
Осередки Братства творяться й у інших містах: Полтаві (Д. Дробиш), Одесі
(Д. Сигаревич, А. Ждаха та В. Климович), Чернігові (М. Коцюбинський) [10,
c. 71], згодом – у Катеринославі, Сумах,
Ічні, Лубнах [18, с. 99–100].
Щодо керівництва організації думки дослідників розходяться. С. Наумов
зазначає, що одноосібного керівника структури не було [13, c. 39], натомість існувало певне ядро з авторитетних братчиків, які очолювали невеликі
гуртки та певні підгрупи [15, c. 9]. Водночас, за деякими даними, впродовж
1893–1897 рр. головою Братства тарасівців був Євген Тимченко [8, c. 74], за іншою інформацією, керівником спочатку
був В. Боровик, згодом М. Кононенко
і М. Міхновський [13, c. 39]. Загалом,
на сьогодні встановлено 49 осіб-членів
Братства тарасівців, а сумарна кількість
учасників, на думку дослідників, коливалась у межах сотні [13, c. 40]. Деякі братчики походили з одного села, наприклад,
М. Кононенко та М. Міхновський – з
с. Турівки Прилуцького повіту на Чернігівщині [7, c. 179].
Перші програмні пункти Товариства були написані у містечку Глинську
поблизу Ромнів на Слобожанщині ще
у 1891 р. На згадку про цю подію 20 вересня 2014 р. там відкрито пам’ятну дошку [1].
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Узагальнені програмові засади було
викладено у рефераті, виголошеному
Іваном Липою навесні 1893 р. на Шевченкові роковини, а згодом того ж року
опубліковано в галицькому часописі
«Правда» під назвою «Profession de foi1
молодих українців». Програмові пункти
тарасівців можемо спостерігати і в інших працях, серед них зокрема «Листи з
України Наддніпрянської» Б. Грінченка,
казці-алегорії «Хо» М. Коцюбинського, яку він присвятив В. Боровикові [8,
c. 76].
Слід зазначити, що у зв’язку із цензурою, таємним характером діяльності товариства, переслідуваннями імперськими режимами опублікований текст не
передає всієї суті програми. Зрозуміло,
що реферат був більш загальним, полемічним, емоційним – з огляду аудиторії
та обставин. Очевидно, з тактичних міркувань деякі моменти у ньому згладжено. Водночас у «Profession de foi…» чітко
простежуються напрямні платформи тарасівців.
У публікації читаємо: «Ми… повин
ні бути націоналами, бо того вимагає
моральне почуття наше…» … «…повин
ні єсьмо бути консеквентними у всьому
Українцями…» [16, c. 20, 23]. Тобто наголошувалося на тому, що українці мають бути послідовними патріотами, патріотами дії, націоналістами.
У документі чітко сформульовано
ідею української самостійності: «Ми повинні віддати усі свої сили на те, щоб визволити свою націю з того гніту, в якому
вона зараз перебуває і дати задля користі
людскості ще одну вільну духом одиницю» [16, c. 20]. «Наука й життя Вкраїнського народу доводять нам, що Україна
була, єсть і буде завсіди окремою нацією,
1

У перекладі з французької – символ віри.
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і як кожна нація, так і вона потрібує національної волі для своєї праці й поступу…» [16, c. 20].
Окрему увагу було приділено питанню соборності українських земель
та єдності української нації: «Для нас
свідомих Українців єсть один українсько-руський народ. Україна Австрійська і Україна Російська однак нам рідні, і жадні географічні межі не можуть
роз’єднати одного народу…» [16, c. 23].
Наголошувалося на важливості мовного чинника: «…кожен з нас, свідомих
Українців має промовляти в родині, в
товаристві і взагалі скрізь, де його зрозуміють, по вкраїнському…» [16, c. 24].
«Виховуючи свої діти, кожен свідомий
Українець повинен вживати вкраїнської
мови, яко мови викладової з початку
вчення, а як дитина піде до офіціяльної
школи, вчити її вкраїнської мови, історії,
літератури дома окремо, щоб діти наші
були вже стихійними Українцями» [16,
c. 24].
Подібні думки спостерігаємо й у казці-алегорії «Хо» М. Коцюбинського: «Та
тим то й ба, що тоді ідея набирає вартості, коли поростає тілом, переводиться в
життя… Будьмо передусім скрізь українцями – чи то в своїй хаті, чи в чужій, чи
то в свому краї, чи на чужині. Хай мова
наша не буде мовою, якою звертаються
лиш до челяді… Хай вона бринить і розгортається в нашій родині, у наших зносинах товариських, громадських, у літературі – скрізь, де нам не заціплено… Не
попускаймо собі навіть у дрібничках…
Будьмо консеквентними, не відділяймо
слова від діла… Не жахаймось, що діло
те таке велике, таке важке… Робім, що
можемо» [9, c. 188].
Тарасівці вбачали завданням своєї
поточної роботи й творення української
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національної самосвідомості, ідентичності: «… ми дбаємо про те, щоб піднести й розворушити на Вкраїні націо
нального духа, відживити і виробити
серед інтелігенції й народу національні
почування вкраїнські…» [16, c. 24].
Порушувалася братчиками й соціально-економічна тематика: «В справах
соціально-економічних працюватимемо
в дусі такого ладу, в якому немає місця
ні панови, ні мужикові, ні визискувачеві, ні визискуваному, а є місце ціловкраїнській національній родині, що складається з рівних поміж себе правом…
національно свідомих братів працівників» [16, c. 25].
У Києві місцем зустрічей братчиків
слугувало помешкання Олександра Кониського, чільного діяча Київської громади, письменника, дослідника Т. Шевченка. Тут часто збиралася українська
молодь – В. Самійленко, І. Стешенко,
Є. Тимченко, М. Міхновський [7, c. 119].
М. Кононенко писав: «… молода українська громада, що звалася тарасівці,
почала демонстративно висміювати
старих громадівців за їх російщину…
Київська стара громада не говорила поукраїнськи, а тарасівці говорили тільки
по-українськи… До появи тарасівців
Стара громада була замкнена сама в собі,
вимирала і не давала ніяких паростків…
деяких тарасівців запросила вступити в
члени Старої громади, але тарасівці рішуче відмовились» [7, c. 147].
Тарасівці цікавилися і вивчали досвід національно-визвольної боротьби
інших народів. До прикладу, відгуком на
повстання кубинського народу проти іспанських колонізаторів у 1890-их роках
була поема Бориса Грінченка «Матільда Аграманте» [5, c. 96–100]. Можемо
стверджувати й про вивчення діяльності
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та наслідування тарасівцями «молодих»
національних рухів Європи ХІХ ст. [18].
У колі братчиків формувалося наступне покоління українців, серед яких,
наприклад, був молодий Іван Стешенко
(згодом член Центральної Ради, Генеральний секретар освіти. – Б. Г.), в родинному обійсті якого часто перебували
тарасівці [10, c. 70].
Загальні напрямки діяльності організації можемо окреслити у наступному:
це передовсім національне просвітництво – в найширшому значенні, а саме:
підтримка та поширення української
освіти, розвиток національної культури
(особливо мови), виконання заповітів
Шевченка (відзначення роковин Кобзаря, інших пам’ятних та історичних дат),
бібліотечна і книговидавнича справа
(розповсюдження книг, зокрема й заборонених цензурою), виховання нового
покоління, насамперед власних дітей, в
українських національних традиціях),
консеквентність (у сучасному розумінні – націоналізм).
Відповіддю царської влади на програму Братства й початки діяльності
стали репресії. Вже 1 травня 1893 р. відбуваються арешти у Харкові. Вони були
пов’язані із вистеженням царською жандармерією передачі з Галичини пакунка
з нелегальною літературою, який передавала дружина Івана Франка – Ольга
Хоружинська [14, c. 60].
Через стійкість затриманих поліція
не розкрила всієї мережі організації і
після 1893 р. її гуртки діяли в інших містах до кінця 1890-х років. Власне, у цей
час на перший план активної діяльності
виходить київський осередок братчиків.
Можемо констатувати, що Братство тарасівців – це перша виразно
політична українська організація на
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Наддніпрянщині. Тарасівці вперше поставили перед собою мету – відродження української державності. Вони чітко
озвучили ідею соборності українських
земель, підкреслюючи єдність українського народу незалежно від державних кордонів. Братчики усвідомлювали
необхідність певного періоду плекання
національної свідомості загальної маси
населення, вдавалися до політичної пропаганди, розуміли важливість проведення культурно-освітньої роботи [15,
c. 16–18].
Оцінку тогочасного українського
руху у звіті подає австрійський консул
у Києві: «…малоруський національний
рух розвивається… національна свідомість збільшується, знання власної історії росте все ширше та глибше і скріплює
індивідуалізм… Малоруська молодь, що
служить справжньому малоруському
патріотизмові, досить обережна й тримається якнайдалі від соціалістичних
інтриг, щоб не пошкодити своїй справі» [15, c. 20].
Від тарасівців та ідей товариства беруть свої початки практично всі українські політичні партії у ХХ ст. Так, програмові ідеї тарасівців у майбутньому
запозичили чи продовжували: Загальна
українська безпартійна демократична
організація (1897), Українська демократична партія (1904), Українська радикальна партія (1904), Українська радикально-демократична партія (1905),
Товариство українських поступовців
(1908) [21].
Тарасівці у недалекому майбутньому стали активними діячами кількох
українських партій та організацій з різним ідейним спрямуванням. Так, одним із чільних ідеологів націоналізму
став М. Міхновський, представником
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консервативної течії був В. Шемет, лібералізм представляв Є. Тимченко, М. Коцюбинський став членом соціал-демократичної партії [14, c. 57].
Безперечно, варто підкреслити, що
саме тарасівці заклали стрижень ідеології українського націоналізму [21, с. 336].
Справу батька, Івана Липи, продовжив
син – Юрій, який став одним із діячів та
теоретиків націоналістичного руху, згодом був лікарем в Українській повстанській армії [15, с. 17].
Тарасівці наголошували на ідеях самостійності, державності як центрових
в українській справі. Іван Липа писав:
«… іншої України, як самостійної, тарасівці собі й не уявляли…» [10, с. 69].
Володимир Самійленко зазначав: «Гурток цей (тарасівців) мав цілком самостійницький характер, мав завдання
ставити українське питання на всю його
височінь і ширину, щоб наблизити відродження України, культурне й політичне» [17, c. 592]. Вплив ідей тарасівців був
помітним в роки Української національної революції (1917–1921) – в тогочасних
політичних дискусіях вони послідовно
обстоювали ідею незалежної Української держави [22].
Феномен тарасівців є важливим чинником у становленні українського державництва, вони перші поставили вимогу створення української самостійної
держави, власної національної армії [3].
Справедливо буде сказати, що тарасівці стали першими державниками в час,
коли держави ще не було.
Братство тарасівців витворило той
спільний націозахисний знаменник
української політичної думки, на який
у своєму світогляді та практичній діяльності спиралися всі українські самостійницькі групи та партії. Присвята свого
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життя Україні та маніфестація національної єдності українців були закріплені клятвою на могилі Тараса Шевченка.
Важливим є те, що Постановою
Верховної Ради України від 2 лютого
2016 року № 971-VIII «Про відзначення
пам’ятних дат і ювілеїв у 2016 році» 125-а
річниця створення Братства тарасівців
включена до пам’ятних дат, які відзначалися на державному рівні.
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ПРИЗНАЧЕННЯ ТРЕТЬОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ
В ОБҐРУНТУВАННІ МИКОЛИ МІХНОВСЬКОГО
Олег ГРИНІВ
доктор філософських наук, професор,
професор кафедри гуманітарних дисциплін
Львівського державного університету фізичної культури

На основі аналізу світового розвитку
на межі ХІХ–ХХ ст. ідеолог українського революційного націоналізму Микола
Міхновський (1873–1924 рр.) доходить
висновку, що його суть можна сформулювати як «боротьба націй». Для нашої
нації йдеться про «п’ятий акт драми»
після тривалого антракту, зумовленого Переяславською угодою 1654 року,
«коли українська республіка злучилася
з московською монархією політичною
унією» [1]. Наша історія впродовж цього
антракту підтвердила, що ставлення деспотичної Московської держави до республіканської України як контрагента
ґрунтувалося не на праві цивілізованого
світу, а на грубій силі. Вона зневажила засади політичної унії, наслідком якої була
спілка держав, цебто конфедерація, «така
форма злучення, при якій шанування і
підлягання спільним інструкціям не тільки не виключає внутрішньої і зовнішньої
самостійності злучених держав, а навпаки, оберігання тієї самостійності стає метою злучених держав» [1, c. 217]. Кінцеві
наслідки такої московської зневаги очевидні: українська нація приречена на політичну й культурну смерть.
Треба наголосити, що російські історики й правники минулого i пострадянського часу заперечували й заперечують
колишній статус України як самостійної
держави, наші державницькі традиції
й навіть окремішність української нації. Українофоб С. Родін намагається
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переконати, що української нації до
більшовицького перевороту не було, а
виникла вона як результат «тотальної
українізації Малоросії» за часів радянського режиму, бо до того часу начебто
навіть української мови не існувало [2].
Про якусь оригінальність подібних вигадок говорити марно, адже так само не
визнавали права українців на національну окремішність за царизму. Спростування подібних концепцій покладається
на наукову інтелігенцію.
М. Міхновський пов’язував визволення України з «новою, третьою інтелігенцією», що «є само суспільство в
мініатюрі, стремління суспільства – це
стремління інтелігенції, пориви інтелігенції – це пориви й симпатії цілого суспільства» [1, c. 133]. Третя інтелігенція
докорінно відрізняється від попередніх
її поколінь. Перша й друга інтелігенція
«грала ганебну і сороміцьку роль в історії нашої нації, «зраджувала, зворохобила, інтригувала, але не служила своєму народові, ніколи не уважала своїх
інтересів в інтересах цілої нації, ніколи
не хотіла добачати спільності тих інтере
сів» [1, c. 132–133].
До XVI–XVII століть українська інтелігенція була «сильна, освічена і культурна», але вона сполонізувалася. Серед
таких аристократичних родин Міхновський називає Четвертинських, Чорторийських, Вишневецьких і Тишкевичів.
Щоправда, у ХVІІІ ст. полонізована

№4 (61) 2016

Ukrainian Studies

Гринів О. Призначення третьої української інтелігенції...

інтелігенція так само зрадила польську
націю й перейшла на службу російському цареві.
«Тоді сильним і могутнім замахом
український народ породив нову інтелігенцію» [1, c. 133], яка народилася з
лона козацької старшини чи нашого духовенства. Проте в ХVII–ХІХ століттях
вона «прийняла російську народність»,
працювала на Російську імперію й російську культуру попри занепад рідної державності й культури. Таких відступників
було чимало! Міхновський називає їхні
імена: Безбородьки, Прокоповичі, Яворські, Трощинські, Гоголі, Гнідичі, Потапенки, Короленки та інші. «Народ знову
лишився без інтелігенції, інтелігенція
покинула його в найгірші, найтяжчі часи
його існування» [1, c. 133]. Такі втрати
тяжчі від тих, яких нація зазнає під час
воєн і пошестей, що косять усіх, а тут від
нації відірвана «найкультурніша її верства», її цвіт.
Нова, третя, інтелігенція виникла
як заперечення так званого «українофільства», що було поколінням «білих
горлиць», «своїм псевдопатріотизмом
деморалізувало ціле українство в протязі півстоліття» [1, c. 133–134]. Як переконує вже назва, «українофіли» навіть не
називали себе українцями, а тільки проявляли «любов до України, українського
народу, української культури» й «воліли
називатися «народолюбцями». «З часом
українофіли, під щораз більшим тиском
російського уряду, здавали свої позиції,
відмежовуючись від будь-якої національно-політичної діяльности. Це викликало критику не лише з боку молодшої ґенерації українських діячів, а навіть
і серед самих українофілів» [3].
Нову генерацію представляло Братство Тарасівців, серед засновників якого
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виділялися В. Боровик, Б. Грінченко,
І. Липа, М. Міхновський. Тарасівці протиставили себе несвідомому малоросійському й аполітичному «українофільству», вели пропаганду серед різних
соціальних верств (студентства, памолоді, селянства й робітництва). Один із
персонажів казки-алегорії М. Коцюбинського «Хо» обґрунтовує завдання
українських патріотів у нових умовах:
«Важка праця, перешкоди, що неминуче
стануть нам на дорозі, усякі лихі пригоди
здолають зламати хоч які сили, хоч яку
енергію, і горе людині, що в таких обставинах почувається самотньою, відірваним листком… Отож треба нам цементу,
щоб нарівні з ідеєю зв’язував нас докупи,
а таким цементом уважаю я щирі, чисто
братерські відносини між нами, обопільну поміч, пораду…» [4].
Програма
Братства
Тарасівців
«Profession de foi молодих українців»
надрукована у квітневому часописі
«Правда» в 1893 році. Молоді українці
ставили перед собою не лише культурні,
а й політичні завдання, що передбачали
«культивування ідей Шевченка», «визволення української нації з-під російського панування, повної автономії для всіх
народів Російської імперії та соціальної
справедливости» [3, т. 8, c. 3131]. Спочатку тарасівці зосереджувалися лише в
Харкові, згодом осіли в Києві, а осередки
мали в інших містах, зокрема Одесі, Полтаві, Лубнах. Новим у їхній діяльності
був національний активізм з орієнтацією на українське самостійництво.
З того часу на зміну обмеженому
українському культурництву приходить національно-визвольна діяльність,
що означає фактично повернення до
Т. Шевченка як «первозвісника сучасного політичного українства», бо поета
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«не зрозуміло ані його власне покоління, ані поблизькі до нього». М. Міхновський пояснює: «Коли Шевченко своїми
стражданнями й смертю освятив шлях
боротьби за волю політичну, національну та економічну українського народу, то поблизькі до нього покоління
з так званого українофільського табору на своєму прапорі написали: «Робім
так, щоб ніхто ніколи ніде не бачив нашої роботи» [1, c. 133]. Третя інтелігенція – це «сучасна молода Україна», що не
пов’язана з українофілами, «пориває з
часами вишиваних сорочок, свити та горілки», «уважає себе безпосереднім спадкоємцем Шевченка, а її традиції йдуть до
Мазепи, Хмельницького та короля Данила» [1, c. 134]. Замість «недоношених
розумом етнографічних теорій» молоді
українці спираються на власні й націо
нальні сили, оголошують боротьбу за
свій народ. Мета цієї «боротьби кривавої і безпощадної» закарбована в гаслі: «Одна, єдина, нероздільна, вільна,
самостійна Україна від Карпат аж по
Кавказ» [1]. Інакше кажучи, йдеться про
великий ідеал, що передбачає визволення української людності на усіх етнічних
землях.
Як наголошує М. Міхновський, українська нація налічує цілих 30 мільйонів
і становить тридцяту частину людства.
Наш мисленик не сумнівається в тому,
що Україна як нація має майбутнє. У попередні віки українці програвали тому,
що не були солідарні, а тепер цвіт нації виступає як єдність. Ідеолог революційного націоналізму наголошує на
ролі проводу як очільника нового етапу національної боротьби: «Наша нація
ступила на новий шлях життя, а ми мусимо стати на її чолі, щоб вести до здійснення великого ідеалу. Але ми мусимо
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пам’ятати, що ми тільки предтечі того
великого, що йде за нами, ми тільки оповіщуємо його силу, ми тільки його післанці. Цей великий – увесь український
народ» [1, c. 135].
Доконечно наголосити, що на 5 років
раніше такий самий великий ідеал обґрунтував галицький публіцист Ю. Бачинський у праці «Україна іrredenta»:
«Україна – для себе!.. Вільна, велика,
політично самостійна Україна, одна,
нероздільна від Сяну по Кавказ!» [5].
Як і М. Міхновський, галицький мисленик не сумнівався, що державне відродження України має охопити всі наші
етнічні межі. На питання М. Драгоманова, що буде робити політично самостійна Україна, Ю. Бачинський відповів:
«Коротко: буде мати око, звернене на
себе, і її ціль буде лежати в неї, а її ціла
діяльність не буде паралізована сусідами, котрим вона тепер піддана. Україна
буде мати тоді свої фінанси. Свою армію,
свою торгівлю і свою промисловість, усе
в своїх руках, і політику заграничну і політику внутрішню, – буде панею в своїм
домі, буде розпоряджатися в нім так, як
буде уважати за найліпше, не оглядаючися на інших і не спинювана в тій роботі чужими» [6].
Слід зазначити, що мета незалежної України визначена правильно – і в
цьому Бачинський і Міхновський були
однозгідні. Різниця між ними в іншому:
Бачинський обґрунтовує незалежність
економічними чинниками, а Міхновський – правовими. Окрім того, галицький мисленик спирається на марксистські методологічні засади, хибність
яких викрив І. Франко в рецензії [7].
Як зазначає І. Франко, «виплоджений
т[ак] зв[аним] матеріалістичним світоглядом» метод фактично прирікає на
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бездіяльність, вважаючи соціальні і політичні ідеали за результат виробничих
(«продукційних») відносин. Проте він
не заперечує, що з погляду тодішньої
перспективи український національний
ідеал лежить поза межами можливого.
«Та, – пояснює далі, – не забуваймо ж,
що тисячні стежки, які ведуть до його
здійснення, лежать просто-таки під нашими ногами, і що тільки від нашої свідомості того ідеалу, від нашої згоди на
нього буде залежати, чи ми підемо тими
стежками в напрямі до нього, чи, може,
звернемо на зовсім інші стежки» [8].
На перше місце І. Франко ставить
відчуття цього ідеалу серцем, а вже
тоді його усвідомлення. Щоб наблизити ідеал, треба вжити всіх сил і засобів.
Містичний фаталізм його не створить,
а матеріальні відносини подібні до сліпої машини, що спроможна потоптати
і роздушити населення. Доконечна активність. Складнощі втілення національного ідеалу Франко показує в поемі
«Мойсей». Поет вірить, що сила народного духу породить «день воскресний»
для рідного народу. Проте таке завдання спроможне виконати лише майбутнє
покоління, бо сучасні для поета українці
«знесилені журбою, роздерті сумнівами,
биті стидом» і не мають належних проводирів.
І. Франко також чітко окреслює етнічні межі українства. До речі, ще в 1883
році у поезії «Розвивайся ти, високий
дубе» він писав: «Встане славна мати
Україна, // Щаслива і вільна, // Від Кубані аж до Сяну-річки // Одна, нероздільна». У пролозі до поеми «Мойсей» поет
інтуїтивно відтворив ідею про пріоритет українських національних інтересів
на півдні, що відтак обґрунтували наші
мисленики, зокрема уродженець Одеси
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Ю. Липа, один із найоригінальніших
ідеологів національного відродження.
Подібно до Міхновського Франко наголошує, що за національний ідеал треба
боротися. Разом з М. Павликом він створює в Галичині радикальну партію, що
ставить за мету боротьбу за здійснення
національного ідеалу.
Ідеолог революційного націоналізму М. Міхновський вказує на складнощі
втілення великого ідеалу української нації. Він зазначає: «Вся суть у тому, щоб
ми з себе склали силу, тоді нам скрізь і
завжди буде гарно, а коли ми будемо слабі і в нас не буде ніякої власної організації, тоді нам скрізь і завжди буде погано.
Тільки дужий жиє, а слабий умирає. Це
світовий закон. Ми умирати не хочемо
і через те єднаймося, щоб здобути собі
долі» [9]. Водночас наш ідеолог застерігає від надмірних сподівань українців на всеросійську конституцію, бо не
може бути спільної конституції, «котра
одночасно задовольняла би інтереси
нації-пана і нації-раба» [10]. А ще він
застерігає, бо «московська демократія і
лібералізм – не є в інтересі українського народу» [10, c. 143]. Під цим оглядом
не варто ідеалізувати нинішню російську
демократію.
Москвофільство української революційної інтелігенції спричинилося
до людських жертв, але вони нічого не
дали українському народові. За справу
московського суспільства полягли революціонери українського походження – Попки, Давиденки, Кибальчичі, Малинки, Стефановичі, Лизогуби та інші.
Як наголошує Міхновський, «москвофільство – це страшенно смертна хвороба для української нації, ще і досі значної сили» [10, c. 143]. Хоч уже виникли
українські революційні партії, значна
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частина української інтелігенції не позбулася загальноросійських політичних
ідеалів, працюючи на українській території.
Звісно, схильність української інтелігенції не варто пояснювати лише матеріальними вигодами, адже йдеться про інтелігенцію ідеалістичну й альтруїстичну,
яка ризикує життям. Міхновський пише:
«Причини цього глибокі і кореняться в
самому становищі української нації, в
становищі безправного і безсилого раба.
Рабство політичне і рабство економічне українців виховувало і виховує в
них психологію рабства духовного» [10,
c. 143]. Подібне виховання вбиває віру
в можливість відродження незалежної
української держави, бо воно навіяло в
уяві образ непереможної московської
нації. Звідси – орієнтація не на антагонізм з москалями, а на пошуки компромісу з ними. Мисленик звертає увагу на
іншу сторону цієї проблеми: це сприймання самого українського народу через
«московську» призму.
Хоча з того часу минуло понад століття й проголошена незалежна Україна,
реальне становище не зазнало суттєвих
змін. У Південному й Східному регіонах
антиукраїнська пропаганда через засоби
масової інформації не мала альтернативи. Як відомо, ще й нині в районах Донецької й Луганської областей, що підконтрольні українській владі, населення
не має змоги дивитися українські телепередачі, черпає інформацію з ворожих
джерел (російських чи сепаратистських).
Чи можна в таких умовах проводити вибори до органів державної влади чи місцевого самоврядування?
На початку минулого століття Міхновський наголошував на брак політичного досвіду. Тепер шукати в цьому
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виправдання немає жодних підстав. Тут
існує інша залежність: лише «зруйнування упривілейованого становища москалів на Україні» сприятиме підвищенню
національної самосвідомості соціально
упослідженої української людності [10,
c. 144]. Доводиться констатувати, що такий упривілейований статус російської
національної меншини після проголошення незалежності України залишився. Навіть Революція Гідності не внесла
якихось змін. У законодавчому органі
частина народних депутатів ігнорує державний статус української мови. За часів
окупаційної
компрадорсько-сімейної
бандоолігархії українофоби «таврували»
активних захисників такого статусу як
«национально озабоченных». Нинішня
компрадорська космополітично-ліберальна анаціональна олігархія в мовному питанні нічого не змінила. Доходить
до грубого порушення чинного законодавства, коли українське громадянство
надається громадянам інших країн, щоб
вони посіли високі посади в органах державного управління. До цього часу під
назвою «Українська Православна Церква» в нашій державі діє провінційна філія Російської Православної Церкви, що
підпорядкована Московському Патріарху, цебто де-факто клерикальному керівництву ворожої держави.
Як ідеолог українського революційного націоналізму М. Міхновський
не протиставляв розв’язання соціальних проблем проблемам національним.
Свою позицію мисленик обґрунтовував
чітко: «Усі нещастя, що до цього часу
терпить український нарід, від того,
що він до останніх часів не поглядав
на свою справу національно, а соціально, він не має ідеалу самостійної України. Український нарід того часу хотів
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не національної незалежності, а соціальних полегшень. Коли ж наслідком
боротьби з поляками українська нація
здобула собі політичну незалежність,
вона не оцінила останньої, оскільки
вона важна для забезпеки її щастя і добробуту, вона змаловажила її і через те
легко пішла на злуку з москалями» [10,
c. 147–148]. Щоправда, треба уточнити: до злуки з москалями, мабуть, найбільше спричинився релігійний чинник. Українське поспільство не бачило
того, що між українським і російським
православ’ям існувала докорінна відмінність. Наше православ’я спрямоване
на особисте спасіння вірян, чим наближається до католицизму. На противагу йому квазіправослав’я (фактично –
цареслав’я) наших сусідів ґрунтується
на ідеологемі «Москва – Третій Рим»,
згідно з якою тамтешнього царя (імператора) вшановували як єдиного захисника християнства на Землі.
Наш мисленик протиставляє соціальну політику незалежної й поневоленої націй. Для нації незалежної соціальна справа – це справа внутрішня
(«домова»), а для нації поневоленої –
вона в руках чужинців. Звідси – висновок: «Вирвати свою соціальну справу із
рук чужинців, забрати її у власні руки –
це і є головний ідеал кожного поневоленого народу» [10, c. 147–148].
Причини наших історичних невдач
і підневільного становища М. Міхновський пояснює відсутністю «провідної
ідеї», «провідної зорі», «національної
свідомості» і «національного ідеалу», досягнення якого дало б змогу розв’язати
не лише національні, а й більшість соціальних завдань. Як наслідок національному ідеалу протиставлялися певні
компенсати: «Відсутність цього ідеалу у
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великої більшості українського народу
плодить і зараз москвофільство в російській Україні, полонофільство і москалефільство в Галичині, мадярофільство
в Угорщині» [10, c. 147–148]. Інакше кажучи, йдеться про прихильність до поневолювачів і працю на користь якогось
із класів панівної нації, що завше було на
шкоду поневоленій спільноті, бо націяпан і нація-раб не можуть мати спільних
інтересів.
Приймаючи московські ідеали,
українська інтелігенція йде на «великі і
криваві жертви». «Таке старанне добродійство для культурного і політичного
піднесення московської нації», як пише
Міхновський, «викликає у всіх культурних націй Заходу глум, регіт і зневаження» до українців, «свідчить про велике
духовне рабство, про велику безпринципність і безідейність української інтелігенції» [10, c. 150]. Така інтелігенція
служить ворогові 30-мільйонної «нації
пролетарів», що «становить голодний
«вовчий» пролетаріат», який опускається в духовну темряву й сходить нижче
«по сходах соціальної драбини».
Наш ідеолог передбачив небезпеку
від того, що українські міста «заселили москалі», перетворили їх у «могутні
фортеці для свого економічного і політичного панування над нами», захопили
наші капітали, промисловість, торгівлю,
вершать у аграрній сфері, а літературу,
пресу і школу в Україні монополізували.
З цього випливає неодмінне завдання:
«Єдиний порятунок української інтелігенції є – стати в обороні прав політичних і культурних свого народу, здобувати
національну школу, пресу і літературу,
в цім вона найде собі свій економічний
порятунок, свій добробут, свою почесну
діяльність, твердині і могучий ґрунт так
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довго, доки існуватиме українська нація» [10, c. 151].
Московська еміграція в Україні зацікавлена в тому, щоб український народ перебував у стані некультурності.
На Україну вона звикла дивитися «як на
дійну корову». Позбутися такого становища українська нація зможе лише силою: тут не допоможе ні «лояльне» культурництво «українофілів», ні «лояльні»
зусилля кооператорів, бо «методи і способи видирання українського заробітку
дуже досконалі у московського правительства і складають з себе так звану «фінансову політику» – політику національно-московську» [10, c. 153]. Здається,
що ідеолог революційного націоналізму
пише про нинішній національний малий
і середній бізнес, який страждає від олігархічної системи на нашій землі, створеної для збагачення чужих акул.
Який вихід? Не варто нічого вигадувати, треба брати приклад з польської,
чеської, хорватської та інших націй,
що увійшли у загальноєвропейський
рух під прапором націоналізму як прапором поневолених націй. Як і за часів
М. Міхновського, українській інтелігенції доконечно стати на національно-державницькі позиції, звільнитися від московських теорій, що тримають наших
краян у духовному рабстві, позбутися
залежності від чужого олігархату, який
душить у економічній і політичній вузді
абсолютну більшість знедоленої української людності.
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УКРАЇНСЬКА ЕМІГРАНТСЬКА ПЕРСПЕКТИВА
У ВІЗІЇ ІВАНА ФРАНКА
Оксана ШЕВЧУК
науковий співробітник відділу української філології НДІУ

Сучасна Україна не охоплює усіх теренів, на яких живуть автохтонні українці. Значна частина наших співвітчизників внаслідок політичних обставин
та через економічні негаразди в різні
періоди історії розселялася по світу. Відтак мільйони українців нині мешкають
за державними кордонами України на
освоєних ними землях.
Нині особливо актуальними є проблеми, що пов’язані з інтенсивними міграційними процесами в Україні, які
виражаються в масових переміщеннях
населення через міжнародні кордони.
Це, безперечно, відображається на економічному і соціальному становищі
країни, національній безпеці та інтелектуальному потенціалі України, оскільки
виїжджають переважно молоді, освічені люди. Зрозуміло, це значно знижує
якість трудового та демографічного потенціалу країни. Доля розпорядилась
так, що українці розсіялися по багатьох
країнах світу. В історії формування сучасної української діаспори простежуються
чотири хвилі масового переселенського руху з України. Умовні хронологічні
рамки першої з них охоплюють період
з останньої чверті ХІХ ст. до початку
Першої світової війни, другої – час між
двома світовими війнами, третьої – період після Другої світової війни. Четверта
хвиля, яка все ще триває, виникла на рубежі 80-х і 90-х років минулого століття.
Етнічні процеси серед українського
населення за межами України визначаються низкою факторів. Вони залежать
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від соціально-політичного ладу країни,
давності перебування в іноетнічному
середовищі, чисельності та характеру
розселення (компактне чи дисперсне),
ступеня урбанізації. Не останню роль відіграє близькість (етногенетична чи соціальна) культури контактуючих народів. Окреслюють такі основні причини
міграції українського населення:
1) соціально-економічна, політична і
релігійна дискримінація населення, особливо селянства;
2) значне перенаселення західно
українських земель, що спричинило брак
робочих місць та дешеву робочу силу;
3) оманлива інформаційно-рекламна
діяльність низки компаній, які ставили
собі за мету одержання великих доходів;
4) ганебна еміграційна протекціоністська політика австрійського уряду,
а згодом ці методи перебрав на себе і
польський уряд, що здійснювали антиукраїнську політику на перспективу для
максимального звільнення прикордонних територій від українців та виїзд їх
переважно до країн Південної Америки.
Зростання національної самосвідомості, відновлення історичної нам’яті,
національне відродження в Україні
спричинили збільшення інтересу громадськості країни до історії, сучасного
життя українців, які мешкають у західній півкулі, їх суспільної діяльності, надбань у галузі економіки, науки, культури,
мистецтва, літератури, освіти.
Перша та друга хвилі українських
переселенців зумовлені переважно
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економічними причинами. Це були
представники західноукраїнських земель. Через різні обставини вони вимушено залишали рідні домівки. У Східній
Галичині кінця XIX – початку XX ст.
еміграція селян набрала масового характеру й охопила широке коло економічних і суспільних відносин. Описи
історії української еміграції до Латинської Америки були започатковані ще в
період першої так званої «бразильської
гарячки» (1895 – 1897 pp.). Його провадили політики, економісти, газетярі з
Галичини та столиці Австро-Угорської
імперії – Відня. Насамперед їх цікавили
причини еміграції. Одним з найбільш
послідовних дослідників був видатний
український письменник І. Я. Франко. З
1891 по 1897 р. з-під його пера вийшли
понад два десятки статей, присвячених
проблемі української еміграції, які увійшли до тому наукових економічних
праць 50-томного зібрання творів автора. Більшість із них вперше були опубліковані у Львові в польськомовній газеті
«Кур’єр Львівський». Саме пік еміграційного руху населення краю припав на
роки активної творчої, громадської та
політичної діяльності І. Франка, і, звісно,
ці події не могли не зачепити письменника-публіциста.
Постать Івана Франка – одна з най
яскравіших персон української інтелігенції кінця XIX – початку XX ст., про яку
досить добре знали і знають не лише в Європі, а й у світі загалом. Такому визнан
ню український вчений завдячував не
лише тим, що міг вільно писати чотирма
та перекладати чотирнадцятьма мовами,
а й тим, що був знайомий із видатними
діячами європейської та світової літератури, культури, мистецтва. Важко знайти
аналог такого вченого в Україні, як Іван
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Франко, та навіть не можна перелічити
на пальцях йому подібних у світі, адже
такому колу друзів, приятелів та співробітників могла би заздрити будь-яка
славнозвісність не лише Франкового
часу, а й сучасності, адже після себе український геній залишив такий великий архів і таке листування, що ще дуже довго
франкознавча наука буде доповнювати
автобіографічні дані як І. Франка, так і
його кореспондентів. Тому питання вивчення Іваном Франком культури та історії країн світу, а також його зв’язків із
їх знаними діячами займає неабияке місце у сьогоденному франкознавстві. Це
зумовлюється передусім тим, що вчений
упродовж свого життя й творчої діяльності чимало уваги приділив вивченню
світового культурно-історичного надбання. Значне місце у його спадщині
посіли питання соціально-економічної
історії та культури країн Американського континенту, де особливе місце займав
Південноамериканський континент.
Зацікавлення І. Франка соціальноекономічною історією Америки пояснюється насамперед тим, що саме її терени стали притулком для українських
переселенців із Галичини в ході масової
еміграції останньої чверті XIX – початку XX ст. Його перша стаття «Еміграція
українського населення» [4] була опублікована саме в тому році, який прийнято
вважати початком масової еміграції. В
ній він пише, що населення емігрувало
із Золочівського, Скалатського, Зборівського і Тернопільського повітів, а причиною тому стала еміграційна пропаганда, згідно з якою, десь там, за океаном,
життя буде краще і кожна сім’я отримає
врожайну, добротну землю. А насправді
така пропаганда була вигідна єврейським
вихідцям з Росії, що полегшує їм купівлю
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землі. І дарма, що духовенство намагається застерегти і відвернути народ від
необачних кроків, адже саме соціальне
середовище, «несумлінний елемент» [4,
с. 331], доводить населення до крайніх
і найрозпачливіших ідей. З’ясовуючи
причини еміграції у статті «Спроба
з’ясування загадки еміграції» [13], він
підкреслював, що приводом її передусім
треба вважати матеріальну скруту, немилосердний грабіж і зловживання владою
поміщиками, тобто відсутність правової
опіки, неспроможність себе захистити.
І як спокійні, покірні і консервативні
люди східної частини краю наважились
коїти протест? Залишаючи свої оселі,
речі, родичів, хай яку господарку, «всі як
один відповідають: «Нема чого тут триматися, не дочекаємось нічого доброго» [13, с. 336].
Щодо напрямів еміграції, то на початку 90-х років XIX ст., зазначає І. Франко,
вона була спрямована на Схід, на Наддніпрянську Україну, а згодом до Південної
Угорщини, СШA, Канади, Бразилії, Аргентини, Бессарабії, Румунії, Боснії і Герцеговини, на російську Волинь і ще бог
знає куди, «щоб тільки геть з нещасної
батьківщини» [2, с. 354 ]. В період 1890 –
1910 pp. емігрувало майже 600 тисяч людей, а це понад 9 відсотків всього українського населення Східної Галичини.
Найбільшу частину емігрантів становили
заробітчани і халупники з сім’ями, а також двірська челядь і власники дрібних
рільничих господарств. Переважна більшість емігрантів були уніатського (православні) і латинського обряду.
І. Франко писав, що Галичина – край
недоборів, тобто браку засобів для існування – їжі, освіти, а також прав і свобод
людини. І тому еміграція набуває чимраз
швидших обертів. А ще, за його словами,

Українознавство

Галичина була «перелюднена», мала надто розвинений поділ селянської землі і
дуже малі заробітки. Це говорить про те,
що еміграція, в розумінні І. Франка, мала
переважно аграрний характер, і тому
еміграцію можна вважати «природним,
доконечним і неминучим явищем» [8,
с. 343] в даних умовах економічних відносин.
Масовий еміграційний рух спричинив незадоволення і паніку серед галицької інтелігенції, тобто поміщиків,
які бачили в еміграції селян справжнє
лихо, адже «коли втікають хлопи, то не
стане дешевого та покірного робітника
ані двірської служби» [2, с. 345]. Отже,
під загрозою опиниться національний
добробут, національне багатство. Тоді
вони просили про допомогу жандармів,
які отримали від намісництва інструкцію затримувати і ув’язнювати емігрантів, а хто не послухає наказу «не втікати,
того стріляти, як пса», прикордонники
повинні були не пропускати емігруючих
селян через кордон, аби не втратити «так
потрібні для них робочі руки». Але й це
не спинило еміграцію, і те, що за кордоном на них чекала ще гірша біда, а байки про обіцяні загосподаровані обійстя
та земельні наділи розвіювались як дим.
Іван Франко у вірші «Гей, розіллялось
ти, руськеє горе» [15, с. 266] так відтворив картину важких поневірянь західноукраїнських селян-емігрантів початку
XX ст.:
Гей, розіллялось ти, руськеє горе,
Геть по Європі і геть поза море!
Доки гамбурзькі, важкі паровози —
Де ви не ллялися, руськії сльози!
Всі з тебе, русине, драли проценти:
Польськії шляхтичі й швабські агенти.

Що ж насправді спричинило еміграційний рух населення Східної Галичини?
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У статті «Чи необхідна еміграція з Галичини?» [14] І. Франко, детально і обґрунтовано коментуючи статтю польського
вченого Т. Рутовського, звертає увагу
на те, що галицький еміграційний рух
цілком відповідає загальним закономірностям суспільного розвитку, має як
негативні, так і позитивні сторони. Він
погоджується в основному з думками
Рутовського та англійських економістів,
які вважали, що емігранти, виїжджаючи
з перенаселеної околиці, залишали робочі місця іншим, підносячи тим самим
платню тим, хто залишається, полегшують їхнє існування. Безперечно, в кожній країні є свої погляди на еміграцію,
своя еміграційна політика, яка виходить
з конкретних історичних, демографічних та економічних умов розвитку цієї
країни. В даній статті дається детальна
демографічна характеристика Галичини,
глибоко аналізуються шлюби, природний приріст та густота населення.
Аналізуючи причини еміграції, Великий Каменяр доводить, що український селянин, як і кожна інша людина, любить рідні місця, свій край, рідну
батьківщину, але нужда, нестатки, кривди і гноблення, яких він зазнає, змушують його тікати у пошуках кращого
майбутнього, адже «нори, в якій панує
тільки плач і скрегіт зубів, нужда, гніт і
непевність у завтрашньому дні, навіть
пес не може любити» [5, с. 332]. Еміграція є проявом загальної недуги, важкого
зламу в селянській верстві. Тоді не було
такої кількості підприємств, які могли б
зібрати усе сільське населення, де можна
було б забезпечити себе джерелом існування. І тому нічого не залишалося селянинові, як «або на місці гинути з голоду
і нужди, або йти світ за очі з надією на
кращу долю».
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І. Франко вважав еміграційний рух
населення Східної Галичини явищем
природним, закономірним, тому необхідно уряду, державі спробувати врегулювати його шляхом створення відповідного товариства, яке б допомагало
емігрантам, сприяло наданню охорони
їм під час подорожі і на чужині, в країнах, до яких вони емігрують, вишукувало б для них заняття і певного заробітку,
а це, зауважує він, не так уже і неможливо, адже це є громадський обов’язок крайових і державних влад, щоб дати зрозуміти і відчути підтримку і опіку держави,
громадянами якої є емігранти. Тому що
наші емігранти не залишають свій край
назавжди, а їдуть за більшим заробітком,
що при як слід організованій еміграції
могло б дати краєві велику користь.
Перечитуючи твори І. Франка, дізнаємося, що емігрують не тільки бідні
селяни, а й багаті, заможні господарі.
І. Франко аналізував основні напрямки
господарського розвитку Галичини, процеси парцелізації селянського землеволодіння, швидко прогресуючого аграрного перенаселення при низьких темпах
промислового зростання і доводив, що
головною причиною еміграції була економічна нужда. Пафосом викриття економічної політики австрійських властей
були проникнуті і його науково-публіцистичні статті, і присвячені еміграції
поезії. Для соціаліста І. Франка це було
природним, але він не спрощував проблему еміграції, а бачив її багатоплановість. Так, у статті «З приводу української
еміграції» (1892 р.) [2] він писав: «Дехто
твердить, що головною причтою є бідність, нужда і брак хліба. Але що на це
сказати, коли емігрують і доволі заможні
господарі, які мають землю, хліб, навіть
гроші готівкою... Отже, не виключно
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голод і нужда, а також якісь інші, досі
не вияснені причини посилюють еміграцію». А далі додавав: «Сама мрія про
«свободу», здається, є принадою, яка вабить темний народ» [2, с. 358–359]. В іншій статті І. Франко наводить слова одного з емігрантів, які свідчать, що серед
каталізаторів еміграції був брак освіти
селян, особливо технічної й економічної:
«Займатися промислом та ремісництвом
ми не вміємо, знаємо лише рільництво,
а господарювати зараз важко з тієї причини, що нема на чому» [3, с. 492].
В 1966 р. з’являється стаття П. Кравчука «І. Франко та українська трудова
еміграція в Канаді» [1]. В ній через призму ставлення І. Франка до трудової еміграції в Канаді досліджено проблеми, які
раніше не були висвітлені в історичній
чи суспільно-політичній літературі. Досить цікаві відомості автора про те, що
І. Франко був одним із тих, хто направив потік української еміграції з Бразилії до Канади. Він досяг цього як через
свою творчість, так і через опосередковані практичні дії проти вербувальників.
П. Кравчук акцентує увагу на внесок друзів І. Франка – Осипа Олеськіва та Кирила Геника – в підготовку українських
селян до виїзду в Канаду. П. Кравчук дає
об’єктивну оцінку діяльності О. Олеськіва у виявленні умов життя в Канаді та
написаним ним на допомогу майбутнім
емігрантам брошурам. Щодо ставлення
І. Франка до К. Геника, який у 1896 р. сам
емігрував до Канади, П. Кравчук пише:
«Роль Кирила Геника в зародженні культурно-освітнього та громадського руху
серед українців або цілком ігнорується,
або применшується, чи зображається
у фальшивому світі українськими націоналістами» [1, с. 72]. Стаття П. Кравчука вирізняється із загальної маси
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публікацій з історії української еміграції
в Канаді перш за все своїм нетрадиційним підходом – розглядом культурнопросвітницької та суспільно-політичної
діяльності перших емігрантів через призму ставлення І. Франка до еміграції.
Загалом мотиви та причини еміграції
пов’язані з психічним станом особистості, який спонукає її до досягнення особистих цілей економічного, соціального
і психологічного характеру через зміну
місця проживання. Економічні міграційні мотиви пов’язані з прагненням
індивіда зміцнити свій економічний статус та матеріальний добробут своєї сім’ї.
Соціальні міграційні мотиви виражають
бажання потенційного мігранта підвищити свій соціальний статус, суспільний
авторитет та престиж. Психологічні мотиви пов’язані з потребою наповнити
своє життя сенсом, самоповагою, пізнати невідомі аспекти життя, набути нового життєвого досвіду, розширити свій
кругозір.
Міграційні мотиви формуються під
впливом особистісних особливостей потенційних мігрантів, їх інтересів, потреб,
ціннісних орієнтацій, їх прагнень і сподівань. Причому вони є різними залежно від віку, статі, сімейного стану, освіти,
культурного потенціалу і стану здоров’я.
Отже, з одного боку, спонукальним мотивом до еміграції є структура особистості та потреби індивіда, а з іншого –
наявність певних перспектив змінити
умови свого життя.
Таким чином, на основі публіцистики І. Франка можна не лише викристалізувати реальну емігрантську ситуацію
галицького суспільства кінця ХІХ – початку ХХ ст., а й виокремити перспективні моделі економічного, культурного, ментального розвитку українського
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суспільства загалом. В своїй творчості
І. Франко яскраво висвітлив причини,
мотиви, форми, напрями і територіальну локалізацію еміграційного руху кінця
XIX – початку XX ст., етапи його розвитку і соціально-демографічний склад мігрантів Східної Галичини. Багато уваги
автор приділив умовам еміграції, діяльності еміграційних агентів, поліційним
заходам проти еміграції, неконструктивній політиці властей щодо еміграції
тощо. А також І. Франка можна вважати
й першим істориком української еміграції до Південної Америки, в якій він
вбачав великий трагізм для українського
народу, про що висвітлено в уривку його
вірша «Коли почуєш, як в тиші нічній…»
(1898 р.) [15, с. 265]:
Коли почуєш, як в тиші нічній
Залізним шляхом стугонять вагони,
А в них гуде, шумить, пищить, мов рій,
Дитячий плач, жіночі скорбні стони,
Важке зітхання і гіркий проклін,
Тужливий спів, дівочії дисканти,
То не питай: сей поїзд – відки він?
Кого везе? Куди? Кому вздогін?
Се – емігранти.
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КИРИЛО-МЕТОДІЇВСЬКЕ БРАТСТВО 1918 – 1920 РР.
В УКРАЇНСЬКОМУ ЦЕРКОВНОМУ РУСІ*
Арсен ЗІНЧЕНКО
доктор історичних наук, професор,
заступник директора НДІУ

Упродовж сімдесяти років царський
режим приховував матеріяли слідчої
справи про Кирило-Методіївське товариство. Повний текст «Книг битія
українського народу» до початку 1918 р.
ніколи не публікувався. Стаття Василя
Івановича Семевського, в якій подавалася значна частина тексту «Книг» (попри те, що найгостріші їхні моменти
були упущені), спричинила конфіскацію
журналу «Русское Богатство» (кн. 5 і 6 за
1911 р.). Цей твір переховувався в архіві
«ІІІ Отделения собственной Его Величества Канцелярии». Навесні ж 1917 р.
весь архів Департаменту поліції був переданий Петербурзькій Академії наук,
Павло Зайцев взяв одну з копій «Книг
битія» з теки зі справи Миколи Костомарова й опублікував українською мовою
текст цього програмового документа
Братства та деякі матеріяли зі слідчої
справи М. І. Гулака [1, прим. на с. 7]. Так,
у першому числі журналу «Наше минуле» за 1918 р. було вперше опубліковано
програмовий документ Кирило-Методіївського братства (с. 7 – 21) з науковою
розвідкою Павла Зайцева «Книги битія»
як документ і твір» (с. 22 – 35). У журналі
було також уміщено український текст
прокламації «Братія українці», написаної рукою М. Костомарова (с. 36 – 37),
спогад проф. С. Єгіазарова про членів
Кирило-Методіївського братства Миколу Гулака і Олександра Навроцького
(Єгіазаров С. Пам’яти моїх учителів і

