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

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

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

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

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

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

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

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

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

Науководослідного інституту українознавства.

Редакція журналу
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ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ

УДК 355.355(355.018)(477)(045) «1918.02.18-1918.02.20»

DoI: 10.30840/2413-7065.3(68).2018.146866

ПЕРШИЙ ЕТАП ВСТУПУ НІМЕЦЬКИХ ТА АВСТРО-УГОРСЬКИХ 
ВІЙСЬК В УКРАЇНУ (18 – 20 ЛЮТОГО 1918 РОКУ)

Михайло СЛОБОДЯНЮК
orcid.org/0000-0002-2221-112X
науковий співробітник центру українських військових традицій 
і патріотичного виховання НДІУ

Анотація. Сучасна українська історіографія події вступу німецьких військ в Україну 
на запрошення уряду УНР та наступну окупацію України досі розглядає з точки зору пере-
важно внутрішніх соціально-політичних обставин, часто на основі досліджень радянського 
періоду, які не опиралися на достовірні джерела та були значно заідеологізовані. Останнім 
часом в Україні з’явилися нові праці, у яких автори починають використовувати нові ар-
хівні матеріали, які збереглися в німецьких архівах Мюнхена, Дрездена, Штутгарта (праці 
австрійських істориків В. Дорніка, П. Ліба, польського дослідника В. Менджецького). Однак не 
всі факти у них, які віднайдені, отримують правильне розуміння. Тому важливо для аналізу 
тих реальних подій, які відбувалися в Україні протягом 1918 року, дослідити операцію ні-
мецьких та австро-угорських військ саме як військову операцію, де точніше визначити склад 
німецьких та австро-угорських військ в Україні, особливості проведення операції з вигнання 
російських більшовиків з території УНР і хід наступної окупації України. У статті дослідже-
но лише перший етап проведення німецької операції в Україні від 18 до 20 лютого 1918 року, 
коли ще плани стосовно України німецького командування були не конкретизовані і не перед-
бачали її повної окупації (вся операція німецьких військ проти радянської Росії, розпочата 
з 18 лютого 1918 року не тільки в Україні, а й у Прибалтиці та Білорусі, мала кодову назву 
«Фаустшлаг», тобто удар кулаком). На початковому етапі німецьке командування задіяло 
в операції лише шість дивізій, які воно вважало достатніми силами для відновлення уряду 
Центральної Ради та організації допомоги Україні у боротьбі з більшовиками. Результатом 
першого етапу операції (18–20 лютого 1918 року) на українському напрямку стало розумін-
ня німецького командування, що якогось організованого спротиву в Україні німецькі війська 
не зустрінуть. Тому операція розгорталася в подальшому швидкими темпами на основних 
залізничних магістралях та вздовж магістральних шосе, що дало можливість після аналізу 
ситуації вже 20 лютого перейти до другого етапу, метою якого стало оволодіння Києвом та 
відновлення української влади в країні.

Ключові слова: німецькі війська; Україна; Перша світова війна; дивізія; бригада; операція.

GERMAN AND AUSTRO-HUNGARIAN ARMIES’ INVASION 
OF UKRAINE: PHASE ONE (FEbRUARy 18–20, 1918)

Mykhailo SLOBODIANIUK
research fellow at the Center of Ukrainian Military Traditions and Patriotic Education of RIUS

Annotation. Modern Ukrainian historiography tends to consider the march of Central Powers’ 
armies into Ukraine as a mere sideshow caused by internal political and social processes. This view 
was also influenced by the overideological and factually incorrect Soviet scholarly heritage. Recently, 

© Слободянюк М.
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Слободянюк М. Перший етап вступу німецьких...

valuable investigations have been published by the Austrian scholars V. Dornik and P. Lib, as well as 
the Polish scholar V. Medrzecki, with the use of new data from German archives of Munich, Dresden, 
and Stuttgart. However, some facts have been misinterpreted. At the same time, 1918 historical events 
cannot be correctly reconstructed without proper understanding of German and Austro-Hungarian 
military operations in Ukraine. Therefore, it is important to reconstruct the order of battle of German 
and Austro-Hungarian forces in Ukraine, to study operations aimed to expel Bolsheviks from the terri-
tory of Ukrainian People’s Republic and the progress of the following occupation of Ukraine. 

The objective of the article is to study the first phase of the Central Powers armies’ march into 
Ukraine (February 18–20, 1918). At that moment, plans of the German High Command were not 
specified, and total occupation of Ukraine was not considered yet. Advance in Ukraine was a part of 
the Faustschlag operation, commenced on February 18, 1918, and aimed to conquer Baltic region and 
Belarus. Initially, only 6 divisions were employed; they were considered sufficient to restore the power 
of Central Rada and to help Ukrainians fight Bolsheviks. Phase one lasted only for two days (February 
18–20, 1918). During those days it became apparent that German divisions would meet no organized 
or tough opposition. Therefore, offensive turned into hot pursuit along railways and principal roads. On 
February 20, 1918, German High Command started phase two of the operation, aimed at capturing 
Kyiv and restoration of power of the Ukrainian government.

Key words: German Army; Ukraine; World War I; division; brigade; operation.

Передумовою вступу німецьких 
військ на територію України стало під-
писання 9 лютого 1918 року у Брест-
Литовську Українською Центральною 
Радою (УЦР) мирного договору з Німеч-
чиною, Австро-Угорщиною, Туреччи-
ною та Болгарією про припинення стану 
війни між Україною та цими союзними 
державами. Однак німецьке керівни-
цтво чудово розуміло стан державної 
влади в країні на цей час. Генерал-майор 
Гофман (Hoffmann) згадував: «…Біль-
шовизм переможно розповсюджувався; 
Центральна Рада та тимчасовий україн-
ський уряд обернувся у втечу. Кюльман 
і граф Чернін вирішили триматися цього 
українського уряду, незважаючи на його 
тимчасові труднощі. «Тимчасовими» ці 
труднощі були остільки, оскільки ми 
повсякчас могли силою зброї підтрима-
ти і знову запровадити його в Україні. 
Тому вони відвели нових українських 
представників, яких привіз Троцький, 
мотивуючи це тим, що сам Троцький 
на початку січня признав українську 

делегацію як правомочних представни-
ків українського народу. Я дивувався 
молодим українцям. Вони, звичайно, 
знали, що, крім можливої допомоги з 
боку німців, у них нічого немає, що уряд 
їхній – одна фікція. Проте у переговорах 
з графом Черніним вони твердо стояли 
на своєму і у своїх вимогах ні на йоту не 
уступали. Мир з Україною був підписа-
ний. Це був тяжкий удар для Троцького, 
так як тепер стало очевидним, що і з ним 
переговори будуть так чи інакше доведе-
ні до кінця» [8, с. 184].