керовників М. І. Гулака, Л. Загурського
та О. О. Навроцького) (с. 44 – 53) та деякі
документи про слідство над М. Гулаком,
підготовані П. Зайцевим («Нові документи про Гулака») (с. 54 – 56).
Слідом вийшла друком доповідь
С. С. Уварова про слов’янофільство
(8 травня 1847 р.) та лист О. Ф. Орлова
до царя від 26 травня 1847 р. про зміст
діяльности кирило-методіївців та вжиття заходів проти поширення визвольних
ідей. Ці публікації були вміщені в часописі «Наше минуле» в перших двох номерах 1918 р. Хоча миколаївські сатрапи й репресували кирило-методіївських
братчиків і приховали його програмові
документи, проте ідеологія Братства
справила визначальний вплив на весь
подальший український визвольний
рух. «…Гадки і плани кирило-методіївців пішли широко в громадянство, – зазначав М. Грушевський, – і від них бере
початок сучасне українство» [11, с. 86].
Отже, є підстави стверджувати, що ідеї
кирило-методіївців могли стати суттєвою спонукою і для діячів церковно-визвольного руху 1918 р. прибрати і для
свого гуртка цю назву, тим більше, що
їх єднали фундаментальні засади християнської рівности і братерства, які старі кирило-методіївці взяли за напрямні
своєї діяльности.
На початку 1918 р. відбулася перша
сесія Всеукраїнського православного
церковного собору. Коли ж з приходом
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більшовицьких військ його засідання
були перервані, українська частина делегатів із членів колишньої Всеукраїнської
православної церковної ради й утворила
Братство святих Кирила і Методія. Церковно-просвітницьку працю нове Братство почало після визволення Києва від
більшовицької окупації (кінець лютого
1918 р.). Діяльність Братства була активною навіть тоді, коли більшість українських громадських організацій, у тому
числі й «Просвіт», завмерла.
Важливі деталі, які стосуються заснування Братства, його учасників,
діяльности в Києві, а згодом, після
переїзду його активістів до Кам’янцяПодільського, знаходимо в свідченнях
колишнього голови ВПЦР Михайла
Мороза, зафіксованих у протоколах допитів його в ГПУ в зв’язку з підготуванням процесу «СВУ». Протоколи допитів
репресованих осіб, зокрема залучених
ГПУ до справи «СВУ», загалом є містким джерелом для з’ясування суттєвих деталей розгортання українського
церковного руху, відносин цього руху з
владними структурами, а також і міжособових стосунків, які складалися між
учасниками й опонентами цього руху.
Фактично це своєрідні спогади, де всі ці
обставини реставруються з минулого, й
відомі властивості людської пам’яті зумовлюють можливість певної аберації,
що пояснює наліт суб’єктивности цього
джерела, та ще й з урахуванням того, що
ці спогади були актуалізовані в застінках
ГПУ. Проте за відсутности инших джерел, що містять подібну інформацію, ці
протоколи все ж мають бути в полі зору
дослідника. Що ж до висловлюваних
допитуваними політичних поглядів чи
оцінки політичної позиції певних діячів,
у цьому дослідник має бути особливо
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остережливим і подавати ці факти відповідно до практики критики джерела.
М. Мороз був обізнаний, зокрема,
з тим, як виникло Кирило-Методіївське братство, зорганізоване в Києві
в 1918 р., як він пише, «прогресивним
українським духівництвом» після того,
як Всеукраїнський православний церковний собор в 1918 р. «викинув зі свого складу Українську Церковну Раду, що
його скликала» [4, с. 122]. Тоді, як стверджував М. Мороз, «ця ліва частина цього
собору і організувала т. з. Кирило-Мефодіївське брацтво для подальшого продовження українізації Церкви». «До цієї
течії, – зазначає допитуваний, – належали, як я чув, св[ященики] Липківський,
Шараєвський, Тарнавський, Ходзицький, Поспіловський, Богданович» [4,
с. 125]. У протоколі допиту В. Чехівського від 1 жовтня 1929 р. серед братчиків
засвідчено протоієреїв Ботвиновського,
Пилипенка, П. Тарнавського, В. Липківського, Н. Шараївського, М. Грушевського, Мик. Крамаренка, Маричева та
инших [3, с. 72 – 73].
Зі слів фундаторів братства Липківського, Шараївського та Тарнавського,
це братство «повинне було дбати про
українізацію Церкви про її автокефалію
та про переклад богослужбових книжок
на українську мову». М. Мороз для стислости зазначає: «Як мені казали Липківський та Шараївський, братство це було
засноване з метою церковних реформ та
українізації Церкви». І далі фіксує, наче
розкручуючи стрічку пам’яті: «Оскільки
мені відомо, це брацтво друкувало листівки, щодо церковної справи, що закликали до українізації Церкви, до утворення автокефалії та соборноправного її
устрою». Він, зокрема, пише, що бачив
одну листівку «про соборноправний
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устрій Церкви» і що її склав о. Липківський. Ці листівки торкалися передовсім
подій у Церкві за 1917–1918 рр. З певним
припущенням М. Мороз стверджує, що
філії цього братства були в Катеринославі та Кам’янці: «В Катеринославі, здається, керував цим брацтвом проф. Біднов,
а в Кам’янці, здається, ректор Українського Державного Університету Огієнко Іван Іванович» [5, с. 125].
М. Мороз свідчив, що після взяття
Києва денікінцями, у серпні 1919 р. він
прибув до Кам’янця-Подільського та зустрів там о. Василя Липківського й Стороженка, майбутнього єпископа УАПЦ.
Мороз звернувся з проханням до о. Василя Липківського допомогти знайти
помешкання. Прибульця спровадили
до братчика Гордовського, який згодом
в 1925 р. був секретарем ВПЦР. Протоієрей Липківський повідомив про існування в Кам’янці, новому осередку УНР,
Кирило-Методіївського братства й запросив М. Мороза на його засідання, на
якому треба було зробити доповідь про
українізацію Церкви [6, с. 132].
У деяких дослідженнях стверджується, що Кирило-Методіївське братство в
Кам’янці-Подільському склалося ще раніше, хоча й за прикладом Києва. Так,
у дисертації Віктора Адамського зазначено, що в Кам’янці-Подільському ще в
лютому 1919 р. утворилася ініціятивна
група з місцевих священиків, громадських діячів та членів професорсько-викладацької корпорації, яка поставила завданням заснувати у місті за прикладом
Києва Кирило-Мефодіївське братство.
Його центром став місцевий університет [10, с. 166]. Основна мета братства
полягала у налагодженні практичної різнобічної діяльности на ниві відродження властиво Української Православної
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Церкви. За київським статутом Братства, зокрема, передбачалося: «а) видавати книжки, журнали, часописи і т. и.,
б) заводити свої відчити, загально-просвітні курси, літературно-музичні вечори, концерти, вистави і т. и., в) заводити
стіпендії, школи, захистки про дітей і дорослих, бюро праці і т. инші просвітні і
добродійні закладки, г) оповіщати конкурси і премії за найкращі твори письменства та умілості» [8].
На перших порах робота за визначеними напрямками проводилася досить мляво. Це визнавав сам голова ради
братства В. О. Біднов. Однак поступово
праця налагоджувалася і приблизно з
середини серпня 1919 р. почала набирати все чіткіших та реальних форм [10,
с. 166]. Імовірно, це пожвавлення відбулося у зв’язку з прибуттям до Кам’янця
одного з провідників українського церковного руху протоієрея Василя Липківського.
16 серпня 1919 р. у присутності 83
членів братства було затверджено «Посланіє Кирило-Мефодіївського Братства
Православним Християнам на Україні».
В «Посланії» братчики звернули увагу
на царський закон від 8 травня 1864 р.,
згідно з яким «право вірних брататись,
об’єднуватись було скасовано і передано єпархіальному архієреєві, лише він
міг дозволити або заборонити братства,
таким чином, лише воля архієрея могла
творити братства». Автори «Посланія»
підкреслили, що московські владики і
царі «повернули український народ в
єгипетське рабство», а тому «насильне
підданство Української Київської Церкви владі московського Патріарха» має
бути скасованим. При цьому братчики
закликали усіх молитися «за єднання
всіх Церков», яке мало бути вільним,
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із забезпеченням незалежного життя
Церкві, кожному народу. Наостанок підсумували, що «Українська Церква повин
на бути вільною, рівною другим Православним Церквам, автокефальною,
себто мати своє урядування, незалежне
від сторонньої інодержавної влади» [10,
с. 167].
Найбільший вплив на дільність цього братства мав Володимир Чехівський,
який зреалізував свої давні зацікавлення
творами Миколи Костомарова, члена й
ідейного натхненника Кирило-Методіївського товариства 1840-х років [2,
с. 119]. Було скликано загальні збори
братства, обрано президію, головою якої
став В. Чехівський, а секретарем – Романюк. Серед членів братства В. Чехівський
пригадував протоієреїв Табінського,
М. Крамаренка, Є. Сіцинського, декана
богословського факультету Кам’янецьПодільського університету В. Біднова,
П. Гордовського, П. Сікорського, Л. Білецького, Васильківського та ин.
Помітним був вплив Братства на
прийняття важливих кадрових рішень з
церковних питань. Принаймні призначення 15 вересня 1919 р. ректора університету І. І. Огієнка на посаду міністра ісповідань відбулося внаслідок «вимог та
рекомендації» Кирило-Методіївського
товариства. Цей факт підтвержував як
сам Іван Огієнко, так і голова ради братства Василь Біднов [10, с. 167].
Братство вирішило організувати
українську парафію. Коли склалася ініціятивна група, вона звернулась до архієпископа Кам’янецького Пимена (Пегова) за дозволом дати українській парафії
Александрівський собор. Але Пимен у
погодженні з Петлюрою і міністром Огієнком відмовив. І. Огієнко, міністр ісповідань, спеціяліст-філолог, видав наказ,
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«щоб у церквах читали не українською
мовою, а слов’янською, лише з вимовою
українською і до наказу додав щось 70
правил тієї вимови». Тоді Братство, за
допомогою богословського факультету
Кам’янець-Подільського університету,
утворило парафію при Університетській
церкві. Там і почалось богослужіння для
української парафії і виголошування
проповідей українською мовою. В. Чехівський склав відозву до вірян про
основи відродження національної Церкви, яка, за ухвалою Братства, мала поширюватися й далі. Братство, ідучи проти наказу міністра, ухвалило, що право
молитись 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 в життєвих реаліях негайного
впровадження української мови в богослужіння відразу не могло відбутися
через відсутність перекладів корпусу
богослужбової літератури українською
мовою.
До складу Ради міністра, яка засідала
в приміщенні університету, було запрошено В. Біднова, Є. Сіцинського, В. Липківського, В. Чехівського й М. Мороза.
На засіданнях Ради обговорювалися
питання про організацію Міністерства,
організацію відправ з українською вимовою, організацію Синоду, перекладів
богослужбових книжок українською
мовою [6, с. 136]. «В Кам’янці в вересні
заснована була перекладова комісія під
головуванням прот. Липківського, на
якій розглянуто було переклад панахиди
і молебня, зроблений свящ. Жевченко і
Опаренко», – читаємо у пізнішому звіті
протоієреїв В. Липківського та Н. Шараївського перед радою Старософійської
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парафії у квітні 1921 р. [9, арк. 31 зв.].
На одному із засідань Ради Кирило-Методіївського братства обговорювалося
питання про кандидатів на українських
єпископів. Було схвалено кандидатури
о. Павла Погорілка, визнана бажаною
також і кандидатура о. В. Липківського,
коли цьому не стане на перешкоді те, що
він одружений [6, с. 137].
В сценарних документах у справі «СВУ», виготовлених в надрах ГПУ
УССР, є чимало сторінок, які стосуються діячів українського церковного руху.
Так, у «Винувальному висновку у справі
СВУ» знаходиться фрагмент запису допиту заарештованого В. М. Чехівського,
на якому він «свідчив»: «В церковному
мойому оточенні під впливом націоналістичного напрямку в громадянстві, що
мав спільні тенденції з «СВУ», а саме:
ідею національного поєднання, ідею пріоритету національної справи, а також і
під моїм впливом, що іноді виявлялися
в націоналістичних, спільних з ідеями
«СВУ», відступленнях від загального
церковного учення, визначалась група
осіб, поєднаних згаданими вище думками; на осіб з цієї групи можна було
довіритися, на мою думку, в національній справі; вони не пожертвували би
національною справою для якої-будь
иншої. Я вважав, щодо цієї групи своїм світоглядом належали митроп[олит]
В. ЛИПКІВСЬКИЙ, архієпископ Н. ШАРАЇВСЬКИЙ, М. ХОМІЧЕВСЬКИЙ,
М. ЧЕХІВСЬКИЙ, Л. КАРПІВ, Ю. КРАСИЦЬКИЙ». «Винувальний висновок у
справі СВУ», датований 7 лютого 1930 р.
і затверджений підписом голови ГПУ
УССР В. А. Балицького, містить звинувачення проти УАПЦ [12, с. 496 – 497].
Причетність до Кирило-Методіївського братства була включена як
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складова обвинувачення, висунутого в
ході розробки процесу «СВУ», й відомому церковному діячеві, історикові, священикові УАПЦ Євтимові Сіцинському.
Його було звинувачено у причетності до
Кам’янець-Подільської філії «Спілки визволення України». Під час допитів йому
ставилася у провину приналежність до
Кирило-Мефодіївського братства, основ
ним осередком якого виступав місцевий
університет, та активна участь у автокефальному русі [10, с. 19].
Обвинувальний висновок свідчить,
що загальну концепцію УАПЦ ідеологи більшовицького режиму пов’язували
з політичним проектом відновлення
Української державності: «Думка про
організацію автокефальної церкви зародилась в керівних українських контрреволюційних колах ще за часів директорії
УНР. На автокефальну церкву вони покладали великі політичні пляни. Вона,
за їх плянами, мусила бути чинником,
великого значіння в справі підтримки
й закріплення серед куркульства ідей
української буржуазної держави. Вона
мусила дати петлюрівщині серйозну допомогу у її боротьбі з соціяльною революцією. Виникнувши спочатку в виді
окремих груп, що зформувались 1919 –
1920 рр. в умовах і за підтримки так
званої «Української Народної Республіки» в «Кирило-Мефодіївське Братство»,
майбутня УАПЦ вже тоді об’єднувала
найрішучіший націоналістичний антирадянський елемент, що ним керував
В. ЧЕХІВСЬКИЙ, ЛИПКІВСЬКИЙ і инш.
Вже тоді, ще невеличка щодо кількости
своїх прихильників, майбутня УАПЦ
обіцяла бути одним з видатних чинників боротьби за «відродження» буржуазно-куркульської України у формі УНР.
Роля й значіння майбутньою УАПЦ як
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пропагандистсько-петлюрівського органу, що був близький до села, уже тоді
були ясні керівним колам українського
антирадянського руху, що взяли її під
свою опіку і стали на чолі українського
церковного руху, що почався» [7, с. 230 –
231]. Укладачі «Винувального висновку»
пов’язували проведення Собору 1921 р.
з антирадянськими колами української
інтелігенції, якими керувало «Братство
Української Державности» («БУД»). Це
«Братство» начебто і висунуло кандидатуру В. Липківського на митрополита
Української автокефальної церкви [12,
с. 498 – 500].
Як бачимо, Кирило-Методіївське
братство, створене на початку 1918 р. в
Києві, що орієнтувалося на основні напрямні визвольної концепції Братства
Шевченкової доби, стало органічною
складовою мобілізації українства довкола духовної та організаційної суверенізації України.
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Світова спільнота нині все частіше
стикається з новими, нетрадиційними
формами війн і конфліктів, які стали
постійним атрибутом сучасного етапу
міжнародних відносин. У багатьох регіонах світу посилюється міждержавне
суперництво на регіональному і місцевому рівнях, що зумовлює зростання
небезпеки виникнення значної кількості
насильницьких конфліктів, більшість із
яких набули форм збройного протистояння. Локальні війни і воєнні конфлікти
різного масштабу та інтенсивності, що
стали постійною формою силового вирішення політичних, територіальних,
етнонаціональних, релігійних, економічних та інших протиріч, становлять одну
з основних загроз як для національної,
так і для міжнародної безпеки.
Сучасна глобальна епоха в історії
людства поставила нові завдання в галузі вивчення основних тенденцій еволюції військово-політичних конфліктів, які
стосуються ідентифікації, а також, здавалося б, давно і остаточно вирішених
наукою питань – таких, як визначення
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війни, збройних конфліктів, військової
агресії, причин, що їх породжують, цілей, які в них переслідуються.
Для України ця проблематика є особливо актуальною, позаяк ми маємо
чітко визначити особливості того конфлікту, в якому перебуває Україна, та накреслити шляхи його подолання. Основ
ними типами конфліктів сьогодення є
асиметричні та гібридні війни, які відбуваються між сильними та слабкими
державами чи недержавними акторами.
Останнім часом у зв’язку зі зростанням ролі інформаційної складової у
збройній боротьбі в умовах глобалізації
та появою інформаційного суспільства
окремі дослідники (І. Воробйов, В. Гулін,
Г. Почепцов, В. Сліпченко та ін.) вважають за потрібне ввести термін «інформаційна війна», коли мета протиборства
досягається суто засобами інформаційної боротьби, тим самим інформація як
така у певному напрямі її використання
стає своєрідним знаряддям досягнення
політичних цілей, інформаційною зброєю [1, с. 464]. Інакше цю інформаційну
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складову варто було б розглядати лише
як один із видів всебічного забезпечення
і супроводження війни, що сполучало б
її із наступним типом.
Мережево-центрична війна (англ.
nеt
wоrk-сеntrіс wаrfаrе) зорієнтована
на досягнення інформаційної переваги за допомогою об’єднання військових
об’єктів в інформаційну мережу. На відміну від «мережевих воєн», це – суто
воєнна концепція, яка пройшла тривалий шлях від інтелектуальних розробок і мозкових штурмів через експерименти та симуляції до практичних дій,
що вплинула на зміну воєнної стратегії
США і, відповідно, на інфраструктуру Пентагону. Вона багато в чому стала
можливою завдяки інфокомунікаційній
іпостасі (створенню глобального інфокомунікаційного оточення) й інфокомунікаційним технологіям. Інакше кажучи,
сутність цієї воєнної доктрини полягає
у проведенні війни, що зорієнтована
на досягнення інформаційної переваги, Еffесts-bаsеd ореrаtіоns [3, с. 37]. Це
концепція ведення військових дій, яка
передбачає збільшення воєнної потужності угруповання об’єднаних сил за
рахунок створення інформаційно-комутаційної мережі, що пов’язує джерела інформації (розвідки), органи управління
та засоби ураження (придушення). Це ж,
своєю чергою, забезпечує доведення до
учасників операцій достовірної та повної інформації про обстановку практично в реальному масштабі часу.
Асиметрична війна – війна між супротивниками, у військових силах яких
існує істотний дисбаланс (асиметрія)
або які застосовують кардинально різні
стратегії й тактику, відповідно, ставлять
різні політичні цілі та використовують
інакші засоби ведення війни. Щоби
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компенсувати дисбаланс традиційних
засобів ведення бою, більш слабка сторона асиметричної війни звертається до
нетрадиційних засобів: партизанської
війни, диверсії, пасивного опору, терористичних актів, психологічної війни,
підтримки антиурядових угруповань,
антиурядових рухів (партій) тощо [4,
с. 177–179].
«Гібридна війна» (англ. hybrіd
wаrfаrе) – термін, запропонований наприкінці ХХ ст. у США для опису воєнної стратегії, яка поєднала в собі малу
війну, звичайну війну та «кібервійну».
Такий підхід до ведення воєнних конфліктів є різновидом не самої війни, а
способу її здійснення. Американський
військовий дослідник полковник Збройних сил США Джек Мак Куен вбачав у
«гібридній війні» поєднання традиційних та асиметричних форм насилля з
одночасним залученням у конфлікт населення, яке проживає на даній території, та введення в оману міжнародної
спільноти для того, аби нівелювати її
вплив на даний конфлікт. Дж. Мак Куен
підтвердив, що «гібридна війна» є одним
із сучасних проявів асиметричної війни,
яка розгортається у трьох площинах: серед громадян, які мешкають у зоні конфлікту; серед громадян агресора; серед
міжнародної спільноти [5].
Відтак збройний конфлікт, який відбувається на Сході України, ми можемо
охарактеризувати як гібридно-асиметричну війну Російської Федерації проти
України.
Окрім суто класичних воєнних методів, Росія в рамках «гібридної війни»
чи не вперше масштабно використовувала й концепцію «війни трьох кварталів». Суть цієї концепції полягає в тому,
що сучасний воїн має бути готовий в
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одному кварталі вести загальновійськовий бій, у другому – здійснювати поліцейські функції, в третьому – виконувати гуманітарні місії.
Таким чином, окрім геополітичних
завдань й імперського реваншизму, мета
Російської Федерації є також і в тому,
аби за допомогою успіхів у локальних
конфліктах підтвердити не лише можливість вирішувати тактичні завдання,
а й зробити заявку на глобальне лідерство на основі «особливої моделі» відносин із навколишнім світом. Крім того,
водночас Москва шляхом визнання незалежності Південної Осетії й Абхазії,
окупації, анексії та включення до свого
складу Криму вирішила дати свою відповідь на «прецедент Косово». Росія
тепер уже в довгостроковій перспективі прагне гарантувати свій вплив через
створення так званої «зони привілейованих інтересів» по периметру власних
кордонів і домогтися визнання свого
права на втручання у внутрішні справи
суверенних держав і силові дії у цій зоні.
Фактично така поведінка Російської
Федерації – це виклик для ЄС і США,
очікувальна стратегія яких чи позиція
м’якої сили можуть бути неефективними в протиборстві з неосталіністською
зовнішньою політикою Росії. Відтак на
порядок денний світового театру політичної гри висувається нагальна потреба дієвіших кроків щодо Кремля з боку
Заходу, а також необхідність переглянути структурне та функціональне навантаження міжнародних організацій і міжнародно-правових норм, що покликані
забезпечити ефективне функціонування
системних міжнародних механізмів безпеки і рівноваг.
Про зміну парадигми війни в сенсі
залучення до неї невоєнних структур
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наголошує і Ф. ван Каппен: «Гібридна війна» є поєднанням класичного типу війни з використанням нерегулярних військових формувань. Держава, що веде
гібридну війну, реалізує договір з недержавними виконавцями – бойовиками,
терористами, групами місцевого населення, організаціями, зв’язок з якими
повністю заперечується. Ці виконавці
можуть робити такі речі, які сама держава робити не може... Всю брудну роботу
можна перекласти на плечі недержавних
формувань» [6].
Концепція «війни трьох кварталів»,
яку реалізує Росія на території України,
наочно демонструє справедливість наведених міркувань. Особливо це стало
очевидним під час анексії Криму. Проте
вказану концепцію там було реалізовано
не у «просторовому», а у «часовому», до
того ж «зворотному», її вимірі. Спочатку
так звані «зелені чоловічки» з’явилися у
Криму як виконавці квазігуманітарної
місії із забезпечення «прав російськомовного населення». Однак поступово
вони перейшли до виконання функцій
квазіполіцейських щодо забезпечення
потрібного Москві результату проведення «референдуму». Незабаром – вже виконували і квазівоєнні функції з силового нав’язування виконання результатів
так званого «референдуму» [7].
У 1975 р. британський вчений-міжнародник Е. Мак зробив важливий висновок: у більшості сучасних йому конфліктів сильні країни не зазнали воєнної
поразки, вони зазнали поразки у політичному сенсі – не зуміли нав’язати свою
волю противнику. Політична перемога слабкої сторони полягала в тому, що
їй – шляхом застосування асиметричних
способів ведення військових дій (переважно партизанських) – вдавалося
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виснажити волю сильного ворога до
продовження війни і досягнення поставлених цілей. Відповідно і подвійне
завдання України в нинішньому асиметричному протистоянні – двомірне. У
зовнішньому вимірі – не піддатися на
нав’язування нам зовнішньої, безперечно деструктивної для нашої державності, політичної волі Кремля, однак при
цьому – виснажити супротивника. А у
вимірі внутрішньому – забезпечити домінування нашої політичної волі в проблемних регіонах, не допускаючи, щоби
вони виснажили країну економічно, політично й морально.
Війна, яка провадиться Росією проти
України та вже призвела до тимчасової
анексії Криму і збройного протистояння
на сході країни, у низці випадків помилково або односторонньо трактується як
виключно внутрішньоукраїнська проблема (громадянський конфлікт) або як
конфлікт між Росією та Україною (російсько-українська війна). Звужене або
одностороннє розуміння суті конфлікту призводить до того, що пропоновані
шляхи його врегулювання не дають очікуваних результатів.
Нинішню кризу, яку можна назвати і українською, і російською, і європейською, і навіть загальносвітовою чи
геополітичною, слід розглядати більш
комплексно. Вона стала результатом збігу в одній точці і в один час трьох різнорівневих конфліктів: геополітичного
(глобального), російсько-українського
(регіонального) та власне внутрішньо
українського (локального).
На глобальному рівні – конфлікт між
провідними гравцями на міжнародній
арені, насамперед, між Росією та Заходом (під терміном «Захід» ми розуміємо
США, ЄС, НАТО та інших гравців, які
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дотримуються спільних з ними норм
поведінки на міжнародній арені). Не
варто не зважати й на те, що передумови виникнення конфлікту були зумовлені помилками у процесі створення
та розбудови європейської та північно
атлантичної архітектури безпеки та співробітництва на початку 1990-х років,
хибними параметрами залучення країн
пострадянського простору до європейської та євроатлантичної інтеграції [12;
13]. Провідні гравці на світовій арені
порушили норми міжнародного права
та застосували подвійні стандарти (від
Іракської війни, з явно «вигаданим» для
її початку формальним приводом, до
сприяння проголошенню незалежності
Косова, відтявши цю території від Сербії), що, своєю чергою, певною мірою послабили моральний авторитет Заходу й
створили, відповідно, низку прецедентів
порушення міжнародного права. Прецедент Косова став свого роду бомбою
уповільненої дії, відмова від надання
Україні та Грузії Плану дій щодо вступу
в НАТО розв’язала руки російському імперіалізму, а анексія Криму призвела до
остаточної руйнації постбіполярної системи міжнародних відносин, яка існувала протягом останніх двох десятиліть.
На регіональному рівні маємо справу
з двостороннім конфліктом між Росією
і Україною, який був викликаний руйнуванням пострадянської системи взаємовідносин у регіоні та бажанням Росії
відновити «історичну справедливість»,
повернути свої втрачені позиції у регіо
ні, який вона вважає власною сферою
впливу, а також забезпечити собі належне місце у світовій та європейській
архітектурі безпеки та співробітництва.
Росія розглядає Україну насамперед
як предмет свого впливу та ключову
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складову пострадянських інтеграційних
процесів.
Відтак сьогодні постає нагальна потреба у розробці сценаріїв врегулювання конфлікту на Сході України. Від російсько-українського врегулювання та
способу примирення буде залежати мир,
стабільність та добробут не лише обох
держав, але й інших країн регіону Центрально-Східної Європи, Південного
Кавказу та Центральної Азії.
На локальному (внутрішньоукраїнському) рівні маємо справу з конфліктом між закритими політичними та економічними суспільними інституціями і
новим громадянським суспільством, яке
не влаштовувала олігархічна латиноамерикансько-пострадянська модель побудови держави та суспільно-економічних
відносин (номенклатурно-олігархічна
плутократія) [17].
Значення України для безпеки в ЄС
і навіть у світі ще у 1997 р. підкреслював
й З. Бжезінський у своїй книзі «Велика
шахівниця». У ній, як широко відомо
нині, зазначалося, що в разі тісної співпраці в рамках Ваймарського трикутника
(Франція, Німеччина та Польща), розширеного приєднанням України, така
вісь держав становитиме фундамент безпеки, не будучи одночасно загрозою для
Росії та інших акторів на міжнародній
арені [8, с. 85–86]. У зв’язку ж із тим, що
позаблоковість України не змогла гарантувати їй безпеку і створити надійний
захист національного суверенітету й територіальної цілісності [12], актуальним
є негайна інтеграція оборонного потенціалу нашої держави в існуючу систему
євроатлантичної безпеки.
Штучність проблеми сепаратизму на
Сході України та інспірованість конфлікту Російською Федерацією обумовлює
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безпрецедентність такого типу конфлікту у світовій практиці.
Проблема розв’язання східноукраїнського конфлікту, поза доконаним актом
російської агресії, відноситься також і до
суперечностей українського суспільства,
які визначатимуть його долю на найближчі десятиліття. Проте вже у перебігу цієї війни склалася ситуація, за якої
національні інтереси українського народу підмінюються інтересами правлячих
кіл України, що позбавляє можливості
знайти спільну основу для інтеграції доведених до розколу частин суспільства,
які представлені населенням Донбасу та
іншої частини України.
Для подолання східного вогнища
війни дипломатичним шляхом, якщо
припустити його дієвість у комплесному застосуванні щодо агресора (як
міжнародних санкцій, так і через посилення потужності й обороноздатності
ЗСУ), потрібно, перш за все, домовитися
(примусити агресора) про припинення
збройного протистояння та розробку подальшої дорожньої карти. Для цього, як
відомо, пропонується також женевський
чи нормандський формат переговорів,
проте апріорі було вилучено будапештський. Мінський же формат, як вважає
один із авторів цієї статті [12–14], вичерпав себе, а відтак його «дорожня» карта
за визначенням є «порожня» для національної безпеки, оборони й збереження
цілісності України. Слід відзначити, що
женевський формат переговорів (Україна, Росія, ЄС та США) є форматом за
участю усіх глобальних гравців, у якому
бере участь Україна. Врегулювання на
глобальному рівні є предметом переговорів у рамках самітів Великої сімки та Великої двадцятки, участь у яких беруть усі
провідні актори міжнародних відносин.
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Нормандський формат за участю
України, Росії, Німеччини та Франції виключає США і переводить дискусії щодо
врегулювання конфлікту з геополітичного на регіональний рівень. На цьому
рівні спостерігається менше геополітичної конкуренції, що унеможливлює повною мірою розгляд питань оновлення
архітектури міжнародної безпеки, ролі
та місця всіх сторін конфлікту в світових процесах співробітництва та інтеграції.
Мінські домовленості виявилися
способом часткової деескалації конфлікту на Сході України, але доводять свою
неспроможність як інструменту його
остаточного врегулювання. Разом з тим
наголошено, що повернення Донбасу
на умовах спотвореної імплементації
мінських домовленостей призведе до
«боснізації» України з подальшим наростанням внутрішньої конфліктності
та закриє для нас перспективи євро
атлантичної інтеграції. Один із авторів
цієї статті ще у вересні 2014 р., після рукостискання Президента України П. Порошенка з Президентом РФ В. Путіним
й таємної після цього його (Порошенка)
зустрічі із провідником ідеї «русскага
міра» та куратором «українського сценарію» від ФСБ В. Сурковим, застерігав
про намагання росіян примусити офіційний Київ до замирення за схемою
«Придністров’я / Абхазія» чи за «Боснійським» сценарієм... Тож уже тоді виникало нагальне питання: «Чи не готують Україні під страшилкою поширення
сепаратизму-тероризму та під туманом
широкого самоврядування-децентралізації примус до «боснійської» моделі.
А це вигідно не лише Росії, а й деяким
суміжним з Україною державам й місцевим князькам-олігархам...» [14].
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У свою чергу В. Горбулін також досить ґрунтовно досліджував дану проблему й, зрештою, визначив п’ять можливих сценаріїв подальшого розвитку
українсько-російських взаємин [9].
Сценарій «тотальної війни» можливий за умови прийняття керівництвом
Росії рішення про початок відкритої й
повномасштабної воєнної агресії з метою отримання сухопутного коридору
в Крим чи доступу до свого воєнного
контингенту в Придністров’ї. Україна,
відтак, буде позбавлена вибору можливостей врегулювати конфлікт на Донбасі
миром і змушена захищати свою незалежність, використовуючи всі наявні
ресурси.
Сценарій «відтинання» (або «стіни»)
передбачає остаточну відмову України
від окупованих територій і повний розрив з ними. Подальша історична доля
цих територій цікавитиме Україну лише
з точки зору забезпечення її власної безпеки. Можливість реалізації цього сценарію базується на наявності значного
ментального розриву між певною частиною жителів тимчасово окупованих районів Донбасу та більшістю українського суспільства.
Сценарій «сателітності» передбачає
пошук способів сепаратного миру з Росією на вигідних для неї умовах, нехтування інтересів західних партнерів, визнання автономії Донбасу, відмова від
повернення Криму. Подібне примирення позбавить зовнішню політику Української держави значної частини незалежності та прив’яже її історичну долю
до історичної долі Росії.
Четвертий сценарій – «заморожування» конфлікту. Він полягає в
«заморожуванні» конфлікту за зраз
ком Придністров’я, Абхазії, Південної
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Осетії. У такому рішенні зацікавлена
Росія, частина країн Євросоюзу і найбільш конформістські та проросійські
верстви європейського суспільства.
Сутність такого врегулювання в тому,
що постраждалі в результаті конфлікту
райони, так звані «ДНР» і «ЛНР», залишаються в складі України, можливо, на
умовах надання їм особливих владних
повноважень. За оцінкою В. Горбуліна,
реалізація цього сценарію відповідає
інтересам як Росії, так і ЄС, але не України [9].
У свою чергу один із авторів статті
ще на початку листопада 2015 р. зауважував з цього приводу про те, що т. зв.
«Мінські домовленості» є пасткою для
України, наголошуючи, що у «Протоколі за підсумками консультацій тристоронньої групи.., спрямованого на
імплементацію Мирного плану Президента України П. Порошенка та ініціатив Президента Росії В. Путіна» від 5
вересня 2014 р. між іншим зазначалося:
«3. Провести децентрализацию власти,
в т.ч. путём принятия Закона Украины
«О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донец
кой и Луганской областей» (Закон об
особом статусе)». При цьому додавалося
ще й таке: «6. Принять закон о недопущении преследования и наказания лиц
в связи с событиями, которые имели
место в отдельных районах Донецкой и
Луганской областей Украины» [15]. Війну було визначено навіть як не «АТО»,
а «події» («события»)!
Про що ж безпосередньо йшлося в
умовинах під просторою псевдоназвою
«Мінськ-2». «Комплекс заходів щодо виконання Мінських угод (Тристороння
контактна група з врегулювання ситуації в Україні за підсумками переговорів
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у Мінську)» від 12 лютого 2015 р. між іншим чітко визначає:
«4. У перший день після відводу [військ з лінії зіткнення] почати діалог про модальності проведення місцевих виборів відповідно до українського
законодавства і Закону України «Про
тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та
Луганської областей», а також про майбутній режим цих районів на підставі
зазначеного закону» [16]. Після цього
визначалося «негайно», не пізніше 30
днів з дати підписання даного документа, прийняти постанову Верховної Ради
України із зазначенням території, на яку
поширюється особливий режим відповідно до Закону України «Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування
в окремих районах Донецької та Луганської областей», на основі лінії, встановленої в Мінському меморандумі від 19
вересня 2014 року.
Українська влада мала забезпечити помилування та амністію шляхом
запровадження в дію закону, який забороняє переслідування і покарання
осіб у зв’язку з подіями, що мали місце
в окремих районах Донецької та Луганської областей України. Крім того, Україна зобов’язувалася провести конституційну реформу з набуттям чинності
до кінця 2015 р. нової Конституції, яка
передбачала би ключовим елементом
децентралізацію (з урахуванням особливостей окремих районів Донецької
та Луганської областей, узгоджених з
представниками цих районів), а також
прийняття постійного законодавства
про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей.
Більше того, на підставі Закону України
«Про тимчасовий порядок місцевого
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самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» питання, що стосувалися б місцевих виборів,
мали обговорюватися і узгоджуватися
з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей в рамках
Тристоронньої контактної групи [16].
Відповідно ж до Закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та
Луганської областей» мали бути застосовані заходи, що включали б:
– звільнення від покарання, переслідування і дискримінації осіб, пов’язаних
з подіями, що мали місце в окремих районах Донецької та Луганської областей;
– право на мовне самовизначення;
– участь органів місцевого самоврядування у призначенні голів органів
прокуратури та судів в окремих районах
Донецької та Луганської областей;
– можливість для центральних органів виконавчої влади укладати з відповідними органами місцевого самоврядування угоди щодо економічного,
соціального та культурного розвитку
окремих районів Донецької та Луганської областей;
– держава надає підтримку соціально-економічного розвитку окремим районам Донецької та Луганської областей;
– сприяння з боку центральних органів влади транскордонного співробітництва в окремих районах Донецької та Луганської областей з регіонами Російської
Федерації;
– створення загонів народної міліції
за рішенням місцевих рад з метою підтримання громадського порядку в окремих районах Донецької та Луганської областей;
– повноваження депутатів місцевих рад та посадових осіб, обраних на
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дострокових виборах, призначених Верховною Радою України цим законом, не
можуть бути достроково припинені [16].
Що ж до Закону України «Про внесення зміни до статті 10 Закону України
«Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей»» (№ 256VІІІ, 17.ІІІ.2015) (16 вересня 2014 р. / 17
березня 2015 р.), то згідно з ним тимчасово, на три роки з дня набрання його
чинності, запроваджувався особливий
порядок місцевого самоврядування в
окремих районах Донецької та Луганської областей, до яких належать райони,
міста, селища, села, що визначаються рішенням Верховної Ради України (далі –
окремі райони Донецької та Луганської
областей). У цих сільських радах будуть
створюватися загони народної міліції,
на які покладиметься реалізація завдання з охорони громадського порядку в
населених пунктах цих районів. Загони
народної міліції утворюватимуться на
добровільних засадах із числа громадян
України, які постійно проживають у відповідних населених пунктах окремих
районів Донецької та Луганської областей. То чи не для цього, крім інших мотивів, намагалися змінити Конституцію
під личиною так званої децентралізації,
амністії, самоврядування тощо. І саме
цього прагне московит В. Путін, саме до
цього намагаються схилити Україну німкеня А. Меркель і француз Ф. Олланд.
Вочевидь, саме на ці умови й погодився
на словах П. Порошенко, про що («усні
таємні домовленості») й згадували віцепрезидент США Д. Байден і Державний
секретар США Д. Керрі.
Сценарій «ні війни, ні миру» або
«обмеженої війни та перманентних
переговорів» передбачає обмежену і
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стримуючу війну проти Росії і колабораціоністів на сході з метою нанести їм
якомога більше демотивуючих втрат,
постійний переговорний процес, без
остаточного фіксування результатів. На
думку В. Горбуліна, такий сценарій робить можливим досягнення максимального результату з найменшими жертвами, хоча й потребує багато часу, вміння
і терпіння [9].
Отже, з п’яти експертних сценаріїв перший і останній розглядають
розв’язання конфлікту воєнним шляхом і, по суті, відводять домінуючу роль
«партії війни», хоча в першому сценарії ведення війни залежить від Росії, а
у п’ятому – від України. Три інших сценарії розвитку українсько-російських
відносин («стіни», «сателітності» та
«заморожування») за своєю сутністю є
сценаріями мирного врегулювання конфлікту, і саме від вибору тактики і стратегії влади України залежить реалізація
будь-якого з них.
Сценарій вирішення конфлікту на
Сході України шляхом реінтеграції територій виглядає найбільш складним, але з
точки зору національних інтересів України, забезпечення довгострокової регіональної стабільності та цілей розвитку
держави є найбільш прийнятним (хоча й
приховує у собі істотні ризики перетворення держави на «клаптеву» республіку). Він, зокрема, передбачає:
1) спільне забезпечення сторонами
конфлікту деескалації протистояння і
демілітаризації регіону;
2) інституційне забезпечення громадянського діалогу і формування консенсусу в суспільстві щодо реінтеграції
постконфліктних територій;
3) утворення Громадської ради у
питаннях Донбасу та забезпечення
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постійних соціальних комунікацій за
участю осіб «поза політикою»;
4) узгодження в робочих групах та
можливість прийняття нових законів
про формування особливих районів з
окремими адміністративними статусами – Північний Донбас і Південний Донбас (замість самопроголошених «ЛНР»
та «ДНР»), а також вирішення питань
про нове регіональне утворення на основі територій Луганської та Донецької областей, що не увійдуть до складу особливих районів;
5) закріплення в Конституції України поняття «особливих районів», статус
і повноваження яких має визначити закон про регіональне самоврядування
(додатково до закону про місцеве самоврядування), що окреслить їх повноваження щодо транскордонного співробітництва (без права на підписання
міждержавних угод);
6) проведення виборів до органів
місцевого самоврядування в «особливих районах» та довиборів до Верховної
Ради України в округах, де ці вибори не
відбулися у 2014 році;
7) досягнення домовленостей з представниками Північного та Південного
Донбасу щодо приведення їх внутрішніх
нормативно-правових актів у відповідність до закону про статус особливих
районів та роззброєння парамілітарних
утворень, що діють поза межами закону
та непідконтрольні владі особливих районів;
8) проведення виборів керівництва
особливих районів згідно з Конституцією України та відповідного закону [10].
Отже, за умов, що склалися в українському суспільстві в цілому і на території Донецької та Луганської областей
зокрема, цей план реінтеграції Донбасу
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неухильно орієнтує на відновлення цілісності соціального організму України та протидію тим чинникам, що вже
зробили розкол суспільства реальністю.
План реінтеграції можливо реалізувати
лише за безумовного домінування «партії миру». Цієї умови ще немає, але для
неї вже формуються соціально-психологічні передумови і суспільні настрої. Чи
порушує його втілення існуючу Конституцію України, чи містить у собі приховані загрози й перманентну небезпеку
національній безпеці й цілісності держави? Безумовно – так!
Альтернативою плану реінтеграції є
сценарій сецесії – відокремлення Донбасу від України. При цьому залишається
цілком реальна пересторога, що тоді з
часом Україна перейде на відносини з
Донбасом за прикладом тих, що склалися між Китаєм і Тайванем, що супроводжуватиметься постійною боротьбою
суперечностей у політиці та бізнесі, взаємними час від часу погрозами зброєю й
відновленням бойових дій тощо.
Існує ще дві основні моделі пошуку
миру на Сході України – «автономізація»
та «окупація» [10].
Модель «Автономізація» передбачає
надання автономії тій частині України,
яка знаходиться під контролем сепаратистів, – створення Автономної Східної
Республіки (далі Автономія), але при
цьому жодною мірою не йтиметься про
розширення підконтрольної їм території. Автономія передбачає юридичне знаходження території у складі України, а
отже, поширення дії всіх інфраструктур
України на цю територію. У ній мав би
функціонувати свій Парламент та свій
Уряд. Кажучи загалом, все будується за
моделлю Криму, як це було прописано в
Конституції України. Це означає також:
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оплату видатків з державного бюджету на пенсії та зарплати бюджетникам;
укладення особливої економічної угоди
з Автономією, де передбачаються правила торгівлі, функціонування інфраструктури тощо, але також і відсутність
військової незалежності цієї території.
Якщо ж на цю територію не поширюватиметься захист української армії, тобто
якщо територія матиме свою армію, то
це означатиме її вихід зі складу України.
Тож за будь-якою комбінацією уся
тимчасово окупована територія України має повністю перейти під захист та
юрисдикцію української армії. Відтак за
таких умов потенційних загроз та становища:
1) Україна має контролювати українсько-російський кордон;
2) усі російські війська мусять залишити територію України;
3) відбувається відведення з території України усієї бойової техніки або ж,
у разі залишення її на території України,
вона буде націоналізованою;
4) усі бойовики, незаконні формування складають зброю;
5) Україна гарантує амністію колишніх бойовиків, ополченців, незаконних
формувань, які не застосовували зброю
проти військовослужбовців Збройних
сил України та мирного населення до
часу укладання угоди, але лише щодо
військових дій і лише до моменту укладання угоди (після чого усі військові дії
після кваліфікуються вже як військові
злочини);
6) помилування не поширюється
на всі невмотивовані обстріли мирного
населення, які розслідуються, і винні у
цьому будуть покарані;
7) амністія не розповсюджується на
тероризм і бандитизм щодо мирного
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населення, а також на мародерство (усе
це розслідується і винні несуть покарання);
8) Росія повертає Україні усіх військових злочинців для розслідування
їхньої злочинної діяльності проти України (цей процес ведеться до повного його
вирішення).
За імовірної моделі під умовною назвою «Окупація», вочевидь, відбуватиметься прийняття закону про тимчасово
окуповану територію, яка підпадатиме
під усі ті санкції, які на даний час розповсюджуються на окупований Крим.
З цією окупованою територією можливі дуже обмежені економічні відносини
України, але в рамках чіткої Угоди, яка
також узгоджується Україною з рештою
країн, що мають ввести і власні санкції.
Криза і війна в Україні вимагають
посилення спільного підходу й «походу»
проти Москви не тільки Вашингтона і
Києва, але й усієї західної цивілізації в
цілому. У рамках спільної політики Заходу в цьому аспекті необхідне опрацювання врівноважених медіальних комунікатів, а також пошук раціональних
розв’язань у моментах поглибленої міжнародної пропагандистської риторики,
що поляризує суспільство. Аби досягти
підсумків, що очікуються, необхідним
є детальніший аналіз міжнародної ситуації та більш старанна її презентація
в ЗМІ. Обов’язковим є також прийняття наслідків дій західної спільноти, а не
тільки сама необхідність якихось дій.
Варто підкреслити те, на що звертає
увагу З. Бжезінський чи не у кожному
своєму виступі на тему Росії: щоб надати
можливість Кремлю вийти з повсталого
конфлікту в будь-якій ситуації. Занадто гострі дії Заходу, що компрометують
Кремль та послаблюють владу Росії, на
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його думку, можуть мати колосальні наслідки. Це пов’язано з системою влади
в Росії, де багаті олігархи, що володіють
величезними фінансовими засобами,
охоплені надзвичайно радикальними
ідеологіями, вже багато років борються
за владу з нинішнім президентом-диктатором. Тому, перш за все, необхідно
провадити й неофіційні переговори
між США, ЄС і Росією, проте й за участю української влади, з метою змусити
Кремль припинити підтримку сепаратистів і колаборантів у Східній Україні та
вивести свої війська з окупованих українських теренів. Важливо також дати
можливість українцям самим приймати
рішення та гарантувати їх дотримання,
як і у всіх демократичних державах [8].
Єдиним виходом збереження Української держави є євроатлантичний вибір України, адже НАТО в своєму програмному документі – Вашингтонській
угоді 1946 р. – передбачає низку чітких і
прозорих положень, ознайомлення з котрими переконає неупередженого пересічного громадянина у відсутності будьяких зазіхань на права і безпеку третіх
держав. П’ять основоположних вимог до
претендентів на членство в НАТО чітко
й рельєфно формулюють миролюбний
характер відносин як у самому Північно
атлантичному союзі, так і з державамисусідами, і не членами НАТО.
Стосовно претендентів на членство
в НАТО є чіткі вимоги, зокрема: «Країна-претендент має відповідати базовим
принципам Вашингтонського Договору» [11]. Від держави-претендента вимагається: по-перше, вирішувати міжнародні суперечки мирним шляхом;
по-друге, демонструвати відданість
принципам верховенства права і права
людини; по-третє, вирішувати мирним
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шляхом міжетнічні конфлікти і зовнішні
територіальні суперечки, спірні питання внутрішньої юрисдикції відповідно
до принципів ОБСЄ та з метою прагнення до встановлення добросусідських
відносин; по-четверте, встановлювати
належний і демократичний цивільний
контроль над своїми Збройними силами; по-п’яте, утримуватися від загрози
силою чи застосування сили будь-яким
методом, що не відповідає меті ООН.
Сприяти розвитку мирних і дружніх
міжнародних відносин шляхом зміцнення своїх вільних інститутів та стабільності і благополуччя, продовжувати
надавати цілковиту підтримку та брати
участь у раді Євроатлантичного партнерства, програмі «Партнерство заради
миру» та розвитку співробітництва з
країнами-партнерами, що не є членами
НАТО.
Слід констатувати, що отримання
членства в НАТО є найбільш ефективним шляхом зміцнення безпеки України.
Основна проблема такої стратегії полягає в тому, що вона вимагає часу, якого
в України немає. Відповідаючи найбільш
повною мірою потребам реформувати
політичну систему та економіку України, такий шлях може тривати десятиліттями. Його сила в тому, що в разі досягнення успіху Україна стане частиною
найбільш дієвої системи колективної
безпеки у світі.
Унаслідок, можливо, саме з цієї причини протидія Росії буде максимальною.
Подолання цієї протидії може виявитися надто складним завданням. Однак
збереження питання членства в НАТО
на порядку денному є принципово важливим для зміцнення позицій України.
Після агресії Росії українці переосмислили загрози, які стоять перед
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державою, і зрозуміли, в чому, власне,
полягає перевага колективної безпеки.
З іншого боку, Росія шляхом військової
агресії проти України суттєво ускладнила її потенційну інтеграцію до НАТО, але
перспективи цього членства для нас залишаються, хоча і не в найближчій перспективі.
По-перше, так зване Дослідження
НАТО з питань розширення від 1995 р.
наголошує, що неврегульовані конфлікти
чи зовнішні територіальні суперечки можуть стати на заваді членству в Альянсі.
Окуповані території та загроза подальшої ескалації на Європейському континенті роблять перспективу членства в
НАТО для України дуже віддаленою.
По-друге, російська агресія в Криму і
на Сході України перетворила Україну з
контрибутора безпеки, який брав участь
у всіх без винятку миротворчих операціях Альянсу, на її користувача, понад те,
конфлікт між Росією і Україною є джерелом загрози для європейської безпеки.
Україна опинилась у певному зачарованому колі. З одного боку, НАТО
всіляко повторює, що в України є право
на власний вибір, зокрема, і в тому, що
стосується інтеграції до НАТО. З іншого
боку, реакція НАТО на сам факт обговорення членства України в НАТО означає,
що насправді в України такого вибору на
сьогодні не існує.
Для України єдиним очікуваним дивідендом від членства в НАТО на сучасному етапі є збереження територіальної
цілісності та суверенітету. З очевидністю для України, як і для всіх країн регіо
ну, найбільш актуальним є питання не
стільки перспективи членства в НАТО,
скільки перспективи існування України
як суверенної держави й можливості запобігти розгортанню повномасштабної
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війни та докорінної зміни архітектури
регіональної та глобальної безпеки.
Щодо кримської складової та питання деокупації півострова, то Україна вже
зараз мусить готуватися до його повернення й підготувати стратегію реінтеграції деокупованих територій.
Для зменшення проросійської регіональної ідентичності як в АР Крим,
так і на сході та півдні країни українському уряду, крім інформаційної, потрібно підготувати і реалізувати ефективну гуманітарну й етнонаціональну
політику. Зокрема, гуманітарні чинники
мусять протистояти створенню так званої «гібридної ідентичності» (за теорією
Г. Бгабги). Теоретик постколоніалізму
Г. Бгабга досліджував ті простори, які
виникають між різними національними
ідентичностями, і називав їх культурними гібридами. Гібриди за допомогою
мімікрії можуть пристосуватися до «гегемонізованого переписування євроцентру» (у випадку сепаратистів Криму – це
Київ). Науковець стверджує, що гібридність із такої перспективи може виявитися станом, рівноважним відчуженню,
станом бездомності. Для того, щоб зруйнувати таке відверто вороже символічне поле в східних та південних регіонах
України, необхідні комплексні зусилля,
що сформують нову гуманітарну, культурну, інформаційну архітектуру місцевого символічного поля.
Якщо розглядати в цілому стратегію
повернення Криму, то вона мала би бути
комплексною і включати цілий ряд заходів у різних сферах:
1) створити центральний орган з питань Криму – агентство чи комітет, який
би координував діяльність органів влади
і громадських організацій з питань повернення Криму;
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2) розробити та затвердити державну
стратегію з реінтеграції Криму з акцентом на міжнародно-правовому, економічному, культурному й гуманітарному
аспектах проблеми;
3) посилити зовнішньополітичну діяльність держави, спрямовану на збільшення проукраїнської коаліції демократичних держав світу, що визнають
злочинними дії Російської Федерації
щодо анексії Криму і підтримують посилення економічних санкцій проти
неї;
4) продовжувати реалізацію євроінтеграційної стратегії. Докладати зусиль
щодо виконання Україною міжнародних угод стосовно впровадження демократичних стандартів у контексті підписання Договору про асоціацію з ЄС,
особливо в аспектах подолання корупції
та покращення матеріального добробуту
населення;
5) розробити і надіслати звернення
до міжнародних судів, відповідних міжнародних організацій з юридичними
позовами проти Російської Федерації
з вимогою її відповідальності за анексію Криму і підтримку сепаратистів на
Донбасі, за порушення прав людини та
національних меншин у Криму;
6) сприяти підготовці позовів від
іноземних і українських юрисдикцій
щодо тих підприємств, які були націоналізовані незаконною владою Криму, до
міжнародних судів з вимогою компенсації заподіяних збитків;
7) забезпечити прийняття відповідних нормативно-правових актів, спрямованих на сприяння діяльності органів
влади і громадських організацій з питань повернення Криму;
8) налагодити системну взаємодію державних органів з експертним
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середовищем, громадськістю для підготовки і реалізації програм з реінтеграції
Криму;
9) розробити і впровадити ефективні
державні програми щодо інтеграції біженців з Криму в українське суспільство;
10) розробити і реалізувати активну
інформаційну кампанію шляхом налагодження постійної трансляції на Крим
центральних українських каналів українською, російською та кримськотатарською мовами з метою об’єктивного висвітлення подій в Україні та розвінчання
неправдивих міфів, що поширюються
Російською Федерацією;
11) для протидії впливам ідей так
званого «русского міра» розробити власний національний інформаційно-культурний проект («Український світ», «Велика Україна» тощо), спрямований на
консолідацію українського народу;
12) провести інформаційно-просвітницьку кампанію з популяризації історії
та культури Криму серед усіх категорій
населення; створити єдиний електрон
ний портал-бібліотеку видань з історії та
культури Криму;
13) створити систему інформаційного висвітлення ініціатив та проектів
щодо питань реінтеграції Криму через
вітчизняні ЗМІ, зокрема, шляхом створення рубрик, теле- і радіопередач, присвячених цій тематиці;
14) сприяти приверненню міжнародної уваги до проблем репресій та порушення прав людини на півострові, зокрема, через застосування торговельної,
продовольчої, енергетичної, водної блокади півострова;
15) забезпечити створення логістичних центрів на кордоні з Кримом з
метою формування позитивного сприйняття жителями Криму України;
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16) виробити й ухвалити Закон України «Про колабораціонізм».
Отже, підсумовуючи, слід зазначити, що для того, аби у майбутньому мати
змогу повернути втрачені території та
відновити свій суверенітет, Україні потрібно вже зараз докласти максимум
зусиль як всередині країни, так і на міжнародному рівні. Переконати все суспільство та міжнароду спільноту в тому,
що Донбас і Крим є тимчасово окупованою Росією територією України, від якої
вона за жодних обставин не відмовиться
і рано чи пізно поверне їх до свого складу. Також важливо, що розмови навколо
повернення втрачених територій мають
включати не тільки Донбас, але, безпе
речно, і Крим. Донбас та Крим мають
завжди розглядатися разом. На жаль,
сьогодні Росії вдалося розділити дискусії
про ці два регіони.
«Мінський процес» слід розглядати
як механізм знижнення інтенсивності
військової складової конфлікту та переведення його в розряд заморожених.
Спотворена імплементація Мінських домовленостей є невигідною для України.
Адже вона повертає до складу України
зруйновані території, повністю контро
льовані та керовані місцеві бандитські
угруповання та величезну кількість
озлобленого електорату з промитою
російською пропагандою свідомістю.
Тому потрібно домовлятися про використання інших форматів, зокрема нормандського, женевського, чи навіть вимагати повернення до будапештського,
але оновленого, які дадуть можливість
виробити більш ефективні шляхи вирішення конфлікту.
Слід констатувати, що 19 жовтня
2016 р. відбулася зустріч у Берліні в нормандському форматі. За результатами
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зустрічі її учасники затвердили основу
проекту «дорожньої карти», яка стане
основним документом з імплементації
усіх Мінських угод. Вони також погодилися на посилення озброєної місії на
окупованій території на Сході України. Але слід відзначити певні небезпеки для України, що прослідковуються
у цих домовленостях. Перш за все, це
заява А. Меркель про те, що озброєна
місія ОБСЄ буде запускатися паралельно з процесом виборів в ОРДЛО, тобто
вибори будуть відбуватися під дулами
автоматів проросійських бойовиків, позаяк контролю над кордоном України
на той час ще не буде. Цього аж ніяк не
можна допустити, і Україна мусить чітко
відстоювати свої позиції, щоб врегулювання відбувалося послідовно: спочатку
вивід сепаратистсько-колабораційних та
російських військ за межі України, потім
повернення контролю України над кордоном і лише після цього проведення виборів на звільнених територіях.
Потрібно забезпечити проведення активної просвітницької роботи в
прифронтових районах з одночасним
розитком соціально-економічної ін
фраструктури. Особливо важливо, щоби
програми розвитку реалізовувалися із
широким залученням європейських організацій для того, аби розвінчувати всілякі міфи стосовно ЄС та НАТО зокрема
й київської влади загалом. Всебічно допомагати лояльним до України переселенцям з окупованих територій та тим,
хто сприяє захисту її інтересів на східнопівденній периферії. Це буде означати,
що Україна як держава здійснює піклування про своїх громадян.
Вище було розглянуто й проаналізовано кілька основних моделей розвитку подій щодо військово-політичного
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розв’язання становища в Україні у зв’яз
ку з агресією Російської Федерації. Ми
навели лише низку стратегічних напрямів у цій сфері, які варто наповнити дієвим і плідним змістом для вироблення
цільових програм реінтеграції та деокупації Криму і Донбасу. Крім конкретних
заходів щодо реінтеграції тимчасово
окупованих територій, комплексне вирішення даної проблеми стане можливим
тільки внаслідок успішного реформування ключових сфер життя Української
держави. Проте наріжними у цій війні з
потужним і підступним ворогом є подолання корупційних явищ, системне
вирішення питань в економічній, соціальній, політичній та інших сферах життєдіяльності країни, створення сучасної
боєздатної армії, ефективна міжнародна
політика, подолання п’ятої колони прихованих колаборантів в органах влади
та управління, єдність і відданість усього суспільства навколо ідеї соборності й
державної незалежності власної Вітчизни та незламна воля до перемоги, що перетворять Україну на модерну і потужну
європейську державу.
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P. Hai-Nyzhnyk, L. Chuprii
Russian-Ukrainian War: Specifics of Solving the Military and Political Conflict
in Eastern and Southern Ukraine under Current Geopolitical Conditions
Abstract
The article analyzes the specifics of modern military and political conflicts (hybrid, asymmetric
warfare). It considers the scenarios of resolving the armed conflict in eastern Ukraine. The attention is
paid to the importance of using diplomatic means through the active involvement of the international
community and strengthening of economic sanctions against Russian Federation.
The crisis and war in Ukraine require strengthening of the general approach and “crusade” against
Moscow not only between Washington and Kyiv but in Western civilization on the whole. Within the
framework of general policy of the West, this aspect requires processing medial communicants in the
moments of deep international propagandistic rhetoric which polarizes the society. The attainment
of expected results requires a more detailed analysis of the international situation and its more
comprehensive presentation in mass media. It is also necessary to accept the consequences of actions of
the Western community and not only the necessity of some actions.
The article considers and analyzes a few basic models of development of events related to the military
and political solution of the situation in Ukraine caused by the aggression of Russian Federation. We have
pointed out only a number of strategic directions in this sphere, which are to be filled with an efficient
and fruitful content for the development of targeted programmes for reunification and deoccupation
of Crimea and Donbas. Except the concrete measures for reunification of the temporarily occupied
territories, the comprehensive solution of this problem will become possible only as a result of successful
reformation of key spheres in the life of Ukrainian state: overcoming the corruption phenomena; system
resolving of problems in economic, social, political, and other spheres of the state functioning, which will
make Ukraine a modern and powerful European state.