Тому для німців було з самого по-
чатку зрозуміло, що реалізувати умови 
підписаного мирного договору (в першу 
чергу постачання з України продоволь-
ства та сировини) можливо лише за умо-
ви введення своїх військ в Україну. Той 
же Гофман згадує: «Таким чином, якщо 
центральні держави бажали отримати 
хліб в результаті свого «хлібного» миру, 
вони мали самі дістати цей хліб. Про-
те після укладення миру й самі укра-
їнські уповноважені не приховували 
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безвихідного становища свого уряду 
і відкрито звернулися до Німеччини з 
проханням про підтримку. Для мене 
було ясно, що ми не зможемо ігнорува-
ти це прохання. Ми сказали А і повинні 
були тепер сказати Б; ми визнали закон-
ність українського уряду і заключили з 
ним мир; ми зобов’язані були, отже, по-
дбати, щоби мир, який ми проголосили, 
дійсно був встановлений, а тому в пер-
шу чергу повинні були підтримати уряд, 
який заключив з нами мир. Внаслідок 
цього наші війська вступили в Україну. 
Наступ, головним чином залізничними 
шляхами, швидко просувався вперед; 
проте ми у багатьох місцях зустрічали 
спротив. Більшовицькі банди, які насту-
пали для зайняття України, чинили нам 
спротив, але найбільш запеклі бої відбу-
валися з чехословацькими дивізіями, з 
якими ми вперше прийшли до спротиву. 
Однак опір був повсюди зламано, і на-
ступ проведений по всій Україні до сте-
пів Донської області» [8, с. 188–189]. Вже 
5 лютого 1918 року (тобто ще перед під-
писанням мирного договору) німецьке 
військове командування було готове до 
проведення такої акції. 

Але з початку 1918 року Німеччина 
ще не розглядала ситуації із введенням 
військ в Україну як класичну окупацію. 
Більше того, утворення ще одного но-
вого Східного фронту для німецького 
військово-політичного керівництва (у 
першу чергу для військового команду-
вання  – генерал-фельдмаршала Гінден-
бурга та генерала Людендорфа) було 
категорично неприйнятним. Подібний 
варіант вимагав достатньо великих сил, 
а їх у розпорядженні німецького ко-
мандування на Сході не було – всі най-
більш боєздатні дивізії на цей час вже 
були перекинуті на Західний фронт для 

проведення військової операції з оста-
точного розтрощення Антанти до того 
часу, як у бойові дії зможуть реально 
втрутитися Збройні сили США. Але все 
ж треба визнати, що за характером ні-
мецько-австрійська військова операція 
з уведення військ на територію Украї-
ни, хоча й на запрошення українського 
уряду, була таки класичною операцією з 
окупації країни. Так і зазначалося у всіх 
німецьких та австро-угорських дослі-
дженнях діяльності їх військ у роки Пер-
шої світової війни.

На початок кампанії 1918 року Ні-
меччина мала всього 244 піхотні дивізії 
та 4 кавалерійські дивізії, зведені у 69 
корпусів. Недостатня кількість людей 
та коней у Німеччині змусила всі дивізії 
розділити за якістю (без повідомлення їх 
про це) на три категорії: 1) придатні для 
ведення будь-яких операцій, у тому чис-
лі так звані «ударні» дивізії, яких було 56; 
2) придатні до обмежених районів дій; 3) 
придатні лише для позиційної війни [9, 
с. 498]. На Східному фронті німецьке ко-
мандування на початок операції із вве-
дення військ в Україну залишило лише 
другорядні дивізії, непридатні для ви-
користання у Франції та Бельгії. Вони 
комплектувалися солдатами старшого 
віку, які у мирний час та на початок ві-
йни до армії не призивалися. Німецька 
дивізія на початок 1918 року мала 9 ба-
тальйонів (три піхотних полки), від 54 
до 108 станкових кулеметів, 144 легких 
кулемети, 48–60 гармат, 36–72 міномети, 
1–2 саперних роти, один кавалерійський 
ескадрон та численні допоміжні підроз-
діли, які, проте, частково належали не 
до дивізій, а до ділянки фронту (групи 
армій, армії чи корпусу) і надавалися 
дивізіям на час бойових дій, не входячи 
до складу дивізій на постійній основі [9, 
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с.  620–621]. Але ці цифри стосувалися 
лише повноцінних ударних дивізій армії, 
тоді як дивізії неповноцінні (в основно-
му резервні та ляндверу; піхотні дивізії в 
Україні також складалися в основному з 
полків ляндверу, у яких служили резер-
вісти старшого віку), які брали участь в 
операціях в Україні, мали значно менші 
як чисельний склад, так і озброєння та 
спорядження.

Спираючись на документи німець-
ких істориків, австрійський історик 
В.  Дорнік зазначав: «На нараді у Берлі-
ні Чернін, фон Кюльман та Людендорф 
обговорювали питання майбутньої 
стратегії щодо більшовицької Росії: Лю-
дендорф виступав передусім за швидке 
укладення миру на Сході, щоб мати яко-
мога більше військ на Західному фронті. 
У разі, якщо Троцький зірве переговори, 
то ВАК (вище армійське командування) 
Німеччини нічого не заперечуватиме 
й скористається нагодою, щоб прийти 
на допомогу Фінляндії і Україні. А поки 
що з Україною потрібно укласти угоду, а 
тоді, «не загострюючи ситуації», домог-
тися, щоб «Троцький змінив думку». І 
лише якщо цього не вдасться досягти, то 
розглянути можливість розірвання пе-
реговорів і відновлення бойових дій на 
Східному фронті»  [6, с. 79]. Тому перші 
вказівки військам бути у готовності до 
вступу в Україну вони отримали 5 люто-
го 1918 року.