«Гібридна війна» (англ. hybrіd wаrfаrе) — термін, запропонований наприкінці ХХ ст. у США для опису воєнної
стратегії, яка поєднала в собі малу війну, звичайну війну та
«кібервійну». Такий підхід до ведення воєнних конфліктів
є різновидом не самої війни, а способу її здійснення. Американський військовий дослідник полковник Збройних сил
США Джек Мак Куен вбачав у «гібридній війні» поєднання
традиційних та асиметричних форм насилля з одночасним
залученням у конфлікт населення, яке проживає на даній
території, та введення в оману міжнародної спільноти для
того, аби нівелювати її вплив на даний конфлікт. Дж. Мак
Куен підтвердив, що «гібридна війна» є одним із сучасних
проявів асиметричної війни, яка розгортається у трьох площинах: серед громадян, які мешкають у зоні конфлікту; серед громадян агресора; серед міжнародної спільноти.
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ВОЛОНТЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНЦІВ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ
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Анотація. У статті розкрито участь української діаспори у волонтерському русі, наданні нею гуманітарної, кваліфікованої медичної, фінансової допомоги. Основна увага зосереджена на формуванні та відправці гуманітарних вантажів українській армії, передачі медичного обладнання в лікарні, лікуванні поранених за кордоном.
Ключові слова: волонтерський рух, благодійна громадська організація, українська діаспора, гуманітарна допомога, медичне обладнання, вантаж, АТО.

ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УКРАИНЦЕВ СЕВЕРНОЙ
АМЕРИКИ В УСЛОВИЯХ РОССИЙСКОЙ АГРЕССИИ 2014–2016 ГГ.
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Аннотация. В статье раскрыто участие украинской диаспоры в волонтерском движении, оказании ею гуманитарной, квалифицированной медицинской, финансовой помощи.
Основное внимание сосредоточено на формировании и отправке гуманитарных грузов украинской армии, передаче медицинского оборудования в больницы, лечении раненых за рубежом.
Ключевые слова: волонтерское движение, благотворительная общественная организация, украинская диаспора, гуманитарная помощь, медицинское оборудование, груз, АТО.

VOLUNTEER ACTIVITIES OF UKRAINIANS IN NORTH AMERICA
IN TERMS OF RUSSIAN AGGRESSION OF 2014–2016
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Annotation. The article explores the participation of the Ukrainian Diaspora in volunteering,
humanitarian, professional medical, and financial assistance. The main attention is paid to the
formation and sending of humanitarian supplies to the Ukrainian army, delivery of medical equipment
to the hospitals, treatment of the wounded abroad.
Key words: volunteer movement, charity public organization, Ukrainian Diaspora, humanitarian
aid, medical equipment, cargo, ATO.
* Публікація містить результати досліджень, проведених за грантової підтримки Державного фонду
фундаментальних досліджень за конкурсним проектом № Ф72/65-2016 «Історичні передумови та сучасні суспільні наслідки агресії Російської Федерації проти України 2014–2016 років».
© Краснодемська І.

122

№4 (61) 2016

Ukrainian Studies

Краснодемська І. Волонтерська діяльність українців...

У сучасному українському суспільстві волонтера сприймають як людину,
котра, не шкодуючи ні сил, ні коштів,
допомагає іншим людям.
До середини XIX ст. волонтерство
розглядалося як військова справа, а волонтери – романтичні юнаки, які прагнули за покликом серця піти в бій за
чужу незалежність і обов’язково в далеку екзотичну країну.
Але з середини XIX ст. воно почало
набувати соціального змісту і визначається як добровільна, неоплачувана,
соціально спрямована, неприбуткова діяльність, що здійснюється волонтерами
і волонтерськими організаціями шляхом надання допомоги іншим. З цього
часу в країнах Західної Європи і США
волонтерський рух почав активно розвиватися як рух «дружніх візитерів», сестер милосердя, самаритян, місіонерів...
Офіційно ж датою виникнення волонтерського руху вважається 1859 р., коли
відомий швейцарський письменник та
журналіст Анрі Дюнан, вражений кривавими картинами битви між франкоп’ємонтськими та австрійськими військами при Сольферіно (24 червня
1859 р.), запропонував створити Червоний Хрест – організацію, яка працювала б на добровільних засадах і надавала
першу медичну допомогу пораненим
бійцям. Принципами, сформульованими А. Дюнаном, керуються волонтерські організації у всьому світі і донині.
Основними серед них є добровільність
і доброчинність; законність; гуманність
і гідність; спільність інтересів і рівність
прав її учасників; гласність; відповідальність; конфіденційність [1, с. 13].
У роки та після завершення Першої світової війни в Європі було створено ряд волонтерських організацій та
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засновано Координаційний комітет міжнародної волонтерської служби (CCIVS)
під егідою ЮНЕСКО зі штаб-квартирою
у Парижі. В той же час у Франції був здійснений перший волонтерський проект
(відбудова ферм, зруйнованих війною у
місцях найбільш запеклих боїв між німецькими і французькими військами) за
участю німецької і французької молоді
під гаслом, яке з часом стало девізом волонтерського руху: «Краще працювати
разом, ніж воювати один проти одного» [16, с. 151]. Подібного типу волонтерські компанії, спрямовані на надання
допомоги українському народу, в багатьох країнах світу заснувала і українська
діаспора.
З початком російської агресії проти
нашої держави у діяльність українських
волонтерів було внесено значні корективи: акцент з допомоги цивільному населенню зміщено на постачання всього
необхідного для українських силових
структур у проведенні антитерористичної операції (АТО) проти місцевих сепаратистів і російських найманців. Найбільш ефективний внесок до посилення
обороноздатності держави волонтерський рух зробив саме на початку військових дій у Донецькій та Луганській
областях, коли забезпечення державою
силових підрозділів здійснювалося повільно, не вистачало елементарних систем захисту, обмундирування та продовольства. За лічені місяці волонтерські
ініціативи перетворилися в потужні
організації, діяльність яких була спрямована на забезпечення майже всього
спектра потреб як силових структур, так
і громадян, що постраждали від військових дій. Вирішальну роль у цьому процесі відіграли два фактори: патріотичне
піднесення у суспільстві, що призвело

№4 (61) 2016

123

АКТУАЛЬНЕ УКРАЇНОЗНАВСТВО
до появи безпрецедентної кількості волонтерів і благодійників; менеджерські
якості керівників волонтерських організацій [3, с. 18].
З багатьох напрямків роботи волонтерів, спрямованої на протидію зовнішній агресії та її наслідків, можна виділити
чотири основні, якими вони опікуються
найбільше: збір та доставка в зону проведення АТО необхідних ресурсів; надання
медичної допомоги постраждалим в ході
її проведення; допомога вимушеним переселенцям; пошук зниклих безвісти та
звільнення полонених [3, с. 19].
Отже, найбільш поширений вид волонтерської діяльності під час військових дій – це об’єднання та забезпечення
українських військових, залучених до
АТО, необхідними ресурсами. Заклик
щодо їх збору сформованими у соціальних мережах волонтерськими групами
був підтриманий небайдужими людьми
в Україні та за її межами [3, с. 19].
Вагому участь у волонтерському русі
бере українська діаспора, представники
якої пересилають до України грошові
перекази, медичні препарати, приціли,
господарські товари тощо [3, c. 19]. Найбільший внесок у підтримку України в
умовах російської агресії роблять українці в США та Канаді. Вони створили
ряд організацій, які займаються збором
та передачею в Україну коштів, гуманітарної та військової допомоги, створенням міжнародних благодійних фондів та
підтримкою неурядових волонтерських
фондів. На найвищому рівні цю діяльність координує Світовий конгрес українців (СКУ), а також Злучений Український Американський Допомоговий
Комітет у США (ЗУАДК) та Суспільна
Служба Українців Канади [15, с. 144].
Одержувачами допомоги є державні

124

військові та медичні установи (Міноборони, Штаб ЗСУ, Прикордонна служба,
госпіталі тощо), добровольчі батальйони, волонтерські організації в Україні,
переселенці з окупованих територій та
зони АТО, окремі сім’ї (наприклад, загиблих та поранених в АТО) чи військові.
Під егідою СКУ успішно діє фонд
«Patriot Defence», який до листопада
2014 р. передав українським військовим 10 тис. покращених індивідуальних
медичних аптечок та провів медичну
підготовку 12 тис. бійців з допомогою
інструкторів НАТО. У 2014 р. бюджет
цього проекту склав $1,3 млн., причому
половину цих грошей зібрала українська
діаспора в США [15, с. 144].
ЗУАДК (президент – Лариса Кий),
заснований у 1944 р. з метою надання матеріальної допомоги українцям в
Україні та діаспорі, з початком війни на
Сході України виступив з ініціативою
допомогти конкретному пораненому
солдату сплатити за медичне обладнання, медикаменти, одяг, їжу та інші предмети першої необхідності (з розрахунку
25 доларів на місяць або 300 доларів на
рік) [27]. ЗУАДК допоміг купити перші
берці, одяг, спальні мішки, бронежилети, сплачує рахунки за медичні послуги
тим, хто цього потребує [25].
Окрему увагу ЗУАДК приділяє оздоровленню дітей. За останніх два роки
було три сесії: двічі по 80 дітей і 40 дітей.
Минулого року в таборах відпочивали
діти загиблих воїнів або батьки яких воювали в зоні АТО. А в цьому році понад
сто маленьких українців зі східних областей та «сірої» зони відпочивали в Івано-Франківській області [28].
Із ЗУАДК вже тривалий час співпрацюють Логістичний центр допомоги бійцям АТО і всеукраїнська мережа «Вільні
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люди». У квітні 2016 р. від ЗУАДК до
України надійшов гуманітарний вантаж
14,5 тонн на суму 130 тисяч доларів [4].
За словами волонтерів, серед найбільш
цінних речей у ньому – дороговартісне
медобладнання. Це електричні хірургічні
ліжка та інші системи. Дуже багато літератури з патріотично-державницької тематики та речей, призначених для дітейсиріт. У вантажі були також інкубатори
для новонароджених дітей, рентген-апарати, інвалідні візки, навіть електричний
інвалідний візок, який передано до реабілітаційного центру. Весь цей вантаж
було відправлено поромом, який прибув
у Гданськ (Польща), а згодом перевезено
до Тернополя. Ця допомога розповсюджувалася по всій Україні, в тому числі
в зоні АТО. Надіслане передане госпіталям та лікарням, а також постраждалим
від військових дій [4].
Зауважимо, що волонтерська діяльність української діаспори з підтримки
України здійснюється і поза згаданими
СКУ і ЗУАДК.
Навесні 2014 р., коли Росія анексувала Крим та розпочала збройний
конфлікт на Сході України, українські
військові виявилися не готовими до війни. Не було належного медичного спорядження та, що важливіше, знань, як
надавати допомогу на полі бою. Аптечок
військові або не мали взагалі, або вони
складалися зі старих перев’язувальних
пакетів та радянських гумових джгутів.
Навчанням з медицини уваги не приділяли взагалі. Бійцям доводилося сподіватися лише на долю.
Подружжя Уляна та Марко Супруни, українці за походженням, які народилися та мешкали в США, а наприкінці 2013 р. переїхали в Україну, за
підтримки СКУ (директор гуманітарних
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ініціатив – У. Супрун) у травні 2014 р.
заснували громадську благодійну організацію «Захист патріотів», метою якої
є: а) проведення курсів для військових,
зокрема «Курсу бійця-рятувальника», на
яких навчають надавати першу допомогу на полі бою й рятувати своє життя; б)
забезпечення бійців найкращими, найсучаснішими аптечками «натівського
формату». Так, в українських учасників АТО з’явився IFAK (Individual First
Aid Kit), яким користуються найкращі
армії в світі [23]. Нещодавно «Захист
патріотів» розпочав курси для лікарів
«Розумний підхід до травми». Організація отримала від канадського уряду 200
тисяч доларів, щоб навчити 4 групи по
25 військових лікарів, воїнів і видати їм
таку ж кількість аптечок [21; 22].
За кошти благодійників Уляна та
Марко вивчили та взяли на роботу 18
тепер уже висококваліфікованих інструкторів. Станом на жовтень 2016 р.
за курсом бійця-рятувальника «Захист
патріотів» підготував 27301 бійця та 4501
курсанта, а також передав понад 21 тисячу індивідуальних аптечок IFAK. За програмою «Медик військ спеціального призначення» навчено 293 бійці та передано
194 медичні заплічники. Українська програма «Підтримка життя під час травми»
підготувала за світовими стандартами 97
військових та 105 цивільних лікарів [9].
Цього року Help Us Help the Children,
проект Благодійного фонду «Допомога
Україні» та Міжнародний благодійний
фонд «Нове Покоління» провели 21-й
Літній табір для 200 дітей з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з родин, котрі
постраждали через війну, дітей з родин
ВПО, дітей, які проживають біля зон
розмежування, та з Криму.
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Під час двотижневого перебування
діти відвідали ряд майстерень, що акцентовані на розвиток щоденних життєвих умінь і навичок, лідерські якості,
на усвідомлення національної приналежності, у тому числі пройшли 2-денний курс з основ першої допомоги. Діти
разом з інструкторами «Захисту патріотів» відпрацьовували навички з надання
допомоги під час поранень, пройшли
тренінг із серцево-легеневої реанімації
та застосування автоматичного зовнішнього дефібрилятора та під кінець курсу
намагалися самостійно виконувати всі
отримані навички без помічників [12].
Влітку 2014 р., коли велися активні бойові дії на Сході України і стало
зрозуміло, що в Україні є велика нестача медичного обладнання, особливо
хірургічного, виникла ідея створення
проекту «Support Hospitals in Ukraine»
(«Підтримка лікарень в Україні»). Команда у складі Віталія Дубіля (один із
засновників, менеджер проекту), Павла
Федоренка, Джені Мартів та за підтримки багатьох донорів і партнерів постачає з США у лікарні України медичне
обладнання та витратні матеріали для
лікування поранених бійців. Зокрема,
у 2015 р. було відправлено три великих
контейнери з гуманітарним обладнанням (рентгенівські апарати, електрохірургічні інструменти, монітори, ларингоскопи та спеціальні ліжка, а також
багато інших надзвичайно корисних
речей) вартістю близько 2 млн. доларів
США. Це обладнання отримали лікарні Дніпра, Києва, Запоріжжя та різних
міст у зоні АТО [2].
Громадська організація у США «Разом» (президент – Люба Шипович) у
ході всеамериканської акції «Той Драйв»
у жовтні 2014 р. зібрала понад 400

126

контейнерів з речами для родин військових та біженців із зони АТО [15, с. 145].
Часто допомога військовим та переселенцям поєднується. Так, українці
Канади передали автомобілі-позашляховики для формування Першого медичного добровольчого батальйону, вщент
заповнені гуманітарною допомогою для
біженців [15, с. 145].
До волонтерства охоче залучаються
цілі українські громади міст США і Канади – купують і передають в Україну реанімобілі, броньовані джипи, тонни військового одягу та гуманітарних товарів.
Наприклад, громада м. Олбані (США)
з березня по листопад 2014 р. зібрала
$15 тис. на медичні засоби для військових та організувала навчання щодо їх використання [15, с. 145].
Активним учасником волонтерського руху стала церква. Зокрема, греко-католицька церква св. Йосифа в Чикаго зібрала $25 тис. допомоги для українських
військових [15, с. 145].
Влітку 2015 р. українська діаспора зі
США відправила на Тернопільщину допомогу бійцям із спецбатальйону «Тернопіль». Речі зібрала громада католицької церкви американського містечка
Сірак’юс. Вантаж, який складався з обмундирування нового взірця, військового взуття, медикаментів, продуктів харчування, а також солодощів та малюнків
від дітей українців із США, який прибув
до Тернополя, отримав і передав військовим батько одного з представників
діаспори Борис Воловик [18].
Нині доволі поширеним явищем
стала волонтерська допомога від конкретних осіб. Вона різниться за розміром – від 6 коробок термошкарпеток для
військових вартістю $1 тис. від Михайла
Калиміна з Торонто до 120 контейнерів
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медичного устаткування та багатофункціональних медичних ліжок від лікаря з Чикаго Галини Бориславської [15,
с. 145].
Нерідко волонтери-активісти української діаспори звертаються до своєрідних методів якомога ширшого залучення молоді для допомоги Україні.
Це – різноманітні онлайн аукціони, благодійні заходи за участю «Міс Українська діаспора», всеамериканська акція
«Купуй українське» тощо. Наприклад, у
США згадана вище організація «Разом»
запровадила «моду» серед української
діаспори замість подарунка до дня народження дарувати речі для українських
військових на передовій (найпопулярнішими подарунками стали каски та інші
засоби захисту). Канадська волонтерська
організація «Євромайдан Оттава» оголосила подібну акцію до Різдва [15, с. 145].
Влітку 2014 р. групою однодумців був
запущений проект благодійного онлайн
аукціону «EuroMaidan Items Auction to
benefit Ukrainian people».
Все почалося зі справжньої каски з
«Третьої сотні самооборони Майдану»,
яка була привезена українським патріотом, волонтером Євромайдану і продана
мешканцю Пенсильванії, американцю
українського походження, на аукціоні
за $ 1000. Отримані кошти від продажу
лоту пішли на потреби постраждалих
воїнів. І відтоді аукціон набув неабиякого розголосу серед інтернет-користувачів [19].
За рік роботи лотами аукціону були
прикраси ручної роботи, ювелірні вироби, предмети одягу, зокрема сукня від
«Віце-міс Української діаспори», а також
художні роботи талановитих майстрів
з України. Загалом було зібрано близько $150 тис., що пішли на потреби тих,
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хто постраждав від неоголошеної війни,
кривавих подій на Майдані, на потреби дітей-сиріт, а також бездомних тварин [19].
У вересні 2014 р. спільно з «Агентством іміджу України» був створений
громадський, політично незалежний
проект «ОКО» (Нью-Йорк), щоб відстежувати згадки про Україну у світових
ЗМІ. ОКО робить щотижневу інфографіку із резонансних цитат, які демонструють ставлення до України у світі, готує аналітичні статті та формує місячний
звіт «Україна в онлайн медіа світу» [13].
У 2014 р., усвідомлюючи всю жахливість ситуації, що склалася в Україні
у зв’язку з воєнними діями на Донбасі – нестача харчів, медикаментів, масові
руйнування, збільшення кількості сиріт,
мільйони біженців, що залишилися без
даху над головою і без засобів до існування, – Ґері Келлнер вирішив втілити у
життя переконання всіх віруючих світу,
незалежно від того, яку віру вони сповідують. Порадившись із своїм близьким
приятелем, колишнім командувачем сил
НАТО в Європі Веслі Кларком, він заснував організацію «Save Ukraine Now»
і розпочав кампанію зі збору харчів,
медикаментів, засобів першої допомоги
тощо, залучаючи до співпраці відомих
релігійних лідерів, політиків, бізнесменів, привертаючи увагу до кризи в Україні [6; 28].
Д-р Ґ. Келлнер був довголітнім партнером Mariner Group, відомої міжнародної стратегічної компанії, що має великий досвід з організації та забезпечення
гуманітарної допомоги багатьом країнам і впливові міжнародні зв’язки. Крім
того, активіст намагається у США давати правдиву інформацію про те, що насправді діється в Україні, беручи участь
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у телеефірах і радіопередачах, і бореться
за те, щоб в американських засобах масової інформації з’являлася виключно
об’єктивна інформація про події в Україні [6; 28].
Завдяки активній діяльності співробітників «Save Ukraine Now», зокрема,
її виконавчого директора Ленні Барда,
директора із матеріально-технічного забезпечення Девіда Бреннена, було сформовано 17 контейнерів гуманітарної
допомоги і організовано їх переправляння [6; 28].
На хвилі Революції гідності в Україні
на початку 2014 р. у Вашингтоні утворилася благодійна організація «United
Help Ukraine» (президент – Руслан Замарай). Основна діяльність її сфокусована
на збір та розподіл пожертвувань, продуктів харчування і медикаментів для
українських громадян, які постраждали
внаслідок конфлікту на Сході України,
сім’ям постраждалих або загиблих за
свободу і незалежність України. За цей
час її волонтери зібрали фінансових пожертв майже на 200 тис. доларів, відправили 10 тонн гуманітарного вантажу та
контейнери з медичним обладнанням на
суму 1/4 млн. доларів. За словами самих
волонтерів цієї організації, вони спів
працюють з місцевими волонтерами,
які розвозять допомогу адресатам, переймаються, щоб вона справді до них доходила, і будуть працювати, поки триває
війна на Сході України [24].
Українська діаспора Клівленда у
штаті Огайо (США), зокрема асоціація
«Клівленд Майдан», збирає кошти та
передає в Україну медичне обладнання
для лікування поранених, карети швидкої допомоги, а також надає адресну фінансову допомогу родинам Героїв Небесної Сотні, загиблих бійців АТО, де є
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на вихованні маленькі діти, пораненим
бійцям. Тільки за 2015 р. було надано
адресну фінансову допомогу десятьом
родинам загиблих воїнів з Тернопільщини, а також передано фінансову допомогу пораненим бійцям зі Збаражчини−
Максиму Комендату зі Збаража, Миколі
Рибчинському та Івану Рудому із Зарубинець [11].
На початку 2015 р. львівські волонтери отримали п’ять фур гуманітарної допомоги від діаспори США, Німеччини і
Люксембурга вартістю 10 тисяч доларів.
У них було багато медикаментів, так зване ентеральне харчування для осіб, які
перебувають у комі, реанімаційні візки,
реанімаційні столи та спеціальне обладнання для реанімаційних палат і столи
огляду тощо. Надзвичайно необхідний
серед вантажу – апарат УЗД, який потрапив у Рівненський військовий госпіталь [14].
Неможливо не згадати і волонтерів з
української діаспори, які безпосередньо
брали участь в АТО. Так, найвідомішими добровольцями стали двоє українців
із США, які прийняли українське громадянство, щоб захищати землю своїх
прадідів, і віддали за неї свої життя. Це
боєць батальйону «Донбас» Марко Паславський (позивний «Франко») та солдат
128-ї гірсько-піхотної бригади Володимир Питак.
30-річний будівельник і художник
Назар Волинець, який народився у Західній Україні, а згодом переїхав до Канади,
спочатку війни воював у Луганській області у складі батальйону «Айдар». Пішов на війну без будь-якого озброєння.
Мав лише дві гранати, потім на полі бою
здобув гвинтівку. За його словами, добровольці воюють з тим, що мають. У декого рушниці або саморобні пістолети.
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Тільки близько 20 відсотків людей були
озброєні. Добровольці покривали відсутність обладнання за рахунок військової підготовки та патріотизму [26].
Поряд з українцями США активну
участь у волонтерському русі беруть і
українці Канади.
Одним із найбільших гуманітарних
вантажів за час проведення АТО є 7-тонний вантаж з Канади із теплим одягом та
медичним обладнанням, доправлений
до Одеси в перші дні 2015 р. [15, с. 144].
Конгрес Українців Канади (КУК) в
Торонто (голова – Тарас Багрій) об’єднує
понад 50 громадських організацій і представляє інтереси української громади в
Торонто. Комітет «Євромайдан Канада»
(голова – Маркіян Швець) є частиною
КУК Торонто і включає в себе представників українських організацій та багатьох інших людей, які були мотивовані
трагічними подіями в Україні за останніх
2 роки. «Євромайдан Канада» направив
близько $ 1,3 млн. фінансової та матеріальної допомоги в Україну. Асортимент
є різноманітним: від медичної апаратури і засобів до моральної підтримки, яка
включає понад 2500 карток підтримки
та підписані прапори від наших дітей,
адресовані українським солдатам, що захищають суверенітет України, а також
канадським солдатам, які проводять підготовку українських військових [5].
КУК в Торонто і Комітет «Євромайдан Канада» співпрацюють із львівським
Благодійним фондом «Шпиталь ім. Митрополита А. Шептицького», який 9
грудня 2015 р. отримав від цих установ
гуманітарну допомогу – 20 одиниць реабілітаційного та допоміжного обладнання для пацієнтів паліативного відділення, а також для випозичення в тимчасове
користування потребуючими м. Львова.
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Коментуючи цю подію, її координатор від КУК (відділ Торонто) Іван Голюк зауважив: «Усі ми працюємо разом,
щоб підтримати незалежність і цілісність України. Ми вважаємо, що це наш
обов’язок надавати підтримку нашим
братам і сестрам в Україні, які продемонстрували дивовижну відданість свободі і
демократії України. З об’єднаною світовою спільнотою, і з Божою допомогою,
ми подолаємо всі негаразди. Ми – перше, друге, третє, і навіть четверте покоління українських канадських дітей, які
разом з новоприбулими дітьми з України з гордістю кажуть: “Слава Україні!
Героям Слава!”» [5].
11 грудня 2015 р. на зібрані КУКом і
Комітетом «Євромайдан Канада» кошти
було закуплено і привезено до Львова в
реабілітаційний центр «Джерело» понад
100 інвалідних візків та медичні засоби
для поранених бійців АТО та дітей з особливими потребами [20].
Як підкреслила консул Канади в
Україні Оксана Винницька, «…те, що
таке обладнання отримав Львів – не випадковість. Пересування, зокрема і для
неповносправних, – дуже важлива частина нашого життя. Ми передали такі
пересувні засоби, які широко використовують у всьому світі. Львів сьогодні
стає зручнішим для людей з особливими
потребами: встановлюються пандуси та
пристосовані для руху на візках хідники…» [20].
Українська громада в Канаді, компанія «Kobo» з 31 жовтня 2014 р. до 1 липня
2015 р. передали військовим, учасникам
АТО близько 2000 електронних книг для
читання1. У кожну з них завантажено
1
З них у Київський військовий шпиталь передано
145 книг, Київський шпиталь МВС – 20, Київ (для
дітей учасників АТО) – 30, Київ (дитячий табір
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600 творів різної тематики і спрямування, спеціально підібраних фахівцями з
літератури. Така допомога є дуже важливою. По-перше, тому що це – увага до наших військовослужбовців, які зараз переживають важкі часи, адже багато з них
потребують лікування після поранень і
травм, отриманих під час служби у зоні
АТО. По-друге, для них це можливість
цікаво і корисно використати вільний
час, привернути позитивні думки. Адже,
на превеликий жаль, більшість військових мають певні психологічні травми,
стресові розлади, потребують медикопсихологічної реабілітації, лікування. А
читання – це і є один із видів психологічної допомоги [10].
Нині однією з найвідоміших волонтерських організацій зі збору коштів для
українських військових є «Армія SOS».
За оцінкою голови Київського представництва Конгресу Українців Канади
Олени Кошарної, загальний обсяг допомоги, зібраної для України мільйонною
канадською діаспорою за минулий рік,
складає від 10 до 15 млн. доларів. Частина грошей, зібраних «Армією SOS», була
використана на придбання деталей для
саморобних безпілотників, але більшість
для дітей учасників АТО) – 100, Сумський артилерійський полк – 30, Дніпро (шпиталь) – 80, Чернівці – 999, Запоріжжя (шпиталь) – 10, Полтава
(шпиталь) – 44, Миколаїв (шпиталь) – 40, Суми –
70, Суми (Інтернат імені Супруна) – 10, Суми (табір «Ровесник» для дітей-сиріт) – 30, Сумська обл.,
с. Хоружівка, інтернат – 5, Сумська обл., с. Правдинка, інтернат – 15, Сумська обл., с. Ульянівка,
дитячий будинок – 10, Черкаси (Черкаський обласний госпіталь) – 55, Харків (шпиталь) – 100,
Ірпінь – 70, Житомир (шпиталь) – 110 електронних книг [8], 50 з яких передали до Житомирського військового шпиталю, 30 – військовослужбовцям 95-ї окремої аеромобільної бригади у зоні
проведення АТО, ще 30 пристроїв передані у лікувально-санаторний центр «Дениш», де проходять
реабілітацію учасники АТО відповідно до чинної
обласної програми [10].
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пішла на придбання 30 транспортних
засобів, в основному автомобілів «Хаммер» та пікапів, які відправили на фронт.
Волонтери кажуть, що така незвична допомога необхідна через повальну корупцію всередині армії [26].
У той час як грошові пожертвування
збираються і направляються туди, де, на
думку «Армії SOS», у цьому є найбільша
потреба, багато представників закордонних українців самотужки купують товари і відправляють їх на склад у Києві.
Пан Тропінов каже, що українська
діаспора у США була найбільшим джерелом одягу та іграшок для сімей солдатів, а канадська діаспора зробила помітний внесок у поставки військового
спорядження [26].
Річард Гарейчук, 59-річний окуліст
з Торонто, зазначив, що він займається
збором коштів для «Армії SOS», бо вона
допомагає тим, хто насправді воює, незалежно від того, чи це регулярна армія, чи
добровольчі батальйони [26]. У 2014 р.
Р. Гарейчук та інші члени українсько-канадської громади купили безпілотник за
$12 000, охрестили його «Прометеєм» і
відправили до «Армії SOS». «Прометей»
10 разів вилітав на збір розвідувальної
інформації поблизу Донецька і Луганська та на початку 2015 р. був збитий сепаратистами. «Армія SOS» також купує
комплектуючі для снайперських гвинтівок та розтяжки для детонаторів [29].
Окрім груп, подібних до «Армії SOS»,
діаспора має навіть більш неформальні – і прямі – контакти з українськими
військами на фронті.
На думку відомого українсько-канадського політичного аналітика Михайла
Винницького, якщо скласти всі пожертви докупи, вийде, що таким чином українська армія отримує 60 відсотків усієї
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допомоги. «Низові мережі можуть бути
потужнішими, ніж державна машина,
тому що державна машина може бути
корумпованою», – зауважив професор
М. Винницький [26].
Узагальнених даних про гуманітарну
та фінансову допомогу української діаспори США та Канади наразі немає. Але
про її обсяг свідчать і наведені вище приклади, і окремі офіційні повідомлення.
Зокрема, за даними на листопад 2014 р.,
українська діаспора Канади передала на
Схід України лише медикаментів на 25
тис. канадських доларів [15, с. 145]. За інформацією Генерального консула України у Сан-Франциско С. Альошина, місцеві українські волонтери до листопада
2014 р. відправили в Україну гуманітарну допомогу вартістю $250 тис. Втім, як
він зауважив, загальна сума, зібрана у
США волонтерами з української діаспори, є набагато більшою [15, с. 145].
Отже, детально характеризуючи
участь української діаспори у волонтерському русі в умовах російської агресії
2014–2016 рр., можна зробити такі висновки.
Трагічні події в Україні впродовж
останніх трьох років продемонстрували
солідарність української діаспори з історичною батьківщиною та її прагнення допомогти відстояти територіальну
цілісність і незалежність України. Її волонтерська діяльність відбувається на
кількох рівнях: робота благодійних громадських організацій, церков, ситуативні волонтерські акції на місцевому рівні,
приватна ініціатива. В сукупності це є
суттєвою фінансовою, військово-технічною, гуманітарною допомогою Україні, а також прикладом дієвої підтримки
свого народу для всього зарубіжного
українства.

Українознавство

Одним з основних напрямів гуманітарної допомоги зарубіжних українців
є забезпечення найнеобхіднішим (транспортом, одягом, продуктами харчування, іншими предметами першої необхідності, грошима тощо) українських
військових, задіяних в АТО, допомога
їхнім сім’ям.
Надзвичайно важливою для української сторони є організація діаспорою
гуманітарної та кваліфікованої медичної
допомоги. Це надання медичного обладнання, медикаментів, лікування поранених за кордоном, приїзд медиків в
Україну.
Таким чином, гуманітарна допомога благодійних організацій, створених
українцями в багатьох країнах світу, є
важливим внеском у подолання наслідків російської агресії.
Одночасно, зважаючи на те, що російсько-український конфлікт на Сході
України продовжується і остаточний
підрахунок обсягу гуманітарної допомоги української діаспори Україні ще
попереду, порушена у цій статті проблема в цілому, а також окремі її аспекти (напрями допомоги, охопленість
постраждалих, взаємодія з місцевою та
центральною владою України тощо) залишатимуться актуальними і надалі.
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I. Krasnodemska
Volunteer Activities of Ukrainians in North America
in Terms of Russian Aggression of 2014–2016
Abstract
Upon the onset of the Russian aggression against our state, the Ukrainian diaspora demonstrated
solidarity with its historical motherland and its aspiration to help with protecting the territorial integrity
and independence of Ukraine. In particular, it took an active part in the volunteering movement,
establishing a number of organizations that collect and transfer to Ukraine money, humanitarian
and military aid; creating international charity funds and providing support for non-governmental
volunteer funds. Receivers of foreign Ukrainians’ help are public military and medical institutions
(Ministry of Defense, Armed Forces of Ukraine Headquarters, State Border Service, hospitals, etc.),
volunteer battalions, volunteer organizations in Ukraine, migrants from the occupied territories and
the ATO zone, some families (for example, lost and wounded in ATO), or soldiers.
One of the basic directions of Ukrainian foreign humanitarian aid is providing necessities
(transportation, clothing, food, other essentials, money, etc.) to the Ukrainian military involved in the
ATO and assisting their families.
It is extremely important for the Ukrainian side that the Diaspora organize humanitarian and
medical care. This means providing medical equipment, medicine, treatment of the wounded abroad,
visits of physicians to Ukraine.
Thus, the humanitarian aid of charity organization established by Ukrainians in many countries of
the world is an important contribution to overcoming the consequences of Russian aggression.

Офіційно ж датою виникнення волонтерського руху вважається 1859 р., коли відомий швейцарський письменник
та журналіст Анрі Дюнан, вражений кривавими картинами
битви між франко-п’ємонтськими та австрійськими військами при Сольферіно (24 червня 1859 р.), запропонував
створити Червоний Хрест — організацію, яка працювала б
на добровільних засадах і надавала першу медичну допомогу пораненим бійцям. Принципами, сформульованими
А. Дюнаном, керуються волонтерські організації у всьому
світі і донині. Основними серед них є добровільність і доброчинність; законність; гуманність і гідність; спільність інтересів і рівність прав її учасників; гласність; відповідальність; конфіденційність.
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КРИМСЬКОТАТАРСЬКИЙ РУХ
У ПРОСТОРІ ДЕРЖАВНОЇ ЕТНОПОЛІТИКИ
Олена ГАЗІЗОВА
кандидат історичних наук,
старший науковий співробітник відділу філософії та геополітики НДІУ
Анотація. У статті розглядається проблема визначення правового статусу кримськотатарського народу як корінного народу України. Досліджено сучасний стан законодавчої
бази щодо регулювання кримськотатарського питання. Акцентується увага на діяльності
громадських організацій та політичних партій кримських татар.
Ключові слова: державна етнонаціональна політика, кримські татари, корінний народ,
національний рух.
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В умовах нинішньої окупації Криму, коли самопроголошена влада Автономної Республіки Крим чинить дискримінаційні утиски кримських татар,
забороняє в’їзд на свою історичну батьківщину національним лідерам М. Джемілєву і Р. Чубарову за їхню активну
громадянську позицію і політичну діяльність, кримськотатарське питання
набуває особливої уваги в контексті
державної етнонаціональної політики
України [2].
На початку 90-х років ХХ ст. кримські татари стали третьою за чисельністю етнічною групою Криму, причому
найбільш згуртованою та політично активною.
Мета статті – дослідити кримськотатарське питання в контексті державної етнонаціональної політики України,
проаналізувати законодавче забезпечення прав кримськотатарського народу як
корінного народу України.
На початку ХХІ ст. зусилля наявних
наукових інституцій НАН України зосередилися на підготовці фундаментальної історії кримськотатарського народу
та повноцінної етнополітичної історії
поліетнічного Криму. Детально ця проблема розробляється в Інституті політичних та етнонаціональних досліджень
ім. І. Ф. Кураса НАН України. Зокрема,
в 2005 р. була опублікована монографія
«Крим в етнополітичному вимірі», яка є
надзвичайно важливою для нашого дослідження. У ній заявлена проблема розглядається в контексті загальних трансформацій, що їх зазнали Україна і Крим
упродовж ХХ – початку ХХІ ст. [7].
Внесок у формування нового, об’єк
тивного уявлення про історію Криму і
народів, які здавна населяють його, зробила праця В. Сергійчука [24].

Українознавство

Близькими до нашого дослідження
є й інші індивідуальні наукові розвідки,
які висвітлюють окремі проблеми Криму, зокрема, Н. Бекірова (правові проблеми), Г. Бекірової (національний рух
за повернення), В. Возгріна (етнічна історія), М. Кирюшка (іслам у житті кримських татар), В. Котигоренка (етнічні
конфлікти), Р. Куртієва (традиційна
культура), Б. Парахонського (сучасний
стан), І. Прибиткової (гуманітарні проблеми), Р. Хаяли (демографічне дослідження).
Серед праць, що зробили помітний
внесок у наукове осмислення специфіки
та тенденцій етнополітичного розвитку
Криму, стала монографія В. Котигоренка [6]. Для нашого дослідження цінним
є те, що її автор аналізує історичне коріння, причини та чинники колізій у динаміці суспільних відносин в автономії,
пов’язаних з особливостями формування сучасної етнодемографічної структури населення півострова, проблемами
соціальної адаптації та інтеграції репатріантів і політичними орієнтаціями їхньої еліти, передовсім лідерів Меджлісу
кримськотатарського народу, відносинами між різними етнічними сегментами кримського загалу та їхніми громадськими організаціями, структурами
центральної влади та органами влади й
місцевого самоврядування АРК. Привертають увагу пропозиції автора монографії щодо вдосконалення правових засад формування представницької влади
автономії, реального забезпечення прав
осіб, які повернулися й повертаються з
місць депортації, та їхніх нащадків, легітимації їх представницьких органів, суспільного статусу тощо.
Етнонаціональна структура сучасного українського суспільства, історія
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і сучасний стан національних меншин
України, етнокультурна політика української держави, особливості процесів
національного відродження в ній, роль
політичних еліт національних меншин
України в її державному будівництві
розкриті в працях В. Євтуха, В. Трощинського, К. Галушка, О. Майбороди,
Вс. Наулка, А. Леонової, С. Суглобіна,
Л. Шкляра, О. Власенка, С. Римаренка,
О. Філіппової, О. Латишева та ін.
Проблеми етнокультурного життя
етносів Криму регулярно ставали предметом обговорень на науково-практичних конференціях, на яких тривав пошук
оптимального вирішення ситуацій, розробка пропозицій. Зокрема, у доповідях,
виголошених на конференції «Кримські
татари: історія і сучасність (До 50-річчя
депортації кримськотатарського народу)», гостро ставилося питання реального забезпечення права кримських татар
на отримання освіти рідною мовою. Водночас більшість учасників, торкаючись
сучасних проблем, на чільне місце висували практичні питання повернення
та облаштування депортованого народу
в Криму. Актуальні проблеми освіти і
мови були порушені 3–5 жовтня 2002 р.
на міжнародному форумі «Місцеві культури Криму і їхня роль у майбутньому
України», ініційованому та організаційно підтриманому Британською Радою в
Україні. Пропозиції щодо задоволення
культурно-освітніх проблем висловили
всеукраїнські науково-практичні конференції «Кримські татари: «національна
меншина» або «корінний народ». Політичний та юридичний аспекти питання»
(лютий 1999 р.) [12] та «Проблеми інтеграції кримських репатріантів в українське суспільство» (травень 2004 р.) [20]
та цілий ряд інших.
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Особливістю складу населення Автономної Республіки Крим є його багатонаціональність. За даними Всеукраїнського перепису населення, на території
АРК проживають представники понад
125 національностей і народностей. Серед населення Автономної Республіки
Крим переважна більшість росіян, чисельність яких склала 1180,4 тис. осіб,
або 58,5% від загальної кількості населення. Друге місце займають українці – 492,2 тис. осіб. Частка українців у
загальній чисельності населення Автономної Республіки Крим склала 24,2 %.
Третє місце займають кримські татари.
Їх чисельність, порівняно з переписом
населення 1989 р., збільшилася в 6,4 раза
і налічувала на дату перепису 2001 року –
243,4 тис. осіб. Частка кримських татар у
загальній чисельності населення АРК,
які вказали національність, збільшилася на 10,2 відсотка і становила 12,1% [4,
с. 14–20].
Стан етносоціального та етнополітичного розвитку України великою мірою зумовлений поліетнічністю населення держави. З-поміж усіх представлених
сьогодні в Україні етнічних спільнот
лише чотири формувалися (принаймні
частково) на українських землях: українці, кримські татари, караїми, кримчаки.
Ще за радянської доби в процесі боротьби за повернення на батьківщину почала формуватися організаційна структура кримськотатарського національного
руху. Найбільш впливовими виразниками інтересів репатріантів стали Організація кримськотатарського національного
руху (ОКНР), провідну роль у створенні
якої відіграв М. Джемілєв, та Національний рух кримських татар (НРКТ), основою якого стала Ферганська долинна група Ю. Османова [7, с. 409].
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Від самого початку кримськотатарського руху однією із його головних
вимог, поряд з поверненням і облаштуванням, було забезпечення кримським
татарам права на самовизначення, яке
трактувалось лідерами кримських татар
як право на відновлення національної
державності кримськотатарського народу на території півострова. Проблема
полягала у тому, що і ОКНР, і НРКТ розглядали автономію як національно-територіальне автономне державне утворення виключно кримськотатарського
населення – корінного народу Криму.
Натомість кримські власті трактували
автономію як регіональне утворення
всього населення півострова. Як наслідок, ОКНР бойкотувала референдум про
відновлення Кримської АРСР 20 січня
1991 р. і взяла курс на організацію національного з’їзду кримських татар [7,
с. 409].
У 1989 р. Організація кримськотатарського національного руху ухвалила
рішення підтримати український національно-демократичний рух з його
прагненням незалежної і соборної України [9]. З того часу кримські татари не
одноразово відігравали значну роль у
становленні української держави, збереженні її цілісності та зміцненні українського суверенітету в Криму. У 1991 р.
їхні голоси за незалежність України серед 54% загальнокримських були вирішальними [13], як і їхня політична воля
в часи розгулу кримського сепаратизму і
криміналітету 1994–98 рр. [3, с. 38]. Щоразу, коли виникала загроза українським
інтересам на півострові, Меджліс недвозначно заявляв, що кримськотатарська
громада всіма своїми ресурсами, організованістю та єдністю підтримує українську державу.

Українознавство

На ІІ Курултаї кримськотатарського
народу 26–30 червня 1991 р. (I Курултай
кримськотатарського народу відбувся
25 березня 1917 р. в Сімферополі) було
висунуто перелік основних засад кримськотатарського руху [3, с. 39].
Делегати Курултаю висловились категорично проти визнання відновленої
на референдумі 20 січня 1991 р. автономії
та її державних органів. Зокрема, у Декларації вказувалось: «Кримська АРСР,
відновлена не як національно-територіальне утворення, розглядається як спроба юридичного закріплення результатів
депортації... і не визнається Курултаєм
у такому вигляді». Курултай утворив
Меджліс як вищий повноважний представницький орган кримськотатарського народу, фактично вибудувавши у його
середовищі систему, альтернативну державній владі [7, с. 409].
Поруч із завданнями щодо ліквідації наслідків геноциду, здійснення
заходів з повернення й облаштування, відродження національної культури була сформульована і стратегічна
мета – відновлення політичних і національних прав кримськотатарського народу, включаючи його право на вільне
національно-державне самовизначення
на своїй національній території. На початку 90-х років ХХ ст. така формула
виглядала досить утопічною й слугувала радше символом нової консолідації
кримських татар на етапі репатріації.
Згодом усвідомлення лідерами кримських татар необхідності запобігання
конфліктам з місцевою та центральною
владою спонукало їх до орієнтації на
менш радикальні завдання трансформації кримської автономії з адміністративно-територіальної в кримськотатарську національно-територіальну із
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забезпеченням рівних прав громадян
усіх національностей [7, с. 410].
На Курултаї кримськотатарського
народу 29 червня 1991 р. було прийнято
перелік основних завдань кримськотатарського руху. Поряд із завданнями ліквідації наслідків геноциду, здійснення
заходів з поверненням та облаштуванням кримських татар на їхній історичній
батьківщині, відродження національної
культури було прийняте рішення також
домагатися відновлення національних і
політичних прав кримськотатарського
народу, в тому числі і права на вільне
національно-державне самовизначення [13].
У Декларації про національний суверенітет кримськотатарського народу, ухваленій ІІ Курултаєм 28 червня
1991 р., зазначається: «1. Крим є націо
нальною територією кримськотатарського народу, на якій тільки він має
право на самовизначення так, як воно
викладено в міжнародно-правових
актах, визнаних світовим співтовариством. Політичне, економічне, духовне і
культурне відродження кримськотатарського народу можливе тільки в його
національній суверенній державі. До
цієї мети буде прагнути кримськотатарський народ, використовуючи всі засоби, передбачені міжнародним правом.
2. Відносини між кримськими татарами
і національними й етнічними групами, що проживають у Криму, повинні
будуватися на основі взаємної поваги,
визнання людських і громадянських
прав та інтересів, повинне забезпечуватись суворе дотримання політичних,
економічних, культурних, релігійних та
інших законних прав усіх людей незалежно від їхньої етнічної приналежності» [6, с. 182].
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29 грудня 1991 р. Меджліс кримськотатарського народу ухвалив проект
Конституції Кримської республіки і запросив громадян до його широкого обговорення. Проект декларував гарантії
прав і свобод усіх людей, незалежно від
раси, національності, політичних поглядів і віросповідання. Однак низка його
положень засвідчила прихильність авторів документа до ідеї утворення в Криму
суверенної етнократичної держави, яка
на основі Договору з Україною входить
до її складу. Громадяни Кримської республіки – кримські татари, кримчаки
і караїми – оголошувалися корінним
населенням, по суті – «більш рівним»
у правах, ніж «громадяни інших націо
нальностей, для яких через історичні
обставини Крим став Батьківщиною» [6,
с. 183]. Цей проект не відповідав етно
демографічним та етнополітичним реаліям України й Криму та принципам
державного будівництва на ґрунті рівних прав громадян, незалежно від їхнього етнічного походження і будь-яких інших відмінностей.
У Положенні про Меджліс кримськотатарського народу, доповненому й
зміненому на першій сесії ІІІ Курултаю
кримськотатарського народу в червні
1996 р., сформовано визначення статусу
Криму в складі України за національнотериторіальним принципом на основі
реалізації кримськотатарським народом
свого невід’ємного права на самовизначення та забезпечення гарантій дотримання прав і свобод усіх людей, незалежно від їхньої раси, національності,
політичних поглядів та віросповідан
ня [6, с. 174].
Четверта сесія ІІІ Курултаю (січень
2001 р.) поставила завдання «перетворення статусу Автономної Республіки
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Крим в національно-територіальну автономію в складі незалежної демократичної України» [3, с. 38].
Характерним представником опозиції М. Джемілєва стала партія «Міллі Фірка» (лідери: А. Еміров, Р. Аблаєв,
В. Абдураїмов). У травні 2009 р. на своїй конференції «мілліфірківці» ухвалили «Стратегію і тактику Міллі Фірка на
сучасному етапі», в якій метою «партії»
вказали: «…наш курс – відновлення національної державності на території
Кримського Юрту» [14]. У документі зазначається, що «слід бути готовими» до
того, що «вже у найближчі 8–10 років,
не виключено що й раніше, ситуація вимагатиме скликання Установчого з’їзду
національних співтовариств Криму з
проголошенням на ньому Кримської
республіки з усіма наслідками, що витікають з цього» [14].
Серед інших цілей «Міллі Фірка» – інтеграція кримських татар «з тюркським
світом на основі ісламського світогляду» і підтримка на півострові «демографічного та соціокультурного балансу», в
тому числі шляхом повернення співвітчизників не тільки з місць вислання, але
й «з діаспор». Втім у Криму «Міллі Фірка» та її лідер В. Абдураїмов мали «проросійський» імідж – переважно через
антиукраїнські заяви останнього та його
звернення до російського керівництва
із закликом «захистити» корінні народи
України від «геноциду» її «націоналістичного керівництва» так, як «захистили
абхазів та осетин» [14].
У травні 2010 р. В. Абдураїмов заявив, що свою головну мету, пов’язану
з побудовою в Криму національної державності кримських татар, «Міллі Фірка» планує здійснити до 2040 р. Досягнути цієї стратегічної мети «Міллі Фірка»

Українознавство

збирається тактичними кроками «входження» у владу. На місцевих виборах
було заплановано «взяти» не менше ніж
20% місць у місцевих радах автономії і
на кожних виборах збільшувати свою
присутність у владі на 5% [9, с. 136].
За час існування новітньої Української держави найбільш впливові кримськотатарські структури (Курултай і
Меджліс) залишалися тією опорою української влади, яка допомагала їй протистояти сепаратистським проросійським
рухам, іноді навіть коштом власних інтересів [7, с. 418]. У зв’язку з цим досить
цікавими є результати віртуального опитування («Яким повинен бути Крим?»),
що проводиться на неофіційному сайті
кримських татар.
334
особи
108

Кримськотатарська
незалежна держава
Кримськотатарська
15,70% автономія в складі
України
48,7%

98

14,30% Республіка в складі Росії

49

7,10%

Нинішній статус

42

6,10%

Область України

39

5,7%

Область у складі
Туреччини

16

2,3%

Не знаю

Звичайно, його результати не можуть претендувати на істину в останній
інстанції, але зріз настроїв частини соціально активних і освічених громадян
України кримськотатарської національності є очевидним [13].
28–29 серпня 2010 р. у Сімферополі пройшов загальнонаціональний з’їзд
кримськотатарського народу – Курултай. Чергове засідання його делегатів
планувалося на кінець року, однак через
загострення етнополітичної ситуації на
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півострові Меджліс розпорядився провести з’їзд наприкінці серпня. Загальнонаціональний з’їзд кримських татар
закликав Президента України не порушувати міжнародного законодавства
щодо корінних народів та етнічних меншин. Делегати також закликали керівника держави повернутися до колишнього
принципу формування Ради представників кримських татар при голові держави – делегування з’їздом, а не призначення Президентом на власний розсуд.
Ідеться про те, що голова держави скоротив Раду представників кримськотатарського народу при Президентові
України з 33 осіб до 19, призначивши до
неї відразу 10 опозиційних Меджлісові кримськотатарських політиків і громадських діячів. У постанові Курултаю з
цього приводу йдеться про те, що Президент має конституційне право на те, щоб
самостійно формувати коло своїх радників, але це суперечить міжнародному
законодавству, зокрема резолюціям і рекомендаціям ООН про представлення у
владі корінних народів, якими вважають
себе кримські татари [13].
6-й Курултай, що відбувся наприкінці березня 2013 р., ознаменував новий
етап демократизації виборчого процесу. Цього разу кожний кримський татарин – громадянин України незалежно
від місця чи країни проживання – безпосередньо голосував за того чи іншого
кандидата. Таким чином, 1000 кримських татар – мешканців певної території – обирали одного делегата; загальна
кількість делегатів Курултаю – 250 осіб.
Крім того, у виборах делегатів Курултаю тепер могли брати участь і члени
родин, які за етнічним походженням не
були кримськими татарами. Новий виборчий регламент призвів до значного
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оновлення й омолодження складу делегатів [13].
Аналізуючи діяльність владних
структур України та Автономної Республіки Крим щодо вирішення етнокультурних питань на півострові, варто
відзначити роль державної програми
повернення депортованих народів в
Україну, яка після розпаду СРСР цілковито фінансувалася з бюджету України
і координувалася Державним комітетом (Міністерством) України в справах
національностей та міграції, а в Криму – Державним комітетом у справах національностей та депортованих громадян. Проблеми міжвідомчого характеру
розв’язують республіканська комісія у
справах депортованих народів Криму та
міжурядова українсько-німецька комісія
у справах депортованих німців. Постановою Кабінету Міністрів України створено фонд депортованих народів Криму.
Протягом 1990-х років Президентом
України, Кабінетом Міністрів України,
на рівні Автономної Республіки Крим
прийнято понад 20 різних указів, постанов, розпоряджень, які так чи інакше
стосувалися вирішення насущних проблем кримських татар [7, с. 478].
Варто зазначити, що вітчизняне законодавство, що регулює етнополітичну
сферу, перебуває у досить непривабливому становищі. Закон «Про національні
меншини» (1992 р.) – найліберальніший
у Європі. Це було прогресивне явище,
оскільки показало намір держави щодо
того, як вона хоче ставитися до своїх
меншин. Однак це було до вступу України до Ради Європи, виникнення Рамкової конвенції про захист національних
меншин, ратифікації великої кількості
двосторонніх угод. Це уже, на жаль, архаїчний документ. Він мав би зараз мати

№4 (61) 2016

Ukrainian Studies

Газізова О. Кримськотатарський рух у просторі державної...

тільки історичне значення, попри те, що
низку положень так ніколи й не було вироблено [5].
Власне, на сьогодні відсутня концепція етнонаціональної політики України.
Її почали розробляти 1993 р., коли, згідно з Законом про національні меншини,
було створено міністерство, що опікувалося проблемами меншин. Зараз існує
більше десятка варіантів і версій концепції, підготовлених абсолютно різними авторами і структурами.
Аналізуючи законодавчу базу, серед найважливіших варто виокремити постанову № 636 «Про заходи щодо
розв’язання політико-правових, соціально-економічних та етнічних проблем
в Автономній Республіці Крим», ухвалену в 1995 р., та № 331 «Про здійснення
заходів щодо розв’язання соціально-економічних, етнічних та гуманітарних проблем в Автономній Республіці Крим»,
прийняту в 1996 р. У цих постановах, зокрема, чітко визначено чотири напрями,
над якими мають працювати державні
органи України: соціально-економічний, політико-правовий, міжнародна
допомога та гуманітарні проблеми [7,
с. 478].
Поділяємо думку С. Грабовського
та І. Лосєва, які стверджують, що, попри декларативну прихильність офіційного Києва, кримські татари у минулі
роки (тобто у період із 1991 по 2014 р.)
не завжди відчували розуміння та прихильне ставлення як з боку місцевої
влади районів і міст півострова, так і з
боку слов’янського населення, насамперед російського. Тим часом політична активність кримських татар суттєво
врівноважувала дії проросійських угруповань і виступала важливим чинником
громадського життя у Криму [10, с. 42].

Українознавство

Після анексії Криму почався новий
етап в історії кримськотатарського народу: він знову втратив свою етнічну
територію і вимушений відстоювати
свої права як корінного народу України.
Тому сьогоді особливо актуально постає
питання вирішення проблем, пов’язаних
із захистом прав кримськотатарського
етносу.
Важливим кроком у вирішенні
кримськотатарського питання стало
прийняття 20 березня 2014 р. Верхов
ною Радою України Постанови «Про
Заяву Верховної Ради України щодо гарантії прав кримськотатарського народу
у складі Української держави», яка гарантує захист і реалізацію невід’ємного
права на самовизначення кримськотатарського народу в складі суверенної і
незалежної Української держави. Цією
постановою Верховна Рада України доручила Кабінету Міністрів України терміново подати проекти законів України,
нормативно-правових актів України, які
визначають та закріплюють статус кримськотатарського народу як корінного народу України [17].
17 квітня 2014 р. було прийнято Закон України «Про відновлення прав
осіб, депортованих за національною
ознакою» № 1223-VII. Цей Закон визначає статус осіб, депортованих за національною ознакою, встановлює гарантії
держави щодо відновлення їхніх прав,
принципи державної політики та повноваження органів державної влади, органів місцевого самоврядування щодо відновлення прав цих осіб. Зокрема, у ньому
зазначається, що держава сприяє добровільному поверненню в Україну, адаптації та інтеграції в українське суспільство
депортованих осіб, створює умови для
їх облаштування, забезпечення землею,
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житлом, працевлаштування, освіти, збереження і розвитку етнічної, культурної,
мовної та релігійної самобутності [8,
с. 1010–1011].
Позитивним також у цьому напрямку слід визнати Указ Президента України П. Порошенка від 3 листопада 2014 р.
№ 841/2014 «Положення про Уповноваженого Президента України у справах
кримськотатарського народу», де, окрім
прописаних повноважень Уповноваженого, наголошується на тому, що кримськотатарський народ є корінним народом України. У Положенні, зокрема,
зазначається, що «Уповноважений Президента України у справах кримськотатарського народу забезпечує здійснення Президентом України повноважень
щодо забезпечення додержання конституційних прав кримськотатарського народу як корінного народу України» [8,
с. 1018].
12 листопада 2015 р., через 71 рік
після трагедії кримськотатарського народу, Верховна Рада України прийняла
постанову № 792-VIII «Про визнання
геноциду кримськотатарського народу».
У постанові йдется не тільки про вшанування пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу 1944 року, а й
етноцид Російською Федерацією, який
розпочався після окупації Криму: системний тиск на кримськотатарський народ, репресії громадян України за національною ознакою, організація етнічно і
політично вмотивованих переслідувань
кримських татар, їхніх органів, таких
як Меджліс кримськотатарського народу та Курултай кримськотатарського
народу, на тимчасово окупованій території України з боку державних органів
Російської Федерації, починаючи з дати
початку тимчасової окупації, є свідомою
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політикою етноциду кримськотатарського народу [8, с. 1020].
Нині необхідно прийняти ряд законодавчих документів, які б дали можливість кримськотатарському народу
відстоювати власні права, особливо в
умовах анексії Криму.
Ще у 2013 р. народним депутатом
України, національним лідером кримських татар М. Джемілєвим був ініційований Проект Закону про «Концепцію
державної етнонаціональної політики
України», поданий на розгляд Верховної
Ради 04.07.2013 р., який визначає зміст
і дії держави в етнополітичній сфері та
є основою для формування нового законодавства, вдосконалення міжетнічних відносин. Основними завданнями Концепції є визначення основних
принципів, правових, організаційних,
фінансових та інших засад розв’язання
актуальних проблем, що виникають в етнополітичній сфері, на основі положень
Конституції України. У Концепції подається тлумачення поняття корінного
народу як «автохтонної етнічної спільноти, етногенез якої відбувся на території в межах сучасних кордонів України,
становить етнічну меншість у складі її
населення і не має власного державного утворення за межами Української
держави. Корінними народами в Україні є кримські татари, караїми, кримчаки» [21].
Метою Проекту Закону «Про статус
кримськотатарського народу» № 4433
від 13 березня 2014 р. (автор Г. Москаль)
є створення правових підстав для регулювання та реалізації державної політики у сфері повернення, облаштування і
відновлення прав кримськотатарського
народу, сприяння процесу адаптації та
інтеграції кримськотатарського народу в
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українське суспільство. У законопроекті
визначено статус кримськотатарського народу як корінного народу України, примусово переселеного з території
Криму [23].
У Проекті Закону України «Про права корінних народів України» № 4501 від
20 березня 2014 року (автори В. Кличко,
В. Карпунцов, О. Продан та ін.), що був
обговорений 11 квітня 2014 р., передбачено встановити, що корінними народами в Україні є кримські татари, караїми,
кримчаки, визначити статус корінних
народів в Україні та закріпити правові
гарантії на повне здійснення всіх прав
людини і основоположних свобод особами, що належать до корінних народів,
визнаних нормами міжнародного права [22].
У травні 2016 р. Президент України
П. Порошенко ініціював створення робочої групи в рамках Конституційної
комісії для розробки змін до Конституції, що стосуються права кримських татар на самовизначення. «Ми хоч і із запізненням, але усвідомили необхідність
створення в Криму національної автономії кримських татар із повним гарантуванням рівних прав і свобод етнічних
українців, росіян та інших етносів півострова. Ми зобов’язані почати в парламенті України процес внесення змін
і доповнень до розділу 10 Конституції
України – АРК, які б у повній мірі виходили з невід’ємного права кримськотатарського народу на самовизначення в
складі суверенної та незалежної Української держави» [16].
15 червня 2016 р. були проведені парламентські слухання на тему «Стратегія
реінтеграції в Україну тимчасово окупованої території Автономної Республіки
Крим та міста Севастополь: проблемні
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питання, шляхи, методи і способи».
Після внесення численних пропозицій
учасниками слухань і їх обговорення
22 вересня 2016 р. Верховна Рада України постановою № 4003-а затвердила
Рекомендації парламентських слухань.
Документ включає в себе рекомендації
Президенту України підготувати зміни
до Конституції і законів України та внести їх на розгляд парламенту; ці зміни
стосуються визнання кримських татар,
караїмів і кримчаків корінними народами України з відповідними змінами до
ст. 11 Основного закону. У рекомендаціях запропоновано розглянути питання
зміни статусу Автономної Республіки
Крим на Кримськотатарську Автономну
Республіку. Кримські татари у створеній автономії, відповідно до Конвенції
ООН, отримають право гарантованого
представництва – квоти – в органах влади і можливість впливати на рішення
щодо Криму, якого вони позбавлені сьогодні через свою нечисленність.
Реалізація таких рекомендацій потребує інтенсивних і консолідованих
зусиль не тільки гілок законодавчої і виконавчої влади, а й структур громадянського суспільства, зокрема експертної
спільноти, що мали б взяти на себе суттєву частину інформаційно-просвітницької роботи й упередити таким чином
можливий спротив цим законодавчим
ініціативам з боку певних політичних
сил і громадських активістів.
Експерт з міжнаціональних конфліктів, викладач Києво-Могилянської
академії Олексій Курінний провів розрахунки на основі статистичних даних
і запропонував свій план, суть якого –
зробити так, щоб кримські татари в
майбутній автономії не були статистами, а могли вирішувати свої проблеми
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за допомогою демократичних інститутів. Вчений говорить про кілька версій
майбутнього Криму. Це буде або повернення до ситуації статус-кво з 1991 по
2014 р., або загравання з російськомовним слов’янським населенням для того,
щоб Крим на «правильному» референдумі повернувся до складу України. Але є
й інші концепції: створення кримськотатарської національної автономії чи
територіальна автономія – Республіка
Крим. Останні два варіанти природні і
справедливі, вони відповідають інтере
сам більшості населення України, української держави й суспільства, інтересам
кримських татар – корінного народу,
що постраждав як від депортації, так і
від подій 2014–2016 рр. Не влаштовують
вони лише частину слов’янського населення і проросійські сили [15].
Таким чином, для вирішення проблеми статусу кримськотатарського народу та захисту його прав як корінного
народу України необхідне прийняття
таких законодавчих актів: Концепції
державної етнонаціональної політики
України, закону «Про статус кримськотатарського народу як корінного народу
Криму в складі Української держави»,
закону «Про захист кримських татар
в умовах окупованого Криму» [2]. Зазначені законодавчі документи є вкрай
важливими для ефективної політики держави в етнонаціональній сфері,
вони забезпечуватимуть правові гарантії
кримськотатарського народу як корінного народу Криму і України, сприятимуть створенню оптимальних умов для
гармонійного розвитку кримських татар
у складі Української держави.
Сьогодні ми можемо констатувати,
що низка проблем кримськотатарського
народу потребує вирішення, це не лише
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повернення боргів знедоленому народові, але й, у першу чергу, боротьба за деокупацію Криму, правове врегулювання
статусу кримськотатарського народу та
подальша інтеграція кримських татар в
український соціокультурний простір.
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O. Hazizova
Crimean Tatar Movement in the Space of State Ethnopolitics
Abstract
To the great extent, the condition of ethnosocial and ethnopolitical development of Ukraine is
determined by the polyethnicity of its population. Among all ethnic communities of present Ukraine,
only four have been forming (at least partially) in its terrain: Ukrainians, Crimean Tatars, Karaites,
Krymchaks.
In early 1990s, Crimean Tatars became the third Crimean ethnic group by quantity, besides, the
most united and politically active.
Despite the declaratory support of the official Kyiv, during the last years (i.e. in the period from
1991 till 2014), Crimean Tatars didn’t always feel understanding and favourable attitude as from
local district and city authorities of the peninsula, so from the Slavic population, primarily, Russians.
Meanwhile, the political activity of Crimean Tatars considerably counterbalanced the actions of proRussian formations and significantly influenced the social life of Crimea.
After the annexation of Crimea, a new stage of Crimean Tatars’ history began: they lost their ethnic
territory once again and were compelled to assert their rights as the indigenous people of Ukraine.
This causes the particular topicality of the issue regarding the solution of the problems related to the
protection of Crimean Tatar ethnos today.

Стан етносоціального та етнополітичного розвитку України великою мірою зумовлений поліетнічністю населення
держави. З-поміж усіх представлених сьогодні в Україні
етнічних спільнот лише чотири формувалися (принаймні
частково) на українських землях: українці, кримські татари, караїми, кримчаки. Ще за радянської доби в процесі
боротьби за повернення на батьківщину почала формуватися організаційна структура кримськотатарського національного руху. Найбільш впливовими виразниками інте
ресів репатріантів стали Організація кримськотатарського
національного руху (ОКНР), провідну роль у створенні якої
відіграв М. Джемілєв, та Національний рух кримських татар (НРКТ), основою якого стала Ферганська долинна група
Ю. Османова.
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2 січня 1824 р. унійний панотець
Теодор Яновицький, який до загарбання Брацлавщини Російською імперією був парохом церкви Св. Покрови
в селі Парпурівці Вінницького повіту,
вчинив терміновий запис до повітової
Актової земської книги, заявивши про
те, що православний священик Іван Герасевич, що був на той час настоятелем
згаданої церкви, а разом з тим і церкви
сусіднього села Соловіївки, незаконно
зазіхає на власний будинок скаржника в
Парпурівцях із забудовами, садом, городом і полем [4, арк. 1 – 3 зв.]. За десять
днів, 12 січня того-таки 1824 р., в згадані акти був уписаний позов о. Теодора
Яновицького до о. Герасевича з вимогою
«покарання за перешкоджання спокійному володінню через вдирання в його
власність» («o ukaranie za zamieszanie
powodowi spokojności przez wpieranie
się w jego własność») [4, арк. 9 – 10 зв.].
У цьому позові, його витоках, перебігу
і розв’язанні, попри властиво приватний характер, віддзеркалилися не лише
позиції сторін і ментальність учасників
конфлікту, але й характерні особливості
соціяльних, правових, міжвизнаннєвих
відносин та механізми адміністрування
в краї в умовах Речі Посполитої й після приєднання Правобережної України

Українознавство

Російською імперією. Розкриття особливостей цього складного переплетіння
макро- та мікроісторичного процесів і є
основним завданням пропонованого читачам матеріялу.
Після інкорпорації Брацлавщини
до складу Російської імперії (1793 р.)
на зміну поширеної тут унії запанувало
офіційне російське православ’я, а місце
унійного духовенства зайняло православне. Це були здебільшого ті священики, які полишили унію й перейшли на
православ’я, підтримуване владою. Разом з тим у більшості парафій право посідання церковних фундушів перейшло
до православного клиру. Проте справа з фундушем парпуровецької церкви
Св. Покрови склалася по-иншому: незважаючи на те, що її парафіяни, а разом
з ними і храм перейшли до Православної
церкви, будинок священика, господарські будівлі при ньому й земельні посілості залишилися за священиком о. Тео
дором Яновицьким, який залишився в
складі Унійної (Унітської, Уніятської)
церкви. Отець Теодор Яновицький,
підкреслюючи в своїй публічній заяві
лояльність до імперії, відзначає «справедливість, так само й турботливість
Всемогутньої Монархині Єкатерини
Другої про щастя нових своїх підданих»,
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заявлені Маніфестом 1793 р., в якому
декларувалося «вільне визнання обрядів, властивої кожному релігії», а також
«забезпечення прав, свободи і власности кожного» [4, арк. 3]. «Новим виявом
ласки монаршої» о. Теодор Яновицький
називає й призначення йому як унійному священику, що втратив парафію, пенсії. Однак сума пенсії була зменшена до
п’ятдесяти рублів асигнаціями через те,
що Яновицькі мали власний будинок. У
заяві, вписаній до актових книг Вінницького повіту, він подає факт зменшення
пенсії у зв’язку з наявністю будинку як
підтвердження права власности на це
помешкання [4, арк. 3 зв.].
У цих переломних для мешканців
Брацлавщини (як і всієї Правобережної
України) подіях життєві шляхи визначалися турбулентними вихорами доби
перемін, так само й подальші долі дітей о. Стефана Яновицького, старого
унійного пароха зі скромної Парпуровецької церкви, були різними. Це бачимо з відомости про родину настоятеля
Парпуровецької церкви, укладеної під
час ревізії населення 1795 р., першого
повного перепису населення, проведеного на Правобережній Україні. Як виявилося, на час перепису парпуровецьку
парафію, уже православну, обслуговував
син Стефана Яновицького Максим [10,
арк. 125 – 125 зв.]. На відміну від батька і двох братів, він приєднався до московського синодального православ’я і
був призначений обслуговувати парпуровецьку парафію після усунення з
місця попереднього настоятеля, тобто його батька. Переведення церкви з
унії на православ’я відбулося 1794 р. [9,
арк. 83]. Швидше всього, саме те, що
Максим перейшов на православ’я і продовжував замешкувати батьків будинок,
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й зберегло будинок і земельні посілості
загалом за родиною Яновицьких. «З 1795
року по встановленні благочестя церкви
Покрови Пресвятої Богородиці і наданими до неї ґрунтами і сінокісними по
п’яти днів в руку я до цього часу володів
з дозволу поміщика хорунжого Романа Биковського, з умовою по неділях і у
святкові дні бути в селі Зарванцях на Богослужінні, що мною до його (батькової,
о. Стефана Яновицького. – Авт.) смерти й виконувалося», – свідчив о. Теодор
Яновицький перед слідчою комісією в
червні 1813 р. [3, арк. 30 зв.]. Так само
стверджували жителі села Парпурівці
і сусідніх сіл, залучені комісією як свідки: «…ще за існування Польського володіння уніятського священика Федора
Яницького1 батько Стефан, перебуваючи при церкві Покрови Пресвятої Богородиці в селі Парпурівці настоятелем,
на ґрунті тому, що нині Федір Яницький має у володінні, перебував до кінця
життя, а по смерті його уже син Федір
на тому ж перебуває і після приєднання
Польського краю до Російської держави,
не бажаючи прийняти благочестя, залишився при унії і до цього часу мешкає на
церковному ґрунті й володіє належною
до церкви землею в трьох руках і сінокосом. 1805 року священик же благочестивий, призначений з 1805 року Стефан
Гансевич2, перебуваючи на парафії Гансевич донині, за його час з того церковного ґрунту, яким володіє Яновицький,
ні найменшої частки не одержував» [3,
арк. 29 зв.].
Однак Максима Яновицького настоятелем церкви не було затверджено.
У 1797 р. парпуровецьким попом значиться уже Матвій Лащевський, син
1
2
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священика церкви сусіднього села Луки-Мелешківської [8, арк. 92]. За даними Камерального топографічного опису
Вінницького повіту 1799 р., на той час у
Парпурівцях був один двір православного духовенства (мешкав 1 чоловік) і
один двір унійного безмісного духовенства (мешкало 8 чоловіків і 3 жінки) [9,
арк. 83 зв.]. Проаналізувавши сповідні
списки церков Вінницького повіту за
1802 р., нами встановлено, що Максима
Яновицького було призначено настоятелем на парафію церкви Архістратига
Христового Михаїла с. Василівки Він
ницького повіту. У Стефана Яновицького був ще один син – Симеон, молодший
від Максима на 2 роки, який також приєднався до московського синодального
православ’я. У 1802 р. він значиться парафіяльним священиком церкви Святого Димитрія с. Стадниці Вінницького
повіту [11, арк. 569, 787].
Нагадаємо, що наприкінці правління
імператриці Єкатерини ІІ, попри декларовану віротерпимість, царський уряд
суттєво потіснив позиції Унійної церкви, збільшивши її коштом кількість вірян та мережу парафій офіційної Православної церкви. 1795 р. було ліквідовано
унійну митрополичу катедру та Луцьку
єпископську катедру, а приналежні їм
населені маєтки з кріпаками включено
до складу скарбових і роздано як пожалування вищій московській придворній
та військовій знаті. Число парафій Унійної церкви на Правобережній Україні
різко скоротилося, їх збереглося близько
сотні, переважно на теренах Волинської
губернії. Ці парафії було підпорядковано духовній владі Полоцького унійного архієпископа. Продовжили існувати
василіянські монастирі – Дерманський,
Почаївський, Овруцький, а в Київській
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губернії – Лисянський, Уманський, Канівський. Деякі з них зберегли значні
земельні посілості, тобто маєтки з підданими. Ці маєтки за російським законодавством розглядалися як скарбові,
що перебувають в корпоративній власності духовенства, котре не мало права
їх відчужувати. Про це, зокрема, див.: [1,
с. 24 – 27]. Там-таки названо й основні
казуси, при розгляді яких сформувався
законодавчий статус церковних маєтків
на Правобережній Україні, в Білорусії і
Литві після їх загарбання Росією в ході
поділів Речі Посполитої.
Названий вище конфлікт у с. Парпурівці мав властиво локальний характер
і стосувався житлових та господарських
будівель і поземельної власности причету парафіяльної церкви. Російське законодавство й практика державного та
церковного адміністрування парафіяльним духовенством чітко орієнтувалися
на обов’язкове забезпечення православного причету (священики, диякон, дяк)
орною землею та сіножатями, вказуючи
як мінімальну площу в 33 десятини на
три зміни. Однак при цьому ці угіддя визначалися як належні не окремому причетові, якому вперше була виділена земля, а причетові, що обслуговував певну
церкву, вони передавалися в спадок дітям причетників лише в тому разі, коли
вони служили при тій же церкві. Позов
щодо будинку та угідь в с. Парпурівці
однозначно виходив за рамки цих стандартних правових норм, що стосувалися
церковних причетницьких земель, які діяли на Правобережній Україні в першій
чверті ХІХ ст., оскільки о. Теодор Яновицький не служив як унійний священик
на парафії, яка стала православною.
Із запису, який зробив в актову книгу
о. Теодор Яновицький 2 січня 1824 р., та
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инших документів, які ми залучатимемо,
привертає увагу те, що суперечка за згадані маєтності велася давно, імовірно,
ще від часу відходу з парафії о. Максима Яновицького. Вона спалахнула знову
1813 р., коли православний священик о.
Стефан Герасевич «з намови й наказу
свого благочинного о. Ковердинського
… посилив претензії». Наголос на тому,
що отець Герасевич, парох церкви Соловіївської і Парпуровецької, діє разом
«із захисником своїм є[го]м[ос]те[ю]
о[тцем] Ковердинським, благочинним
п[ові]т[у]», який вчинив подання до
Греко-Російської кам’янецької духовної
консисторії й домігся указу, що збігався з думкою своєї консисторії, і велів,
щоб «зазначений будинок Яновицьких
з його вигодами оцінити і цю оцінкову
суму сплатити скаржникові з доходів
парпуровецької церкви», повторюється
в документі кілька разів. Як виходить з
контексту тогочасних церковно-політичних реалій, соловіївський панотець
С. Герасевич, а передовсім – православний благочинний Вінницького повіту
о. Никифор Ковердинський, добре розумілися на політичному моменті справи й орієнтувалися в урядовому курсі
на утвердження позицій Православної
церкви в краї й на цьому ґрунті мали повну підтримку губернської православної
консисторії. Поведінка о. Герасевича випливала з його позиції як представника
панівної в Російській імперії Православної церкви, до якої після загарбання Правобережної України перейшла більшість
унійних парафій, у тому числі й парпуровецька. Мешкаючи в сусідній Соловіївці
й маючи там будинок і парафіяльні землі, він претендував і на будинок та землі
при Парпуровецькій церкві, які віддавна належали будівничому цього храму
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о. Стефанові Яновицькому. Мотивація
претензії о. С. Герасевича та повітового
благочинного о. Ковердинського, а слідом за цим і Кам’янецької православної
губернської канцелярії будувалася на
тому, що, втративши парафію у зв’язку з
«преисточением» унійної Парпуровецької церкви на православну, о. Теодор
Яновицький втрачав права і на будинок та майно, що становили церковний
фундуш. На цьому тлі й розгортається
драматургія відносин між двома священиками з приводу будівель і земельних
посілостей при Парпуровецькій церкві.
Однак на перебігу подій позначилося те,
що, по-перше, позивач о. Т. Яновицький
виставляв як доказовий козир своє шляхетство, який давав привілей непорушної власности, а по-друге, те, що значна
частина оспорюваної власности придбана через купівлю, тобто була приватною
власністю.
Отець Теодор Яновицький стверджував, отже, що його будинок, господарські будівлі, город, сад і земельні угіддя є спадковою власністю Яновицьких.
У маніфесті, вписаному до актової книги, він пише, що його батько, о. Стефан
Яновицький, засновник парпуровецької
парафії і будівничий Парпуровецької
церкви, «ще за часів існування Речі Посполитої Польської в старостинському
селі Парпурівці на пустому плацу, вільному для забудови, за дозволом, проте,
посідачки староства Парпуровецького,
на той час в[вельможної] Лабеньської,
власними коштом збудував будинок
та инші господарські будівлі і споруди
поправив» [4, арк. 1 зв.]. Він заперечує
зв’язок свого права володіння городом і
садом з наданням фундушу тогочасною
посідачкою староства: «…також город і
сад завів, плодючими деревами збагатив,
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притому орний ґрунт не на підставі якоїсь ерекції від тієї-таки посідачки Лабеньської, але ж у місцях пустих, у заростях,
маючи дозвіл, власним коштом викорчовував і обробив» [4, арк. 1 зв.]. Приватне право володіння на польові угіддя
він трактує на тій підставі, що вони були
придбані через купівлю: «…у році тисяча сімсот п’ятдесят другому, леваду, що
лежить зі сторони від села Луки – одну,
а року тисяча сімсот шістдесят четвертому – прикупив другу леваду, що лежить
зі сторони від села Майдану Чапельського» [4, арк. 3]. Для посилення своїх позицій власника о. Т. Яновицький вказує на
те, що Яновицькі як шляхтичі, згідно з
новим катерининським законодавством,
яке декларувало збереження прав власности на новоприєднаних землях, зберегли свої права на угіддя в Парпурівцях:
«…як шляхта, в силу Учреждения (пунктів двадцять першого, двадцять другого і двадцять третього про прерогативи
для шляхти) при власності дому свого
з садом і левадами, жодною ерекцією
фундушовою [за церквою не закріпленими], залишилися не зачепленими» [4,
арк. 3]. Панотець зазначає, що від нього
вимагали віддати цю землю (імовірніше
всього, православне духовенство), «але
я не вважаючи таку за церковну, а власною, за труди мої заслуженою, не віддав
і використовував урожай з неї для своїх
потреб». Прикметним є посилання о. Теодора на ленні відносини між Яновицькими і тогочасним посідачем староства:
«…за вільне надалі використання ґрунту, Яновицькими використовуваного,
від посідача староства в[ельможного]
Романа Биковського, брацлавського судді, покладено було обов’язок cкаржника
їздити до Зарванців для Служби Святої в неділі і свята» [4, арк. 3 зв.]. Тобто
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священицьке служіння розглядалося як
обов’язок, що випливав з володінням земельною посілістю в межах староства.
Позиція супротивної сторони засновувалася на тому, що земельні посілості
і навіть сам будинок та господарські будівлі, якими користувалися Яновицькі,
розташовувалися на церковному ґрунті:
«…року тисяча вісімсот тринадцятого
православний священик о. Стефан Герасевич з намови й наказу свого благочинного о. Ковердинського, … посилив претензії під приводом, начебто згаданий
будинок Яновицьких з городом і садом
був збудований на церковному ґрунті» [4, арк. 3], а тому ці посілості з переходом парафії і церкви на православ’я
мали б перейти до православного духівництва. Отже, православний благочинний Вінницького повіту, а разом з
ним і парафіяльний священик Парпуровецької церкви наполягали на тому, що
будинок священика при ній і земельні
посілості мають правний статус, що випливав з фундушевого характеру надання цієї власности як надання заснованій
у 1751 р. церкві, а не її священику, що
одержав тоді право презенти.
У нашому розпорядженні є текст Генеральної візити парпуровецької церкви Покрови Божої Матері, датованої
26 березня 1790 р., в якому вказуються
обставини заснування парафії й наділення церкви фундушем [12, арк. 75 –
77]. Церкву було закладено в жовтні
1751 р. й освячено 18 жовтня 1752 р. за
часів владицтва унійного митрополита Київського Флоріяна Гребницького,
який освятив для неї антимінс. З тексту
цієї візити дізнаємося, що Парпуровецька церква під час свого заснування
була наділена фундушем від старостини Рогатинської Магдалени Лабенської.