Незважаючи на виконання цього 
розпорядження і готовність військ вже 
5 лютого 1918 року, остаточне рішення 
про введення військ в Україну було при-
йняте лише 13 лютого 1918 року, під час 
Коронної Ради у Гамбурзі [2, с. 49]. Лю-
дендорф так згадував ці події: «Нарада у 
Гамбурзі відбулася 13 лютого. Вона мала 
вирішальне значення для розвитку подій 

на сході. У ній брали участь імперський 
канцлер, віце-канцлер, статс-секретар 
фон Кюльман, генерал-фельдмаршал, 
начальник морського штабу та я. Його 
величність був присутній лише тимчасо-
во. Верховне командування вже загодя 
відправило низку телеграм імперському 
канцлеру з проханням зробити заявку 
про припинення перемир’я. На даний 
момент російська армія не була бойовим 
фактором. Але Антанта лише чекала ви-
падку закріпити російський фронт, та й 
більшовицькі вожді були люди справи, 
які могли працювати агітацією, а якщо 
й залишити нам час, то змогли б і без 
Антанти пустити тут зброю у хід. Росій-
ський фронт щохвилини міг відродитися 
тим чи іншим способом. Румунія також 
ніколи б не заключила мир, якби Росія 
не підписала його першою. У такому ви-
падку наступ на заході ставав абсолютно 
безнадійним, а разом з ним ми упуска-
ли момент, коли з’являлась можливість 
переможно закінчити мирову війну, яку 
ми вели, маючи слабких союзників, про-
ти противника, який у багато разів нас 
перевищував. Україна нам була потрібна 
як допоміжна сила для боротьби з біль-
шовизмом, але передусім ми повинні 
були не видати її більшовикам. Звідти 
вже лунали крики про допомогу. Звідки 
Австро-Угорщина могла отримати хліб, 
так потрібний їй, за повідомленням від-
повідних влад? Німеччина не могла його 
їй поставити, хоча справа йшла до того. 
У самій Німеччині було недостатньо хлі-
ба, вже попередній рік вона прожила за 
рахунок раннього збору врожаю і тепер 
потребувала добавки. Румунія не поста-
чала вже тої кількості продовольства, на 
яке ми сподівалися. Якщо у нас і у на-
ших союзників врожай у цьому році ви-
явиться поганим, то види на майбутнє 
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повинні також бути дуже похмурими. 
Таке ж значення мав для нас і врожай у 
Румунії; у дійсності у 1918 році останню 
трафив повний неврожай. Німеччина не 
могла прогодуватися лише одним своїм 
хлібом і потребувала підвозу; підтвер-
дженням цьому є тяжка нужденність у 
зиму 1918/19 року. Без України голод був 
неминучий, навіть якщо б йому не спри-
яло руйнування державного устрою. 
При тому розповсюдженні, яке мав біль-
шовизм, укладений з нами Україною мир 
був дуже хитким. Через це представники 
четверного союзу при підписанні його 
виходили з міркувань, що якщо ми ба-
жаємо, щоби мир з Україною не пере-
творився на світовий фарс та ошукан-
ство, і бажаємо отримати звідти хліб, то 
ми маємо надати їй військову допомогу. 
Щоби перешкодити самим більшовикам 
створити новий східний фронт, ми по-
винні були нанести короткий, але силь-
ний удар розташованим там проти нас 
російським військам, який би дав мож-
ливість нам при цьому захопити вели-
ку кількість військового спорядження. 
Подальший розвиток операції на сході 
не передбачався на найближчий час. На 
Україні треба було придушити більшо-
визм та створити такі умови, щоби мати 
можливість отримувати з неї військові 
вигоди та вивозити хліб і сировину. Для 
цього ми повинні були сильно заглиби-
тися у країну; іншого виходу для нас не 
залишалося» [7, с. 500–501].

Побоюючись виникнення нового 
вогнища війни, звинувачення німець-
кого уряду в імперській експансії та 
ускладнення внутрішньополітичної си-
туації у Німеччині (через виступи опо-
зиції та зростання антивоєнних настроїв 
у суспільстві), німецьке військово-полі-
тичне керівництво інспірувало від уряду 

України подання прохання про введення 
військ для «боротьби з більшовизмом та 
відновлення державної влади і порядку 
у країні» [7, с. 500–501]. Цей момент для 
українських істориків не є новиною. Ще 
Д. Дорошенко наводив переконливі ар-
гументи на користь висновку, що «сама 
збройна інтервенція …була вже наперед 
вирішена в Берліні ще перед підписан-
ням мирового договору» [10, с. 333]. Але 
твердження того ж Д. Дорошенка про те, 
що текст відповідного документа – звер-
нення до урядів Німеччини та Австро-
Угорщини  – виробила безпосередньо 
німецька сторона, а український пред-
ставник М. Любинський швидко пого-
дився (був змушений) його підписати, є 
доволі спірним.

В українській історіографії розпо-
всюджена точка зору, що звернення до 
урядів Німеччини та Австро-Угорщи-
ни українська сторона подала 12 лютого 
1918 року [11, с. 135]. Але 12 лютого лише 
розглядалося це питання (щодо подан-
ня прохання) на засіданні уряду УНР. 
Цікаво, що М. Порш у виступі про ха-
рактер військової допомоги з боку Цен-
тральних держав вважав, що вона мала 
передбачати передачу у розпорядження 
УНР австрійських частин, укомплекто-
ваних українцями, та надання технічної 
допомоги українській армії у боротьбі з 
більшовизмом. З твердження польського 
дослідника В. Менджецького в принци-
пі можна зрозуміти, нібито йшлося не 
лише про Легіон УСС, а саме про армій-
ські частини з українським солдатським 
складом (у цей час значна кількість пі-
хотних та інших полків австро-угорської 
армії, укомплектованих українцями, дій-
сно знаходилася на різних ділянках Схід-
ного фронту, в Галичині та на Волині). 
Але М. Грушевський у своєму поясненні 
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стосовно приходу німецьких військ в 
Україну це питання уточнив: «Тоді укра-
їнське правительство й мусіло пригадати 
собі ті українські полки з полонених, що 
формувалися в Німеччині. Воно рахува-
ло, що обійдеться з своїм військом, з по-
міччу цих українських полків і галицьких 
січових стрільців, котрих хотіло дістати 
з Галичини…»  [20, с.  577]. Тож бачимо, 
що йшлося не про австрійські регуляр-
ні полки, укомплектовані українцями, а 
лише про полки, створені з полонених 
українців у Німеччині та Австро-Угор-
щині, з Легіоном УСС у додаток.

Кінцевим результатом стало офіційне 
звернення уряду України до Німеччини з 
проханням про військову допомогу, яке 
було передане 18 лютого 1918 року. Од-
ночасно (і це слід пам’ятати) уряд Укра-
їни погодився на зберігання у таємниці 
оригіналу угоди з Австро-Угорщиною 
про утворення окремого українського 
коронного краю на території Галичини 
у Берліні та на створення змішаної ко-
місії (за участю поляків) для визначення 
польсько-українського кордону у Холм-
ському краї. Фактично це означало іг-
норування та анулювання де-факто цих 
угод з боку австрійської дипломатії, яка 
дуже неохоче (і лише під тиском німців 
та через негайну потребу продовольства 
для конаючої імперії) їх підписала. 15 лю-
того 1918 року в уряді УНР підготували 
звернення до німецького народу та до 
народів Австро-Угорщини з проханням 
про військову допомогу у боротьбі з біль-
шовиками [19, с. 139–140].