№4 (61) 2016

155

ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ
Фундаторка повідомляла унійного єпископа львівського, галицького і кам’янецьподільського Леона Шептицького про
те, що «задумала наказати в тому-таки
селі побудувати церкву в ім’я … Покрови Святої», і просила висвятити для неї
священика Стефана Яновицького, видаючи йому для цього право презенти. При
цьому вона вчинила ерекційний запис:
«А щоб при тій церкві с[вятій] священик мав достаток, такою ерекцією записую. Поля в трьох руках на дні або ж на
плугів п’ятнадцять, тобто щоб у кожній
руці на плугів п’ять було. Сіножать на
косарів десять, а та сіножать лежить від
Соловіївки, де майдан бував, також сад і
підпасічисько виділити, [які] як нинішньому презентованому, так і після нього
наступним духовним належати повинні.
Того ж самого Стефана Яновицького,
до тієї церкви с[вятої] ясновельможним
Паном висвяченого і призначеного при
детально визначеному полі і сіножаті,
також виділеному саду й підпасічиську,
а разом з тим при всіляких свободах і
прерогативах, що належать станові духовному, зберегти зі спадкоємцями моїми зобов’язуюся» [12, арк. 75-а]. Стосовно помешкань і господарських будівель
текст візити вказує, що справді все те
було споруджене коштом Стефана Яновицького: «Все те помешкання з вище
описаною забудовою з садком, розташованим нижче резиденції, грішми
й закладене стараннями в[елебного]
о. Стефана Яновицького, теперішнього пароха парпуровецького». Там-таки
читаємо про угіддя, надані фундушевим
записом під селом Майдан: «В третій
руці від лісу Майданського (церковна
нива. – А. З.) виходить стаями3 на поле
Атанаса Базалицького з межею того ж
3

Стая геометрична у ХVІІІ ст. становила 125 кроків.
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 азалицького, з одного боку, [з] другоБ
го – [з] лісом межує днів три, в другому
місці від границі Соловіївської до поля
Павла Діденка, між полями Петра Гулюка і Філіпа Кіндратенка днів два. Сіножать церковна лежить при річці званій
Чапля і прилягає до границі Вінницької
і сіножати Соловіївської церкви, в лісі
Майданському розташована, обгороджена довкола хмизом, має трави на десять косарів» [12, арк. 75-а зв.]. Однак чи
ці поля й сіножаті тотожні угіддям біля
с. Майдан, про яку о. Теодор Яновицький пише як про куплену батьком, з документа не зрозуміло. Стосовно ж угідь
біля с. Луки знаходимо запис про пасічисько: «Пасічисько при границі Лучанській має дерева різного черешневого
штук кілька, трави на п’ять копиць» [12,
арк. 75-а зв.] І в цьому разі неможливо
з’ясувати, чи це пасічисько тотожне купленій о. Стефаном леваді. Самі ці купчі
акти у візиті не згадуються.
Отже, на підставі подання православного благочинного Вінницького
повіту о. Ковердинського Кам’янецька
духовна консисторія видала указ про те,
щоб будинок Яновицьких з його вигодами оцінити і цю оцінкову суму сплатити
скаржникові з доходів Парпуровецької
церкви. На підставі цього указу створено комісію для обстеження обставин на
місці, до складу якої увійшли о. Ковердинський, член Вінницького земського суду асесор Миколай Гутовський і,
за погодженням з уніятською консисторією, представник з боку о. Теодора
Яновицького о. Даніель Обертинський.
Заява о. Т. Яновицького розкриває реальну конкретику того, як провадилися
такого роду розслідування в тогочасних реаліях, зокрема, те, що витрати на
нього лягли на родину Яновицьких, бо
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комісія, «кілька разів заїжджаючи, значними коштами скаржникові обійшлася, бо й гроші собі давати казали, чотири
рази зібрання до оцінки дому Яновицьких скликали, а тих-таки людей громадських». Врешті, названий будинок з його
вигодами, який, за словами о. Т. Яновицького, вартував десяти тисяч злотих,
комісія оцінила у сто двадцять червоних
й ухвалила, щоб парафія Парпуровецької церкви сплатила цю вартість скаржникові, але без визначення терміну
справжньої виплати. Опис будинку та
господарських споруд і саду у садибі
священиків Яновицьких та його оцінку
див.: [3, арк. 29 зв.]. Комісія визнавала,
вочевидь, що будинок і прибудинкові
споруди будовано таки о. С. Яновицьким і їхня вартість має бути відшкодована. Що стосується орних угідь, приналежних до дому Яновицьких, комісія
ухвалила віддати їх разом з левадою,
розташованою біля сільця Майдану Чапельського, на користь о. Стефана Герасевича, не взявши до уваги те, що купчий
документ засвідчував право власности
на них скаржника. Отець Т. Яновицький
пише й про те, що під час роботи комісії
представник з боку скаржника о. Д
 аніель
Обертинський, хоча й був призначений
унійною консисторією, але «пішов на
згоду зі стороною супротивною й діяв на
шкоду скаржника» [4, арк. 3].
Проте несподівано справа повернулася на користь отця Т. Яновицького.
Як він зазначає в заяві від 2 січня 1824 р.,
соловіївський священик о. Стефан Герасевич, «відчувши в сумлінні своїм
неслушність претензій своїх до дому
Яновицьких» пішов на примирення зі
скаржником, задовольнившись п’ятьма
копами жита, даними йому о. Т. Яновицьким, і «відмовився від тієї зовсім
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безпідставної претензії й обіцяв, що
жодної не матиме до скаржника претензії, чого до часу свого життя й дотримав» [4, арк. 3-а]. Угоду було підписано
в присутності свідків з обох сторін та
члена Нижнього вінницького суду асесора Миколая Гутовського й церковного
старости Івана Проценка, в ній зазначалося: «1813 року червня 27 дня. Ми, що
нижче підписалися, уклали між собою
добровільну умову, благочестивий священик Стефан Гарасевич, і уніятський
Федір Яновицький, про те, що з церковного ґрунту, в руку посіяного озимого
хліба, зобов’язуємося я, Яновицький,
Гарасевичу після зібрання дати в снопах жита 5 кіп і, що вже я, Гарасевич,
до Яновицького, а також і він восени не
повинні мати один до іншого ні найменшої претензії в чому і підписуємося уніатський священик Федір Яновицький,
Стефан Гарасевич» [3, арк. 30 зв. – 31].
Імовірно, добровільна угода від 27 липня
1813 р. постала після того, як частину посілостей Яновицьких, «власним коштом
управлену», було «на користь православного пароха відібрано», так само як ставок під городом і левади з боку сіл Лука
і Майдан відійшли до православного пароха [5, арк. 169 – 171].
За життя о. С. Герасевича угоди дотримувалися, проте після його смерти
Стефанів син о. Іван Герасевич, який
успадкував соловіївську й парпуровецьку парафії по своєму батькові, за підмовою благочинного о. Ковердинського,
відмовився від згаданої угоди і 1819 р.
подав до Кам’янецької православної духовної консисторії прохання, яким поновлював претензію на будинок і угіддя
Яновицьких. Консисторія на це прохання видала указ, у якому зазначалося, що
о. Теодор Яновицький мав уступитися зі
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свого дому. Але оскільки о. Герасевич не
має змоги заплатити сто дукатів (про решту двадцять не згадувалося), то передбачалося обчислити суму чиншу, який
мав бути сплачений о. Яновицьким від
часу переходу Парпуровецької церкви на
православну, а решту, якої не стає до ста
дукатів, мав сплатити о. Ян Герасевич [4,
арк. 3-а]. «Хто ж тут не побачить повного насильства як о. Ковердинського з
о. Герасевичем і раніше дібраним йому
асесором в. Гутовським, а нині наново обраним асесором в. Ґродзіньським.
Також і Кам’янецької греко-російської
консисторії, яка видає укази, ухвалюючи
рішення в матерії їй неналежні, без знесення з цивільною владою, призначеною
до розв’язання цивільних справ про особисту власність, що ведуться між різними особами?» – завершував свою заяву
до Вінницького земського суду о. Т. Яновицький. Покладаючись на указ Духов
ної унійної консисторії від 23 квітня
1821 р., заснований на тому, що в справах особистих, які стосуються власности,
у судочинстві належить керуватися відповідним до того правом, о. Т. Яновицький поставив головною вимогою свого
позову, що «відповідним до права буде
визнати за нечинними всі дії колишньої і
нинішньої названої комісії» [4, арк. 3-а].
До сказаного додамо, що 1825 р. під
час проведення слідства у справі про
спірні землі між селами Парпурівці і
Лука-Мелешківська власник останнього Калясанти Загурський доводив, що
левада і ставок у верховині Гапонової
долини, які посідає панотець Федір Яновицький, були надані йому Загурським
у тимчасове володіння за те, що він відправляв службу в каплиці при його дворі. Однак Яновицький спростував таке
твердження, доводячи, що зазначену
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леваду його батько купив ще 1752 р. у
парпуровецького мешканця Гаврила
Москаля. Службу в каплиці при будинкові матері К. Загурського він дійсно
відправляв разом із братом (Никифором), але не за користування землею, а за
гроші [2, с. 61]. Про подальший перебіг
цієї справи ми не маємо документальних
свідчень. Проте в актовій вічистій книзі
Вінницького повіту за 1827 р. вписано
заповіт о. Теодора Яновицького від 29
жовтня 1824 р., яким він передає власний маєток своєму небожеві, братовому
сину Петрові Яновицькому. При цьому
він називає й ті правові засади, на яких
і було вирішено справу на його користь,
зазначаючи, що покійний його батько,
о. Стефан Яновицький, ще за часів існування Речі Посполитої Польської в
старостинському селі Парпурівці «на
вільному до будівництва пустому плацу
за дозволом посідачки Шкуринецького староства, що включало й село Парпурівці, на той час в[ельможної] Лабенської, власним коштом збудувавши
будинок та інші господарські будівлі і
вигоди влаштувавши, а також город і сад
деревами різними збагативши; при тому
ґрунт орний для використання від тієї ж
посідачки Лабеньської в місцях пустих і
чагарниках, не в рахунок фундушу церкви Парпуровецької, тоді ще не існуючої,
маючи собі наданий, власною працею і
вкладеним від себе коштом викорчувавши, розробив». У заповіті згадано й прикуплені угіддя: «…у році тисяча сімсот
п’ятдесят другому ставок збоку від городу, і також леваду, яка лежить з боку
від села Луки, одну, яка в користуванні
моєму до нинішнього дня перебуває, а
року тисяча сімсот шістдесят четвертого
з боку від села Майдану-Чапельського
розташовану» [5, арк. 170].
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Спробу такого закріплення підтверджує інтромісія4 про введення згаданого
панотця Петра Яновицького у володіння заповіданих йому о. Теодором Яновицьким двором, будівлями, садом і левадами, записана до тих-таки книг під
12 грудня 1827 р. [5, арк. 197 – 197 зв.].
Це право закріплювалося заявою, записаною в Актах Вінницького повіту, про
те, що о. Петро Яновицький «в дворі й
будівлях з левадами, садом і ґрунтом, в
селі казенному Парпурівцях розташованих, що є власністю дідичною силою
заповіту … в будівлях, левадах, садах та
инших приналежностях більше, ніж чотири тижні без нічиєї з будь-якої сторони перешкоди висидів спокійно посідання» [6, арк. 200 – 200 зв.].
Із викладеного вище можемо зробити висновок, що о. Теодорові Яновицькому вдалося відстояти власний
маєток у протистоянні з православним
священиком завдяки тому, що в акті візити 1790 р. була вказівка на спорудження будинку, господарських будівель і
садиби власним коштом його батька
о. Стефана Яновицького та придбання
частини земельних угідь через купівлю.
Не менш важливою була й підтримка
державця Шкуринецького староства
Романа Биковського, який мав поважне становище серед шляхти Вінницького повіту. З иншого боку, ведення церковної документації (візити) невеликої
унійної парафії й листування панотців
Стефана та Теодора Яновицьких польською мовою, використання властиво
католицьких термінів в описі облаштування храму та його начиння вказує на
переважно польську ідентичність цієї
дрібної шляхти, що служила при властиво русинській (українській) церкві на
4

Інтромісія – акт введення у володіння.
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Східному Поділлі. Імовірно, це й стало
однією з причин того, що після російської окупації в ході 2-го поділу Польщі
парафіяни віддали перевагу московському «благочестю», заявляючи про свою
ідентичність, відмінну від уявлень унійних панотців, але яка далеко не збігалася
з тією ідентичністю, яку несло з собою
царсько-синодальне православ’я. Перемога ж Яновицьких у боротьбі за парпуровецькі прицерковні посілості була
тимчасовою, бо у відомості докладного
обчислення угідь скарбового села Парпурівці, складеній під час проведення
люстрації цього скарбового маєтку у
1847 р., вказано землі економії, селянські
землі і церковні, а инші власники не вказуються, окрім хіба що 0,23 дес. земель «у
посторонніх» [7, арк. 1 – 2 зв.]. Обставини втрати Яновицькими земель, оформлених за ними заповітом 1824 р. та актом
інтромісії, які тут було згадано, будуть
з’ясовані в наступних дослідженнях.
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A. Zinchenko, O. Petrenko
Disputes over the Church-Related Property in Parpurivtsi Village of Vinnytsia Povit (Region)
in the Context of Social and Legislative Relations in Right-Bank Ukraine
at the End of the 18th – First Quarter of the 19th Century
Abstract
On January 2, 1824, an urgent record by the Uniate priest Theodore Yanovytskyi from Parpurivtsi
village was made to the terrestrial record book. The record was regarding the illicit attempt to take
over the priest’s house, as well as his household buildings, garden, kitchen garden and field, which was
made by the Orthodox priest Ivan Herasevych. Prior to Russian occupation of Bratslavshchyna region,
Theodore Yanovytskyi was a Uniate parish priest in the Church of the Intercession located in Parpurivtsi village. However, as the parish became Orthodox (1794), he lost his parish and remained in the
Uniate church. Nevertheless, he managed to withhold his parsonage – a house and church land plots.
Fund records for the church land plots (fundusz, or funds granted to support the church) were provided
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the year of the church foundation (1751), and thus, as the parish became Orthodox, they should have
been transferred to the Orthodox clergy. Nevertheless, priest Theodore Yanovytskyi claimed that they
had been acquired using the funds of his father – elder priest Stephen Yanovytskyi, who had ploughed
the plot and built the house and household buildings using his own money. Moreover, priest Theodore
referred to the noble status of his father, which implied the inviolability of his property rights. This court
dispute, as well as its origins, course and outcome, though being of a private nature, reflects not only the
positions and mentality of the participants but indicative peculiarities of social, legal, and interconfessional relations as well. It also shows the administrative mechanisms in the region under the rule of the
Polish-Lithuanian Commonwealth and after occupation of Right-bank Ukraine by the Russian Empire.
Revealing the peculiarities of this complicated mix of macro- and microhistoric processes is the core
purpose of the proposed material.

Конфлікт у с. Парпурівці мав властиво локальний характер і стосувався житлових та господарських будівель і поземельної власности причету парафіяльної церкви. Російське законодавство й практика державного та церковного
адміністрування парафіяльним духовенством чітко орієнтувалися на обов’язкове забезпечення православного причету (священики, диякон, дяк) орною землею та сіножатями,
вказуючи як мінімальну площу в 33 десятини на три зміни.
Однак при цьому ці угіддя визначалися як належні не окремому причетові, якому вперше була виділена земля, а причетові, що обслуговував певну церкву, вони передавалися
в спадок дітям причетників лише в тому разі, коли вони
служили при тій же церкві.
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НАЦІЄТВОРЧИЙ АСПЕКТ ДІЯЛЬНОСТІ
КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКОГО ТОВАРИСТВА
Юрій ФІГУРНИЙ
кандидат історичних наук,
завідувач відділу української етнології НДІУ
Анотація. У статті проаналізований націєтворчий аспект діяльності Кирило-Мефодіївського товариства (кінець 1845 – початок 1847 рр.). Автор переконаний, що вперше в
українській модерній історії братчиками була здійснена спроба перейти від культурно-просвітницької діяльності до національно-політичної боротьби.
Ключові слова: Україна, українці, Кирило-Мефодіївське товариство (братство), українські етнокультурні та націєтворчі процеси.

НАЦИЕОБРАЗУЮЩИЙ АСПЕКТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКОГО ОБЩЕСТВА
Юрий ФИГУРНЫЙ
кандидат исторических наук,
заведующий отделом украинской этнологии НИИУ
Аннотация. В статье анализируется нациеобразующий аспект деятельности Кирилло-Мефодиевского общества (конец 1845 – начало 1847 гг.). Автор убежден, что впервые в
украинской модерной истории братчиками была предпринята попытка перейти от культурно-просветительской деятельности к национально-политической борьбе.
Ключевые слова: Украина, украинцы, Кирилло-Мефодиевское общество (братство),
украинские этнокультурные и нациеобразующие процессы.

NATION-BUILDING ASPECT IN THE ACTIVITY
OF CYRIL AND METHODIUS SOCIETY
Yurii FIHURNYI
Candidate of Historical Sciences,
Head of the Ukrainian Ethnology Department of RIUS
Annotation. The article analyzes the nation-building aspect of Cyril and Methodius Brotherhood
(end of 1845 − beginning of 1847). The author believes that the members of the society made the
first attempt in the modern Ukrainian history to move from cultural and educational activities to the
national political struggle.
Key words: Ukraine, Ukrainians, Cyril and Methodius Society, Ukrainian ethnic and cultural
processes and nation-building processes.
© Фігурний Ю.
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Актуальність дослідження заявленої
теми зумовлена тим, що, вивчаючи націєтворчий аспект діяльності Кирило-Мефодіївського товариства (братства) (кінець 1845 – початок 1847 рр.), ми маємо
можливість проаналізувати основні тенденції етнокультурного та національного
розвитку України й українців у ХІХ ст.
Наукова новизна праці полягає у тому,
що в результаті залучення джерел та
наукової літератури здійснено аналіз націєтворчого аспекту діяльності КирилоМефодіївського братства, яка посприяла
українському національному відродженню у ХІХ – на початку ХХІ ст. на ниві творення модерної української нації.
Мета дослідження зводиться до
того, щоб на основі аналізу історіографічних джерел, здобутків попередників
проаналізувати націєтворчий аспект
діяльності Кирило-Мефодіївського товариства. Для досягнення поставленої
мети доцільним є вирішення таких дослідницьких завдань: з’ясувати стан наукової розробки теми та її джерельне
забезпечення; простежити, як братчики
намагалися вирішити так зване «українське питання»; охарактеризувати роль і
значення Братства як важливого етапу
українських етнокультурних і націє
творчих процесів у ХІХ ст.
Ця праця реалізується в межах виконання науково-дослідної роботи, що
фінансується з державного бюджету,
«Україна й українство в етнокультурних процесах світу», керівником якої є
професор В. Баран. Вона виконується в
НДІУ відповідно до напряму планової
роботи відділу української етнології.
У другій половині ХІХ ст. – на початку ХХІ ст. етнокультурна та націєтворча діяльність Кирило-Мефодіївського
товариства цікавила багатьох учених.
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Загалом в історіографічному дискурсі
цієї проблеми можна умовно виділити
три етапи: перший (середина ХІХ – початок ХХ ст.), другий (20–80-ті рр. ХХ ст.);
третій (90-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.).
Перший етап відзначається появою повідомлень про діяльність Кирило-Мефодіївського товариства (царський уряд намагався приховати від широкого загалу
будь-яку інформацію про функціонування Братства. – Ю. Ф.), перших розвідок
та оприлюднення документальних матеріалів, пов’язаних з діяльністю братчиків. Другий етап характеризується істотним (кількісним і якісним) збільшенням
історичних напрацювань та публікацією
наукових досліджень і документів, безпосередньо пов’язаних з функціонуванням Товариства та його етнокультурною
та націєтворчою діяльністю (зокрема, це
праці Д. Багалія, М. Возняка, М. Грушевського, О. Грушевського, Д. Дорошенка,
М. Драгоманова, П. Зайончковського,
І. Кошелевця, І. Лисяка-Рудницького,
Ю. Охримовича, Г. Сергієнка та ін.). Третій етап визначається ґрунтовним академічним опрацюванням та якісним
оприлюдненням архівних матеріалів
стосовно діяльності братчиків (поява
у 1990 р. наукового видання «КирилоМефодіївське товариство» у 3-х томах,
у якому вперше якнайповніше зібрано
документи і матеріали з історії Братства)
та публікацією за цією проблемою низки
досліджень, прямо чи опосередковано
пов’язаних з цією тематикою (зокрема,
це праці Я. Грицака, І. Дзюби, C. Єкельчика, Ю. Земського, Л. Іванової, О. Міллера, Ю. Пінчука, В. Сарбея, О. Салтовського, Р. Симоненка, О. Субтельного,
С. Цвілюка та ін.).
Щодо джерельного забезпечення заявленої проблематики, то воно є
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чималим. Насамперед джерельна база
дослідження складається з опублікованих матеріалів, які можна структурувати
за таким групами: 1) документальні джерела (програмні документи Товариства,
матеріали слідства і допитів заарештованих тощо); 2) мемуарна література.
Велика
французька
революція
1789−1794 рр. стала каталізатором не
лише суспільно-політичних, економічних, а й націєтворчих та культуротворчих процесів на теренах Європи. Завдяки їй розпочалися кардинальні зміни,
що, зрештою, призвели до поступового
занепаду поліетнічних абсолютистських
імперій (монархій), появи новітніх національних держав, у яких головну роль
відігравала не класична родова аристократія, а так званий третій стан. Саме
буржуазія мала стати і, врешті-решт,
стала ініціатором тих змін, які згодом
перетворили Європу на рушій змін у світових геополітичних (державотворчих
і націєтворчих), геоекономічних і геокультурних процесах.
Центрально-Східна Європа дещо
відставала від Західної, але з часом і на її
теренах стали поширюватися прогресивно-революційні погляди. Особливо це
стосується слов’янських народів, оскільки у той час (30−40 рр. ХІХ ст.) жоден із
них не мав власної національної держави (навіть російський етнос перебував в
імперії Романових у дещо своєрідному
стані). Найбільший вплив серед освіченої верстви слов’янських спільнот мали
чеські інтелектуали й польські революціонери. Якщо перші прагнули розбудити
свій народ мудрим словом, то другі – дієвим чином. Зрештою, й чехи, й поляки
своєю активною діяльністю посприяли
пробудженню не лише власних народів,
а й сусідніх, у тому числі й українського.
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Враховуючи, що лише якихось 40−50
років минуло від остаточної ліквідації Гетьманщини, колишня старшина,
пересічні українські козаки, селяни
пам’ятали козацько-шляхетські вольності, тому вони могли стати придатним
ґрунтом для культивування й поширення національно-визвольних ідей.
Після придушення чергового польського повстання 1830−1831 рр. царат
зрозумів, що поки він не деполонізує
Правобережну Україну, не русифікує
польську освіту і культуру на цих землях,
то постійно цей регіон буде перебувати у
перманентному революційно-радикальному напруженні. Саме тому і був створений у 1834 р. у Києві Імператорський
університет Святого Володимира, який
мав стати центром зросійщення Південно-Західного краю. З метою цілковитого
упослідження польського національного
та культурного впливу царські чиновники навіть почали сприяти відродженню
і розвитку так званого малоросійського
культурницького руху, оскільки вважали його невід’ємною частиною великоросійського й нешкідливим для загальноімперської справи. Але не так сталося,
як гадалося. Поступово молоді українські інтелектуали спочатку у Харкові, а
згодом і у Києві почали усвідомлювати
свою роль у справі визволення (соціально-політичного, національного і культурного) власного народу з імперських
кайданів.
Пройшло перше десятиліття з часу
утворення Імператорського університету Святого Володимира, і, попри сподівання російських шовіністів, він не став
інкубатором малоросійства й імперського великодержавства. Навпаки, рік за
роком у цьому сакральному центрі формувалося підґрунтя для національного
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відродження України й українців. Не
випадково, а закономірно, що фундаторами і дієвими учасниками КирилоМефодіївського братства стали: М. Костомаров (ад’юнкт1 університету) та його
студенти М. Білозерський, О. Навроцький, О. Маркович, І. Посяда, Г. Андрузький, О. Тулуб та інші.
На думку Р. Симоненка, КирилоМефодіївське товариство спиралося на
традиції українського визвольного й
автономістського руху, представленого,
зокрема, «Малороссийским тайным товариществом», «Харківським гуртком
української молоді», організацією «Київська молода», й було одним із проявів
піднесення національного руху в усіх
українських землях [16, c. 297].
Харківський університет і харківська
українська громада стали надійною сполучною ланкою й важливим чинником
вітчизняних націєтворчих процесів, посприяли Києву, Київському університету й київському українському товариству поступово перетворитися на центр
національного відродження.
Визначним етапом українських етнокультурних і націєтворчих процесів
у ХІХ ст. стали організація та діяльність у Києві Кирило-Мефодіївського товариства (кінець 1845 – початок
1847 рр.). Ця таємна політична організація була заснована, згідно зі свідченнями М. Костомарова, у грудні 1845 – січні 1846 рр. під час його квартирування
у М. Гулака та отримала назву на честь
відомих слов’янських просвітителів
Кирила і Мефодія «Слов’янське товариство св. Кирила і Мефодія». В українській історіографії київська організація має різні назви. Так, у статуті вона
названа «Слов’янським товариством
1

Молодша наукова посада, рівень доцента.

Українознавство

св. Кирила і Мефодія». Царські жандарми під час слідства називали її «Українослов’янським товариством». Загалом в
історичній літературі утвердилася назва
«Кирило-Мефодіївське товариство», яка
вперше з’явилася в статті В. Семевського
«Н. И. Костомаров» [11, c. 8 – 9].
Новостворена організація, на нашу
думку, започаткувала появу суто українських соціокультурних громад. Ідея
творення рівноправної федерації сло
в’янських націй була цікавою і перспективною, особливо враховуючи, що у той
час лише російський народ мав власну
державність, всі інші слов’янські етнічні
спільноти перебували у підлеглому (колоніальному) становищі.
Згодом у своїй автобіографії
М. Костомаров написав, що федерацію
слов’янських народів кирило-мефодіївці уявляли собі на кшталт стародавніх грецьких республік або Сполучених
Штатів Північної Америки з тим, щоби
всі знаходилися у міцному зв’язку поміж
собою, але при цьому кожне слов’янське
утворення непорушно і свято оберігало
свою автономію, а для досягнення цієї
мети планувалося у далекому майбутньому виховувати суспільство у дусі цих
панслов’янських
демократично-ліберальних ідей [7, c. 131 – 132].
П. Куліш вважав, що головним завданням Братства є не лише цілковите
знищення кріпосного права й остаточне
позбавлення від кріпацької (рабської)
залежності українських селян та порятування «із занепаду рідну націю, а в тому,
щоб намножилось тямущих і великодушних людей на Вкраїні» [8, c. 18].
Отже, окрім декларування ідеї звільнення всіх слов’янських етносів від колоніального гноблення, створення рівноправної федерації слов’янських націй,
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розгортання боротьби супроти російського царизму і кріпацтва, братчики
намагалися зберегти від асиміляції українську самобутність, мову, культуру.
В одному зі своїх листів до М. Костомарова (літо 1846 р.) П. Куліш наголошував на важливості вивчення та збереження рідної мови як поміж селян, так і
в середовищі української інтелігенції, заперечував поширену на той час тезу про
примітивність і недосконалість української мови, ставлячи за приклад чарівну
поезію Т. Шевченка. Підсумовуючи свої
роздуми, П. Куліш відзначив: «Потеря
нашего языка и обычаев есть худшее,
что может случиться, а вы говорите, что
лишь бы мы были отличными христианами, это еще не несчастье. Не забудьте, что наш украинец (простой) только
до тех пор и христианин, пока все его
обычаи и верования при нем» [9, c. 89].
Для вчених цей лист П. Куліша до
М. Костомарова є важливим науковим
документом, який безпосередньо свідчить про вагомість рідної мови, народних звичаїв, традицій і вірувань задля
збереження етнічної самобутності.
На думку І. Лисяка-Рудницького,
українське національне відродження
йшло шляхом, характерним для інших
націй, які зароджувались у Східній Європі, але процес формування нації в Україні
був, беззаперечно, запізнілий порівняно з
іншими східноєвропейськими країнами,
перед якими стояло аналогічне завдання.
Під формуванням націй вчений розуміє
проникнення національної ідеї у всі прошарки населення, перетворення етнічної
маси на культурно й політично свідому
національну спільноту, а для цього треба
обов’язково враховувати відносно сповільнений розвиток українського національного руху [10, c. 472 – 473].
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Аналізуючи становище українців як
у Російській, так і в Австрійській імперіях та порівнюючи їх з розвитком інших народів, передусім поляків, чехів,
хорватів та ін., члени Товариства як на
теоретичному рівні (у своїх програмних
документах), так і на практиці намагалися посприяти піднесенню культурного
рівня української спільноти.
М. Возняк зазначив, що братчики
доклали чималих зусиль, аби простонародну українську мову піднести на вищий літературний рівень, тому в 1846 р.
П. Куліш намагався підготувати український альманах з творів Т. Шевченка, А. Метлинського, М. Костомарова,
А. Чужбинського, Й. Бодянського та інших [3, c. 94].
Загалом, як наголошує українознавець С. Цвілюк, ідеї кирило-мефодіївців
про соціально-політичну перебудову
суспільства включали багато цінних думок про розвиток національних культур, зокрема про всебічний розвиток
української культури, що були висловлені у працях М. Костомарова, П. Куліша,
М. Гулака, Т. Шевченка та інших братчиків [20, c. 166].
Ось так охарактеризував сутність і
мету Кирило-Мефодіївського товариства під час розслідування братчик-студент Г. Андрузький: «О существовании
тайного общества, называемого Славянским обществом св. Кирилла и Мефодия, мне известно не было, а о существовании просто Славянского – я знал вот
что: а) особенной организации оно не
имело; связывалось и держалось доброю
волею каждого, а не какими-либо положениями и уставами; b) главная цель,
соединявшая всех, была: соединение
славян воедино принимая за образец
Соединенные Штаты или нынешнюю
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конституционную Францию; c) частная
при ней существовавшая цель малороссийская восстановление Гетьманщины,
если можно (желание тайное), если
нельзя – в Славянщине; d) о цели польской не упоминаю. Она мила каждому
родовому поляку и обнаруживается
одними только желаниями и надеждами. Вот она: восстановление Польского
королевства по Днепру и реку Южную
Двину. Представителем главной цели:
Костомаров – умеренно; полный его последователь – Н. Гулак. Представителем
малороссийской цели: поэт Шевченко
и Кулиш – в высшей степени, умеренный – Посяда – казенный крестьянин.
Он только и думал, что о крестьянах.
Маркович, Навроцкий и Белозерский
держались обеих целей и были более
ученики, чем учители. Сюда же можно отнести Пильчикова и Судовщикова…» [12, c. 501].
Неупереджений аналіз протоколу допиту жандармами-слідчими Г. Андрузького свідчить, що, крім головної, магістральної, ідеї, яка об’єднувала усіх членів
Товариства, а саме – Всеслов’янського
федеративного державного утворення,
була ще одна, ймовірно, не така популярна, але від того не менш важлива –
відновлення Української КозацькоГетьманської Держави – передусім як
суверенної й соборної країни, і лише у
гіршому випадку – автономного утворення у складі Слов’янських Сполучених
Штатів. На жаль, переважна більшість
дослідників завжди намагалася акцентувати увагу на головній засадничій
загальнослов’янській меті Товариства,
тоді як інше завдання – суто українське,
напряму пов’язане з вітчизняними етнокультурними і націєтворчими процесами – прагнули не афішувати.
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Водночас, якщо ми уважно ознайомимося з таким важливим документом,
як «Устав Славянского общества св. Кирилла и Мефодия» («Статут Кирило-Мефодіївського товариства»), датований
кінцем 1845–1846 рр., то знайдемо вагомі свідчення того, що українці як поневолена етнічна спільнота, зрештою, мали
позбутися упослідженого статусу і стати
повноправною нацією у всеслов’янській
федерації: «Главные идеи. 1. Принимаем,
что духовное и политическое соединение славян есть истинное их назначение, к которому они должны стремиться. 2. Принимаем, что при соединении
каждое славянское племя должно иметь
свою самостоятельность, а такими племенами признаем: южно-руссов, северно-руссов с белорусами, поляков, чехов
с [сло]венцами, лужичан, иллиро-сербов
с хурутанами и болгар. 3. Принимаем,
что каждое племя должно иметь правление народное и соблюдать совершенное
равенство сограждан по их рождению,
христианским вероисповеданиям и состоянию … 6. Принимаем, что должен
существовать общий Славянский собор из представителей всех племен» [18,
c. 150 – 151].
З часом у середовищі братчиків українське питання почало набувати все більшого розголосу. Зрештою, М. Костомаров у своїй праці «Закон Божий» («Книга
буття українського народу»), що стала,
на нашу думку, одним із найважливіших програмних документів КирилоМефодіївського братства, так відзначив
провідну роль України у слов’янському
світі: «Лежить в могилі Україна, але не
вмерла. Бо голос її, голос, що звал усю
Слов’янщину на свободу і братерство,
розійшовся по світу слов’янському.
І одізвався він, той голос України, в
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Польщі, коли 3 мая постановили поляки
(мова йде про Конституцію Першої Речі
Посполитої 3 травня 1791 р. – Ю. Ф.),
щоб не було панів і всі були б рівні в Речі
Посполитій; а того хотіла Україна за 120
літ до того…. Бо голос України не затих.
І встане Україна з своєї могили, і знову
озветься до всіх братів своїх слов’ян, і
почують крик її, і встане Слов’янщина,
і не позостанеться ні царя, ні царевича,
ні царівни, ні князя, ні графа, ні герцога,
ні сіятельства, ні превосходительства, ні
пана, ні боярина, ні крепака, ні холопа –
ні в Московщині, ні в Польщі, ні в Україні, ні в Чехії, ні у хорутан (словенців. –
Ю. Ф.), ні у сербів, ні у болгар. Україна
буде неподлеглою Річчю Посполитою в
союзі слов’янськім. Тоді скажуть всі язики, показуючи рукою на те місто, де на
карті буде намальована Україна: «От камєнь, єго же нє брегоша зиждущии, той
бисть во главу» [17, c. 168 – 169].
Отже, члени Товариства прагнули
докласти чималих зусиль, щоби крок за
кроком, поступово, але цілеспрямовано
перетворити Україну з об’єкта чужоземних імперських прагнень, насамперед Росії й Австрії, у самодостатній
суб’єкт європейської та світової геополітики. На нашу думку, по-перше, на той
час Україна як рівноправний партнер
всеслов’янської федерації – це великий
позитив порівняно з наявним на сере
дину ХІХ ст. принизливим колоніальним статусом батьківщини українців; а
по-друге, відновлювати українську державність братчики прагнули на засадах
європейських демократичних традицій
та українського багатовікового досвіду
Русі-України та Гетьманщини.
Так, в одному з документів Братства,
а саме у відозві «Брати українці», написаній М. Костомаровим, наголошувалося:
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«… 3. Щоб був один сейм або рада
слов’янська, де б сходилися депутати оду
всіх Речей Посполитих і там розважали
б і порішали такі діла, котрі б належали
до цілого союза слов’янського. 4. Щоб в
кожній Речі Посполитій був свій правитель, вибраний на года, і над цілим союзом був би правитель, вибраний на года.
5. Щоб в кожній Речі Посполитій була
посполита рівність і свобода і станів не
було ов[с]і. 6. Щоб приймано депутатами
і урядниками не по роду, не по достатку,
а по розуму і просвіщенності народним
вибором. 7. До того, щоб віра христова була основою закону і общественної
справи в цілому союзі і в кожній Речі Посполитой. Отсе вам, братіє українці обох
сторін Дніпра, подаєм на увагу, прочитайте пильно і нехай кожен думає, як до
сього дійти, і як би лучше воно було. Як
багато голов, то багато розумів, кажуть.
Коли ви об сім станете думати, то в той
час, як прийде пора говорити об сім, вам
господь бог дарує смисл і уразумєніе» [2,
c. 170, 172].
Для вчених важливо, що кирило-мефодіївці не ділили українців на правобережних і лівобережних, підавстрійських
і підросійських, для них це був єдиний
народ, а міждержавні, імперські кордони, що покраяли по-живому тіло і душу
України, – це лише тимчасово. Братчики
щиро вірили, що Україну й українців чекає світле майбуття.
На превеликий жаль, студент Київського університету О. Петров (1827–
1883) 15 березня (3.03 за ст. ст. – Ю. Ф.)
1847 р. повідомив царських урядовців
про діяльність братчиків [1, c. 21, 468].
У свою чергу О. Горбачевський
вважає, що поруч із доносом студента
О. Петрова велику роль у викритті Товариства відіграв М. Гулак, оскільки його
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бажання долучити нових учасників та
якнайширше розповсюдити прогресивні
ідеї переважили над банальною обережністю [4].
Отже, внаслідок доносу О. Петрова
Товариство припинило свою діяльність,
а його членів було заарештовано і покарано. Незважаючи на ліквідацію, Братство відіграло вагому роль в українських
етнокультурних і націєтворчих процесах
ХІХ ст.
Все, що було прямо чи опосередковано пов’язано з українським національновизвольним рухом, і в імперській Росії, і
у тоталітарному СРСР, цілеспрямовано
дискредитувалося. Зрештою, українці
мали бути невід’ємною частиною великоросійського народу і повинні були
апріорі відстоювати спочатку загальноросійські цінності, згодом марксистсько-ленінські й комуністичні ідеали. Те,
що український народ прагнув не тільки
зберегти свою етнічну самобутність, а й
відновити втрачену державність і відродити націю та національну ідею, у «старшого брата» викликало упередженість.
Саме тому радянські вчені, а особливо
українські історики, які вивчали діяльність Кирило-Мефодіївського братства,
змушені були у своїх працях акцентувати увагу на антикріпосницькій, анти
феодальній й антицарській, але аж ніяк
не на антиімперській, боротьбі братчиків і всіляко замовчували українську
етнокультурну і націєтворчу спрямованість Товариства.
Ось типовий зразок радянської історіографії. Г. Сергієнко у 1971 р. вважав, що Кирило-Мефодіївське товариство було антикріпосницькою таємною
організацією, що відіграла визначну
роль у розвитку передової суспільної думки і поширенні ідей утопічного
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соціалізму [15, c. 45 – 46]. Через 12 років
Г. Сергієнко у висновках до своєї монографії «Т. Г. Шевченко і Кирило-Мефодіївське товариство» наголошував,
що «… в історії суспільно-політичного
руху на Україні Кирило-Мефодіївське
товариство загалом виявило себе прогресивною організацією, яка виступила
з програмою ліквідації кріпосного права
й самодержавства, відстоювало ідею визволення народів від гніту, суверенність
і братерський союз вільних слов’янських
республік, запровадження освіти серед
простих людей» [14, c. 180].
У 1983 р. побачив світ четвертий
том «фундаментальної» й заідеологізованої багатотомної російськомовної
історії УРСР, в якому той же Г. Сергієнко упевнено відзначив: «Лишено основания стремление украинских
буржуазных националистов и русских
великодержавных шовинистов представить это общество как организацию
сепаратистов. В действительности революционно-демократическое течение
общества сыграло положительную роль
в собирании сил для борьбы против самодержавия и крепостничества в России, за освобождение славянских народов, распространения республиканских
идей» [13, c. 138].
Лише за межами тоталітарного СРСР
українські вчені могли об’єктивно оцінювати націєтворчий аспект діяльності Кирило-Мефодіївського товариства.
Основні етапи становлення вітчизняного націєтворення у першій половині
ХІХ ст. проаналізував історик І. ЛисякРудницький. На його думку, зародження
модерного українського національного
руху розпочалося на початку ХІХ ст.
на Лівобережжі, де зберігалися традиції Гетьманщини. Спочатку цей рух
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був аполітичним і основними напрямками його діяльності були історичні,
фольклорні, літературні та мовні дослідження. Цей рух був пов’язаний з Харківським та Київським університетами.
Наступною стадією, на думку вченого,
стало створення та діяльність КирилоМефодіївського товариства. З нього вийшла перша сучасна українська політична програма, кульмінаційним пунктом
якої була візія майбутньої вільної Української республіки як члена демократичної слов’янської федерації [10, c. 472].
У свою чергу О. Субтельний вважає,
що діяльність Кирило-Мефодіївського
товариства являла собою першу спробу
українських інтелектуалів перейти від
культурницького до політичного етапу національно-визвольного руху, тому
воно привернуло підвищену увагу царату до потенційної небезпеки зростаючої
національної свідомості українців [19,
c. 299].
З відновленням Української держави вітчизняні вчені отримали можливість об’єктивно оцінювати діяльність
Кирило-Мефодіївського братства загалом та вивчати його вплив на українські
етнокультурні та націєтворчі процеси
зокрема.
У цьому контексті важливими є
напрацювання українського вченого
Я. Грицака. На його думку, історичне
значення Товариства треба оцінювати
в декількох контекстах. Так, у загальноєвропейському контексті, зазначає історик, Товариство було українським
відповідником націоналістичних організацій, що між 1830 і 1848 рр. виникали
в Європі під впливом наполеонівських
воєн, антимонархічних революцій і поширення ідеології романтизму. У контексті ж Російської імперії діяльність
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кирило-мефодіївців поклала початок
модерної української тотожності серед
місцевої еліти. Саме тому, наголошує
Я. Грицак, з часу появи Кирило-Мефодіївського братства російська й українська
ідентичності не могли мирно співіснувати [5, c. 39 – 40].
Незважаючи на ліквідацію царатом
Кирило-Мефодіївського товариства, переважна більшість братчиків, переживши покарання і переслідування імперців,
у своєму подальшому житті і діяльності
продовжували сповідувати і реалізовувати ідеали Братства. Тим самим вони
активно сприяли розвитку українських
етнокультурних і націєтворчих процесів
у другій половині ХІХ ст. Зрештою, прогресивна й україноцентрична діяльність
кирило-мефодіївців (теоретична і практична) посприяла творенню модерної
української самобутності та українському національному відродженню на зламі
ХІХ – ХХ ст.
Таким чином, дослідивши створення, функціонування, підсумки та наукову оцінку діяльності Кирило-Мефодіївського товариства, можна дійти
таких висновків: 1) утворення у Києві
таємної організації стало не випадковістю, а закономірністю, оскільки серед
його фундаторів були особистості, безпосередньо пов’язані з Харківським і
Київським університетами, гуртками
патріотичної молоді з цих міст й освітянських осередків; саме тому Харків,
Харківський університет і харківська
громада стали надійною сполучною
ланкою й важливим чинником вітчизняних етнокультурних та націєтворчих
процесів, посприяли Києву, Київському
університету й київському українському
товариству поступово перетворитися на
центр етнокультурного та національного
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відродження; 2) вперше в українській
модерній історії кирило-мефодіївцями була здійснена спроба перейти від
культурно-просвітницької діяльності до
національно-політичної боротьби, яка
базувалася як на загальнослов’янській
проблематиці (започаткування Демократичної Всеслов’янської Федерації),
антикріпосницьких переконаннях, так і
на суто українських реаліях (відновлення Української Речі Посполитої (республіки) у складі цього федеративного
об’єднання); 3) вперше після знищення
царатом Гетьманщини братчики у своїх
програмних документах («Статут», «Закон Божий», відозви тощо) відзначили
про нагальну необхідність перетворення
безправної Малоросії у самодостатню
Українську Річ Посполиту, провідного
лідера всеслов’янської спільноти, потребу збереження і розвитку рідної мови,
культури, народних звичаїв і традицій та
започаткування нової української національної ідентичності, яка невдовзі мала
би стати міцним підґрунтям для розвою
сучасної української нації; 4) переважна
більшість кирило-мефодіївців, незважаючи на припинення діяльності Братства
та переживши покарання і переслідування, у своєму подальшому житті продовжували сповідувати й утілювати його
ідеали.
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Yu. Fihurnyi
Nation-Building Aspect in the Activity of Cyril and Methodius Society
Abstract
The article analyzes the activities and values of Cyril and Methodius Society as an important
stage of Ukrainian ethnocultural processes and nation building in the nineteenth century. Having
examined the functioning of Cyril and Methodius Brotherhood, we came to the following conclusions:
1) establishment of this secret organization in Kyiv was not accidental but expected, as among its founders
there were personalities directly related to Kharkiv and Kyiv universities, groups of young patriots from
these cities and educational centres. That is why Kharkiv and Kharkiv University community became a
reliable bridge and an important factor in local ethnocultural processes and nation building by helping
Kyiv, Kyiv University and Kyiv Ukrainian society to gradually become the centre of ethnocultural and
national revival; 2) for the first time in the modern Ukrainian history, members of Cyril and Methodius
Brotherhood made an attempt to move from cultural and educational activities to the national political
struggle, which was based as on common Slavic problems and anti-serfdom beliefs so on exclusively
Ukrainian realities; 3) for the first time after the destruction of Hetmanate by the tsarist government,
members of the Brotherhood stated in their programme documents the urgent need to transform
powerless Little Russia into a self-sustaining Ukrainian Commonwealth (similarly to Polish-Lithuanian
Commonwealth); the need to preserve and develop their native language, culture, folk customs and
traditions, as well as establishing new Ukrainian national identity, which would soon become a strong
foundation for the development of the modern Ukrainian nation; 4) the majority of the Brotherhood,
despite its termination and after having survived penalty and prosecution, continued in their later lives
to manifest and embody its ideals.
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Українська автономія та національна армія
в рецепції Центральної Ради і Тимчасового уряду
(ВІД ЛЮТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ ДО ПЕРШОГО УНІВЕРСАЛУ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ)
Михайло ГАЛУЩАК
аспірант НДІУ
Анотація. У статті автор аналізує погляди лідерів українського політичного та військового середовища щодо формування української держави та армії у період від Лютневої революції 1917 р. до проголошення Першого універсалу Центральної Ради 10 (23) червня 1917 р.
Також зосереджено увагу на українсько-російських взаєминах цього періоду та процесі українізації армії.
Ключові слова: військово-політична думка, Центральна Рада, ідеї федералізму, українізація армії.

УКРАИНСКая АВТОНОМИЯ И НАЦИОНАЛЬНАЯ АРМИЯ
В РЕЦЕПЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАДЫ И ВРЕМЕННОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА (ОТ ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
ДО ПЕРВОГО УНИВЕРСАЛА ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАДЫ)
Михаил ГАЛУЩАК
аспирант НИИУ
Аннотация. В статье автор анализирует взгляды лидеров украинской политической и
воинской среды на формирование украинского государства и армии в период от Февральской
революции 1917 г. до провозглашения Первого универсала Центральной Рады 10 (23) июня
1917 г. Также сосредоточено внимание на украинско-российских отношениях этого периода и
процессе украинизации армии.
Ключевые слова: военно-политическая мысль, Центральная Рада, идея федерализма,
украинизация армии.

UKRAINIAN AUTONOMY AND NATIONAL ARMY
IN THE RECEPTION OF THE CENTRAL RADA (COUNCIL)
AND THE Provisional GOVERNMENT (FROM THE FEBRUARY
REVOLUTION TO THE FIRST UNIVERSAL OF THE CENTRAL RADA)
Mykhailo HALUSHCHAK
post-graduate student of RIUS
Annotation. In this article, the author analyzes opinions of leaders of Ukrainian political and military
environments on forming Ukrainian state and army in the period from February Revolution in 1917 till
announcing the First Universal of Central Rada on the 10th (23rd) of June in 1917. Also, attention is
focused on Ukrainian-Russian relations of this period and the process of Ukrainization of the army.
Key words: military and political thought, the Central Rada, the idea of federalism, Ukrainization
of the army.
© Галущак М.
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У міжнародній політиці все більш
актуальними стають дискусії про подальшу долю Росії. Економічні та політичні санкції проти цієї держави, нестабільність її економіки, участь у збройних
конфліктах, міцна вертикаль російської
влади наштовхують нас на історичні паралелі з 1917 р., коли відбулась Лютнева
революція. Однак попри те, що в 1917 р.
у Росії двічі змінювались владні політичні еліти, всі вони, як і попередня царська
влада, сприймали українські землі як
невід’ємну частину своєї держави. Українські політики та військові вповні не
скористались поваленням династії Романових для сформування своєї держави та створення ефективних збройних
сил як гаранта національної безпеки.
Петроградський Тимчасовий уряд ставив численні перешкоди щодо намагань
українців створити свою автономну державу у складі Російської Федерації. Незважаючи на таку позицію російських
політиків, керівництво Центральної
Ради не ідентифікувало їх як відкритих
противників української держави. Тому
аналіз помилок, що їх допустили українські політики та військові у вкрай важливі перші місяці після повалення російського царату на початку ХХ ст., – у разі
подібних паралелей у ХХІ ст. – є актуальним науковим завданням.
Мета статті – проаналізувати українську військово-політичну думку від
Лютневої революції до проголошення
Першого універсалу Центральної Ради
10 (23) червня 1917 р., з’ясувати особливості поглядів тогочасних українських
політичних та військових діячів на актуальні суспільно-політичні та військові
процеси.
Українська історіографія налічує чимало праць, присвячених політичній та

Українознавство

військовій історії Української революції
1917–1921 рр. Проте ще бракує ґрунтовних досліджень щодо загального аналізу
військово-політичних подій від Лютневої революції до проголошення Першого універсалу. Дослідники здійснювали
розвідки окремих аспектів української
військової політики цього періоду: В. Голубко в монографії «Армія Української
Народної Республіки 1917–1918: Утворення та боротьба за державу» детально аналізує процес українізації частин
російської армії. У книзі «Історія українського війська (від княжих часів до
20-х років ХХ ст.) автори І. Крип’якевич,
Б. Гнатевич, З. Стефанів та ін. розкривають військовий фактор у діяльності
Центральної Ради. М. Ковальчук у книзі «Битва двох революцій: Перша війна
Української Народної Республіки з Радянською Росією. 1917–1918 рр.» докладно висвітлює вплив політичних процесів
в Росії на становище армії. Ф. Турченко у
ряді своїх наукових статей акцентує увагу на ролі «самостійників» та «соціалістів» у формуванні української армії.
Багатий матеріал щодо подій на території сучасної української держави весною 1917 р. дають нам тогочасні тексти
численних відозв та декларацій зборів і
з’їздів, які проводили українські громадські організації, політичні сили, військові,
робітники, селяни. Важливою джерельною базою для дослідження цієї тематики слугують також спогади, листування,
архівні фонди членів Центральної Ради
й тогочасних українських військових діячів. Основними науковими джерелами є
опубліковані тексти та документи.
Важливим аспектом теми є висвітлення участі військових у революційних
подіях у Петрограді в лютому 1917 р.
Першими за повалення старого режиму
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виступили солдати Волинського полку,
який головним чином складався з українців.
Ф. Турченко подає інформацію про
те, як українські політичні сили реагували на переворот у Петрограді 27 лютого.
Розвиток подій у столиці Російської імперії захопив політиків у Києві зненацька. Показово, що інформація про переворот у Петрограді дійшла до столиці
нинішньої України наступного дня, 28
лютого, о 15.00 – через службовців управління Південно-Західної залізниці. Того
ж дня у приміщенні Всеросійського союзу міст відбулася екстрена нарада Комітету Південно-Західного фронту, багато
членів якого одночасно входили до ради
Товариства українських поступовців –
найвпливовішої на той час української
громадської організації (значна частина
її представників згодом зайняли ключові посади у Центральній Раді). За свідченням одного із майбутніх членів Центральної Ради Д. Дорошенка, 29 лютого
у помешканні командувача Київського
військового округу генерала М. Ходоровича на нараду зібралися представники
місцевої влади і громадськості Києва.
Не маючи точної інформації щодо характеру подій у Петрограді, члени наради не виробили спільної стратегії щодо
подальших дій. Одна частина присутніх
запропонувала виступити з відозвою до
населення з проханням зберігати спокій,
інша – звернутися до командувача Південно-Західного фронту генерала О. Брусилова щодо рекомендації подальших
дій. Генерал не відповів. 2 березня жителі
Києва дізнались про Лютневий переворот уже зі шпальт місцевих газет [17].
3 березня українські громадсько-політичні організації зібрались для створення українського представницького
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органу політичних, громадських, культурних та професійних організацій, який
отримав назву Центральна Рада. Найбільший політичний вплив у Раді мала
Українська соціал-демократична партія
(«есдеки»), очолювана В. Винниченком.
Другою найвпливовішою політичною силою була Українська партія соціалістівреволюціонерів («есери»). Певний вплив
мала й Українська партія соціалістів-федералістів. «Праві» були представлені
невеликим числом членів Української
демократично-хліборобської партії. Головою Центральної Ради заочно обрали
50-літнього М. Грушевського. М. Ковальчук зазначає, що в українському суспільстві М. Грушевський мав образ мученика,
адже, починаючи з 1914 р., перебував на
засланні на території сучасної Росії. На
численних київських мітингах і зборах
весною 1917 р. лунали гасла: «Батько Грушевський наш голова», «Україна – мати,
Грушевський – батько!» [9, с. 28–29].
Новоутворену Центральну Раду
українці сприймали як найвищий орган
української влади на території українських земель. Доказом цієї тези слугують
протоколи різноманітних зборів, які почали проводити українці весною 1917 р.
16 квітня Український губернський з’їзд
у Харкові звернувся до Центральної Ради
з проханням висловити перед Московським військовим округом ноту протесту від місцевих українців щодо недопущення приєднання до нього українських
земель [18, с. 211]. Таким чином, можна
припустити, що українці були готові
формувати свої органи влади.
Однак у свідомості українського суспільства центр управління рішень на
початку 1917 р. все одно пов’язувався з
Петроградом. Про це свідчать і численні
вітальні телеграми, які надсилали збори
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українців з різних міст Російської імперії. Крім вирішення соціальних проблем,
українці очікували й на розв’язання національного питання. У своїй «Відозві»
від 2 березня 1917 р. петроградський
Тимчасовий український революційний
комітет, звертаючись до українських
офіцерів та робітників, зазначив: «На
вас лежить під сю важку хвилину величезна відповідальність перед нашою нацією, величезної ваги завдання – дати
напівсвідомій українській жовнірській
масі гасло боротьби за національну волю
українського народу» [18, с. 36]. Українці
м. Воронежа клопотали перед Тимчасовим урядом про повернення із заслання
в Росії Галицького митрополита Андрея
Шептицького [18, с. 39].
Революцію у Петрограді лідери Центральної Ради сприймали як шанс на
політичну автономію. Однак ідею повного відокремлення від Росії соціалістичні лідери називали «національним
сепаратизмом». «Оборонці української
національності не будуть націоналістами», – підкреслював М. Грушевський [14,
с. 10–12]. «Коли ми підемо «навпростець»,
то можемо і на Україні… створити повну
анархію», – висловлювався у цей час щодо
можливого відокремлення від Росії один
із лідерів Української партії соціалістівфедералістів Олександр Шульгін [3, с. 11].
У своїх виступах голова Центральної
Ради бачив майбутнє України «в Федеративній Республіці Російській» [14, с. 47].
Ідеї автономії України у складі федеративної Росії на той час були найпопулярнішими серед української політичної
еліти. Свою роль у таких переконаннях
відіграв приклад успішного створення
Сполучених Штатів Америки та популярні на той час ідеї соціалізму, які передбачали класову боротьбу, а не боротьбу між
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націями. Тогочасний державний службовець та журналіст І. Кедрин у своїх спогадах стверджував: «І за революції всі були
«соціялістами». Пишемо те слово в «лапках», бо ж насправді С. Єфремов і А. Ніковський, редактор «Ради», згодом «Нової
Ради» і перший голова Українського Національного Союзу не мали нічого спільного з соціялізмом, хоч офіційно належали до партії Соціялістів-федералістів, так
само, як д-р І. Луценко, лікар, організатор
Одеської Військової Ради, не мав нічого
спільного з соціялізмом, хоч його партія
називалася «Партією соціалістів-самостійників». Це була мода на соціялізм, яка
настала з реакції на царський режим Романових, для якого «соціалізм» був анатемою» [7, с. 78]. Всі тогочасні партії, які
мали своє представництво у Центральній
Раді, мали у своїй назві слово «соціалізм».
Однак небажання Тимчасового уряду
вирішувати питання надання українцям
автономії та українізації армії з часом похитнуло його позитивне сприйняття в середовищі українських політиків. Один із
лідерів українських «есерів» В. Голубович
під час свого виступу на з’їзді Української
партії соціалістів-революціонерів 4–5
квітня 1917 р. розкритикував петроградську політичну верхівку. «Ми не можемо
забувати, – йшлось у виступі, – що Тимчасовий уряд буржуазний, який ми не
можемо піддержувати остільки, оскільки
він противиться нашим найближчим завданням» [5, с. 147].
Підтверджує популярність ідей соціалізму у тогочасній Наддніпрянській
Україні у своїх спогадах і майбутній
командир Січових стрільців Є. Коновалець. Він, зокрема, спостеріг і те, що
серед галичан популярність соціалістичного руху була вкрай низькою [10, с. 31].
І. Хома зазначає, що це позначилось і на
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становищі військовополонених галичан
у підросійській Україні – куди гіршому,
аніж полонених німців, угорців та ін. [20,
с. 38]. Не поділяти соціалістичних поглядів для Тимчасового уряду означало не
поділяти ідеї подальшого існування Російської імперії.
Поруч з робітниками важливу роль
у революційних подіях у Російській імперії відіграли солдати. Їхній вплив позначився і на новостворених після Лютневої революції виборних колегіальних
представницьких органах на місцях, які
стали називатись Ради робітничих та
солдатських депутатів.
Починаючи з березня 1917 р., часті
стихійні мітинги охопили й армію. У своїх
відозвах та деклараціях українські солдати, як і більшість тогочасних українських
політиків, також бачили Україну у складі
Російської Федерації [18, с. 229–230]. Однією з причин політизації армії стали значні соціальні зміни в її складі. Так, В. Голубко надає таку інформацію: впродовж
1915–1916 рр. у полон потрапило майже
2 млн. солдатів, дезертирів було близько
1,5 млн., офіцерський корпус позбувся
своєї колишньої «дворянської» природи; офіцерів шляхетного походження на
1917 р. було лише близько 20%. Усе це
не могло не вплинути на погляди представників командного та начальницького
складу армії. Як зазначав голова Тимчасового комітету Державної Думи Російської
імперії М. Родзянко, «командний склад
тепер більше просякнутий цивільним духом, ніж це було до війни» [4, с. 27].
У середовищі українських солдатів
популярною була ідея формування військових частин російської армії за національним принципом. За свідченням члена Центральної Ради П. Феденка, «цим
способом вони (солдати. – М. Г.) мали
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надію швидше попасти в рідний край.
Грала тут велику роль й національна свідомість» [19, с. 6]. У російській армії вже
були три полки, які складалися переважно з українців: Волинський, Лейб-гвардії
гренадерський та Ізмаїльський. Як зазначає В. Голубко, на початок 1917 р. із
6 млн. 798 тис. військовиків дієвої російської армії і 2 млн. 260 тис., що перебували
у запасних частинах, українські солдати
становили 3,5 млн., українці у російській
армії складали майже 40% [4, с. 24].
Після перемоги Лютневої революції у
столиці Російської імперії було створено
Українську військову раду для формування українських військових частин. Серед
політичних сил в Україні, які займали
активну позицію у формуванні українського війська, слід відзначити «Братство
самостійників» та пов’язані з ним групи
націоналістичного напряму. Серед партій
подібні погляди відстоювали Українська
хліборобсько-демократична партія та
Українська партія соціалістів-самостійників. Першим кроком для створення
української армії мала б стати українізація російської армії – створення у ній
українських військових одиниць.
Незважаючи на те, що «самостійники» не мали відчутного впливу у Центральній Раді, з початком Лютневого
перевороту вони розгорнули активну діяльність у середовищі військових. Своєрідним «локомотивом» руху за створення українського війська був поручник
Київського Окружного військового суду,
член Центральної Ради М. Міхновський.
Разом із своїми «правими» однодумцями автор брошури «Самостійна Україна»
6 березня 1917 р. скликав перші підготовчі збори Київського гарнізону, в якому
взяло участь 221 особа. Збори ухвалили
рішення розпочати творення регулярної
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національної армії. В. Голубко повідом
ляє, що для поширення агітації за українізацію армії було надруковано 30 тис.
примірників резолюції зборів, які й були
розповсюджені серед українських солдатів [4, с. 36]. Із «Оголошення про створення Установчої української військової
ради» дізнаємося, що 9 березня 1917 р.
військове віче у Києві звернулось до Тимчасового уряду, щоб у полках, де більшість
солдатів становили українці, «негайно
було військовим приказом заведено уживання Української Урядової мови і щоб
такі полки поповнювались українцями,
в командний склад призначались офіцери Української народности» [18, с. 49]. Як
зазначає Ф. Турченко, М. Міхновський,
виступаючи 11 березня перед тисячами
військовослужбовців, закликав солдатів
та офіцерів до творення добровольчого
підрозділу – Першого українського полку
ім. Богдана Хмельницького [16, с. 224].
Керівництво Центральної Ради українізацію російської армії, у кращому разі,
толерувало, але загалом українські соціалісти не прагнули до творення українських збройних сил. В. Винниченко у
статті «Український мілітаризм» зазначав: «Не «своєї армії» нам соціал-демократам і всім щирим демократам треба,
а знищення всяких постійних армій.
Українського мілітаризму не було, не повинно його бути й далі» [18, с. 192–193].
У березні 1917 р. українці створили
дві військові організації, які все ж приступили до творення українських збройних сил. Це були Організаційний комітет
для формування Українського Війська
на чолі з командиром Київської запасної
бригади полковником О. Глинським та
Військовий клуб ім. Полуботка. Активну
діяльність у створенні української армії розгорнули «полуботківці», у статуті
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яких було чітко вказано, що організація
ставить собі за мету зорганізувати всіх
солдатів української національності [18,
с. 60]. Весною 1917 р. українці у російській
армії почали об’єднуватись в «Українські
громади». Формування відбувалось на
рівні рот, а вже потім – на рівні полків у
кількості восьми–двадцяти чоловік.
Інших поглядів на вирішення українського питання в російській армії дотримувалося її командування, яке доклало чималих зусиль, щоб зупинити
українізацію у лавах солдатів, вбачаючи
у цьому розкол збройних сил. «Українська громада» V армії у своїй декларації
наголосила, що війну проти Німеччини
продовжуватиме [18, с. 229–230]. На запит командувача Київського військового округу генерала М. Духоніна від
20 березня 1917 р. до Ставки Верховного
головнокомандувача щодо надання дозволу на формування окремих українських підрозділів надійшла відповідь:
«…український легіон може формуватись лише з осіб, не зобов’язаних військовою службою, тобто тих, котрі не
досягли призовного віку або ж переросли термін призовної служби» [4, с. 45].
Створення Першого українського
полку ім. Б. Хмельницького обговорювали на нараді виконавчого комітету
Київської ради солдатських і офіцерських депутатів. Ідею створення полку
на нараді відстоювали М. Грушевський,
В. Винниченко та М. Міхновський. Втім,
за свідченням В. Голубка, у своїй ухвалі
виконавчий комітет визнав українізацію
армії шкідливою, бо це «могло дати поштовх до вимог виділення усіх українських елементів із загальної російської
армії, що може дезорганізувати та знищити боєздатність згуртованої армії перед вирішальними боями» [4, с. 45].
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Однак 18 квітня на Сирецькому полі
в Києві на українському військовому
святі солдати етапної збірної станиці
самочинно проголосили себе Першим
Українським Козачим полком ім. гетьмана Богдана Хмельницького. Як зазначають автори книги «Історія українського
війська (від княжих часів до 20-х років
ХХ ст.)», значний вплив на солдатів мав
Військовий клуб ім. Полуботка. За кілька
днів було проведено організацію цього
полку відповідно до військової ієрархії.
Його чисельність складала 3574 особи.
Під натиском громадської думки командувач Південно-Західного фронту генерал О. Брусилов, який спочатку погрожував розігнати «дезертирів», все ж таки
дав згоду на формування цього полку.
Проте вище керівництво армії виставило
умови – головна частина полку має піти
на фронт, у Києві ж мають залишитись
лише 500 військових. Зрештою, «богданівці» відмовились їхати на фронт, чекаючи погодження Першого всеукраїнського військового з’їзду [8, с. 361].
З’їзд розпочався 5 травня 1917 р.
На нього прибули 1 тис. делегатів від
1 млн. солдатів-українців. За даними
В. Голубка, близько 45% його учасників
становили прихильники «самостійників» [4, с. 51]. Цей факт підтверджує і порядок денний з’їзду, на якому було чітко
порушено питання українізації армії:
«…планомірність переведення одноплемінности полків і військових частин на
Південному і Південно-Західному фронтах» [18, с. 201]. На з’їзді було створено
найвищий український військовий керівний орган ‒ Український генеральний
військовий комітет (УГВК). У своїй діяльності цей орган визнавав над собою владу
Центральної Ради і не підпорядковувався Тимчасовому урядові та російському
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військовому командуванню. Головою
УГВК було обрано делегата від мінського
Українського з’їзду військових С. Петлюру. Його однопартієць П. Феденко у своїх
спогадах позитивно оцінив це призначення: «Бачимо його скрізь: на мітингах,
на з’їздах, на комітетах; на партійних засіданнях, у земстві і на парламентській
трибуні Центральної Ради» [15, с. 14].
Однак командувач 34-го армійського
корпусу П. Скоропадський у своїх спогадах критично оцінював діяльність членів УГВК: «Всі вони робили враження
неуків у своїм ділі. Власне кажучи, ніякого діловодства ще не було, і здається, уся
їхня увага була звернута на боротьбу з
командуючим війська київської військової округи» [4, с. 53]. Деякою мірою така
оцінка П. Скоропадського була зумовлена неналежною задіяністю військових
спеціалістів строкової служби в діяльності УГВК, які в той час були змушені
насамперед виконувати свої обов’язки у
військових частинах.
Переломним для історії російських
та українських революціонерів став Другий всеукраїнський військовий з’їзд,
який розпочав свою роботу 5 травня
1917 р. у Києві. Негативним ставленням
до з’їзду російські політики та військові
підтвердили своє небажання прислухатися до вимог українців. Військовий
міністр О. Керенський розіслав по всіх
частинах російської армії телеграму із забороною участі в ньому. Проте в перший
день з’їзду на нього прибули 1976 делегатів, які представляли 1 млн. 732 тис. 442
українських військових. Згодом кількість
делегатів збільшилась до 2500 осіб. У своїй «Постанові» ухвалили рішення більше
не звертатись до Тимчасового уряду з
проханням про автономію, а керівництву Центральної Ради рекомендувалося
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приступити самотужки до «фактичного
переведення в життя підстав автономного ладу» [18, с. 388]. У своєму виступі
одесит поручник Романенко навіть закликав розірвати будь-які стосунки з
Тимчасовим урядом. Саме під натиском
військових Центральна Рада проголосила на Другому всеукраїнському військовому з’їзді свій Перший універсал, який
надавав українцям автономію [1, с. 181].
Підсумовуючи, зробимо такі вис
новки. По-перше, бачення майбутнього
українських земель новою петроградською політичною верхівкою не надто
відрізнялось від бачення династії Романових. Російські революціонери не були
прихильниками рівноправного співіснування в одній державі російського та
українського народів. В. Винниченко
влучно охарактеризував суть політичних
перемовин з представниками Тимчасового уряду: «Вирішуючи територію майбутньої України, вони торкнулися Чорного
моря, Одеси, Донецького району, Катеринославщини, Херсонщини, Харківщини. І тут, від одної думки, що донецький і
херсонський вугіль, що катеринославське
залізо, що харківська індустрія одніметься в них, вони захвилювались, що забули
про свою професорську мантію, про свою
науку, про високі Установчі збори, почали вимахувати руками, розхристались
і виявили всю суть свого руського гладкого, жадного націоналізму» [11, с. 167].
По-друге, своєрідним «локомотивом»
революційних перетворень у процесі
формування української держави були
військові. По-третє, попри, здавалося б,
очевидне небажання російських революціонерів іти на поступки щодо ймовірного проголошення української автономії –
Центральна Рада не ідентифікувала їх як
відвертих ворогів української держави.
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M. Halushchak
Ukrainian Autonomy and National Army in the Reception
of the Central Rada (Council) and the Provisional Government
(From the February Revolution to the First Universal of the Central Rada)
Abstract
Under today’s Russian military aggression in Ukraine, the analysis of the Ukrainian Revolution of
1917–1921 is becoming more and more important. Ukrainian military and political elite failed to use the
state coup in the Russian Empire (February 27, 1917) for the creation of Ukrainian statehood. The author
has analyzed the history of relationships between Ukraine and Russia from the February Revolution
until the First Universal of the Central Rada (June 10, 1917). During this period, the Ukrainian society
expected the solution of both social and national issues from the new Provisional Government. Among
the latter, the most important were: the formation of Ukrainian autonomy and Ukrainian National
Army. Basing his research on the published documents and memories, the author has analyzed the
reception of the Central Rada and Provisional Government regarding the solution of these questions.
The new political power from Petrograd caused a lot of difficulties on the way of Ukrainians’
aspirations for autonomy. The military commandment of the Russian army considered that the
Ukrainization could destroy the army. The leadership of the Central Rada reacted to this cautiously
and still declared support to the Provisional Government. Ideas of socialism, which were very popular
at that time, contributed greatly to such politics because they provided for the struggle between classes,
not between nations. The position of Ukrainian military, however, was different. Each time the Russian
army hindered Ukrainization, the Ukrainian soldiers were more and more prone to consider Russians
as open foes of Ukrainian national aspirations. It was at the second All-Ukrainian military assembly
that the First Universal of the Central Rada was adopted giving autonomy to the Ukrainians.
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АКТ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
30 ЧЕРВНЯ 1941 р. В ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОПАГАНДИВНІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ ОУН(б) В УКРАЇНІ (1940–1950 рр.)
Олег ЯРОШИНСЬКИЙ
кандидат історичних наук, старший науковий співробітник,
провідний науковий співробітник відділу історичних студій НДІУ
Анотація. У статті розглядається факт проголошення відновлення української державності у м. Львові 30 червня 1941 р. у світлі тих інтерпретацій, яких йому надавала Організація Українських Націоналістів (бандерівців). Досліджуються комеморативні особливості
святкувань річниць Акта 30 червня 1941 р., характеризується їх значення для закріплення
в суспільній свідомості українців уявлення про акцію 30 червня 1941 р. як про подію надзвичайної історичної ваги, що втілила у собі національні прагнення й надії українського народу.
Ключові слова: Акт відновлення української державності 30 червня 1941 р., Організація
Українських Націоналістів, ОУН(б), політика пам’яті, «Свято відновлення самостійності
України».

АКТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ УКРАИНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
30 ИЮНЯ 1941 г. В ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОУН(б) В УКРАИНЕ (1940–1950 гг.)
Олег ЯРОШИНСКИЙ
кандидат исторических наук, старший научный сотрудник,
ведущий научный сотрудник отдела исторических исследований НИИУ
Аннотация. В статье рассматривается факт провозглашения восстановления украинской государственности в г. Львове 30 июня 1941 г. в свете тех интерпретаций, которыми
оперировали идеологи Организации Украинских Националистов (бандеровцев). Исследуются
коммеморативные особенности празднования годовщин Акта 30 июня 1941 г., характеризуется их значение для закрепления в общественном сознании украинцев представления об
акции 30 июня 1941 г. как о событии чрезвычайной исторической важности, воплотившей в
себе национальные стремления и надежды украинского народа.
Ключевые слова: Акт восстановления украинской государственности 30 июня 1941 г.,
Организация Украинских Националистов, ОУН(б), политика памяти, «Праздник восстановления самостоятельности Украины».
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Annotation. The article considers the fact of proclaiming the restoration of Ukrainian statehood in
Lviv on the 30th of June, 1941 in light of the interpretations given to it by the Organization of Ukrainian
Nationalists (Banderites). It investigates the commemorational peculiarities of celebrating the anniversaries of the Act of June 30, 1941; defines their role in forming the vision of the event of June 30, 1941
in the collective consciousness of Ukrainians as of the historical milestone that had embraced national
aspirations and hopes of the Ukrainian nation.
Key words: Act of June 30, 1941 on restoration of Ukrainian statehood, Organization of Ukrainian
Nationalists, OUN (b), memory policy, “The Day of Restoring Independence of Ukraine”.

Проголошення відновлення української державності у м. Львові 30 червня
1941 р. та особливості подальшого українського державотворення все частіше
стають об’єктом наукового осмислення [8; 9; 23]. Всебічне дослідження цього
явища нашої історії буде неповним без
виявлення та інтерпретації його комеморативної складової, тобто процесу передачі певної світоглядно значимої інформації шляхом увіковічення конкретних
подій чи осіб. Святкування річниць Акта
30 червня 1941 р. учасниками національно-визвольного руху 1940–50 рр. використовувалися для певних репрезентацій
колективної пам’яті, політичної консолідації та мобілізації українців. Метою цієї
статті є вивчення практик вшанування
дня відновлення української державності 30 червня 1941 р. під час визвольної
боротьби 1940–1950 рр. та їх змістовної
аргументації в інформаційно-пропагандивних документах Організації Українських Націоналістів (бандерівців)1.
Отже, 30 червня 1941 р. у місті Львові
о 20-й годині вечора в будинку «Просвіти» розпочалося зібрання представників
української громадськості, на якому присутні підтримали ініціативу Організації
Українських Націоналістів (бандерівців)
відновити Українську державу. Звістку
У зв’язку з тим, що ОУН під проводом С. Бандери в досліджуваний час мала різні назви (ОУН
революційна, ОУН самостійників-державників
тощо), у статті подається уніфікована абревіатура
зазначеної Організації як ОУН(б).
1
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про створення Української держави та
тимчасової української влади на західноукраїнських землях до часу створення
Уряду Української Соборної Держави в
Києві двічі (увечері 30 червня та вранці 1
липня 1941 р.) передала львівська радіостанція [14]. Ймовірно, вже 1 липня 1941 р.
пропагандивній референтурі Проводу
ОУН(б) вдалось підготувати, надрукувати й розпочати поширення листівки «Звіт
з Національних Зборів Українців західної України, які відбулися дня 30 червня
1941 р.», в тексті якого стверджувалося,
що «всі присутні бурею оплесків і сльозами радости вітали стоячи» виголошений
Ярославом Стецьком «акт проголошення
Української Державности» та «перший
декрет Провідника О.У.Н Степана Бандери про покликання Краєвого Правління
Західних Областей України з головою –
Ярославом Стецьком на чолі» [11].
У цей час похідні групи ОУН(б) намагалися дістатися Києва, щоб і там
проголосити створення «Національного
Уряду». На звільнених від більшовицьких окупантів землях члени ОУН(б)
проводили т. зв. «плебісцитну акцію» –
організовували збори громадян сіл і містечок, на яких приймалися рішення про
підтримку відновлення державної самостійності України й створення органів
місцевого самоврядування під зверхністю української влади [23]. На території
тогочасних Волинської, Житомирської,
Рівненської, Львівської, Дрогобицької,
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Станіславівської, Вінницької, частини
Кам’янець-Подільської та Київської областей створювалися обласні, окружні,
районні, сільські управи, голови яких
мали складати заприсяження на вірність
Українському державному правлінню [8; 9].
Засновані у цей час під впливом
ОУН(б) періодичні видання друкували
на своїх шпальтах повідомлення про те,
що «на визволених українських землях
Організація Українських Націоналістів
(О. У. Н.) будує Українську Державу під
проводом Ст. Бандери», публікували рішення Національних Зборів від 30 червня 1941 р., текст «Акта проголошення
Української Держави» тощо [12; 24; 27,
с. 19]. Так, 13 липня у місті Станіславові,
що тоді перебувало в зоні окупації угорських військ, тимчасовою управою міста
та місцевим осередком ОУН(б) було організовано «святочну академію» з нагоди проголошення Української держави
30 червня 1941 р. Охочих взяти участь у
цьому заході було набагато більше, ніж
могла помістити зала театру імені Івана
Франка. Автор повідомлення в міській
газеті «Українське слово» (відповідальний редактор – В. Гуцуляк, член ОУН(б))
радів тому, що «цей незабутній день …
велично святкують на всій, звільненій від
большевицьких катів, українській землі»
та що тепер у вільній Українській державі
цей день «стане світлим днем нашого воскресіння, важливою історичною датою,
великим національним святом» [26].
Проте німецькі окупанти ніякого
українського уряду не визнали. Поступово, особливо після декретів А. Гітлера
про управління на окупованих «замешканих українцями» територіях, реальну
владу на місцях опанувала німецька цивільна адміністрація.
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Після арешту С. Бандери, Я. Стецька
та інших чільних діячів ОУН(б) решта
членів Організації в Україні змушені
були діяти в підпільних умовах на власний розсуд й відповідно до свого розуміння ситуації. У серпні 1941 р. Краєвий
провід ОУН(б) поширив заяву, у якій,
зокрема, йшлося про те, що, проголошуючи незалежність Української держави,
ОУН(б) «дала вислів бажань і волі всього
українського народу», а сам Акт «постане історичним документом, що звершив
один період боротьби українського народу за визволення». Крім цього, окремо
було наголошено, що «Організація Українських націоналістів п’ятнує [таврує] в
найрішучіший спосіб акцію групи інж
А. Мельника, що, всупереч волі всього
українського народу, одинока виступила
проти акту самостійності і знутра вдарила в основи української державности.
Український нарід ніколи не простить
одиницям тим зради, поповненої в цю
історичну хвилину» [28, с. 396–397].
У постановах другої конференції
ОУН(б) (квітень 1942 р.) стверджувалося,
що Організація у своїй сучасній боротьбі
стоїть на засадах Акта 30 червня 1941 р.,
який був «історично-правним, революційним та політичною маніфестацією
волі всього українського народу жити
власним державним життям» [22, с. 61].
1 червня 1942 р. Краєвий провід
ОУН(б) поширив «Інструкцію в справі
святкування 30 червня 1942 року», призначену «всім організаційним клітинам
і членству до виконання» [13]. У цій інструкції було зазначено, що історичний
акт проголошення відновлення Української держави 30 червня 1941 р. був
«революційною маніфестацією Українського Народу творити власне державне життя, маніфестацією незалежности
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і соборності нашої політики. Акт розвіяв легенду, яку поширювали вороги і
їх наймити, що Український Нарід неспроможний творити власними силами
своє самостійне життя. Акт 30.VІ був виявом змагань Українського Народу продовжати боротьбу проти большевицької Москви як незалежний політичний
чинник силами своєї власної збройної
сили. […] Акт 30.VІ був тільки формально-правним завершенням тієї боротьби, яку Український Нарід впродовж
останніх десятиліть вів всіма силами і
засобами проти всіх окупантів» [13]. За
інструкцією, день 30 червня є святом,
що має «величезне моральне і пропагандивно-політичне значіння» й «повинно
тому мати всенародній характер. Воно
повинно політично мобілізувати народ,
звязувати Народ міцніш з Організацією,
Провідником Степаном Бандерою, … єднати народ довкруги наших ідей і кличів,
довкруги нашої боротьби за державність
і соборність. … бути маніфестацією готовності і волі продовжати боротьбу за
ідеї, за які увязнено Провідника і сотки
найкращих Українських Громадян» [13].
Інструкція визначала й програму
святкування. Члени ОУН мали зібратись
на «закриті сходини звен», де мав бути
зачитаний наказ Краєвого провідника та
реферат про 30 червня 1941 р. Решта українців мала відсвяткувати «масовою участю в урочистих Богослуженнях … по всіх
місцевостях». Задля реалізації цієї вказівки членам ОУН належало «розгорнути
серед українського громадянства широку
пропаганду, вияснюючи значіння 30.VІ.
та потребу відзначення тієї революційної
події, та безпосередньо і посередньо через українське громадянство вплинути на
круги духовенства, щоб відправити в дні
30.VІ. урочисті Богослуження» [13].
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Краєвий провідник ОУН(б) на західних українських землях Демян Дмитрів (Михайло Степаняк) у своєму наказі
«З нагоди перших роковин проголошення віднови Української Держави Членам
Організації Українських Націоналістів!»
писав, що минув рік від того пам’ятного
дня, коли вперше від героїчного листопада 1918 р. у Львові «гордо залепотів» прапор одвічного господаря на цій землі й у
світ розлетілася звістка про відновлення
Української держави. Здійснюючи волю
всього українського народу, ОУН під проводом Степана Бандери утворив у Львові
Український Уряд (Українське Державне
Правління) на чолі з Ярославом Стецьком. Під керівництвом Я. Стецька розпочалася в Україні напружена праця над
підвалинами нової держави. До державного будівництва стали всі здорові сили
українського народу: «…в один такт билося українське серце, одним бажанням
горів український народ, один визнавав
провід і його слухав» [19, арк. 1].
На думку Михайла Степаняка, в той
час формувалася українська державна
адміністрація, налагоджувався зв’я
зок,
відбудовувалося знищене господарство,
розгорталася культурна робота, творилися військові школи та організовувалася
українська поліція. До роботи в адміністративному апараті стали тисячі працівників. Всенародний творчий ентузіазм
ламав усі труднощі і перешкоди воєнного
часу. Проте та гігантська державотворча
робота не відповідала воєнним і політичним планам нових «визволителів» та їх
найманих слуг. Величезній роботі було завдано удару «зі зовні і знутра»: провідника ОУН С. Бандеру і Голову Українського
Уряду та інших найкращих українських
громадян арештовано, українське державне будівництво ліквідовано, «посіяно
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роздор і зневіру, розпутено клевету. Полилася кров». Та все ж, зазначав автор наказу, «чужа сила» («при активній підтримці «своїх» руїнників») не зуміла видерти з
душі української та не зламала волі народу
бути господарем на своїй землі [19, арк. 1].
«З почуттям найбільшої гордості»
Краєвий провідник ОУН(б) підкреслював значення дня 30 червня 1941 р.
Тоді «усьому світові» було показано, що:
«1. Українство має свої власні ідеї і цілі,
при здійснуванні яких не знає хитань
і компромісів та готове станути проти
кожного, хто хоче землю нашу в колонію,
а її мешканців в рабів обернути; 2. Українство боролося і буде боротися за власну незалежність і соборну державу, а не
за «Нову Європу». 3. Українство всупереч клеветницьким твердженням ворогів і їх наймитів здатне власними силами
державне життя творити. 4. Українство
своє майбутнє на капіталі власної крові
будувало й будує» [19, арк. 1].
В умовах, коли йде «велетенський
бій … між старими гнобителями України і новими претендентами до їх ролі за
неподільне право поневолювати Український Народ» і коли «платні агенти
по наказу своїх опікунів дальше ширять
роздор і гризню, хаос і зневіру, доносами і провокаціями на українство кроваві
репресії стягають», автор документа закликав («взивав») друзів націоналістів
міцніше ставати біля свого Проводу і
навколо нього гуртувати український
народ, з найвищою напругою всіх сил
здійснювати завдання, поставлені Проводом до виконання, своєю відданою,
жертовною працею і безоглядним послухом поглиблювати віру «в народі» в
здійсненність ідеї Української Самостійної Соборної Держави та усвідомлення
потреби єдиного керівництва. Членство
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ОУН(б) у перші роковини «великого
акту 30.VІ.1941 р.» мало також озброїтись ще одним важливим наказом Краєвого провідника: «Вщепіть усім без
решти українцям свідомість, що не розпучливими криками, не чуттям, цитованими виступами, але об’єднаним міліонових українських мас довкруги ОУН,
участю у боротьбі, що їх вона організує,
сповнені єдиною тільки волею, об’єднані
одною думкою, підпорядковані одному
Проводові, переможемо!» [19, арк. 2].
Напередодні святкування першої
річниці відновлення Української держави 30 червня 1941 р. до осередків ОУН(б)
було розіслано збірку під назвою «Державна Ідея і Чин 30.VІ.1941 р. Матеріял
на свято 30.VІ.», що містила такі матеріали: згадані вище «Наказ Краєвого Провідника О.У.Н. з нагоди перших роковин
проголошення віднови Української Держави Членам Організації Українських
Націоналістів!», «Інструкцію в справі
святкування 30 червня», а також текст
реферату «Державна ідея і чин (що дав
нам акт 30 червня 1941 р.)» [10].
На додаток до «Наказу» та «Інструкції» поданий реферат можна було використовувати під час закритих засідань
осередків ОУН(б) та в пропагандистській роботі. Цікавим у цьому тексті,
крім іншого, є фіксація послідовності
подій під час проголошення Української
держави, яким його бачили (хотіли бачити) ідеологи ОУН(б) через рік: «У Львові
дня 30 червня 1941 р. на Національних
Зборах Українців проголошено віднову української державности, поки що з
осідком Тимчасового Уряду у Львові. …
Акт проголошення української державности 30 червня 1941 р. був виданий у
формі маніфестації Провідника ОУН
Степана Бандери до українського народу
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і принятий до відома бурхливою овацією
не лише зібраних українців на Національних Зборах, але і чергових маніфестаціях, що відбулися в численних обласних і районових осередках. Головою
Правління новоорганізованої держави
був назначений Ярослав Стецько, член
Проводу ОУН. Він одержав уповажнення покликати всіх інших компетентних
членів уряду. День пізніше перший уряд
української держави був сформований і
почав діяти. В численних районах перебирання адміністраційної влади доконувалося зразу місцевими чинниками
ОУН, в більшості однак випадків обсаду і організацію адміністрації всіх ділянок державного життя доконувалося
на підставі декретів іменування Урядів
зглядно [або] Проводу ОУН. ОУН була
тоді політичним хрестом нової держави
і рівночасно виконним органом. ОУН
зорганізувала також Українську Народню Міліцію щоби створити умовини пригодного ладу та безпеки. || Тим
часом представник українського уряду,
що перебував у Берліні окремою нотою
повідомив дипломатичних представників всіх держав в Берліні про факт проголошення української державності. […]
Сьогодні трудно [той] ентузіязм і підйом,
що запанував скрізь на українській землі
у звязку з відновленням Української Держави, описати. Факт цей заелектризував
цілу суспільність, поставив на ноги всіх –
навіть маловірів і малодухів, що вже
почали забувати про своє українство…
зліквідував всі створені окупантами політичні різниці між українцями. Медовий час новопроголошення державності
тривав не довго. … Врешті після кількох
днів представник німецької поліції (Гестапо) зажадав від Голови Українського
Уряду відкликання акту проголошення
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державності і розбивення уряду під загрозою арештування його і цілого уряду. Голова Українського Уряду відмовив
цьому домаганню рішуче. У відповідь
на це німецька поліція арештувала його
і одного члена уряду, відставила його до
тюрми, а відтак до концентраційного табору… Але це незломило нікого з чинників, які стояли на відповідальних постах в
державній організації, державний апарат
працював дальше, незважаючи на те, що
був позбавлений центрального керівництва» [10, арк. 3–4]. Але коли з’явилися
декрети А. Гітлера про розчленування
території України між Генеральною Губернією і Райхскомісаріатом «Україна»
(про час утворення останнього в рефераті чомусь вказано другу половину листопада. – О. Я.), стало остаточно ясно, що
політичне розв’язання української проблеми вирішено негативно й що «в той
спосіб Німеччина перекреслила ідею самостійної держави, а з України планово
творить колонію свою» [10, арк. 4].
Політичне значення дня 30 червня 1941 р. автор реферату тлумачив таким чином: «Акт 30 червня 1941 р. це є
основоположний камінь нашої будучої
політики, це підстава і критерій оцінки
нашої доцільності. Це є границя, яка в
українській суспільності відмежовує
українців-державників від вислужників
чужого імперіалізму» [10, арк. 4]. Останні, використовуючи тезу про недоцільність до закінчення війни «висуватись з
нашими постулатами» перед Німеччиною (тобто ставити вимогу української
державності), керувалися не «інтересом
українського народу», а «лише Великонімеччини» [10, арк. 4]. Політика німців
щодо нас (українців) розвивалася за логікою імперіалізму, а тому наївним, на
думку автора, було очікування її зміни
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від демонстрації своєї лояльності до нового завойовника.
Окремо в тексті реферату подано
ставлення верхівки ОУН(б) до закидів з
боку «чинників, які перейшли на службу
чужих (чинників) політичних інтересів,
або зі сторони старих упуртуністичних
кругів», мовляв, «взагалі ціла обставина проголошення і практика перших
проявів життя новоорганізованої держави виглядала дуже не поважно і не
могла виявити пошани критичного глядача» [10, арк. 4]. На думку автора праці,
ці докори були надумані й з’являлись від
недоброзичливого ставлення до діяльності ОУН(б), адже насправді «якщо йде
про техніку опанування влади чи перші
акти нової влади то вони були краще і
поважніше поставлені, як в неоднім історичнім прикладі революційного переймання влади» (якщо поглянути хоча б
на спробу «обняти» владу А. Гітлером у
1928 р.) [10, арк. 5].
Що ж до аргументів «зі сторони зопортунізованих відпадків націоналістичного руху» (тобто мельниківського крила
ОУН) щодо недоцільності проголошення
відновлення української держави в той
час, коли не було сил та можливостей для
її збройної оборони, і що, мовляв, держава не твориться самим проголошенням,
а лише ретельною підготовкою, після
якої її ніхто не зможе ліквідувати, то їх
автор реферату вважав «стрілою в порожнечу» [10, арк. 5]. На його думку, такі
«повчання менторів» були «протирічні
реальній дійсності й конечності» й спростовуються відсутністю в історії прикладів
стопроцентного успіху подібної «імпрези політичної». Та й не було б це вже
«революційною політикою», коли б була
наявна сила і безумовна гарантія успіху
подальшого державотворення [10, арк. 5].
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Проте, захищаючи правильність саме
тих рішень і дій, що сталися 30 червня
1941 р., автор мимоволі перейняв ті ж аргументи, що перед цим критикував. Пояснюючи відсутність збройної оборони
проголошеної держави, автор аргументує це тим, що було б божевіллям виступити проти надто сильного ворога й тим
самим передчасно обезсилити народ, до
того ж «в часі німецько-більшовицького конфлікту не є в нашому інтересі активно виступати проти Німеччини» [10,
арк. 6]. Крім того, ОУН(б) могла, звичайно, зібрати всі свої сили, щоб вмерти на
барикадах Львова та «створити легенду
нових Крут», проте саме тоді вся активність організації була зосереджена на
боротьбі похідних груп за національне
відродження Наддніпрянщини. Хоча не
варто забувати, що певна форма спротиву ліквідації органів української державності була, жертвами якої стали «сотки
і тисячі» арештованих або розстріляних
активістів ОУН(б) [10, арк. 6].
Автор реферату, знаючи, що його
читатимуть у всіх організаційних клітинах ОУН(б), скеровував думку майбутніх
слухачів до висновку, що днем 30 червня 1941 р. розпочався другий період боротьби українського народу за державність (перший закінчився поразкою в
1920-х рр.): «Цим актом заманіфестували
ми ще раз своє політичне обличчя. … До
30 червня 1941 р. знав нас світ, як політичних германофілів, від того дня германофільський міст (що ґрунтувався на переконаності в існуванні спільних ідейних
цінностей в німецьких й українських націоналістів. – О. Я.) є закінчений. Українство вдало собі ясно справу, що державу збудує собі тільки власними силами і
засобами. … Важний цей акт ще й тому,
що породив з української матерії стільки
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енергії, викрив стільки державотворчої
здібності українського народу, що ми почулися певніше, бо зі справою організації
держави дамо собі раду» [10, арк. 6].
Наприкінці автор цієї праці чи не
вперше сформулював ще одне політичне значення досліджуваних подій, що
у майбутній публіцистиці ОУН(б) буде
подаватись як одне із задуманих наперед
завдань: «Акт 30 червня 1941 р. спровокував німецький уряд виявити своє відношення до української державності».
Також автор висловив упевненість, що
розпочату рік тому боротьбу за свою державу українці доведуть до переможного
кінця і «молода нація, що рветься до волі,
знайде своє належне місце в світі на трупах чужих імперіалістів» [10, арк. 6].
Під час запланованих в інструкції
ОУН(б) заходів із святкування першої
річниці Акта 30 червня 1941 р. також поширювалася листівка «Український народе!» [27, с. 288]. Агітаційну функцію під
час цього святкування мав виконувати
й збір коштів на «Національний Фонд»
з використанням квитанцій (бофонів)
номіналом 2 і 10 злотих, що мали написи «30.VІ.1941 – 30.VІ.1942 Слава Україні! Героям слава! Хай живе Самостійна
Соборна Українська Держава», «Слава
Україні! Героям слава! 30.VІ.1941. Памятай про великі дні наших змагань!» [4,
с. 103]. Відтоді оунівське підпілля щороку напередодні «Свята Акта 30 червня
1941 р.» здійснювало такий тематичний
випуск бофонів.
Наступного, 1943, року напередодні
святкування другої річниці відновлення
Української держави 30 червня 1941 р.
до осередків ОУН(б) знову було розіслано наведені вище матеріали: «Наказ
Краєвого Провідника О.У.Н. з нагоди
перших роковин проголошення віднови
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Української Держави Членам Організації
Українських Націоналістів!», «Інструкцію в справі святкування 30 червня» (в
якій слова «перші роковини» було замінено на «другі роковини»), текст реферату «Державна ідея і чин (що дав нам акт
30 червня 1941 р.)» з додатком іншої праці під назвою «30 червня 1941 р.» [20].
Другий реферат, очевидно, мав на
меті більше вплинути на емоційний стан
читача/слухача: «Акт 30 червня 1941 р. це
новий незбитий доказ волі українського Народу до незалежного українського
життя не знищить ніхто, хочби яких наївних нелюдських засобів уживав. Бо саме
кров українських борців і Героїв родить
нові многократні численні кадри борців
за Українську державу, бо міліонові жертви Українського Народу перетоплюють
українські маси в один гранітний моноліт, який придавить собою кожного, хто
буде намагатись його розбити. … саме 30
червня тим виказав, що українці несуть
свою незалежну політику… Свідомий
українець знає тільки одне: Самостійна
Соборна Українська Держава! Україна
для українців! … Тому сьогодні в другу
річницю історичного акту мусимо (взяти? – О. Я.) тверду постанову, що ціла
наша праця, всі наші сили і думки мусять
бути спрямовані в одне русло, зреалізування в найближчій майбутності акт 30
червня, що всі разом одною ударною лавою станемо до чину і з одним Проводом
Організації Українських Націоналістів.
… Хто натомість з нами іде в розрив і
постановою українського народу, хто заперечує акт 30 червня 1941 р. цей заперечує існування Української Нації, як нації,
цей збещещує світлу нашу традицію, цей
зраджує ідею Українського Націоналізму, цей: для кого найвищий ідеал, це 30
срібняків…» [20, арк. 8–9].
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На день 30 червня 1943 р. провід
ОУН(б) поширив також заяву, в якій славився «могутній акт волі українського народу» та містився заклик до всенародної
боротьби проти «німецько-московських
імперіалістів» [2; 29]. Не буде помилкою
стверджувати, що і в наступні роки до
дня 30 червня по містах і селах з’являлися
подібні за змістом відозви проводу ОУН,
газети, листівки, плакати [1; 6; 7; 16; 18;
21; 25; 30–32], вивішувалися національні
знамена, серед населення поширювалися
бофони, що неабияк хвилювало радянську окупаційну адміністрацію [17].
Організаційні документи УПА дають
можливість скласти уявлення про форму святкувань річниць Акта 30 червня
(«Свята Державності») у відділах повстанців. Так, ранок 1 липня 1946 р. у
вишкільному підстаршинському відділі
УПА ім. полк. Коника розпочався з того,
що на галявині попід лісом було простелено килим, на якому із жовтих квітів виклали тризуб. Під тризубом стояв
портрет Є. Коновальця. Обабіч тризуба – ювілейні дати 30.6.1941 – 30.6.1946.
О 9.30 свято розпочалося командою
командира ВО й привітом провідника ОУН. Підноситься червоно-чорний
прапор із синьо-жовтими стяжками.
Відправляється Служба Божа. Потім –
оголошення результатів іспитів у підстаршинській школі. Триста вояків
складають клятву-присягу українського
повстанця. Звучить національний гімн.
Перша частина свята закінчується маршем повстанців з відданням почестей
Тризубу, Прапору, представникам Організації й командирам УПА. По обіді
знову збір – «Скромною повстанською
академією вшановуємо пропам’ятний
величній акт 30 червня – акт вислову невмирущої волі 50 міліонів»: 1. Молитва
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Українського Революціонера; 2. Пісня
«Станьмо браття...»; 3. Вірш «30 червня 1941 р.»; 4. Вірш «Україна»; 5. Пісня
«Ми йдем вперід»; 6. Вірш «Нас міліони»; 7. Пісня «Засяяло сонце»; 8. Вірш
«Ми нація»; 9. Стрілецька пісня; 10. Вірш
«Спішіть на бій»; 11. Марш українських
націоналістів. О 18.00 промовляв провідник Н. про «святість і велич боротьби, та чини тих, хто впали на шляху
Слави…, значення зложеної Присяги
в сповненні історичної місії та заповітів Предків…». Їхня пам’ять вшанована
спільною мовчанкою. Свято закінчує
провідник кличем-девізом «Україна в
неволі – визволимо її», після чого «неначе громом відбиваються в пралісі повстанські, із сотень грудей випливаючи,
слова приречення» [5].
Бійці УПА мали при собі також кишенькового розміру «календарець», у
якому день 30 червня був відзначений як
національне свято – «Свято відновлення
самостійности України» (в числі інших
національних свят: 22 січня – свято проголошення самостійності і соборності
України, 22 травня – свято Героїв, 14
жовтня – свято УПА – свято зброї) [15,
с. 17].
Окреслені вище факти дають змогу
стверджувати, що Організація Українських Націоналістів (бандерівців) надавала дню 30 червня великого ідеологічного й пропагандивного значення під час
свого керівництва збройною боротьбою
в Україні. Регулярне святкування дня
проголошення відновлення української
державності 30 червня 1941 р. мало стати мобілізаційним стимулом для бійців
УПА та українців окупованих територій
України у їхній боротьбі за створення
справжньої Української Самостійної
Соборної Держави.
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Керівництво ОУН(б) вважало, що
святкування дня проголошення відновлення української державності у м. Львові мають ще більше об’єднати українців
навколо основних ідеологічних позицій
їхньої організації та легітимізувати право членів ОУН(б) на керівництво в національно-визвольному русі. Під час
святкувань поширювалися такі факти і
аргументи:
1) 30 червня 1941 р. сталася подія
вирішального значення в українській
історії. Цього дня члени Організації
Українських Націоналістів, керовані провідником Степаном Бандерою, здійснили
Акт 30 червня 1941 р. – під час кривавого
змагання між двома загарбниками-хижаками (сталінсько-більшовицькими і гітлерівсько-німецькими імперіалістами)
вони революційними методами проголосили й утвердили Українську державу.
2) Акт 30 червня 1941 р. був виявом
відвічної волі українського народу до
самостійного, вільного життя у своїй
незалежній державі. А справжнім виразником волі народу у вирішальну хвилину виявилась єдина Організація Українських Націоналістів (бандерівців), яка,
на відміну від інших політичних середо
вищ («опортуністичних кругів»), що
вичікували, виявила «суверенну, самостійницьку політику» – поставила перед
народними масами ідею самостійності,
вміло керувала всіма процесами побудови державного життя та виразно заявила
своє ставлення до всякого окупанта (оголосила війну більшовицьким і німецькогітлерівським окупантам України).
3) Українська держава існувала фактично: завдяки державотворчим здібностям українського народу в найкоротший
час почав діяти складний адміністративний апарат – судочинство, шкільництво,
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внутрішня безпека, служба здоров’я, розквітло господарське життя – рільництво,
торгівля, промисловість тощо. Не вистачало лише одного – найважливішого
чинника – власної збройної сили. Розмах
державотворчого життя молодої нації
налякав німецького імперіаліста. Настала друга хвиля кривавого терору німецьких загарбників, загинули найкращі,
найбільш ідейні і віддані справі, досвідчені і загартовані революціонери. Але
ворог ліквідував тільки зовнішні форми
державності, державницьку ідею йому
знищити не вдалося. Почалася нова фаза
революційної боротьби – вирішальний
бій за повну перемогу ідеї Самостійної
Соборної Української Держави.
4) Незважаючи на відсутність власної збройної сили, Акт 30 червня 1941 р.
був глибоко продуманим й ґрунтовно
підготовленим тодішнім проводом українського народу – ОУН(б). Організатори проголошення Української держави
наперед знали, що імперіалістична Німеччина не визнає її. Тому справжньою
метою Акта 30 червня 1941 р. все ж таки
було: «1) Виявити волю українського народу до самостійного державного життя.
В тому випадку акт 30 червня 1941 р. був
свого рода іспитом, на якому український
народ мав нагоду виказати свою політичну зрілість і готовність стати до державо
творчої праці. Скоре і справне наладнання державного апарату, збереження
взірцевого ладу і порядку, консолідація
всіх українців, без огляду на політичне
переконання, були найкращим покажчиком політичної зрілости широких українських мас. 2) Відновити державницьку
традицію 1917–1920 рр. 3) Зробити голосною справу української державности в світі та переконати всіх, що український народ не погодиться ніколи на
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чужу «опіку» і не дасть себе прикріпити
до чужого політичного воза, але невтомно буде змагати власними зусиллями до
волі і самостійности. 4) Розбити недоречні байки ворогів України про українськонімецьку співпрацю. 5) З місця показати
всім правдиві заміри німецького окупанта супроти України» [7, с. 3].
5) Терор німецьких окупантів над
українським народом, що розгорнувся
після Акта 30 червня 1941 р., мав також
і певне позитивне значення. Він загартував й активізував українців, прискорив розгортання революції на всіх українських землях, призвів до створення
української збройної сили (УПА), яка в
боротьбі здобула зброю, боєприпаси та
бойовий досвід.
Звісно, наведені вище аргументи
мали на меті сформувати бажаний для
революційних націоналістів результат
суспільної думки щодо наслідків їхньої діяльності. Насправді не бракувало
фактів, яких послідовники С. Бандери
воліли б не згадувати. Так, надії бандерівського крила ОУН на допомогу Німеччини в утворенні Української держави не обмежувалися текстом Акта 30
червня 1941 р., всенародне й одностайне
об’єднання всього українського народу
навколо самопроголошеного у Львові
уряду було, м’яко кажучи, перебільшенням, і не всі були запроданцями й зрадниками українського народу серед тих,
хто «заперечував акт 30 червня 1941 р.».
Та, попри це, не можна не відзначити
безмежної віри справжніх борців у майбутнє визволення рідного народу та силу
своїх переконань в умовах смертельної
небезпеки: «Акт 30 червня 1941 р. не
минув безслідно. Він започаткував генеральну пробу фізичних і моральних сил
української нації, політичної зрілости та
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бойової готовности, що веде до великої і
історичної дії, яка завершиться створенням Української Самостійної Соборної
Держави, а на її сторожі стане могутня
збройна сила та жертвенний труд цілої
нації» [7, с. 3].
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O. Yaroshynskyi
The Act of June 30, 1941 on Restoration of Ukrainian Statehood
in the Outreach Activity of OUN (b) in Ukraine (1940–1950)
Abstract
Commemorations of the day of proclaiming the restoration of Ukrainian statehood in Lviv on the
30th of June, 1941, in particular the celebration of “The 30th of June Act” anniversaries, were used
by all participants of the national liberation movement of the 1940–50s for certain representations of
the collective memory, political consolidation, and mobilization of Ukrainians. Thus, the celebration
was used for sharing the facts and arguments aimed at further consolidation of Ukrainians around
key ideological principles of OUN (b) and legitimization of the Organization’s members’ right for
headship in the national liberation movement. In particular, it was always emphasized that the 30th
of June, 1941 was the date of a crucial event for Ukrainian history. On that day, the members of the
Organization of Ukrainian Nationalists, headed by their leader S. Bandera, fulfilled the “The 30th
of June, 1941 Act” during the bloody rivalry between two invaders (Stalin and Bolsheviks vs. Hitler
and German imperialists), proclaiming and establishing Ukrainian Independent Consolidated State
by revolutionary means. “The 30th of June, 1941 Act” was stated to be the act of eternal freewill of
the Ukrainian people for the independent, free life in their independent state, while the OUN (b)
turned out a true exponent of the people’s will at the crucial moment. Due to the heroic deed of the
OUN (b) members, the Ukrainian state existed de facto: a complex administrative apparatus, judicial
and school systems, internal security and healthcare service began operating within a short period of
time; agriculture – crop farming, trade, and industry began thriving, etc. The outreach documents of
the OUN (b) specifically highlighted that the destruction by Germany of a newly-emerged state was
followed by a new phase of revolutionary struggle – a decisive fight for the full victory of the idea of the
independent Ukrainian state. The provided arguments were aimed at summing the consequences of
revolutionary nationalists’ activity in the form of the collective vision desirable for them.
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Анотація. У статті на матеріалі новітніх вітчизняних досліджень виділені та проаналізовані основні типи гуманітарних викликів та небезпек для сучасної України. На цій
основі вказується на необхідність розробки сценаріїв подолання «ризикогенності» на рівнях
українського соціуму, української культури та української людини.
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Аннотация. В статье на материале новейших отечественных исследований выделены
и проанализированы основные типы гуманитарных вызовов и опасностей для современной
Украины. На этой основе указывается на необходимость разработки сценариев преодоления
«рискогенности» на уровнях украинского социума, украинской культуры и украинского человека.
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Annotation. The article analyzes and highlights the main types of humanitarian challenges and
threats to modern Ukraine on the materials of the latest domestic investigations. On this basis, the need
to develop scenarios to overcome the “riskogenic potency” at the level of Ukrainian society, Ukrainian
culture, and Ukrainian individual is indicated.
Keywords: geopolitical subjectivity of Ukraine, globalization, humanitarian challenges and dangers, humanitarian policy, national sovereignty, crisis of the society, culture of safety, mental wars,
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© Турпак Н.