Того ж дня, 15 лютого, німецькі вій-
ська отримали наказ на марш на терито-
рію України [2, с. 51] (тобто ще до отри-
мання офіційного запрошення з боку 
України). В українській історіографії ця 
операція висвітлювалася у загальних 

рисах, тому що вчених цікавили пере-
дусім внутрішні процеси в Україні, які 
передували початку операції, та вплив 
німецької окупації на політичне життя 
у країні. Але важливо також розгляну-
ти ці операції як суто військові акції, які 
проводилися німецьким командуванням 
відповідно до німецького військового 
мистецтва цього часу. Це дасть можли-
вість точніше визначити склад німець-
ких військ, які перебували в Україні, та 
під час дослідження процесів 1918 року 
точно знати, хто знаходився на місцях 
подій (нині у більшості праць викорис-
товуються абстрактні терміни: «німецькі 
війська», «австро-угорські війська» або 
просто «німці» та «австрійці»). 

Вивчення перебігу операції з уве-
дення німецьких та австрійських військ 
на територію України неможливе без 
використання військових архівів. Од-
нак архіви України не мають важливих 
документів про хід операції та про при-
йняття рішень німецьким командуван-
ням у цей час. Пов’язане це з тим, що 
німецьке командування змогло вивезти 
з території України основний докумен-
тальний фонд під час евакуації військ у 
кінці 1918 – на початку 1919 року. Тому 
вже при написанні перших історичних 
праць тоді ще радянськими військовими 
істориками вони вже скаржилися на брак 
джерел. Так, М. Какурін та Ю. Вацетіс у 
кінці 1920-х років зазначали: «Наша ра-
бота по исследованию событий, которые 
связаны с австро-германской оккупаци-
ей, затрудняется отсутствием достаточно 
исчерпывающих исследований, харак-
теризующих действия оккупационных 
войск. В австрийских и германских 
военных журналах появился лишь ряд 
отдельных статей, причем в этих ста-
тьях основное внимание уделялось 
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таким вопросам, как разлагающее вли-
яние большевистской пропаганды на 
оккупационные войска и борьба с этой 
пропагандой. Вышедшая в Германии ме-
муарная литература также очень скупо 
характеризовала действия и состояние 
австро-германских войск в этот период 
(Людендорф, Гофман и др.)»  [12, с.  61]. 
1936 року у Москві була видана праця 
«Крах германской оккупации на Украине 
(по документам оккупантов)», 1942 року 
з’явилися «Документы о разгроме гер-
манских оккупантов на Украине в 1918 
году», 1966 року  – дослідження Н. Су-
пруненка «Очерки истории гражданской 
войны и иностранной военной интер-
венции на Украине (1918–1920)» і дослі-
дження Інституту воєнної історії Мініс-
терства оборони СРСР «Крах первого 
нашествия империалистов на страну Со-
ветов» 1973 року. Але реальної докумен-
тальної бази ці дослідження, на жаль, 
не додали саме у питаннях діяльності та 
структури німецьких військ в Україні.

Цю лакуну певним чином заповнили 
декілька досліджень сучасного періоду. 
Насамперед це праця польського істори-
ка В. Менджецького «Німецька військо-
ва інтервенція на Україні у 1918 році», 
яка вийшла в Інституті історії Польської 
академії наук у 2000 році [2]. Досліджу-
ючи джерельну базу, автор спирався на 
вивчені ним німецькі архіви. На жаль, як 
зазначив науковець, найбільш важлива 
документальна частина – архів Групи Ар-
мій (Heeeresgruppe) «Лінзінген» – «Айх-
горн» – «Київ» – нині втрачена. Цей архів 
по закінченні Першої світової війни пе-
редали в архів німецьких штабів періоду 
Першої світової війни у Берліні, і разом з 
ним документи були знищені під час бо-
йових дій Другої світової війни [2, с. 9]. 
Однак у Федеральному військовому 

архіві Німеччини у Фрайбурзі (Bun-
desarchiv Militärarchiv Freiburg  – далі 
 B-MFreiburg) існують фонди начальника 
штабу німецького угруповання генерала 
Вільгельма Гренера (Wilhelm Groener) 
та адмірала Альберта Гопмана (Albert 
Hopman), які все ж дають уявлення про 
рішення, які приймало німецьке коман-
дування у цей час. Також лише частково 
збереглися архіви підпорядкованих Гру-
пі Армій «Київ» управлінь корпусів та 
бойових груп. Були втрачені архіви вій-
ськових частин, які походили з Пруссії та 
Саксонії, що зберігалися у Берліні (доку-
менти ХХІІ, XXVII та XXXXI резервних 
корпусів, з’єднань та частин, які входили 
до їх складу). Однак збереглися архіви 
інших з’єднань, які брали участь у поді-
ях в Україні і походили з інших частин 
Німеччини. Йдеться про документацію 
деяких частин XXVII резервного корпу-
су, яка знаходиться у Військовому архі-
ві Саксонського головного державного 
архіву у Дрездені (sächsisches Haupt-
staatsarchiv Kriegsarchiv (Potsdam) – далі 
sächsHstA). В ній містяться цінні матері-
али щодо політичної ситуації в Україні, 
які ілюструють функціонування німець-
ких служб безпеки та засади їх співпра-
ці зі структурами української держави, 
а також накази, які видавала Група Ар-
мій «Лінзінген» – «Айхгорн» – «Київ» [2, 
с. 9]. До інших частин, які брали участь 
у діяльності в Україні у 1918 році, від-
носяться війська з Вюртемберга та Ба-
варії. У Військовому архіві Головного 
державного архіву Баден-Вюртемберга 
у Штутгарті (Baden-Würtembergisches 
Hauptstaatsarchiv, Kriegsarchiv stuttgart – 
далі WürtHstA) зберігаються документи 
корпусу генерала Кнерзера (Knoerzera) 
та частин, які до нього входили, в пер-
шу чергу 7-ї Вюртемберзької дивізії 
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ляндверу. У Військовому архіві Бавар-
ського головного державного архіву у 
Мюнхені (Bayerisches Hauptstaatsarchiv, 
Abt. IV, Kriegsarchiv München  – далі 
BayHstA), у відділі IV, зберігаються доку-
менти Баварської кавалерійської дивізії 
та її частин, які як рухомі кавалерійські 
частини (разом з 1-ю та 2-ю кавалерій-
ськими дивізіями) відіграли дуже важ-
ливу роль у діях німецьких військ в 
Україні. Додаткову інформацію надають 
матеріали політичного характеру ні-
мецько-українських відносин у цей пе-
ріод з Федерального центрального ар-
хіву у Потсдамі та архіву Міністерства 
закордонних справ Німеччини у Бонні 
(Bundesarchiv-Zentralarchiv Potsdam  – 
далі B-ZPotsdam та Auswärtiges Amt  – 
далі AA) [2, с. 9–10].