Українознавство

№4 (61) 2016

199

Гуманітарні виклики XXI ст.
Актуальні зовнішньополітичні та
внутрішньополітичні події останнього
часу в Україні, а саме: військовий конфлікт на Донбасі, анексія Криму, кризові
явища в економічній, політичній та соціальній сферах, посилення міграційних
процесів, загроза терористичних актів,
небезпека екологічних наслідків забруднення довкілля та техногенних аварій і
катастроф, свідчать про її входження в
нову стадію цивілізаційного розвитку.
Українське суспільство вступило в
епоху глобалізації (термін «глобалізація» уперше вжив у 1985 р. американський соціолог Р. Робертсон) та набуло
ознак «суспільства ризику». Зазначимо,
що творець відомої західної парадигми «суспільства ризику» У. Бек визначив ризик як подію, що ще не відбулася,
проте, яка активізує дію. Він вважав, що
ризики не вичерпуються наслідками, що
вже настали, та вже заподіяними збитками. В них знаходить свій вияв «суттєва
компонента майбутнього». У. Бек стверджував, що «у суспільстві ризику» минуле втрачає здатність визначати теперішнє. На його місце висувається майбутнє,
як конструкт, фікція…» [ 2, с. 38].
Україна потребує сьогодні випере
джувального аналізу «небезпек, здатних
трансформуватися у ризики…Особлива
увага має звертатися на діяльність політичних акторів, схильних до продукування ризиків, на появу нових каналів комунікації ризиків, активізацію агресивних
інформаційних середовищ тощо...» [11,
с. 34]. Тому в наш час набуває актуальності розробка сценаріїв подолання або
зменшення ступеня подібної «ризикогенності» на рівнях соціуму, культури,
людини, що вимагає, у перше чергу, всебічного аналізу гуманітарних викликів
та небезпек для сучасної України.
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На актуальність проблеми гуманітарних викликів та небезпек для України звертали увагу, починаючи з часу
проголошення незалежності України у
1991 р., ряд відомих вітчизняних дослідників у галузях політології, філософії,
соціології та інших гуманітарних наук,
яким була не байдужа доля майбутнього розвитку України та благополуччя її
громадян. Аналізу різних аспектів гуманітарних викликів та небезпек для України присвятили свою увагу А. Бичко [4],
О. Білорус [5], О. Власюк [24], Є. Головаха [8], О. Дергачов [10], М. Дубина [9],
Е. Заграва [11], В. Крисаченко [14],
А. Кудряченко [16; 22], В. Лук’янець [17],
М. Михальченко [21], М. Розумний [20],
Ф. Рудич [16], Г. Скрипник [8], Ю. Щербак [25] та інші науковці.
Доробок цих та інших українських
науковців становить достатню наукову
базу для обґрунтування гуманітарного
розвитку України, в тому числі для аналізу гуманітарних викликів та небезпек.
Разом з цим, на наш погляд, у цих дослідженнях недостатньо уваги було приділено розкриттю типології та філософського змісту гуманітарних викликів та
небезпек для сучасної України.
Не претендуючи на всеохопне висвітлення цієї багатогранної проблеми,
ми ставимо за мету виділити та проаналізувати основні типи гуманітарних
викликів та небезпек для сучасної України. Це, на нашу думку, може сприяти у
розробці сценаріїв подолання «ризикогенності» на рівнях українського соціуму, української культури та української
людини.
Перш за все уточнимо деякі ключові
поняття.
Так, для з’ясування понять виклик
та небезпека необхідно розкрити зміст
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поняття національна безпека. Національна безпека – це захищеність життєво
важливих інтересів громадян, суспільства та держави, а також національних
цінностей та способу життя від широкого спектра зовнішніх та внутрішніх
загроз, різних за своєю природою (політичних, економічних, військових, екологічних, психологічних тощо). Це також
стан держави, що дає можливість їй зберігати свою цілісність і виступати самостійним суб’єктом системи міжнародних
відносин [24].
Протилежним за змістом є поняття
небезпеки. Небезпека – це усвідомлена,
але не фатальна можливість заподіяння шкоди, майнового (матеріального),
фізичного або морального (духовного)
збитків особистості, суспільству, державі. Небезпека – одне з основних понять національної безпеки, що посідає
проміжне місце між викликом та загрозою [7]. Фактично поняття виклик і небезпека є рівнототожними за змістом і
відрізняються лише ступенем ескалації
напруги, яку вони можуть спричинити.
Включення України в глобалізаційні
процеси породжує різноманітні виклики, небезпеки та ризики, що можуть чинити загрозу для суспільства, культури,
людини, людської ідентичності та духов
ності. Саме тому їх часто визначають як
гуманітарні (від лат. humanities – людські, людяні). Сучасні гуманітарні виклики та небезпеки безпосередньо стосуються всіх сфер життя українського
суспільства й істотно впливають на долю
України, її національні інтереси та націо
нальну безпеку, сталий розвиток країни,
її культури, забезпечення соціальних та
громадянських прав її громадян, утвердження України в демократичному світовому співтоваристві.

Українознавство

Для виділення основних типів гуманітарних викликів та небезпек для сучасної України ми спиралися на методологію соціально-філософського аналізу на
основі суб’єкт-об’єктного підходу. На
цій основі вважаємо за доцільне виокремити три основні типи гуманітарних викликів та небезпек для сучасної України:
виклики та небезпеки для українського
суспільства, виклики та небезпеки для
української культури, виклики та небезпеки для української людини.
Виклики та небезпеки для українського суспільства. Сучасне українське
суспільство зазнає потужних викликів
та небезпек майже у всіх своїх сферах,
зокрема на рівні такої суспільної інституції, як держава. Найбільш загрозливий
характер мають виклики та небезпеки,
які виявляють себе інтегрально й можуть
чинити загрозу державному суверенітету та територіальній цілісності держави.
Можна погодитися з таким тлумаченням державного суверенітету
України: державний суверенітет – це
верховенство, самостійність і повнота
державної влади всередині України та її
незалежність і рівноправність у відносинах з іншими державами і міжнародними організаціями. Державний суверенітет України є властивістю Української
держави та її статусу як суб’єкта міжнародних відносин [24].
У свою чергу нагадаємо, що територія держави – це простір, на який поширюється суверенітет держави. Статус такої території визначається міжнародним
правом, а щодо конкретної країни – ще
і внутрішньодержавним (національним)
правом. Територія держави фіксується
кордонами держави [24].
Один із перших українських дослідників нового цивілізаційного становища
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України в добу глобалізації та пов’язаних
із цим викликів Ю. Щербак [25] зазначав, що глобальною проблемою сучасності став зростаючий конфлікт між
національною державою, межами її самостійності і суверенітету та процесами
глобалізації. На його думку, глобалізація – це складне, суперечливе та багатовимірне явище, яке характеризується
низкою видів цього процесу: технічна
глобалізація, пов’язана з інформаційними та комунікаційними технологіями;
політична – з поширенням політичних
доктрин і технологій; фінансова – як
база перекачування фінансових потоків;
торговельна; інформаційно-культурна
(через Internet); демографічно-міграційна; екологічна; епідеміологічна (тенденції поширення СНІДу, грипу та ін.);
особистісна – через зростання особистих контактів зі світом; наукова – під час
здійснення міжнародних проектів через
Internet; злочинна глобалізація – під час
поширення тероризму, зброї, наркотиків, міжнародної корупції тощо [25,
с. 32]. У зв’язку із цим він зазначив, що
сучасні виклики, які можуть загрожувати державному суверенітету будь-якої
держави, були сформульовані Міжнародною комісією з інтервенції та суверенітету. Це такі виклики: послаблення
режиму кордонів і розколи держав; розширення критеріїв загроз міжнародному
миру та безпеці; неспроможність деяких
держав ефективно здійснювати конт
роль над своєю територією та захистити
населення своєї країни; зміна балансу
верховенства права між державою та народом [26, с. 6].
Ці сучасні виклики, а також й інші,
похідні від них, суттєво стосуються й
українського суспільства. З часу проголошення незалежності України у 1991 р.
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ретельна увага українських дослідників
була прикута до аналізу найбільш загрозливих для України викликів та небезпек,
серед яких можна виділити кризові цивілізаційні, кризові соціально-економічні та кризові соціально-політичні процеси та явища.
Виклики та небезпеки кризових цивілізаційних явищ, як неодноразово відзначалося вітчизняними дослідниками,
і з чим ми можемо погодитися також,
були зумовлені передусім кризою геополітичної суб’єктності України, яка
виявилася в тому, що завдяки особливостям географічного розташування
«між Сходом і Заходом» в геополітичному сенсі Україна тривалий час виявляла себе не як повноправний «гравець»
на геополітичній шахівниці, а як об’єкт
геополітичних інтересів з боку сусідніх
держав. Цей процес набув загострення
завдяки глобалізації, яка додатково актуалізувала питання якості державності,
адже недостатня контрольованість певних територій та ресурсів, відсутність
чіткої зовнішньополітичної стратегії та
оптимальної стратегії соціально-економічного розвитку сприяли порушенню
безпеки держави, зниженню темпів гуманітарного розвитку українського суспільства, низькому рівню забезпечення
прав і свобод людини, обмежили можливості вільного ринку в Україні.
Можемо погодитися з думкою А. Кудряченка, який зауважив, що ще на початку епохи незалежності у 90-х роках
ХХ ст., «звільнившись від ядерних арсеналів світового масштабу на некращих
умовах, зволікаючи з трансформаційними перетвореннями, хибуючи з обранням зовнішньополітичної стратегії,
Україна власними руками пересунула
себе як державу потенційно першого
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ешелону… у число країн другого ешелону» [16, с. 230]. Важливою є й думка
Ф. Рудича про те, що «Україна повинна
мати власне політичне обличчя, більш
чітку позицію і діяти в інтересах країни, а не в інтересах інших держав» [16,
с. 284].
У нинішніх умовах в цивілізаційному
вимірі для України існує небезпека залишитися межовою країною між Росією,
що реалізує імперські амбіції, та західноєвропейською і північноатлантичними
спільнотами, якщо вона не утвердиться
у своєму геополітичному виборі.
Сучасними науковцями активно обговорюється думка про те, що невизначеність геополітичних орієнтацій східних
регіонів України протягом усього періоду її незалежності на тлі інформаційного
чинника й низької політичної культури
населення створили також передумови
для можливого збройного вторгнення
Росії з метою геополітичного домінування в регіоні й використання його як
важеля впливу на економіку, політику й
цивілізаційний вибір всієї України [8].
Варто відзначити, що якість суверенітету держави вимірюється здатністю
ефективно контролювати територію,
виконувати міжнародні зобов’язання,
захищати національні інтереси, права
своїх громадян за кордоном. Ми поділяємо думку українського дослідника
О. Дергачова, що небезпечним для України є те, що «…статус і перспективи державності тривалий час залишалися не
до кінця з’ясованими через наявність
СНД і того комплексу відносин на пострадянському просторі, який становить
феномен «близького зарубіжжя». Залишається якісно різним режим старих і
нових кордонів. Проблеми делімітації та
демаркації кордонів з Білоруссю і Росією
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не вирішуються тривалий час… Стан
українських кордонів, з одного боку, не
сприяє внутрішній консолідації та формуванню політичної нації, а з другого –
він не тільки обмежує країну в реалізації
інтеграційних планів, зокрема у впровадженні безвізового режиму з країнами
ЄС, а й наражає її на ризики, пов’язані з
масштабною і неконтрольованою міграцією» [10, с. 183].
Щодо міграції, то варто наголосити,
що її прояви у суспільстві досить часто
бувають негативними. Так, завдяки їй
країна втратила та продовжує втрачати
цінний людський потенціал. Стихійно,
невпорядковано, без необхідної прозорості та правового забезпечення розгортається трудова міграція («втеча мізків»)
українських громадян в європейські
країни та США. Країна стала транзитною для мігрантів країн Азії, які прагнуть потрапити до Європи. Серйозною
для України, як відзначають дослідники,
особливо з урахуванням загальної демографічної ситуації, є проблема безконт
рольного осідання мігрантів на постійній основі [10].
Викликам та небезпекам, що несе із
собою неконтрольована міграція, приділено увагу й у дослідженнях В. Крисаченка. Зокрема, він звернув увагу на
неврегульованість міграційних процесів, необхідність створення ефективного
національного міграційного законодавства, яке б не лише контролювало, але й
захищало права мігрантів з України за
кордоном [14, с. 214].
Важливим викликом та небезпекою
для сучасного українського суспільства є
наявність кризових соціально-економічних явищ в Україні.
Так, зокрема, ми розділяємо погляд
українського дослідника Е. Заграви, який
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у своїй праці «Глобалізація і нації» [11]
звернув увагу на економічні наслідки
глобалізації для української спільноти.
В світі, що глобалізується, зауважує він,
економічний тиск нівелює всі культурні
відмінності, запроваджуючи уніфікацію
у всьому. Колишні атрибути національної самобутності, які давали націям почуття своєї відмінності від інших, а саме:
мода, техніка, прийоми ведення господарства, ієрархія цінностей, – все це стає
інтернаціональним, всесвітнім. Інтерналізується й економіка, проте «лише острови національних економік здатні дати
націям почуття спільних інтересів і окремішності» [11, с. 36]. Е. Заграва головним
викликом для України вважає наявність
егоїстичних інтересів крупних олігархів,
так званої «еліти». Він обстоює необхідність державного зв’язку з економікою:
«… збереження державного сектору, реформованого у згоді з новітніми надбаннями теорії і практики, є дуже важливим
для будь-якої держави світу» [11, с. 36].
Дослідник вбачає в існуванні української
нації політичну, економічну та екзистенційну доцільність. Проте він вказує, що
всі головні атрибути нації – національна
свідомість, національна держава та економіка – ще не сформовані остаточно,
що вимагає збереження національних
традицій, мови, історії, культури, щоб
запобігти економічному тиску глобалізації. Можна погодитися з думкою дослідника про те, що протидіяти небезпекам процесів глобалізації можливо лише
на шляху зміцнення економічної потуги
нації, об’єднаної в державу.
Виклики та небезпеки кризових соціально-економічних явищ всередині
країни досить часто пов’язуються дослідниками цієї теми зі світовою фінансово-економічною кризою. Зокрема,
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йдеться про те, що світова фінансовоекономічна криза наклалася на затяжну
системну кризу українського суспільства, а поєднання внутрішніх проблем із
глобальними створило загрозливу ситуацію для суверенітету держави.
Зокрема, терміном криза суспільства
дослідники позначають момент, коли
модель функціонування суспільства дає
серйозні збої, що призводять до руйнування всієї системи, коли неможливе
відтворювання соціальної системи на
минулих принципах, коли руйнується
усталена організація життя суспільства.
Кризи можуть проявлятися і як системні, і як часткові [13].
У вітчизняних дослідженнях соціально-економічні чинники кризових
процесів і явищ досить часто розглядаються у тісній взаємодії з соціально-політичними. Кризові соціально-політичні
процеси та явища є викликом та небезпекою для сучасного українського суспільства. Наявність кризових соціальнополітичних процесів і явищ як всередині
країни, так і поза її межами гальмують
національну консолідацію та знижують
рівень патріотизму населення.
Проте не можна не погодитися з
тим, що умовою успішності держави є
здатність до прогресу та конкуренції,
підтримання моральної та матеріальної мотивації громадян до патріотизму.
Власні історія, культура, національна самосвідомість слугують важливими чинниками для національної консолідації,
що створює основу держави, визначає
загальний рівень її ефективності та конкурентоспроможності, усталеного розвитку.
Натомість гальмують національну консолідацію низький рівень матеріального добробуту громадян, брак
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демократії, відсутність умов для виявлення ініціативи, низька довіра громадян
до влади, відстороненість від політичного життя, нерозвиненість самоврядування. Можна погодитися з тим, що «розкол
еліт, протиборство на рівні гілок і інститутів влади призвели до того, що в країні
не розроблена єдина програма подолання кризи. Неконсолідованість політичних і економічних суб’єктів протягом
багатьох років розбалансувала всі інститути, що забезпечують соціальний порядок у державі і суспільстві» [13, с. 21].
Кризові соціально-політичні процеси і явища можуть спричиняти серйозні наслідки для громадянського суспільства, що динамічно формується і
розвивається в Україні. Передусім вони
впливають на громадян, формуючи у
них феномен так званого «звикання
до кризи», що призводить у кінцевому
підсумку до втрати ними опори для самоідентифікації, відчуження від влади.
Громадяни зазнають спрощення у своїх
життєвих виявах, а їхня соціальна поведінка обмежується нетривалими життєвими проектами.
Драматична зміна соціально-політичного простору країни у зв’язку з подіями на Донбасі та в Криму вплинула
й на соціально-психологічну атмосферу
в суспільстві. Поділяємо думку українського дослідника Є. Головахи, який,
привернувши увагу до проблеми переселенців з кризових територій, наголосив,
що ця проблема є важливою з соціальнопсихологічної точки зору, адже населення втрачає свою вкоріненість, що може
спричиняти у майбутньому формування
його культурної невідповідності [8].
Проте у сучасних дослідженнях існує думка й про те, що будь-яка криза приховує у собі як небезпеку, так і
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можливості виходу з неї. Можна погодитися з твердженням, що «для України
небезпека кризи криється в можливості
втрати державності через повну внутрішню дезінтеграцію. Криза загрожує
нам перетворенням на колонію Росії і в
черговий раз на її сировинного, інтелектуального донора та джерело «гарматного м’яса» для ведення перманентних
імперських воєн. Можливості криються
в тому, що новий цикл за власними установками має бути найбільш відповідним
ментальності української нації, яка вироблялася століттями, але практично ніколи не була відповідною вимогам свого
часу…» [9, с. 27].
Отже, викликами та небезпеками для
українського суспільства є кризові цивілізаційні, кризові соціально-економічні
та кризові соціально-політичні процеси
та явища. Розробка сценаріїв їх подолання має увійти у зовнішньополітичну,
внутрішньополітичну, соціальну стратегії розвитку України на найближчі десятиріччя.
Виклики та небезпеки для української культури. Входження України в
епоху цивілізаційних та внутрішньосоціальних трансформацій зумовило ряд викликів та небезпек для української культури, як у сфері її функціонування, так і
в рівні засвоєння її набутків. Вони полягають у втраті гуманістичних цінностей,
ідеалів та норм гармонійного співжиття
людей в українській соціокультурній
спільноті. Значна частина українського
суспільства потерпає від браку культурної самоідентифікації, усвідомленого загальнонаціонального смислу існування.
Збільшується потреба у розкритті духовного потенціалу української
національної культури, адже саме
вона виступає мірилом розкриття,
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самореалізації та самоствердження
української людини в сучасному дина
мічному соціумі: «… українська національна культура є узагальненим вираженням творчих зусиль українського
народу, його осягів у світорозумінні,
релігії, моралі, художньому мисленні,
науці й філософії. І водночас – способом самореалізації української людини
з усіма особливостями її психіки, темпераменту, творчої уяви: її способом бути
українцем і бути індивідуальністю, яка
прагне до універсальності» [12, с. 827].
Сучасні українські дослідники особливо підкреслюють важливість формування ефективної культурної політики
держави, адже культура виконує консолідуючу функцію в суспільстві. Разом з
тим «несистемна гуманітарна політика
й недостатня присутність української
культури в Криму та окремих регіонах
Донбасу призвели до того, що домінуючого впливу на свідомість мешканців цих
територій набув російський інформаційно-культурний продукт сумнівної якості.
Це сприяло неприйняттю українських
державницьких цінностей і поширенню
сепаратистських настроїв» [6, с. 49].
Відзначимо, що духовний потенціал української національної культури
неподільно пов’язаний із поняттями
українська ментальність та українська
національна ідея, які вимагають підвищеної уваги дослідників у зв’язку з новітніми гуманітарними викликами та
небезпеками.
Так, на наш погляд, викликом та небезпекою для української культури є недооцінка усвідомлення змісту поняття
української ментальності та її модернізації в сучасних умовах. Проте, як відомо,
ще представники українського персоналізму звернули увагу на її вагому роль у
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розкритті цілісного духовного потенціалу особистості. Ключова проблема
персоналізму – проблема людини як цілісної духовної особистості – стала змістовним наповненням україноментальної
творчості Г. Сковороди, П. Юркевича,
М. Гоголя, П. Куліша, М. Драгоманова,
Л. Українки, Д. Чижевського, О. Кульчицького та ін. Ці відомі українські мислителі пов’язали українську ментальність
(феномен «української душі») з важливими ключовими ідеями: кордоцентричності, моральності людського буття, його
зв’язку з природою, довкіллям, рідною
землею, Батьківщиною тощо [23].
Істотного значення в українській ментальності в сучасних умовах набуло смисложиттєве розуміння свободи. Як зазначала А. Бичко, «… з одного боку, це було
розуміння свободи як індивідуальної особистісної сутності. Адже саме таке розуміння було закономірним продовженням
тієї тенденції, що склалася в ментальних
особливостях українців – кордоцентрична (від грецького corgis – серце) спрямованість. Тим більше, що особистісна
свобода була нерозривно пов’язана з героїчними ідеалами, обґрунтованими народною культурою…» [4, с. 117].
Українська ментальність увібрала в
себе духовні виміри буття українського
народу, що виявили себе у певній системі цінностей, серед яких демонстрація
дружнього відношення індивідуального
«Я» до іншого «Ти», інших народів, етносів, світу в цілому. Це спонукало українців запобігати агресивності у побудові
новітніх моделей співробітництва.
Водночас в умовах глобалізації може
відбуватися порушення духовної гармонії як всередині особистості, так і між
особистістю та світом. Це може призвести до втрати почуття ідентичності,
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культурної дезорієнтації, коли відбувається пошук місця своєї власної культури між транснаціональним і локальним,
етнічним і цивілізаційним.
Поглиблення досліджень у царині
української ментальності дають можливість реконструювати сучасну людину
у всій повноті її самовиявів та проявів,
відновити гуманістичний погляд на дійсність. Завдяки цьому стане можливим
протистояти гуманітарним викликам
та небезпекам на основі застосування
механізмів позаконфліктної взаємодії,
всезагальної терпимості та любові. Відродження ментального коріння української духовності сприятиме відновленню самоповаги, позбавленню комплексу
меншовартості, гармонізації у стосунках
української людини зі світом.
Сучасність вимагає модернізованого
підходу до проблеми духовних цінностей, що мають стати формоутворюючими світоглядними цінностями сучасної
української людини, яка в стрімкому
глобалізованому середовищі хоче зберегти почуття своєї національної ідентичності. Ми поділяємо висловлену у
дослідженнях думку, що у нових умовах «самі українці як політична нація
повинні обрати нові цінності, щоб відповісти конструктивно на політичні та
економічні виклики у внутрішньому та
зовнішньому аспектах…» [21, с. 19].
Викликом та небезпекою для української культури на сучасному етапі є недооцінка гуманістичного змісту поняття
української національної ідеї. Так, український дослідник М. Розумний відзначає, що суспільна свідомість в Україні
перебуває у полоні світоглядних невизначеностей. Тому й поняття національної ідеї стає ключовим для розуміння та
перетворення дійсності. На його думку,
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національна ідея є тим, що відрізняє
усвідомлену спільноту від неусвідомленої, а її відсутність дається взнаки як
руйнівний фактор комунікації, що провокує незгоду і нерозв’язний конфлікт
інтерпретацій мало не з кожного соціально значущого приводу. Найуспішніше, вважає дослідник, українська духов
ність може реалізуватися через ідею
політичної нації – як проект побудови
нової спільноти українців із властивими
їй індивідуальними рисами та власним
алгоритмом самореалізації [20, с. 72].
Український дослідник В. Прісняков [18] запропонував суттєво переосмислити поняття національна ідея у
зв’язку з новітніми викликами сучасності. Він вважає за потрібне доповнити
зміст цього поняття важливими гуманістичними положеннями, зокрема, ідеєю
гармонійного виховання особистості з
пріоритетами здорового способу життя,
освіченості, що забезпечує формування
індивідуальної та особистої свободи людини. Можна погодитися з дослідником,
що потребують переосмислення і деякі
інші аспекти української національної
ідеї. Так, заслуговують на увагу аспекти
гармонізації людини і природи, і як наслідок – економіки з природою, адже
тільки у такий спосіб можливе зростання добробуту української людини. У
раціональну складову національної ідеї
також має увійти екологічна складова,
а саме усвідомлення необхідності відновлення природи України, зруйнованої Чорнобильською аварією, сховищами радіоактивних відходів, видобутком
руди і вугілля, гіпертрофованою і застарілою металургійною та хімічною промисловістю тощо.
Важливим викликом, що потребує
модернізації поняття національної ідеї,
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є недостатній рівень культури співжиття
українців у державі. З огляду на це гуманістична складова національної ідеї має
стати основою розробки основоположних принципів, ідеалів і норм культурної політики української держави, що
зорієнтовані на побудову толерантного
суспільства, виховання індивідуумів у
дусі розвитку історичного погляду на
цивілізацію, виховання здатності мислити стратегічно, оптимально використовувати потенціал жінок, людей похилого
віку, інвалідів.
Суттєво розширив зміст поняття
«національна ідея» О. Білорус, зазначивши, що у ХХІ ст. українцям треба вчитися глобалізації, адже стратегія безпечного розвитку вимагає створення умов
для внутрішньої інтеграції суспільства,
консолідації та солідаризації. Потребує справедливого вирішення соціальна доля людини-громадянина в новому
глобальному світі [5, с. 776].
Отже, виклики та небезпеки для
української культури полягають у недостатності розкриття її духовного, гуманістичного потенціалу, необхідності її
модернізації відповідно до сучасних реалій. Українці як політична нація мають
оновити систему ідеалів, норм і цінностей, розробити засади гуманітарної та
культурної політики, що допомогло б їм
знайти ефективні відповіді на гуманітарні виклики та небезпеки для української
культури.
Виклики та небезпеки для української людини. Науково-технічний прогрес та практичне втілення його досягнень у виробництво, що супроводжують
поступовий перехід українського суспільства до нового способу існування в
умовах глобалізації, порушують безпечні основи людського існування, чинять
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негативний вплив на здоров’я людини
та її соціальне самопочуття.
Виклики та небезпеки для української людини пов’язані з екзистенційними, медико-екологічними та інформаційними аспектами соціокультурних
процесів в Україні. Проте найголовнішим чинником буття української нації є
фізичне та духовне здоров’я людини.
Останні події в Україні, пов’язані зі
збройним конфліктом на Донбасі, зокрема, з тими соціальними наслідками, що
були викликані жорстоким порушенням
гармонії у бутті людей – мешканців тієї
території, обумовлюють актуальність
аналізу теми новітніх викликів для української людини.
Тема новітніх викликів для людини
стала провідною на Всесвітньому саміті з гуманітарних питань, що відбувся у
Стамбулі 23 – 24 травня 2016 р. Він був
присвячений людям, що постраждали
внаслідок конфліктів, насильства, стихійних лих, інших кризових явищ. На саміті було приділено увагу й гуманітарній
проблематиці в Україні. Так, за даними
ООН, на Донбасі голодують 1,5 млн. людей. Загострилися міграційні процеси.
Два роки збройного конфлікту трагічно
вплинули на долі декількох тисяч людей
на Сході України. На саміті було окреслене ключове завдання: відновити цінності гуманізму, наголосити, що проблема здоров’я та благополуччя населення є
кінцевою метою будь-якої гуманітарної
діяльності [19].
Викликом та небезпекою для української людини є також гуманітарні наслідки техногенних аварій та катастроф.
Так, українці вже мають негативний
досвід Чорнобильської катастрофи, що
не лише спричинила негативний вплив
на здоров’я населення та демографічні

№4 (61) 2016

Ukrainian Studies

Турпак Н. Основні типи гуманітарних викликів та небезпек...

показники, але й зумовила стресовий
стан мешканців, що опинилися у зоні
лиха, змінила стиль життя людей, структуру особистості, вплинула на політичні
та соціально-психологічні аспекти в суспільстві, посткатастрофні соціальні процеси, зокрема, на міграційні процеси в
районах забруднення [1].
Можуть становити серйозну гуманітарну небезпеку й новітні наукові революції в природничих та гуманітарних науках, завдяки яким відбуваються
радикальні зміни у поглядах людей на
самих себе. Так, наприклад, генна інженерія суттєво впливає на розуміння людиною себе та своєї ідентичності. Вона
робить можливими такі втручання в
природу людини та в еволюцію живого,
наслідки якого є непередбачуваними та
загрожують самому існуванню людської
популяції.
Значної уваги в сучасних вітчизняних дослідженнях приділено темі небезпечних наслідків застосування так званої
Nonlinear Science. Йдеться про новітні
наукові супертехнології, що можуть загрожувати існуванню людини як виду, а
також чинити негативний вплив на всю
соціогуманітарну сферу. Так, українські
дослідники В. Лук’янець, О. Кравченко, О. Мороз та ін. [17] проаналізували
долю Homo Sapiens у контексті викликів
новітніх наукових супертехнологій та їх
впливу на соціогуманітарну сферу.
На думку дослідників, джерелом
гуманітарних тривог у ХХІ ст. постає так звана меганаука. У її розпорядженні перебувають такі гігантські експериментальні установки, як
супер
прискорювачі й мегаколайдери,
космічні радіотелескопи, планетарні обчислювальні мережі типу WEB і GRID,
квантові суперкомп’ютери, що оперують
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квантами світла, а також лабораторії для
створення суперпотужних магнітних полів та ін. При необережному поводженні
з цими технологіями зростає загроза небезпечних для життя людства техногенних катастроф. Дослідники наголосили
на тому, що меганаука утворила фізикокосмічні і соціогуманітарні технології,
котрі дають змогу цілеспрямовано змінювати як соціальний устрій, так і соціальну сутність особистості. Роль останніх все більш ефективно починають
виконувати мережі спілкування (медіамережі, індустрія рекламних мереж, Інтернет тощо). Модернізуючи індустрію
таких супертехнологій, творці меганауки
беруть на себе етичну відповідальність
за всі ризики, що породжуються практикою застосування цієї індустрії.
Дослідники дійшли висновку, що у
ХХІ ст. планетарний соціум входить у
зону дії законів Nonlinear Science не випадково. Ті, хто творить подібні технології, жадають абсолютної влади над усіма рівнями фундаментальної структури
матерії. Тому застосування технологій
Nonlinear Science – це своєрідний екзистенційний виклик людству, намагання
перетворити людину на постлюдину,
здобути право тотального контролю
над незліченними ресурсами Всесвіту.
Все це створює підстави, вважають науковці, для новітніх гуманітарних тривог [17, с. 5].
Значну небезпеку для української
людини, її соціального самопочуття становить втілення сучасних технологій
«high-Hume» (так звані високі гуманітарні технології). Ці технології негативно впливають на індивідуальну, творчу
свідомість людини, її здатність до рефлексії та аналізу, спонукуючи до підкорення пануючій думці, до відсутності
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критичності, довірливості. Індивідуальна свідомість, у тому числі й свідомість
української людини, що була сформована родинним вихованням, ментальними
особливостями та культурними традиціями її народу, розчиняється у суспільних
приписах, взірцях, що насаджуються
ззовні. Технології «high-Hume», коли
вони безвідповідально застосовуються у
сфері public relations, спрямовані на так
зване корегування свідомості, навіювання та маніпуляцію, що може в результаті
привести систему до саморуйнування.
Як відзначають дослідники цієї теми,
особливу небезпеку являють собою політичні наслідки застосування цих новітніх технологій. Адже для досягнення необхідного політичного результату
користувачу цього виду технологій достатньо сформувати потрібний тип свідомості не більш ніж у 20 % населення.
Приблизно таку частину населення складає так звана «еліта» суспільства, члени
якої реально впливають на прийняття
рішень. Отже, послідовне застосування інформаційних технологій до еліти
суспільства обмежує простір демократичних механізмів самою елітою і тим
самим кардинально скорочує потенціал
суспільства (в першу чергу інтелектуальний) [15, с. 76].
Застосування новітніх гуманітарних
технологій в інформаційному середовищі може серйозно підривати принципи
національної безпеки, адже за їх допомогою можна впливати на свідомість
громадян України. Так, один з фундаторів глобалістичних досліджень в Україні
О. Білорус привернув увагу до військових наслідків застосування новітніх маніпулятивних технологій в гуманітарній
сфері. Вони спричинені небезпеками такого феномену сучасної цивілізації, як
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ментальне протистояння або ментальні війни. Цей феномен виник на основі
розвитку засобів масової комунікації й
удосконалення технологій психологічного впливу на індивідуальну та масову свідомість, при базуванні феномену
ментальної агресії на розумінні того, що
в основі будь-якої людської діяльності
знаходиться певна психокультура, яка
під час застосування спеціальних психотехнологій може змінити самоідентифікацію великих груп людей і включити їх
у психокультуру агресора [5, c. 76].
Отже, виклики та небезпеки для
української людини пов’язані з екзистенційними, медико-екологічними та
інформаційними аспектами соціокультурних процесів в Україні, що увібрали в
себе вплив науково-технічного прогресу
та його динаміки. Це може загрожувати
життю людини, її фізичному, ментальному та соціальному самопочуттю. Західні
теоретики «суспільства ризику» вважають, що для того, щоб суттєво обмежити
небезпеки, які загрожують людині як
мешканцю високорозвиненої цивілізації, необхідно відмовитися від продуктивістської моделі розвитку, що штовхає
людину до ризиків та небезпек. Цю модель необхідно замінити, на їхню думку,
моделлю самоцінності та самоздійсненності людини як особистості [3].
Проведений аналіз гуманітарних викликів та небезпек для сучасної України свідчить про необхідність розробки оптимальних сценаріїв подолання
«ризикогенності» на рівні українського
соціуму, української культури та української людини. Одним із важливих сценаріїв, на нашу думку, може бути формування у майбутньому такої новітньої
гуманітарної сфери знань, як культура
безпеки. У зв’язку з цим у дослідженні
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обґрунтовано необхідність новітніх політичних та зумовлених впливом глобалізації ціннісних стратегічних засад
розвитку українського суспільства, розробки його гуманітарної та культурної
політики.
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N. Turpak
Main Types of Humanitarian Challenges and Dangers for Modern Ukraine
Abstract
Current foreign and domestic events of the period of Ukraine’s independence indicate that
Ukrainian society has entered the era of globalization and acquired traits of the “risk society”. Therefore,
the development of scenarios for overcoming or reducing the extent of such “riskogenic potency” at the
level of society, culture, and human, which requires the analysis of priority humanitarian challenges
and threats to modern Ukraine, becomes topical in our time.
Based on the materials of the latest domestic investigations, the article analyzes and highlights the
main types of humanitarian challenges and threats to modern Ukraine, namely challenges and risks
for the Ukrainian society, challenges and risks for the Ukrainian culture, challenges and risks for the
Ukrainian man.
The publication substantiates that the challenges and risks for the Ukrainian society are, first of all,
recessional civilizational, socioeconomic, and sociopolitical processes and phenomena.
In turn, challenges and risks for the Ukrainian culture consist in the lack of disclosure of its spiritual,
humanistic potential and the need for modernization in line with modern realities.
The challenges and dangers for the Ukrainian man are related to the existential, healthcare
and environmental, as well as information aspects of sociocultural processes in Ukraine that have
incorporated the impact of scientific and technological progress and its dynamics. It is shown that this
may endanger human life, his physical, mental, and social well-being.
The analysis highlights the need for the development of optimal scenarios to overcome the “riskogenic
potency” at the level of Ukrainian society, Ukrainian culture, and Ukrainian human. It is shown that
one of the possible scenarios may be future forming of such latest humanitarian sphere of knowledge as
“safety culture”. In this connection, the article substantiates the necessity of new political and, due to the
influence of globalization, axiological strategic foundations for the development of Ukrainian society,
the development of its humanitarian and cultural policy, implementation of the model of self-value and
human self-actualization as an individual.
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ДИСКУСІЙНА ТРИБУНА
ПРО ЕТИМОЛОГІЮ ГІДРОНІМІВ
ЧОРНЕ МОРЕ, ДНІПРО ТА ДЕЯКИХ ІНШИХ
У першому номері журналу «Українознавство» за 2016 р. вміщено статтю
к. і. н. С. Наливайка «До питання про
семантику давніх назв Чорного й Азовського морів» (с. 63 – 70), у якій порушено питання етимології давніх гідронімів.
У статті цього ж автора у третьому номері журналу читачам викладено бачення
перспектив індоєвропейських топонімічних студій і, зокрема, його тлумачення потамоніма Дніпро. Пропонуємо наші
міркування з приводу дослідницького
інструментарію С. Наливайка у підході
до зазначених гідронімів.
Зокрема, у першій статті висловлено сумнів щодо мотивації архаїчної
(ще зі скіфських часів) назви Чорного моря Πόντος ’Άξεινος (поч. V ст. до
н. е.; у перекладі з д.-гр. «негостинне
море»: д.-гр. πόντος «море» і ’άξεινος,
άξενος «негостинний») іран. axsaina
(авест. axsaēna-) (варто зауважити, що тут ідеться не про іран., а про
д.-іран. *axšaēna-. – С. В.). Цьому
зв’язку, на його погляд, суперечить семантика іран. axsaina, яке реалізувало значення «блакитно-зелений», а не
«чорний». На підтримку висловленої
думки С. Наливайко наводить споріднене осетин. axīn «темно-сірий»,
«темно-синій», пропонуючи альтернативну етимологію іран. 
axsaina (точніше – д.-іран. *axšaēna-. – С. В.) – від
д.-іран. uxša (uxšan) «бик». На підтвердження такого припущення начебто вказує етимон назви Босфор (Боспор), що в
перекладі з д.-гр. означає «брід бика» або
«коров’ячий брід» (д.-гр. Bóσπoρoς «скотинячий, худоб’ячий (або коров’ячий)
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брід» [8, т. І, с. 199]), і, за словами автора статті, має паралель в індоарійському
pantha ukshan «брід бика». Отже, підсумовує С. Наливайко, Πόντος ’Άξεινος –
це первісно «море (чорного) бика». Крім
цього, до гідронімів із внутрішньою
формою «бичачий (-а)» автор відносить і
низку інших назв, як-от Дніпро, Дністер,
Кубань та ін.
На нашу думку, викладені тлумачення С. Наливайка небездоганні.
По-перше, версія про неспіввідносність д.-гр. ’Άξεινος (у назві Πόντος
’Άξεινος) і д.-іран. *axšaēna- була відома
до С. Наливайка. Так, російський дослідник М. Бухарін також уважає, що
етимологічному зв’язку д.-гр. ’άξεινος
і д.-іран. *axšaēna- суперечить відсутність семантики «чорний» і «чорнота»
у середніх і новоіранських рефлексах
д.-іран. *axšaēna- [1, с. 330].
По-друге, для етимологічних студій
надзвичайно важливо враховувати всі
ланки реконструкції праформи і встановлення її змісту – фонетичну, словотвірну і семантичну. На противагу авторові, який зазначає, що «при спробах
етимологізації давньої ономастики особливо важливо здійснювати її перевірку
на внутрішній зміст, звертати увагу на
семантику називання…», вважаємо, що
для лінгвістичних (курсив мій. – С. В.)
висновків про походження слова (власної назви) основну роль відіграє якраз
обґрунтування звукової будови лексеми
(з’ясування фонетичних закономірностей її розвитку) й визначення її словотвірної моделі. На жаль, С. Наливайко не
довів, яким чином д.-іран. *uxša корелює
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з д.-іран. *axšaēna-, а без пояснення
причин зміни д.-іран. *u- (*uxša) в *a(*axšaēna-) пропонована «нова» версія
походження гідроніма Πόντος ’Άξεινος
необґрунтована.
По-третє, автор знехтував аргументованими етимологіями гідронімів Дніпро й Дністер [10, в. 4, с. 182–183], відповідно до яких ці назви не мають «бичачої»
семантики. Щодо етимології кавказького гідроніма Кубань, то походження цієї
назви також має свою історію, про яку
С. Наливайкові варто було б принаймні
пригадати, пропонуючи свою версію.
Крім перелічених етимологій згаданого
гідроніма П. Кречмера, О. Соболевського [8, т. ІІ, с. 395], варто звернути увагу й
на версії Л. Гулієвої (‹тюрк. qoban- «шалена» [2, с. 53]) та О. Трубачова (‹індо
арій. *kuba- «з вигинами» [6, с. 251]).
У статті «До перспектив індоєвропейських ономастичних студій (у контексті тлумачення потамоніма Дніпро)»
С. Наливайко, аналізуючи відомі на сьогодні етимології гідроніма Дніпро та його
варіантів Борисфен (Бористен) і Славутич, пропонує своє бачення структури
й доонімної семантики цих давніх назв.
Щодо потамоніма Дніпро, зокрема його
д.-гр. (VІ ст. до н. е.) форми Δάναπρις,
то автор погоджується з попередниками, що в цій назві, як і в споріднених
Дністер, Дон, Дунай, слід виокремлювати препозитивну основу, що сягає
д.-іран. *dānu- «річка, вода» [8, т. І, с. 518;
3, с. 55–56; 10, в. 5, с. 182]. Шкода лише,
що С. Наливайко оминув увагою ті фонетичні процеси, які спричинили зміну
д.-іран. *dānu- в назвах Дніпро, Дністер, Дунай (і за посередництвом яких
мов вона відбулася [10, в. 5, с. 156–157,
182–183; 7, с. 288]). Стосовно етимології
другої основи назви Дніпро (Δάναπρις /
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Danaper) -πρις / -per автор поділяє думку Ст. Наливайка, який уважав, що вона
відбиває семантику «вепр, дикий кабан»,
«самець», відображену в низці індоєвропейських мов. Справді, ця основа сьогодні не має остаточного тлумачення.
Здебільшого її (основу) пов’язують із гідронімом Ібр (л. пр. Середнього Дніпра),
точніше – з його варіантом Іпр [10, в. 5,
с. 182; 3, с. 56]. На підтвердження такого припущення С. Наливайко наводить
гідронімні паралелі з основами Вепр- і
Свин-. Зауважимо, проте, що не всі назви гідрооб’єктів на Свин- треба виводити від зоономена свиня. Свого часу
В. Шульгач переконливо, на нашу думку,
аргументував, що принаймні частину з
цих так званих «свинячих» гідронімів
(пор., наприклад, укр. Свиня в басейні
Зх. Бугу, блр. Свина в басейні Зх. Двіни,
рос. Свинка в басейні Оки) можна кваліфікувати на основі псл. *sъvina зі значенням «кривизна, вигин» ‹ *sъvinQti [9,
с. 275–279].
Характеризуючи іншу архаїчну назву
Дніпра Boρυσθένης (V ст. до н. е.), автор
припускає, що вона є фонетико-метатезною формою від Δάναπρις. Однак ця
гіпотеза не оригінальна. Її висловив ще
В. Петров у праці «Етногенез слов’ян» (К.,
1972), вважаючи, що форми Boρυσθένης
і Δάναπρις є взаємними фонетико-метатезними відповідниками [3, с. 56]. На
жаль, у цій версії докладно не проаналізовано причини таких фонетичних змін,
а також і цілісної структури гідроніма
Бористен. На наш погляд, у контексті
викладеного заслуговує на увагу думка білоруської дослідниці Р. Козлової,
яка етимологізує назву Boρυσθένης як
д.-гр. форму псл. *Boristěnь ‹ *bori stěnQ,
у якому *stěna –«підводна скеля, риф» [4,
с. 39–40].
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ДИСКУСІЙНА ТРИБУНА
І насамкінець лінгвістично безпідставною видається гіпотеза С. Наливайка про індоарійську етимологію гідронімного варіанта Славутич – у зв’язку з
лексемою вуш «самець», що нібито в сло
в’янському мовному середовищі видозмінилася у вит-вут. Передусім упадає у
вічі те, що автор надто вільно поводиться
з фонетикою, а звукові зміни, як відомо,
ґрунтуються на чітких закономірностях.
З приводу етимології гідроніма Славутич (давніша форма Словутич, відзначена вже в «Слові о полку Ігоревім») цікаву думку висловив, проаналізувавши
інші відомі версії, В. Німчук, довівши,
що Словутич – суфіксальне утворення
від Словута (Славута) – праслов’янська
назва Дніпра [5, с. 8–9].
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ПРО ІСТОРІЮ ПІДРУЧНИКА З ІСТОРІЇ І НЕ ТІЛЬКИ*

(Відгук на книжку: Турченко Ф. Україна – повернення історії. Генеза сучасного
підручника / Федір Турченко. – К.: Генеза, 2016. – 104 с. )
Видання книжки відомого історика,
автора численних статей, монографій
та підручників професора Федора Турченка про суспільний контекст підготування й видання підручників з історії
України викликало жваве зацікавлення
освітянського середовища, передовсім,
звичайно, викладачів історії середньої
та вищої школи. Це зацікавлення саме
собою є промовистим і свідчить про пожвавлення інтересу до історії як такої, а
отже – про важливу тенденцію активізації історичної пам’яті. Ця тенденція нині
міцніє, і є підстави сподіватися, що на
основі закорінення знань з вітчизняної
історії громадяни виявлятимуть щораз
більшу суспільно-політичну обізнаність
і здатність до раціональної оцінки минулого й сьогодення, а відтак – до свідомого суспільного вибору. В цьому й
полягає одне з найважливіших завдань
підручника – виховання громадянина й
свідомої громадянської позиції загалу.
Дослідження професора Турченка не
претендує на вичерпну повноту розкриття історії підготування, видання й функціювання шкільних підручників історії
в добу незалежности. Його праця окреслює головні суспільно-політичні проблеми цього процесу, залишаючи широке
поле роботи для подальших досліджень
у цій царині. Тим більше не вичерпує
цієї теми пропонована читачам стаття.
Її автор поставив собі за мету, йдучи
слідом за працею Ф. Турченка і в певних
аспектах доповнивши її, актуалізувати
основні дискусії, які велися в науковому

середовищі довкола моделі побудови
шкільного підручника, й показати, як,
зрештою, відбулася апробація цих моделей в історичних реаліях сьогодення.
У першому розділі праці Ф. Турченка «Україна без історії» розкриваються
основні ідеологеми, на основі яких трактувалася історія України в добу комуністичного режиму. «В радянських умовах
вітчизняною історією в Україні вважалась історія Радянського Союзу» – так
відкриває автор основну частину книжки. Далекосяжна ідеологія режиму ставила метою формування «нової історичної
спільности людей – радянського народу», а ключовим завданням – тотальну
русифікацію неросійських народів, тому
й історія України в шкільних підручниках подавалася у вигляді безсистемних
уривків, як додатковий місцевий матеріял, покликаний ілюструвати загально
російські (в царську добу) і загально
союзні (в комуністичну добу) тенденції.
Певна зміна ідеологем режиму відбулася внаслідок гострої кризи радянської
соціяльно-економічної й політичної
системи в другій половині 1980-х років. Офіційні ідеологи КПРС, обіцяючи
фундаментальну перебудову політичних засад суспільства, стали трактувати
«догматичну бюрократичну спадщину»
й минулу радянську систему як «казармений державний соціялізм», що не мав
нічого спільного зі «справжнім соціялізмом». Відмова КПРС «від монополії на
істину» і розширення доступу до архівів
створювали можливість для розширення