У цілому робота в цих архівах дала 
можливість В. Менджецькому досить 
точно та об’єктивно розглянути процес 
вступу і наступних дій німецьких військ 
в Україні у 1918 році. Однак при розгля-
ді створення німецького угруповання в 
Україні, на жаль, через брак документів 
Групи Армій «Київ» автор користується 
переважно радянськими працями, які 
дуже неточно подають склад і дислока-
цію німецьких військ. І лише там, де він 
спирався на архівні матеріали (7-ї Вюр-
темберзької дивізії ляндверу, Баварської 
кавалерійської дивізії, 45-ї Саксонської 
дивізії ляндверу), дані, наведені В. Мен-
джецьким, є достатньо точними. 

2015 року була видана монографія 
австрійсько-німецького колективу іс-
ториків В. Дорніка, П. Ліба, Г. Лядин-
гера та авторів з України та Росії «Укра-
їна між самовизначенням та окупацією: 
1917–1922 роки»  [6]. У цій праці вони 
використали архіви з Мюнхена, Фрай-
бурга, Берліна-Ліхтерфельде, Штутгарта 

(Німеччина), Відня (Австрія), Парижа 
(Франція), Будапешта (Угорщина), Киє-
ва (Україна), Москви, Санкт-Петербурга 
(Російська Федерація), Берна (Швейца-
рія), Мериленда (США), Лондона (Вели-
кобританія) та Праги (Чехія). Ця профе-
сійно написана наукова праця багато в 
чому уточнює хід проведення військової 
операції з окупації України у 1918 році.

Тому для детального висвітлення по-
дій, пов’язаних з операцією німецьких 
військ з вигнання з України більшовиків 
та відновлення української влади, ми, 
не маючи поки що можливостей само-
стійного вивчення архівного матеріалу у 
згаданих німецьких архівах, будемо ви-
користовувати саме ці праці, а також іс-
торіографію (в першу чергу підготовлені 
після закінчення Першої світової війни 
історичні дослідження участі у ній Ав-
стрії [5] та Німеччини [4]).

Виконання поставлених завдань опе-
рації в Україні було покладене на Групу 
Армій генерала Олександра Лінзін гена 
(яка тримала фронт на початок 1918 
року в Україні на Волині). На жаль, у до-
слідженні В. Дорніка угруповання Лін-
зінгена названо «армійською групою». 
Однак це неточний переклад, тому що 
Лінзінген командував Heeresgruppe, тоб-
то Групою армій [19, с. 180]. А армійська 
група у німецькій військовій терміноло-
гії має назву Armeeabteilung [19, с. 30].

У працях радянських дослідників 
зазначалося, що австро-німецьке ко-
мандування для окупації України від-
разу призначило 29 піхотних та 3 кава-
лерійські дивізії, що складало не менше 
200–220 тис. бійців [12, с. 57]. Таку саму 
цифру повторює й радянське видання 
1973 року, але кількісний склад військ 
збільшений до 500 тис. чоловік, з яких 
на німецькі війська нібито припадало 
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350  тис. бійців  [13, с.  68], а колективна 
праця Інституту військової історії Мі-
ністерства оборони СРСР з дослідження 
громадянської війни, яка вийшла 1980 
року, взагалі не подає цифр кількісно-
го складу австрійських та німецьких 
військ  [14, с.  102–103]. Можливо, в цей 
час радянські військові історики вже 
розуміли, що ці цифри неточні. Україн-
ська ж праця історика лівих політичних 
поглядів В. Солдатенка повторює радян-
ську цифру кількості австро-німецьких 
військ (450–500 тис. чоловік) [15, с. 458]. 
Ці ж цифри (29 піших та 3 кінні дивізії, 
200–220 тис. вояків) повторені й у сучас-
ному українському виданні  [11, с.  135]. 
У праці «Історія українського війська. 
1917–1995» видання 1996 року цифри 
ще більші: 23 німецьких та 10 австро-
угорських дивізій загальною чисельніс-
тю 450 тис. чоловік [16, с. 87]. Ці цифри 
можна прийняти, але лише як у цілому 
загальні для всього періоду німецько-ав-
стрійської окупації України у 1918 році. 
При цьому кількість військ коливалася 
відповідно до періодів проведення опе-
рації, про що автори ніколи не згадують, 
що уточнюється у нинішній праці.

Насправді, як свідчать документи 
німецьких архівів, німецькі війська в 
Україні на початковому (першому) ета-
пі мали виконувати завдання виключно 
«поліцейської акції» з підтримки україн-
ської державної влади дуже обмежени-
ми силами. І лише в подальшому було 
вирішено розширити масштаби операції 
і для цього збільшити угруповання ні-
мецьких військ в Україні.

Також абсолютно хибною виявилася 
думка радянських та деяких сучасних ро-
сійських істориків про те, що відсутність 
такої кількості німецьких військ на Схо-
ді (в Україні, Білорусі та Прибалтиці) й 

привела до поразки німецького грандіоз-
ного наступу у Франції. Так, російський 
історик, який займається дослідженнями 
періоду Першої світової війни, М. Оськін 
пише: «Лише той факт, що німецькі й 
особливо австрійські солдати втомилися 
від війни, та півтора мільйона багнетів, 
які залишили для окупації Росії, вряту-
вали англо-італо-французів від поразки. 
Якщо у 1914 році німцям не вистачило 
у битві на Марні п’ятдесяти – ста тисяч 
багнетів, то тепер вони залишили на схо-
ді у п’ятнадцять разів більше, щоби ще 
раз пережити гіркоту поразки, яка стала 
на цей раз остаточною»  [17, с.  483]. Це 
не відповідає дійсності, тому що подібні 
твердження характерні для істориків, які 
досить слабо розбираються у питаннях 
військової справи. Всі дивізії, які реаль-
но можна було задіяти у цій операції, ні-
мецьке командування забрало зі Сходу 
вже у кінці 1917 – на початку 1918 року. 
До лютого 1918 року німецьке команду-
вання перекинуло зі Східного фронту на 
Західний 49 найбільш боєздатних диві-
зій [18, с. 24–25], залишивши на Східно-
му фронті лише ті з’єднання, які не могли 
брати участі у боях на Заході через свою 
повну непридатність до них. Німець-
кі ж війська, які залишалися на заході 
України, ще раз підкреслимо, складали-
ся з дуже обмежено боєздатних частин, 
і якщо б вони не посунулися в Україну, 
то утримування їх лягло б тяжкою но-
шею на німецьке командування на Сході. 
А з переходом до України вони ставали 
на забезпечення з місцевих, українських, 
ресурсів, що суттєво знижувало напру-
гу. Крім того, їхня присутність (разом зі 
впевненістю німецького командування 
в остаточній перемозі над Антантою на 
Заході) створювала чудові передумо-
ви для наступної фази геополітичного 
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домінування Німеччини на Сході за ра-
хунок появи між Німеччиною та Росією 
низки буферних держав, яких і підтриму-
вали ці дивізії. Крім того, ще у грудні 1917 
року, коли стало ясно, що Росія не здатна 
до проведення наступальних військових 
дій, практично всі солдати та унтер-офі-
цери віком до 35 років зі складу дивізій, 
призначених для вступу в Україну, були 
переведені на Захід, до ударних дивізій 
німецьких армій. А поповнення, яке над-
ходило у частини, розташовані на кордо-
нах та в Україні, складали навіть не сол-
дати ляндверу, а ще старіші контингенти 
ляндштурму (віком понад 45–50 років). 
Такі солдати були не здатні до ведення 
важких боїв на Заході проти потужних 
військ Франції, Великобританії та США.

Вся операція німецьких військ в 
Україні протягом 18 лютого  – початку 
травня 1918 року мала три основних ета-
пи. Розглянемо перший етап.

На першому етапі основним завдан-
ням німецьких сил стало досягнення 
лінії залізничних вузлів Рівне – Сарни – 
Лунінець. Це, по-перше, створювало 
основу для подальших операцій (опера-
ційну систему постачання військ всім 
необхідним). Також перші кроки давали 
командуванню розуміння, чого німець-
ким військам чекати в подальшому ході 
операції. Крім того, у цей час австрійські 
війська ще не були готові приєднатися до 
німецького угруповання в Україні. Тому 
склад початкового німецького угрупо-
вання не був сильним: генерал Лінзінген 
для виконання поставлених завдань спо-
чатку задіяв лише п’ять піхотних диві-
зій, одну кавалерійську дивізію та одну 
окрему кавалерійську бригаду. Це були:

– 215-та, 91-ша та 224-та піхотні ди-
візії (останню надали зі складу Армій-
ської групи Гронау (Gronau)); 

– на основі 7-ї Вюртемберзької ди-
візії ляндверу під командуванням ге-
нерал-лейтенанта Карла Альберта фон 
Кнерцера (Knoerzer) (знаходилася на 
фронті 4-ї австро-угорської армії в райо-
ні Ковеля) утворили тимчасовий корпус, 
який отримав його ім’я (Корпус генера-
ла Кнерцера), у складі 7-ї Вюртемберзь-
кої дивізії ляндверу, 45-ї Саксонської 
дивізії ляндверу та 4-ї Баварської ка-
валерійської бригади. Також до скла-
ду корпусу увійшла 2-га кавалерійська 
дивізія  [1; 4, с.  376]. В. Менджецький 
помилково пише про наявність у скла-
ді Корпусу Кнерцера окремої 7-ї Бавар-
ської окремої кавалерійської бригади [2, 
с. 52]. Насправді 7-ма бригада входила до 
складу 2-ї кавалерійської дивізії, а окре-
мою бригадою була саме 4-та Баварська 
кавалерійська бригада. 

Аналізуючи кількість німецьких 
дивізій, залучених для проведення 
операції, слід врахувати, що одна диві-
зія (224-та піхотна) діяла поза межами 
України (у Білорусі, хоча й на території, 
на яку у 1918 році мала претензії Цен-
тральна Рада як на українську, тобто 
заселену переважно українцями). Тому 
все угруповання в Україні (п’ять диві-
зій і одна окрема кавалерійська брига-
да) могло налічувати не більше ніж 70–
80 тис. чоловік, враховуючи при цьому, 
що це були другорядні, неповноцінні, 
з’єднання німецької армії. Характер-
ною особливістю стало використання 
в Україні кавалерії, яка на Західному 
фронті в умовах окопної війни остаточ-
но втратила своє значення. В Україні 
ці кавалерійські частини зіграли через 
свою рухомість значну роль, поповню-
ючи кінський склад за рахунок кінних 
заводів та трофеїв німецької армії в 
Україні. 
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Через незначні сили німецьке коман-
дування на першому етапі діяло дуже 
обережно. Жодної достовірної інфор-
мації про сили противника (головним 
чином більшовиків та деяких російських 
частин армії на фронті) та про обстанов-
ку в Україні німці не мали, а без цього ні-
мецьке командування ставити рішучі за-
вдання не могло. Перед початком вступу 
військ в Україну, 16 лютого 1918 року, 
генерал Кнерцер видав наказ по корпу-
су: «Добре ставитися до мешканців, які 
і так достатньо натерпілися і ще й досі 
терплять від більшовиків, цих убивць і 
злодіїв» [6, с. 213].

Операція німецьких військ почала-
ся 18 лютого 1918 року. В деяких працях 
українських дослідників датою початку 
німецької операції в Україні визначено 
19 лютого [11, с. 135]. Але насправді вве-
чері 18 лютого 1918 року розвідувальний 
ескадрон 25-ї кавалерійської бригади 2-ї 
кавалерійської дивізії увійшов у Луцьк 
та зайняв пошту і залізничний вокзал. У 
місті знаходилися понад тисяча озброє-
них російських солдатів, але вони пово-
дилися дуже спокійно [1; 2, с. 53].

Однак досягнути мети першого ета-
пу операції виявилося досить легко 
(і  цілком несподівано для німецького 
командування), через те що жодного 
суттєвого спротиву німецькі війська під 
час просування не зустріли. Найбільше 
німців здивували величезні скупчення 
російських солдатів, які абсолютно не 
звертали на них жодної уваги. Цікави-
ми для підтвердження цього є спогади 
офіцера 1-го полку уланів 4-ї Баварської 
кавалерійської бригади (на жаль, у праці 
В. Менджецького помилково цей полк – 
1-й уланський – віднесено до 1-ї Бавар-
ської кавалерійської бригади, тоді як у 
іншому місці своєї праці він дає склад 

Баварської кавалерійської дивізії, де 
видно, що 1-ша кавалерійська бригада 
складалася з 1-го та 2-го кірасирських 
полків (які діяли у цей час на іншій ді-
лянці фронту), а 1-й та 2-й уланські 
полки входили якраз до складу 4-ї кава-
лерійської бригади, яка і рухалася на Ма-
невичі [2, с. 238]), який писав, що одним 
із найбільш шокуючих вражень у Мане-
вичах був вигляд величезної кількості 
російських солдатів, «озброєних до зубів 
людей у мундирах, які не слухали жод-
них наказів, часом боролися між собою 
про контроль над вокзалом, магазинами 
та військовими складами, які знаходили-
ся біля залізничних станцій. Німецьким 
військам, які надходили, вони не стави-
ли жодного опору, але також не виража-
ли спеціальної покори» [3; 2, с. 52]. 