* Авторське написання збережено.
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тематики історичних досліджень, а відтак і змісту викладання історії у вишах
та в загальноосвітній школі. Попит на
інформацію був таким сильним, що ЦК
Компартії України у січні 1989 р. ухвалив постанову про республіканську
програму історичних досліджень. Тоді й
було вирішено виділити історію Української РСР як обов’язковий предмет для
вивчення у загальноосвітній школі.
Відтак постало питання про створення підручника з історії України.
Ф. Турченко показує вирішальний вплив
на політичну ситуацію в Україні, а разом з тим на суспільну свідомість подій,
пов’язаних із виборами до Верховної
Ради УРСР у березні 1990 р., утворенням у Верховній Раді опозиційного до
комуністичної більшости блоку «Народна Рада». Принципово нова ідейно-політична ситуація створилася у зв’язку з
прийняттям 16 червня 1990 р. Декларації про державний суверенітет України,
яка в Постанові Верховної Ради з цього приводу трактувалася як вияв волі
українського народу «і його віковічного прагнення до незалежности». Сама
постановка питання про державний
суверенітет України і наголошення на
історичних коренях прагнення до незалежности створювало ідейну основу для
нового трактування істориками, а отже,
й авторами підручників з історії України, всього історичного процесу в Україні, а особливо ж – визвольних змагань
1917 – 1920 рр., нової оцінки становища
України в умовах царського режиму та
комуністичного тоталітаризму.
В цих обставинах улітку 1991 р. напередодні проголошення незалежности
України під грифом Міністерства освіти
України було видано навчальний посібник з історії України. Однак, як показує
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проф. Турченко, «навіть в умовах горбачовської гласности, яка помітно розширила рамки інтелектуальної свободи, радянські історики виявилися не здатними
створити узагальнену історію України
новітнього часу» [15, с. 13]. З іншого боку,
відповідаючи на запити часу, Інститут історії України НАН України започаткував
серію «Пам’ятки історичної думки України», в якій було перевидано масовими
накладами праці класиків української
історичної думки – Миколи Костомарова, Михайла Грушевського, Олександри
Єфименко, Івана Крип’якевича, доступ
читачам (і навіть професійним історикам!) в добу російського тоталітаризму
був або обмеженим, або й неможливим.
Для українського читача стали доступними і праці істориків української діяспори. Величезним тиражем на початку
1990-х років було видано узагальнювальну працю канадського професора Ореста Субтельного «Україна. Історія». Вона
фактично стала підручником з історії
України і для старшокласників, і для студентів, і для викладачів.
Професор Турченко відзначає, що
суперечливий характер суспільних процесів в Україні після проголошення незалежности, старі ідеологеми мали на
них помітний вплив. «Конфлікт між пострадянською й демократичною Україною був прямим наслідком незавершености української революції 1991 р.
Саме тому пробний навчальний підручник з історії України, який вийшов
улітку 1991 р., відразу ж безнадійно застарів» [15 , с. 15 – 19].
Складною була й кадрова проблема: більшість учителів історії, особливо
старшого покоління, не була підготовлена до викладання історії України. Уявлення про історію України ґрунтувалися
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на радянських проімперських мітах.
Особливо це стосувалося зросійщеного
учительства південно-східних областей
України. Директорат та колгоспне лобі
цього краю підтримували прокомуністичні й проросійські, антиукраїнські
за своєю суттю, настрої. В регіоні тривалий час залишалися символи радянської епохи, пам’ятники комуністичним
вождям, зберігалося домінування російських і проросійських ЗМІ, нова владна
верхівка спиралася на союз з Російською
православною церквою. Більшість населення, позбавлене об’єктивних знань
про минуле й, зокрема, про історію
України, залишалася в полоні російськокомуністичних мітів. У цих обставинах
підготувати підручник, який мав би загальноукраїнський характер, було непросто. Загалом і надалі, як пише автор,
сили минулого трималися за радянську,
по суті, за російську, модель історичного
процесу в Східній Европі, сили майбутнього шукали своє місце в національній
концепції історії [15, с. 5].
Для розроблення якісного підручника все ще бракувало базових методологічних підходів та переконливих моделей періодизації історичного процесу.
1992 р. силами українських істориків, передовсім Інституту історії НАН України,
було розроблено Концепцію шкільної
історичної освіти. Вона широко обговорювалася в засобах масової інформації і
в підсумку набула інтегрального характеру, який давав можливість охопити
багатогранність історичного процесу.
У ній, зокрема, зазначалося, що відбір
і побудова навчального матеріялу має
здійснюватися на принципах гуманізації
й поєднання формаційного, цивілізаційного та культурологічного підходів. Тим
часом розширення доступу до нових
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архівних матеріялів та документів, опублікованих вченими діяспори, суттєво впливало на розширення тематики
досліджень, висвітлення т.зв. «білих
плям», а фактично – «чорних дір» історії. Важливе значення для формування
суспільної свідомости мало пропам’ятне
відзначення 60-ї річниці Голодомору
1932 – 1933 рр. Так само важливими
стали наукові розробки, що розкривали
характер окупації України царських часів та за часів комуністичного тоталітаризму. Це все впливало й на роботу над
підготовленням нових підручників з історії. Проте поступування в цій царині,
яка є передовсім полем індивідуальної
інтелектуальної праці та дослідницької
творчости, визначається не загальними
настроями, а насамперед волею й ініціятивою відповідального, теоретично
озброєного науковця, який має потрібний досвід і хист. В цьому й проявила
себе група вчених-істориків, серед яких
окремо слід виділити доктора історичних наук, професора Федора Турченка.
У противагу цим інтегральним, загальноукраїнським, підходам в середовищі червоного директорату південного
сходу та посткомуністичної партноменклатури визріла ідея підготування й видання окремого регіонального підручника. Ф. Турченко, зокрема, характеризує
перебіг організованої під егідою господарів «червоного поясу» в березні 1993 р.
наради з приводу підготування такого
підручника. Вона проходила в приміщенні Запорізької обласної ради. На неї
було запрошено й групу професорів-істориків із Харкова, Запоріжжя, Донецька, Миколаєва, Бердянська, Дніпропетровська (серед них, зокрема, такі відомі
історики, як Роман Лях, Петро Тригуб,
Ганна Швидько, автор рецензованої
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праці та ин.). Їхня розважлива, далекоглядна позиція базувалася на ідеї підготування загальноукраїнського підручника з історії України. Незважаючи на
спроби керівництва освітою області та
представників червоного директорату
протягти ідею «регіонального підручника історії», який мав би «регіональний
зміст», присутні на нараді професори історії не погодилися писати такого характеру підручники [15, с. 26 – 31].
Ф. Турченко взявся створювати підручник «Новітня історія України» для
10 класу з урахуванням нових напрацювань історичної науки. Для рецензування підготовленого тексту було створено
експертну групу, до якої увійшло десять
учителів історії з різних областей. У ході
тривалої роботи експертної групи з автором (червень 1993 – жовтень 1994 рр.)
підручник було творчо доопрацьовано.
Зрештою, група визнала, що концепція і
методичний апарат підручника відповідали вимогам і чинній програмі з історії
України, і рекомендували його до друку.
Проте цей підручник не влаштовував прибічників «регіонального» підручника. Представник заводу «Мотор-Січ»
Ярослав Сухий та начальник обласної
освіти Борис Тетерятников дали різко
негативні оцінки. Незважаючи на тиск з
боку прокомуністичних і проросійських
«рецензентів», автор мав підтримку
вчителів-методистів, колег-учених, місцевих краєзнавців. Спираючись на цю
підтримку, Ф. Турченко передав текст
підручника до Міністерства освіти, який
був оперативно опублікований у вересні
1994 р. у видавництві «Генеза» масовим
накладом як рекомендований Міністерством освіти і науки України. Це був
важливий ідейно-психологічний прорив
у справі формування історичної пам’яті
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молодого покоління. «Старшокласники одержували доступ до інформації,
яка десятиліттями приховувалася комуністичним керівництвом», – зазначає
Ф. Турченко. Підручник став надходити
в школи України від Львова – до Луганська. Незважаючи на спроби ініціаторів
«регіонального підручника» дискредитувати підручник авторства Ф. Турченка, учительська громадськість його підтримала [15, с. 49 – 50].
Проте після виходу підручника ліві
реваншистські сили повели розгорнутий
наступ проти нього, звинувачуючи авторів в обпльовуванні «прошлого» і «сознательной фальсификации истории».
На виконання запиту депутатів-комуністів 18 грудня 1996 р. в Міністерстві
освіти України було проведено круглий
стіл «Історія України ХХ ст. на сторінках
шкільних підручників», до якого, крім
депутатів лівого спрямування й авторів
підручників, було залучено вчителів-методистів і відомих істориків – Ярослава
Дашкевича, Станіслава Кульчицького,
Юрія Мицика, Петра Панченка та інших.
В ході обговорення вчителі-практики
відзначили, що нові підручники корисні
і досить популярні в школах. Спільними
зусиллями присутніх на круглому столі
вчителів і методистів, вчених-істориків
і представників демократичних сил у
парламенті підручник вдалося відстояти. Хоча й після цього противники намагалися торпедувати й скомпрометувати
підручник. Спроби його ревізії провалилися: підручник Ф. Турченка вистояв
і його «законне місце на шкільних лавах
на офіційному рівні вже ніхто не ставив
під сумнів».
Підручник Ф. Турченка для 11 класу містив характеристики суперечливих процесів соціяльно-політичного та
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економічного життя незалежної України, що стосувалися приватизації, посилення впливу олігархів на економічне й
політичне життя. Зокрема, було стисло
згадано показовий політичний скандал,
пов’язаний із директором шахти імені
Засядька (Донецька область), колишнім
головою Донецької міської ради і виконувачем обов’язків прем’єр-міністра в
1993–1994 рр. У 1994 р. після виступу Генерального прокурора України з трибуни
Верховної Ради було оголошено про привласнення Ю. Звягільським державних
коштів в сумі 25 млн. грн. Верховна Рада
позбавила його депутатської недоторканности й дала згоду на арешт. Проте Юхим
Звягільський встиг покинути межі України й оселився в Ізраїлі, де жив до 1997 р.
Тим часом з приходом до влади Кучми ситуація змінилася, змінився й Генеральний прокурор. Кримінальну справу
проти Звягільського було закрито. Він
повернувся до України й став народним
депутатом (1998 р.). Маючи статус народного депутата й підтримку з боку донецьких та инших підприємців, Звягільський подав позовну заяву про захист
чести, гідности і ділової репутації. Позивач просив «вилучити з обігу підручники». Відповідачами були Міністерство
освіти, видавництво «Генеза», яке видрукувало книжку, й автори Турченко, Панченко, Тимченко. Звягільський зажадав
знищення всієї книжки, хоча його особі
в ній було присвячено лише 1/5 тексту
однієї сторінки.
Насправді ж, як зазначає Ф. Турченко, справа полягала не стільки у Звягільському, як у тому, що проти його підручника узгоджено виступили комуністи й
олігархи з підконтрольними їм структурами в державних і правоохоронних органах. «Це була показова справа, сигнал

Українознавство

для тих, хто в будь-якій формі наважиться поставити під сумнів інтереси
«донецьких» [15, с. 62]. Проте підручник
Ф. Турченка продовжував діяти, бо далеко не у всіх школах Південно-Східної
України ці книжки були вилучені. Наукову, інформаційну, педагогічну вартість
цього підручника визнали вчителі, бо в
багатьох школах, коли надійшов наказ
вилучити підручники, їх просто переносили з фондів шкільних бібліотек до кабінетів історії, і вони продовжили функціювати. Нове, доповнене й виправлене,
видання підручника з історії України для
11 класу побачило світ українською, російською, польською й угорською мовами. Імени Юхима Звягільського там уже
не згадувалося.
Чи не найґрунтовніше критичні закиди на адресу українських підручників
як з боку російської пропаганди, які широко пропагувалися з трибуни Верхов
ної Ради та в олігархічних ЗМІ, так і з
боку, так би мовити, «проевропейських»
критиків проаналізував свого часу Ігор
Гирич. Дослідник запропонував науково аргументовані шляхи вдосконалення
текстів підручників, у яких враховувався як вітчизняний досвід підручникописання, так і підсумки дискусій з цього
питання. Він відзначив, зокрема, і багаторазове тиражування підручників, написаних професором Ф. Турченком, та
поширення їх у шкільній системі освіти [4, с. 243 – 252].
На початок 2000-х років сформувалося коло підручників з історії для шкіл
України, за якими й велося вивчення
цього важливого предмета. Не всі були
однакової вартости, але для кожного
класу було створено кілька паралельних
підручників, і ця альтернативність давала можливість досвідченим учителям
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історії робити вибір на користь кращого з них. Як відзначає І. Гирич, «…лише
після 1991 р. українці спромоглися створити власний комплекс підручників з
усесвітньої та національної історії, що,
попри всі неуникненні недоліки, зумовлені тривалим періодом духовного колоніалізму, стало безперечним здобутком
нашої культури за роки незалежности» [5, с. 40].
Критика українських підручників
історії розгорнулася з Росії, звідки активно підтримувалися і фінансувалися
проросійські політичні угруповання в
Україні і відповідні засоби масової інформації. В Москві пильно стежили за
боротьбою довкола підручників історії
в Україні та инших колишніх союзних
республіках. Російські критики відкрито
виступили проти концептуальних підходів українських авторів підручників. З
початком путінського правління в Росії
активно працює група авторів, які втілюють у шкільну освіту «історичну політику» режиму. Відправною позицією для
авторів російських ідеологічних розробок з проблематики підручників з історії
є підтвердження про «триединство русской нации (великороссов, малороссов
и белорусов)». Цей концепт було взято
ще з царської великодержавної концепції й він служить підставовою базою
для реваншистських реінтеграційних
тенденцій, нині служить пропагандистською основою витлумачення російському обивателеві путінської експансії
в Україні. Критика українських підручників історії, як відзначає Ф. Турченко,
є складовою ударної імперської ідеології
Кремля, спрямованої проти незалежної
України [15, с. 66 – 76].
На хвилі посиленого проникнення
російських впливів в Україні за часів
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президентства Кучми, і особливо Януковича, стала впроваджуватися ідея «узгодження» текстів українських і російських підручників. У травні 2002 р. було
створено російсько-українську робочу
групу для розроблення нових підручників з історії Росії і України. Ф. Турченко
нагадує, що середовище українських істориків виявило рішучий спротив цим
спробам російських політиків цензурувати й редагувати українські підручники
з історії. Тиск на авторів підручника особливо посилився, коли міністром освіти
України став ставленик Соціалістичної
партії України Станіслав Ніколаєнко,
який перебував під значним впливом
ветеранських організацій та лівих і проросійських партій, що вимагали від міністра повернутися до радянської версії
історії України [15, с. 78 – 79].
Під їхнім натиском знайшла підтримку ідея «експертизи» підручників
з історії вже за урядування Юлії Тимо
шенко. Експертизу підручника історії
було доручено провести під егідою Українського інституту національної пам’яті.
Його керівника, академіка-фізика Ігоря
Юхновського, як пише Ф. Турченко, переконали в тому, що підручники з історії України, опубліковані в 1990-ті – на
початку 2000-х років (їх було названо
«першим поколінням підручників»),
застаріли й не відповідають сучасним
потребам. Тому їх необхідно замінити
новими. Проголошувалося, що оскільки Україна визначилася у своєму курсі
на Європу, то і у викладанні історії потрібно йти далі й формувати «європейський погляд» на минуле. Впроваджувалася думка про те, що чинні шкільні
підручники «вузьконаціональні», вони
є своєрідним «реліктом ХІХ ст.», «дитячою хворобою» початкового етапу
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незалежности. Для підготування програм і концепцій цих підручників Інститутом національної пам’яті було
створено робочу групу на чолі з завідувачкою катедри історії Національного
університету «Києво-Могилянська академія» Наталею Яковенко, довкола якої
й гуртувалися речники декларованого
ними «новаторського», «европейського»
підходу в творенні підручників. Відразу скажемо, що пряме перенесення досвіду европейських країн на українське
освітнє поле наштовхується на перепону суто методологічного характеру, бо
йдеться про суспільства, що переживають різні трансформаційні фази і хоча
й перебувають у процесі зближення, але
мають при цьому різні завдання в гуманітарній царині. Це, зокрема, зауважує
й Ігор Гирич: «…цілковитого знака рівності між українським підходом і підходом, наприклад, німецьких, польських
або французьких підручників поставити не можна. І це річ виправдана, адже
Україна і традиційні «історичні» нації
розв’язують відмінні суспільні завдання.
Цим націям не загрожують втрата незалежності й асиміляція, вони не знають,
що таке національний нігілізм, укорінена
меншовартість, амбівалентна свідомість,
за якої, образно кажучи, тіло людини перебуває в Україні, а душею та розумом
вона живе в околицях Москви» [5].
Утім згадана комісія зробила загальний висновок про підручники, які мали
гриф Міністерства освіти і науки. Най
головнішим із недоліків існуючих підручників було названо їх «заідеологізований» характер. Найбільшим недоліком
підручників названо те, що вони побудовані за «телеологічним приципом», який
було помічено в показі в історії України
державотворчих змагань – від Київської
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Русі до 1991 року. «Другий наш закид, –
як відзначала сама Наталя Яковенко, –
полягав у тому, що теперішній підручник
демонстративно етноцентричний. Він
ігнорує історично складену багатоетнічність і поліконфесійність України, яка
завжди (як, зрештою, і простір усієї Центрально-Східної Європи) була етнічно
строкатою територією» [17]. Прикметно,
що професорка уникає сказати прямо,
що їй не до вподоби «україноцентричність», вживаючи замість цього поняття
«етноцентричність», не бажаючи застосовувати до українців поняття «нація».
У цьому педалюванні «багатоетнічности» й «поліконфесійности» вона дуже
суголосна з російськими критиками підручників. Цікаво було б почути відгуки
авдиторії освітян у Польщі чи Франції,
перед якими хтось шкодував, що підручники там мають «полоноцентричний»
чи «франкоцентричний» характер!
Розгортаючи наступальну ідеологічну риторику, Н. Яковенко закидає
авторам підручників невідповідне до
«европейських стандартів» домінування
політичної та мілітарної історії без уваги
до людського фактора, а також «тиражування песимістичного уявлення про
Україну, зокрема тези про її колоніальний статус» [17].
Висновки цієї робочої групи викликали суперечливу оцінку в науковому
середовищі, зокрема серед учителів, авторів підручників і методистів. За начебто европейською риторикою вони
побачили зміст, далекий від «потреб
українського суспільства». Зрештою,
заходами Українського інституту національної пам’яті було видано збірник
статей Ігоря Гирича, добре обізнаного з
настроєм «реформаторів» від історичної освіти і переконаного в особливому
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значенні шкільної історичної освіти у
формуванні свідомого громадянина
України. В одній із статей цього збірника
він зазначав: «Критики сучасних підручників виступають за викладання історії
у школах за модифікованою та «підфарбованою» російською концепцією. Але
оскільки відкрито про це сказати вони
не хочуть, то вдаються до сумнівної
ваги лицемірних ефемізмів, як-от: обстоювання переваг загальнолюдських
цінностей над вузьконаціональними, інтересів людини над інтересами держави;
боротьба з ксенофобією, антисемітизмом і русофобією; відстоювання історії
народів, що населяють Україну, перед історією лише української нації» [5, с. 41].
Слід нагадати читачам, що прийом
критики форм української національної
самоорганізації під марками «прав человека», «нарушения прав национальных
меньшинств», нагадування про різні
европейські хартії (поза тим, що в них
вкладався инший зміст, аніж той, на
якому наголошувалося з пропагандистською метою!) є стандартним прийомом
шовіністичних наскоків на українську
справу впродовж усіх років незалежности. За цією моделлю, зокрема, розгортається галас довкола утвердження
прав української мови, перекладу кінопродукції, місця української пісні в радіо- і телеетері, поширення громад УПЦ
Київського патріярхату. Промосковські
пропагандисти у всьому цьому бачать
«ущемленіе прав». Коли ж їм вказувати про століття брутальної русифікації,
вони роблять круглі очі й кажуть: «Так
історіческі сложилось»!
Політичні тенденції в загально
історичних оцінках критиків шкільних
підручників з історії України добре видно в публіцистичних виступах авторів
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«европейського» напряму. «Першою
«жертвою» антропологізованого підручника став культ держави/влади, а другою – військово-мілітарна історія. Військові події у наших програмах зведено
до схематичної інформації, натомість
уперше до їхнього тлумачення внесено
гуманний аспект – те, що всяка війна є
не лише героїкою битв, а й трагедією,
особливо для мирного населення, і то
навіть тоді, коли воюють в ім’я високих
ідеалів», – обіцяла Н. Яковенко в одному з інтерв’ю з приводу концепції нового
підручника [18]. Авторці, швидше всього, не відомо, що військова героїка (Саламінський бій, триста спартанців, битва під Оршею і т. д.) обговорення битв,
«високі ідеали» й самопожертва, замки
й катапульти під час навчання викликають особливе зацікавлення хлопчиків,
що завжди було важливо для формування характеру майбутніх чоловіків і воїнів, якостей характеру, значущих у справі патріотичного виховання.
«Мілітарно-політична історія, описана з перспективи «загального інте
ресу нації», за визначенням передбачає одновимірну «правду», а це, у свою
чергу, опосередковано закладає у підручник зерно антагонізму. Адже «правильна» поведінка автоматично постулює наявність «неправильної» позиції
«зрадників» чи «відступників», до яких
належатиме частина власного народу.
Можливість подолання цієї проблеми
вбачається в запровадженні до підручника оповіді про розмаїття поведінкових мотивацій різних політичних, соціальних чи локальних груп, кожна з яких
керувалася своїми спонуками». Це – з
проєкту Концепції викладання історії
України в школі, який уклали Олександр
Удод з Наталею Яковенко [10, с. 13–14].
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Звернімо увагу, що тут поняття «загального інтересу нації» береться в лапки,
так само як і поняття «правда». У плетиві цих начебто благодушних міркувань
про неприпустимість «антагонізму» автори скидають з поля зору те, що світ
історії – це не лише «антропологізовані» добродушні, охатнені картинки про
те, як там хтось колись шив чоботи, які
жупани вдягав, як сприймали смерть чи
в яких каретах їздила волинська знать,
чи яка була «мотивація» у лихваря. Світ
влаштований так, що перед соціокультурними спільнотами щораз постають
суворі вітальні виклики, передовсім такі,
як виживання, статус (суверенність чи
підлеглість і поневолення, і можливість
розпоряджання ресурсами, можливість
розвивати освіту й культуру тощо). Під
цим поглядом боротьба за виживання
неминуче пов’язана з протистоянням,
антагонізмом, війною. Уявіть собі українського воїна, який під Дебальцевим не
має мотивації до оборони Вітчизни проти віковічного ворога, який організував
заколот проти України! Натомість його
в школі навчили думати про «локальні
групи» на чолі з Безлером і Моторолою,
«кожна з яких керується своїми спонуками»! Може, авторам таких «гуманістичних» сентенцій поїхати, скажімо, хоча б
на київське Лісове кладовище й поглянути на кількадесят могил українських
воїнів, які полягли, боронячи Україну
від агресії? Можливо, тоді й вимога, що
«підручник має сприяти досягненню
суспільного консенсусу з урахуванням
різних точок зору» не формулюватиметься в такому безапеляційному тоні!
«Особливий же наголос буде поставлено на тому, що різні групи людей
(професійні, соціальні, локальні і т.д.)
зазвичай керуються різними інтересами,
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і це викликає собою зрозумілі тертя, які
належить вирішувати шляхом компромісу. А якщо в історії, як часто бувало,
доходить до конфлікту, то підручник,
оповідаючи про це, не повинен брати на
себе роль непомильного судді, підносячи «наших» та засуджуючи «не наших».
Отже ж, відмовмося від оцінок зрадника
Гната Ґалаґана, криміналізованих політичних груп, які, спираючись на задуреного імперською пропагандою виборця,
захопили владу й ресурси в Україні й
готували її здачу Москві! Тобто український школяр, читаючи, наприклад, про
передумови Визвольної війни XVII ст.,
має передовсім засвоїти, що у польської
магнатерії були в Україні «інтереси», і не
перейматися тим, що поширення їхніх
латифундій вело до утисків селянства й
козаків або що більшовицькі функціонери застосовували після окупації України
політику спалених сіл, взяття заручників і викачування хліба силою продзагонів (бо у них же були свої «інтереси» (!) й
завдання – забезпечувати, як наказував
Ленін, хлібом московський пролетаріят).
Таких прикладів очевидної недоладности можна наводити чимало! Вони йдуть
всупереч логіці, не кажучи вже про те,
що відкидають в ім’я нових ідеологем
правду історії, до якої сприйнятлива молода учнівська свідомість.
За цим виставлянням партикулярних «інтересів» добре видно нерозуміння загальних закономірностей (чи, якщо
хочете, загальновідомих тенденцій суспільного процесу), за яким суспільний
процес відбувається через протиборство інтересів. Це було відомо віддавна
не тільки прибічникам марксизму, як і
те, що певні соціяльні групи своєю практичною діяльністю сприяють самозбереженню й перспективній трансформації
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суспільства, а инші – дбають про корисливі егоїстичні інтереси й утримують
суспільство в тупику й підневільному
становищі. Боротьбу цих інклюзивних
соціяльних груп (тобто тих, що своєю
діяльністю сприяють загальній суспільній перспективі і відкриттю ширших
можливостей для більшого кола членів
спільноти) та екстрактивних груп (діють
задля збереження власного панування й
інтересу вузького кола) якраво показано на багатому історичному матеріялі в
блискучому дослідженні Дарона Аджемоґлу та Джеймса Робінсона [1].
З кінця 1990-х років українські історики помітно розширили контакти з европейськими вченими, впроваджуючи
нову проблематику досліджень та нові
методики студій вітчизняної історії. Разом з цим було розширено поле аналізу
й вітчизняного підручникописання. Не
завжди, однак, в останньому бралися до
уваги особливості суспільно-гуманітарних процесів, передовсім постколоніяльний статус багатьох секторів суспільної свідомости. Европейський науковий
досвід при всіх його позитивних здобутках переносився механічно, а тому й
некоректно [6]. В цьому ключі розгорнулася й критика вітчизняних підручників
історії [8].
Зовні привабливі наголоси на ідеях
толерантности й поваги до плюралізму,
европейських цінностей у такого роду
студіях різко суперечать тональності зневаги щодо української історичної науки
та підручників з історії [3; 13]. Беруться
під сумнів базові поняття, такі як, наприклад, «національне відродження»,
«значення національної держави», «національна ідентичність». Подібні критики підручників взагалі беруть під сумнів
тяглість українського історичного буття.
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«За допомогою певних концепцій, наприклад, пробудження чи відродження,
автори конструюють історичну безперервність української нації, – критикує
українські підручники історії К. Стецевич. – Вони автоматично створюють
враження чогось тривалого, що розпочалося в давні часи: українська нація не
є продуктом національних рухів ХХ ст., а
нацією зі столітніми державними традиціями. Окрім того, спадкоємність щодо
історії минулих століть створюється за
допомогою вплітання національних символів» [14, с. 269]. Як негатив подається те,
що в підручниках історії «держава визначається як єдина передумова національного буття». І далі: «Можемо припустити,
що, описуючи історичні події, автори великою мірою орієнтувалися на концепцію історії України М. Грушевського. Він
сформував етноцентричну схему української історії, в якій народ виступає як
історичний актор, а історичний процес
описується як шлях українського народу
до незалежности» [14, с. 276 – 277].
Дісталося від К. Стецевич і підручникові Ф. Турченка: «Історично безпереч
ним є той факт, що Польща проводила
обмежену полонізацію на землях, приєднаних після 1919 року. Однак це не виправдовує доволі емоційну та негативно
забарвлену лексику висловлювань про
поляків. Економічне становище Турченко трактує як «соціяльно-економічне
гноблення», якому, окрім иншого, була
притаманна «колоніяльна відсталість»…
Польська реформа, стверджує автор
(тобто Ф. Турченко. – А. З.), мала «чіткий
шовіністичний характер», внаслідок чого
українці були пограбовані та пригноблені. Ця концепція гноблення українського
народу… уможливлює другу частину цієї
дихотомії – так званий «опір». Таким
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чином, у підручнику виникає стереотипна та спрощена схема: поляки гноблять
українців, які натомість чинять «опір»
(виділення наші. – А. З.). І далі К. Стецевич докоряє авторам підручника за те,
що вони звертають увагу на «репресії»
польського уряду щодо учасників опору [14, с. 280 – 281]. Звертаємо увагу, що
виставлене тут лапкування належить не
нам, а авторці статті. В даному разі воно
вказує на те, що К. Стецевич не знайома
зі змістом понять санація, пацифікація,
ревіндикація, ревіндикація душ, Береза
Картузька, осадники, підпільний університет, спалення українських церков та
инших реалій, які визначали зміст політики польського режиму на теренах Західної України, инакше б не ставила під
сумнів поняття репресій як складової
цієї політики, а відтак і опору, вчиненого
українським народом.
Втім цю необізнаність можна пояснити не лише відсутністю базової історичної освіти (К. Стецевич має університетський диплом германіста, як стипендіят
німецьких фондів працювала над дисер
тацією з соціології літератури й улаштувалася «вільним менеджером в сфері
культури»). Імовірніше всього, тональність безапеляційного і всезнайного скептицизму щодо української проблематики
обумовлена ґрантовим характером замовлення у підготуванні статей. Значною
мірою вона випливає з наставничої статті
упорядника і редактора збірника Роберта
Майєра, в якій зверхність і нетерпимість
вихлюпуються через край. Показовим за
характером, зокрема, є підсумкове цитування Пітера Слотердайка, яким він завершує свою передмову до українського
видання: «Нація – це істерична та панічна
інформаційна система, яка постійно має
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сама себе хвилювати, доводити до стресу,
навіть себе тероризувати, щоб створювати для самої себе враження, переконуючи онімілу від стресу спільноту, що вона
справді існує…». Ця, з дозволу сказати,
гумористична (але, треба сказати, дуже
показова) родзинка та чільна у збірнику
стаття самого Р. Майєра важливі для розуміння і його характеру, і змісту.
Тим часом прикметним є формування досвіду трактування суперечливих
явищ в історії Франції часів Другої світової війни у французьких підручниках
історії. Перед державними структурами
освіти стояло складне завдання через
підручники історії орієнтувати суспільство на подолання розколу (йдеться
про наявність в історичному минулому
таких явищ, як режим Віші, колабораціонізм з нацистами, а з иншого боку –
руху Опору, «Франції, що бореться») та
формування прийнятного образу Франції, яка брала участь в антифашистській
коаліції й була в стані держав-переможниць, з иншого боку – цей образ мав кореспондуватися з історичною правдою.
Моделювання подачі цих подій зазнало
упродовж повоєнних сімдесяти років
помітних трансформацій [2]. Однак, як
зазначає дослідниця проблем формування державної ідеології в шкільній
освіті Сюзанна Гайнеке, «…патріотизм і
громадянська свідомість набувають нині
дедалі більшого значення у Франції. На
республіканському рівні знову досягнуто консенсусу, в рамках якого вирішуються конфлікти щодо національної
самосвідомості, в тому числі щодо суперечливих явищ минулого й визнання
спільної вини (в тому числі й Франції).
Особливо зміцнів національний консенсус на тлі глобалізації та європеїзації.
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З посиленням загальноевропейської
спільноти дедалі більшої значущости набуває зв’язок французів зі своєю державою (а не з ЄС)». І далі: «Те, що Франція
наголошує на національному тлумаченні
історії … і намагається збудувати міцну
національну єдність, не означає, що вона
прагне хоч якоїсь національної ізоляції
та що це може якось стримувати розвиток міжнародного (европейського) ладу
та інтеграції, а радше є його важливою
передумовою» [2, с. 208 – 209]. Цей висновок цілком пристосовний і до українських реалій, хоча й дуже відрізняється
від загальної тональности цього збірника та настанов доморощених «евро
орієнтаторів».
Принципово важливе значення в
дискусіях стосовно підручника історії
мала дискусія в Українському інституті
національної пам’яті, проведена 19 травня 2010 р. Учасниками дискусії були й
автори підручників з історії України, які
здобули підтримку в освітянському середовищі. Вони висловлювали міркування з приводу критичних закидів на їхню
адресу. Так, професор Олексій Струкевич
відзначив, що політики не мають втручатися в справу написання підручників,
оскільки вони артикулюють передовсім
суголосну думку їхнього електорату, який
все ще «залишається жити в рамках радянських стереотипів». Тому підручники
мають писати й аналізувати фахівці.
Стосовно ж претензій авторів «нової концепції» подавати свої погляди
як «европейські» професор Струкевич
підкреслив некоректність буквального
перенесення европейського суспільного
досвіду (а відтак моделювання на його
основі шкільних підручників історії) на
суспільно-виховні завдання українського підручника з історії: «В Європі ніхто
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не заперечує провідну роль в політиці
і культурі титульного етносу. Всі інші
етноси визнають цю роль, а тому титульний ставиться до них максимально
толерантно. У нас же цієї толерантності
стосовно титульного етносу не існує. У
нас не сприймають його провідну роль,
хоча в відсотках він становить понад 70%
від загальної кількості населення». Тому,
як образно визначив О. Струкевич, пропонована як «нова» концепція «написана для лімітрофного мішка1» [16].
«Якщо ми пишемо історію України, – стверджував він, – то маємо писати
з інтересів українського етносу, держави, враховуючи той факт, що тут живуть
представники інших етносів. Але всетаки провідна роль має відводитися українському етносу. Один з рецензентів мого
підручника написав, що він занадто український. Дивись назву – історія України!». У відповідь на заклик «відходити від
конфронтаційности» О. Струкевич зазначив: «Але світ все одно конфліктний!».
Очевидно, що конфлікти, в тому числі й
ті, що розгорталися в минулому, треба
вивчати, а не закамуфльовувати [16]!
Розглядаючи основні критичні моменти на адресу підручників, артикульованих Наталею Яковенко від імені своїх
Поняття «лімітрофні держави» використовувалося в совєтській політичній науці стосовно прикордонних з СРСР держав на теренах, що раніше
входили до складу Російської імперії; мало зневажливий імперський відтінок. В політиці гітлерівської Німеччини – це система квазідержавних
утворень на периметрі імперії. Російський політолог Наталья Комлева визначає поняття лімітрофа
у сучасну геополітичну епоху як сукупність держав і недержавних акторів, простори яких міцно
контролюються потужною державою, що виступає в даному разі в ролі геополітичного тьютора
(тьютор – англ. tutor – той, хто повчає, а також
керує заняттями, навчає). При цьому лімітрофи
вибудовуються не лише в географічному, а також
в економічному й інформаційно-ідеологічному
(культурному) просторі [9].
1
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однодумців, професор Володимир Василенко зауважив, що самі по собі декларовані наміри консолідувати українську
політичну націю й прищепити суспільству «толерантність» та «повагу до різних поглядів» не є концептуально визначеними, бо при цьому виникає питання:
на якій основі виховувати толерантні
погляди? «Ми не можемо ставити на щабель погляди фашистські, комуністичні,
і прищеплювати толерантність. Про яку
толерантність тут може йтися?» – запитує він. Так само некоректним проф. Василенко назвав тоді протиставлення:
етноцентризм чи антропоцентризм. «Не
можна так ставити і протиставляти. Треба базувати виклади і так, і так. Бо особа
людська живе в якомусь колективі, серед
етносу, і розвивається як окрема особа.
Тому ці підходи треба поєднувати, а не
викидати дитину разом з купіллю». Те ж
стосувалося нав’язуваного «євроорієнтаторами» протиставлення державницького і суспільно-центричного підходів. «Не
можна протиставляти державу і суспільство. Треба мати комплексний підхід, маючи на увазі, що викладення і вивчення
має багато функцій – формування історичної пам’яті як фундаменту національної ідентичності, виховання громадянина-патріота Батьківщини», – наголошує
В. Василенко й актуалізує проблему стосовно реалій українського суспільства,
відзначаючи, що Україна стикається з наполегливими спробами «нав’язти чужу
історію та підходи, чужі оцінки історії.
Продовжуються спроби реалізувати концепт большой русской нации – росіяни,
українці, білоруси як підвиди росіян. А
тому завдання ставиться просте – знищити ідентичність українців» [16].
У цьому суголосним був і професор
Станіслав Кульчицький, вказавши на
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пряму небезпеку підготовки «спільного» російсько-українського підручника
з історії: «Треба сказати прямо – України немає в російських підручниках, навіть тої, як це було в історії СРСР. Раніше
це було три народи, зараз – один, як за
Іловайським до революції. Не буде історичної пам’яті – не буде народу. І Україна
перетвориться на другу Росію. І в цьому
я бачу небезпеку цього посібника» [16].
Після приходу до влади Віктора Януковича (2010 р.) критика українських
підручників посилилася. Знову випливла ідея «виправлення», «узгодження» і
навіть «спільного підручника», на якій
особливо наполягали офіційні представники Міністерства освіти Російської Федерації. Під тиском Росії і за співучасти
міністра освіти і науки України Дмитра
Табачника 26 – 28 березня 2010 р. в Києві відбулася Міжнародна науково-практична конференція під промовистою
назвою «Русская история в школьных
учебниках. Опыт преподавания истории
в СНГ и странах Балтии». Її мета, перебіг
і рекомендації мали відверто реставраторський, проімперський характер2 [11].
Д. Табачник після приїзду тодішнього
президента Російської Федерації Дмитрія Медведєва в Україну запевнив навіть, що до кінця 2010 р. має бути написаний спільний навчальний посібник
для вчителів історії України і Росії. Тон
у просуванні і підготуванні такого посібника і спільного підручника задавала
російська сторона.
2
Достатньо промовистим був один із виснов
ків конференції: «Оголтелая дерусификация,
набравшая силу в области образования в большинстве стран бывшего СССР, несёт опасность
не только для разделённого новыми границами
русского народа. Она мешает всем народам новых
независимых государств жить в гармонии со своим историческим прошлым» [11].
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Під замовлення відомства Д. Табачника стали перероблятися й навчальні
плани та готуватися нові навчальні посібники. Зокрема, підручник для 5 класу підготували О. Пометун, І. Костюк
та Ю. Малієнко. Як відзначає відомий
історик-методист, автор підручників з
історії Віктор Мисан: «Історія в авторському тексті О. Пометун, І. Костюка,
Ю. Малієнко подана настільки фрагментно, куцо, що диву даєшся… Перед
школярами з підручника… постає ампутована історія, обрізана, понівечена в
авторській інтерпретації, з помилками».
Подібні тенденції до перегляду історії
спостерігаються в чинних підручниках,
опублікованих у 2001–2013 рр., зокрема,
в «Історії України» для 10 класу та для 11
класу, авторами яких були Ольга Пометун та Нестор Гупан.
Однак це ідеологічне маніпулювання
натрапило на опір професійних істориків, педагогів, діячів культури, широкої
громадськості. Російський проєкт створення спільного підручника (посібника) на самих початках його реалізації
виявився ізольованим. А крах режиму
Януковича в лютому 2014 р. взагалі поставив жирний хрест на цьому антиукраїнському проекті.
Тим часом показовим було те, яким
чином автори нової програми, так би
мовити, позбавлялися «антагонізму» з
курсу шкільної історії. Зокрема, в проєкті програми для 9 класу, розробленому
групою Н. Яковенко [10, с. 44 ], стосовно
першої половини ХІХ ст. читач не знайде постановки питання про кріпацтво
й жорстокий кріпосницький режим,
особливо на Правобережній Україні, насаджений польським панством під охороною російської поліційної імперії, як
про визначальну суспільну проблему.
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Російський цар Ніколай І бачив це як
проблему, Тарас Шевченко – бачив, а автори нової програми, настійливо закликаючи «до джерел!», – не бачать! І задля
убереження ніжних школярських вух від
«антагонізму» викинули геть це ключове
питання з історії. Все так просто. Чого не
зробиш задля улюбленої власної схеми й
… польських рабовласників!
Дуже незручними для подібних «візій» і «рецептів» стали дослідження відомого французького історика Даніеля
Бовуа (підкреслимо – не радянського,
не заанґажованого на схемах класовї боротьби, і не українського, думку якого
можна було б не брати до уваги як заанґажовану). На масових джерелах він
вивчив ключові риси соціяльних відносин на Правобережній Україні й показав жахливу картину упослідження
українського селянства (християнськоправославного, до 1795 р. переважно
християнсько-уніятського) у маєтках
християнсько-католицької шляхти і
магнатерії. Даніель Бовуа відзначає, що
польська еліта віддавна виплекала в
собі уявлення про своє уявне «право»
на панування над українцями. «Поляки
багаторазово втрачали шанси на порозуміння із «місцевим» народом: хоч би
під час бунту Хмельницького. Адже ж
ті ревіндикації були на міру розсудливі – козацтво прагнуло зрівняння прав
зі шляхтою. Подібним чином відмовлено – під час Берестейської унії – місць у
Сенаті для уніатських єпископів – через
погорду до православ’я» [7].
Так само й програма для 8 класу не
розкривала гостроти соціяльних суперечностей, які наростали в Україні у першій
половині ХVII cт. Причини покозачення
селянства як провідний мотив цієї верстви залишився фактично прихованим.
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Колонізаторська спрямованість польського урядування в Україні для авторів
програми – тема табуйована. Щоправда, у
програмі знаходимо позиції про «масове
приєднання покозачених селян та міщан
Наддніпрянщини до повстань» та «спалах селянських виступів», але чому це
відбувалося – не розкривається. Декларована виваженість на практиці обернулася
позанауковими конструкціями, які фактично цензурували висвітлення явищ, що
лежать на поверхні.
Пишучи про жахливу традицію в
поводженні польських дідичів з українцями-кріпаками, Д. Бовуа досліджував
численні факти, «записані у польських
трибуналах, перенесені згодом до російських архівів! Литовський статут, який
виник у XVІ ст., тоді і далі був дійсний.
Він був надзвичайно жорстокий, дозволяв трактувати селян як рабів, як
худобу» [7]. І далі: «Українських селян
трактували як рабів ще в ХІХ ст. Деякі
шляхтичі були переконані, що селянин
не має душі… В Україні ця пиха була ще
більшою, оскільки православних вважали за схизматиків, себто найгірший варіант селянства» [7].
Даніель Бовуа відзначає, що ненависть народу, котра проявлялася століттями, не бралася з нізвідки. На запитання
інтерв’юера про природу польсько-українських конфліктів ХVII, ХVIII, ХХ століть і про те, «чи поляки самі зготували
собі таку долю?», історик відповідає:
«Великою мірою, на жаль. Питання рабства в результаті повернулося бумерангом проти них. Для того, щоб вийти із
дикого світу підпорядкування, для українців не було іншого способу, як битися і
вбивати жорстокими способами» [7].
Штучність конструювання «реформаторської» програми була очевидною,
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а сам історичний матеріял спонукав до
розгляду драми історичного буття української спільноти, сповненої гострими
статусними колізіями, пов’язаними з
окупацією, зросійщенням, полонізацією,
мадяризацією, репресіями, депортаціями, винищенням еліт та селянства ідеологічним терором, що неминуче пов’язане
з накинутими ззовні або виплодженими
усередині спільноти антагонізмами, через які треба було переходити. Тому й
вийшло так, що неврахування авторами
«реформованої програми» цих сутнісних
речей, що визначали реалії історичного
процесу, не давало можливості пояснити
суперечливі явища української історії,
призвело до прямого її перекручення на
догоду груповому егоїзмові. Зрештою, й
сама програма, попри декларативні заяви
її укладачів, не пройшла суспільної апробації й лягла десь на полицю історії. Тим
часом гостра дискусія, яка велася довкола шкільного підручника з історії, спонукала до формулювання підходу, який
враховує різні позиції її учасників [12].
Реалії суспільно-політичного буття
суворі, і всілякі спроби їх прикрашання і
викидання незручних тем з тканини пізнання, а відтак і з шкільного підручника,
перетворюються на банальне спотворення історичного процесу. Поневолена
спільнота в ім’я виживання дією здобуває свободу й звільнення, і антагонізм з
окупантами й сформованими ним колаборантськими групами всередині спільности є цілком логічним і вітально необхідним. Нагадаймо й думку з переднього
слова тодішнього директора Українського інституту національної пам’яті академіка Ігоря Юхновського, який наголосив на цінності творення й збереження
національної держави: «Людина за своєю природою може найефективніше
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розкрити свої здібності лише у своїй
демократичній національній державі.
Тому збереження незалежності демократичної України означає для українців
можливість створення найбільш комфортного життя». І далі: «Принести в
жертву найбільшу цінність – своє життя – в ім’я незалежності України, в ім’я
захисту своєї родини означає виявити
найвищий героїзм.
Показати історію України як історію
дій і поведінки української політичної
нації, представників її національного
ядра та інших етнічних груп, що заселяли Україну, – це підхід, який консолідуватиме наш народ у сьогоденній Україні,
у її європейськості» [10, с. 5–6]. Цю думку підтвердили й події російсько-української війни. Окрім перевірки суспільства на зрілість і готовність захищати
своє майбутнє, у ній пройшли перевірку
і кращі вітчизняні підручники історії,
серед яких за правом шкільні вчителі
відводять належне місце й підручникам
професора Федора Турченка.
Ф. Турченко наприкінці книжки ставить питання, які випливають із критичних закидів сучасних «модернізаторів»
справи написання підручників з історії,
у яких, проте, в принципі неможливо
знайти на них відповіді:
– До чого б привела відмова збереження в історії України пріоритетності
національного компонента?
– Які наслідки мало б нехтування обґрунтованого Михайлом Грушевським
погляду на безперервність українського
історичного процесу?
– До чого привела б відмова авторів
підручників від ідеї пріоритетності політичної історії України?
– Як вплинула б на свідомість сучасних українців відмова від висвітлення
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історії козацтва як ключового явища
української історії під впливом законів
відійти від «надмірного козакофільства»?
– Якою б стала історія України, коли
б у ній не йшлося про становище українського народу в складі чинних держав
як особливого типу колоніальної залежності, національного упослідження, без
висвітлення переслідувань діячів національної культури, борців за національне
визволення, трагедії Голодомору?
Сама ж рецензована праця автора
чинних популярних підручників з історії
для старшокласників стала своєрідним
підсумком двадцятип’ятиріччя національного підручникописання для української школи і відправним пунктом для
подальшого його вдосконалення. При
цьому мають бути якнайуважніше враховані нові теоретичні розробки, набутий
історичною наукою фактаж, методичні напрацювання вчителів-практиків та
психологів, кращий досвід творення підручників европейських країн. А головне –
підручник з історії має бути суголосний
запитам українського суспільства, відповідати його інтересам і потребам.
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4–16 жовтня 2016 р. у м. Києві в ході відзначення
Дня захисника України відбувся
ІІ Форум українських патріотичних справ «Ми – українці!»
Співорганізаторами Форуму виступили Міністерство освіти і науки України,
міжнародна благодійна установа «Центр
національного відродження», Науководослідний інститут україно
знавства, Інститут проблем виховання, Український
інститут національної пам’яті. Основним
завданням заходу стало обговорення
проблемних питань та перспектив національно-патріотичного виховання молоді
представниками освітянської галузі, методистами відділів національно-патріотичного виховання при управліннях освіти, громадськими активістами.
З вітальними словами до учасників Форуму звернулися заступник Міністра освіти і науки України Павло Хобзей, заступник Голови Адміністрації Президента України Ростислав
Павленко.
Голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович висвітлив
втрати українського народу у лекції на тему «Друга світова. Війна пам’ятей».
Актуалізував проблеми військово-патріотичного виховання під час свого виступу директор Науково-дослідного інституту українознавства к.і.н. Богдан Галайко.
Учасники Форуму розробили напрямки подальшого формування комплексної системи з
національно-патріотичного виховання, відзначили потребу змістового наповнення та оновлення технологій національно-патріотичного виховання, обговорили виховний потенціал
громадських організацій та об’єднань у національно-патріотичному вихованні дітей та молоді.
Олена ГАЗІЗОВА
к. і. н., старший науковий співробітник НДІУ

Всеукраїнська наукова конференція
«Ідейно-філософські та соціальні концепти
мобілізації українства середини XIX – XX ст.»
(до 170-річчя Кирило-Методіївського братства)
Пленарне засідання розпочалося виступом-привітанням директора НДІУ к.і.н. Богдана Галайка, який наголосив на важливому значенні, що його набувають сьогодні Кирило-Методіївське братство
та ідея державності в контексті подій у сучасній Україні.
Тематика конференції поєднала як ідейні засади українського
націєтворення, так і його європейський контекст. У виступах доповідачів зауважено значення суспільно-політичної думки учасників
Братства у всеслов’янському та європейському контекстах, його
аналогії з визвольними ідеями «Молодої Італії», «Молодої Європи».
Відзначено засновкову для європейського націєтворчого досвіду
тезу Й-Г. Гердера про творення націй саме завдяки їхній власній
культурі та мові.
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Інформація НДІУ
Особливу увагу під час наукового обговорення було зосереджено на створених братчиками документах – «Книгах буття українського народу», «Статуті» Братства, відозвах до
українського та інших народів та всій проблематиці дискусій, які вели братчики.
Окремою тематикою стало питання традиційного для української спільноти досвіду
братчиків, який починає свою історію від церковних товариств. Загалом відзначено, що ідеї
Кирило-Методіївського братства виховали наступні покоління української інтелігенції.
Робота конференції продовжилася у секціях за такими тематичними напрямками: «Ідейно-філософські засади та історичні корені Кирило-Методіївського братства», «Формування
модерного українства», «Культурологічний дискурс досліджень української спільноти».
Наталія ОСАДЧА
науковий співробітник НДІУ

КРОК НА ШЛЯХУ ПОДОЛАННЯ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ
2 грудня 2016 р. у Києві відбулася Всеукраїнська науковопрактична конференція «Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення». Її учасники обговорили у Кришталевій залі готелю «Київ» актуальні
проблеми українського суспільства, спричинені загарбанням
Російською Федерацією частини території України та здійсненням агресивної політики.
І. Лозовий, що ініціював організацію конференції, відкриваючи її, поставив присутнім низку питань, серед яких були
такі: «Чи є у російської агресії проти України 2014–2016 рр. історична підстава, чи агресія є несподіванкою?», «Чи була наша
[незалежної України] політика реалістичною?». Члени організаційного комітету конференції П. Гай-Нижник та О. Палій
(вони були модераторами) виклали своє бачення на причини,
наслідки російської агресії та шляхи її подолання. Четвертий організатор конференції О. Доній перебував у цей час у Польщі на зйомках.
Цікаві промови виголосили почесні гості та учасники конференції: д.і.н. С. Кульчицький,
д.ю.н. В. Василенко, письменник В. Шкляр, актор, письменник А. Мухарський, д.і.н. Ю. Телячий, к.і.н. Б. Галайко, письменник Р. Коваль, а також доброволець, тепер військовослужбовець 93-ї бригади ЗСУ, захисник Донецького аеропорту М. Тихонов. Кобзар Тарас Силенко
виконав «Думу про Конотопську битву».
Конференція працювала за трьома основними напрямами: 1. Історичні витоки та паралелі російської агресії проти України (історія російської окупації); 2. Російська Федерація як
держава-агресор та спонсор міжнародного тероризму: геополітичний вимір; 3. Російськоукраїнська війна: сучасні виклики та шляхи зміцнення системи національної безпеки України. Пряма трансляція роботи конференції здійснювалася через Інтернет.
Головні думки, висловлені на конференції її учасниками, оприлюднені у рецензованому
виданні «Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції» (упорядкував П. ГайНижник), виданому за кошти Благодійного фонду ім. Івана Григоровича Лозового.
Олег ЧИРКОВ
науковий співробітник НДІУ
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