Загалом німецьке угруповання ру-
халося таким чином: 215-та піхотна ди-
візія – на Дубно; Корпус Кнерцера – на 
Луцьк та Рівне по шосе; 91-ша піхотна 
дивізія та 4-та Баварська кавалерійська 
бригада – на Маневичі – Сарни (частко-
во залізницею); 224-та піхотна дивізія – 
на Лунінець (також залізницею). Станом 
на 18 лютого німецькі війська ніде не зу-
стрічали спротиву.

18 лютого вночі німецькі війська за-
йняли Луцьк, 19 лютого 1918 року 25-та 
кавалерійська бригада зайняла Рівне (за 
даними радянської історіографії, Рів-
не було зайняте 20 лютого  [14, с.  105]), 
а 224-та піхотна дивізія оволоділа Лу-
нінцем. Одночасно один батальйон 45-ї 
Саксонської дивізії ляндверу пішим хо-
дом зайняв станцію Рожище, де захопив 
залізничний рухомий склад, і далі за-
лізничним транспортом досяг Рівного. 
Лише тут відбулася сутичка з загоном 
більшовиків, який готувався втікати на 
схід. Більшість більшовиків була взята у 
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полон. Тому Рівне було захоплено прак-
тично без спротиву [2, с. 53]. Як свідчать 
донесення німецьких командирів, у цей 
час найбільшим ворогом для німецьких 
військ став 15-градусний мороз, який 
дошкуляв військам у відкритому полі та 
на шляхах пересування. 

Німецький наступ викликав паніку в 
уряді більшовиків. Рада народних коміса-
рів більшовиків лише 21 лютого 1918 року 
видала розпорядження чинити спротив 
німецьким військам, що наступали, та 22 
лютого 1918 року створила Надзвичайну 
комісію Народного комісаріату оборони 
краю і революції з п’яти осіб [14, с. 2–3]. 
Свідченням паніки у середовищі більшо-
виків в Україні стало відправлення ними 
у Брест делегації від так званого Народ-
ного Секретаріату УНР (більшовицько-
го) для підписання з німцями мирного 
договору, який раніше вже підписали 
представники Центральної Ради. Однак 
німці ці пропозиції не прийняли, тому що 
вони означали б офіційне визнання біль-
шовицького уряду України. 

За радянськими даними, на цей 
час в Україні сили противника німець-
ких військ (а це були переважно загони 
більшовиків) складали на київському та 
одеському напрямках не більше ніж по 
3000 чоловік. Для організації боротьби з 
наступаючими німецькими військами в 
Україні були створені державний комі-
тет з надзвичайними повноваженнями «з 
оборони революції від західних імперіа-
лістів» під керівництвом М. Скрипника 
та оперативний штаб Південно-Західного 
фронту (начальник А. Павлов) [14, с. 113].

Таким чином, можна узагальнити: 20 
лютого 1918 року, через два дні після по-
чатку руху німецьких військ територією 
України, завдання першого етапу німець-
кої операції було досягнуто. Німецьке 

командування з подій, що відбувалися 
у цей час на фронті в Україні, зробили 
висновок: російська армія, яка три з по-
ловиною роки перебувала на оборонних 
позиціях вищезазначеної ділянки фрон-
ту, вже не є силою, яка може зашкодити 
просуванню німецьких військ терито-
рією України. Основним противником 
стали загони більшовиків, які були у цей 
час ще не організовані, через те бороти-
ся на рівних з німецькими військами не 
могли. Тому темпи операції на другому 
етапі (який тривав від 20 лютого до 5 бе-
резня 1918 року) значно збільшилися.
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Анотація. У статті проаналізовано роль зарубіжних українців в етнокультурних про-
цесах в Україні в кінці 80-х – на початку 90-х років ХХ ст. В період горбачовської перебудови, 
коли руйнувалися ідеологічні стереотипи, зростав інтерес громадськості до історії, сучас-
ного життя, надбань у сфері економіки, культури, освіти, науки, мистецтва, літератури 
української діаспори, взаємовпливів і взаємозв’язків їх з українцями материкової батьківщи-
ни. Почали активніше вивчатися й історичні аспекти цих зв’язків як такі, що проливають 
світло на генезу і характер процесів зазначеної взаємодії, знання про українську діаспору як 
національний, духовний, ментальний і культурно-мистецький феномен. Показано внесок 
української діаспори у становлення національної самосвідомості, національної пам’яті, кон-
солідації української нації, розвиток громадянського суспільства, мови, культури, освіти і 
доведено, що він є вагомим і сприяє становленню національної ідентичності та формуванню 
національної самосвідомості українців, поширенню української мови не тільки серед інтелі-
генції, але й широких верств населення, особливо в обласних центрах та містечках, допо-
магає позбутися відчуття власної меншовартості та визнати себе європейцями, гідними 
повноправного творчого життя в незалежній державі. 

Українська діаспора разом з письменниками, культурними, громадськими діячами ста-
ли на захист української мови й культури, що набуло значення захисту самого «права на 
життя» української нації в правових межах державно-політичної системи в СРСР. Всі їхні 
зусилля спрямовувалися на те, щоб домогтися справжнього суверенно-державного станови-
ща України через дійсну перебудову й демократизацію, отже – децентралізацію, забезпечити 
в ній державний статус і творчу перспективність української мови та перспективне май-
бутнє української нації.

Наводяться приклади діяльності створених представниками української діаспори орга-
нізацій, фондів, фірм щодо повернення в Україну культурних цінностей різних країн світу, 
розвитку національної освіти, науки, зокрема Києво-Могилянської академії, становлення де-
мократичних інститутів незалежної України, надання їй фінансово-матеріальної та гума-
нітарної допомоги.

Ключові слова: українська діаспора; етнокультурні процеси; перебудова; демократія; 
українська мова; культура; національна пам’ять.

THE ROLE OF THE WESTERN UKRAINIAN DIASPORA 
IN ETHNOCULTURAL PROCESSES IN UKRAINE 

(END OF THE 1980s – THE MIDDLE OF THE 1990s)

© Краснодемська І.
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Наприкінці 80-х років ХХ ст., в період 
горбачовської перебудови, представни-
ки української діаспори виразно відчули 
активізацію змін у СРСР, а з відновлен-
ням у 1991 р. незалежності України ста-
ли відігравати помітну роль у державо-
творчих процесах, що відбувалися в ній. 
В час, коли руйнуються ідеологічні сте-
реотипи, зростає інтерес громадськості 
до історії, сучасного життя, надбань у 
сфері економіки, культури, освіти, нау-
ки, мистецтва, літератури української 
діаспори, взаємовпливів і взаємозв’язків 

їх з українцями материкової батьківщи-
ни. Почали активніше вивчатися й істо-
ричні аспекти цих зв’язків, як такі, що 
проливають світло на генезу і характер 
процесів зазначеної взаємодії, знання 
про українську діаспору як національ-
ний, духовний, ментальний і культурно-
мистецький феномен.

Незаперечним є те, що українська 
діаспора, особливо західна, відігравала 
і продовжує відігравати важливу роль 
у житті українського народу, робить 
вагомий внесок у розвиток економіки, 

Iryna KRASNODEMSKA
Candidate of Historical Sciences, 
lead research fellow of the Historical Studies Department of RIUS

Annotation. The article analyzes the role of foreign Ukrainians in ethnocultural processes in 
Ukraine in the late 1980s – early 1990s. The period of Gorbachev’s restructuring, when ideological 
stereotypes were destroyed, observed the growing interest of the public in history, modern life, and 
achievements in the sphere of economy, culture, education, science, art, literature of the Ukrainian di-
aspora, its mutual influences and interconnections with the Ukrainians of the original homeland. The 
historical aspects of these relationships received a wider study and observance as such that shed light 
on the genesis and nature of the processes of this interaction, comprehension of the Ukrainian diaspora 
as a national, spiritual, mental, and cultural-artistic phenomenon. The article shows the contribution 
of the Ukrainian diaspora to the formation of national identity, national memory, the consolidation 
of the Ukrainian nation, the development of civil society, language, culture, and education; proves its 
importance and influence on the formation of national identity and the establishment of national con-
sciousness of the Ukrainians. It leads to the dissemination of the Ukrainian language not only among 
intellectuals but also among the general population, especially in regional centers and towns; helps to 
get rid of their own inferiority and to recognize themselves as Europeans, worthy of full creative lives 
in an independent state.

Ukrainian diaspora, together with writers, cultural, and public figures, began to defend Ukrainian 
language and culture, which became crucial for protecting the very “right for life” of the Ukrainian 
nation within the legal limits of the state-political system in the USSR. All their efforts were aimed 
at achieving the true sovereign state of Ukraine through real restructuring and democratization, and 
hence decentralization, ensuring the state status and creative prospects for the Ukrainian language, as 
well as the promising future for the Ukrainian nation.

The article provides the examples of activities of the Ukrainian diaspora organizations, founda-
tions and companies, created by the representatives of the Ukrainian diaspora to return to Ukraine cul-
tural values of different countries of the world; to develop national education and science, in particular 
Kyiv-Mohyla Academy; to establish democratic institutions of independent Ukraine; and to provide 
financial, material, and humanitarian assistance to it.

Key words: Ukrainian diaspora; ethnocultural processes; reorganization; democracy; Ukrainian 
language; culture; national memory.
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освіти, науки, культури, налагодження 
міжнародної співпраці. Про це було про-
мовисто стверджено на І (21–24 серпня 
1992  р.), ІІ (21–24 серпня 1997  р.) і ІІІ 
(18–20 серпня 2001  р.) всесвітніх фору-
мах українців, що відбулися в м. Києві. 

На характер зв’язків зарубіжних 
українців з рідною землею впливало чи-
мало об’єктивних і суб’єктивних чин-
ників, насамперед суспільно-політична 
ситуація в країнах поселення і в Україні, 
а також позиції різних поколінь україн-
ської діаспори. Нині одним із першочер-
гових завдань материкових українців є 
налагодження, розширення й зміцнення 
зв’язків з українською діаспорою. Зокре-
ма, це стосується використання інтелек-
туального, політичного та економічного 
потенціалу діаспори для встановлення 
дружніх і тісних стосунків України з дер-
жавами проживання зарубіжних україн-
ців, посилення ролі, яку відіграє Украї-
на у світовому співтоваристві. У цьому 
інтереси української держави й україн-
ської діаспори збігаються.

Актуальним і своєчасним є вивчен-
ня ролі зарубіжних українців у зміні 
напрямку етнокультурних процесів в 
Україні в кінці 80-х  – на початку 90-х 
років ХХ ст., їхнього впливу на процеси 
національної консолідації, збереження 
історичної пам’яті, розвиток громадян-
ського суспільства, української культу-
ри, мови, освіти і науки, що і є метою цієї 
статті.

Аналізуючи стан наукової розроб-
ки проблеми, необхідно зауважити, що 
упродовж останніх тридцяти років се-
ред учених, політиків, публіцистів, гро-
мадських діячів відбуваються дискусії 
щодо актуальності та важливості нала-
годження співпраці з діаспорою. Біль-
шість дискусій навколо цього питання 

зводяться до того, що в Україні хочуть, 
щоб діаспора більше працювала для 
нашої держави, а діаспора звинувачує 
Україну у відсутності підтримки та фор-
мальній спів праці. Незаперечним є те, 
що насправді у майже 20-мільйонної 
української діаспори є значні можли-
вості сприяти розбудові нашої держави, 
бути активним лобістом українських 
інтересів у світі. Діаспора є потужним 
засобом впливу на інші держави, однак 
тут важливу роль має відігравати і сама 
держава, ставши посередником у пере-
мовинах з численними організаціями 
українців за кордоном.

І хоча дослідження української діа-
спори як певної етносоціальної спіль-
ноти не мали системного характеру, її 
історичне вивчення як етнічної групи 
(меншини) після розпаду СРСР пред-
ставлено в працях як діаспорних, так 
і вітчизняних учених (М.  Мушинка, 
М.  Мрунчак, В.  Маркусь, Ю.  Макар, 
Р. Мизь та ін.). [12, с. 52]. 

У 1988  р. у США започаткований 
науковий проект щодо підготовки і ви-
дання багатотомної «Енциклопедії укра-
їнської діаспори» (ЕУД). Донедавна його 
виконували силами діаспори під керів-
ництвом професора політології Чиказь-
кого університету ім. Лойоли В. Маркуся 
(видано 4 томи).

Важливе значення має наукова роз-
відка «Ukraіne and Ukraіnіans throughout 
the World. A Demographic and sociological 
Guide to the Homeland and it’s Diaspora» 
(головний редактор Енн Ленчик Павлич-
ко. Торонто. 1994. 508 с.), в якій автор-
ський колектив розкриває зміст і значен-
ня діяльності української діаспори для 
культурного та економічного розвитку 
країн поселення. Головний акцент у пра-
ці зроблено на необхідності збереження 



24 №3 (68) 2018 Ukrainian Studies

ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ

самобутності представників української 
еміграції. 

На сучасному етапі феномен україн-
ської діаспори, її соціально-економічну 
діяльність, форми і засоби збереження та 
реалізації української етнічності в умо-
вах діаспори, особливості взаємозв’язків 
між Україною і діаспорою на різних іс-
торичних етапах розвитку досліджують 
С.  Вдовенко, І.  Винниченко, В.  Євтух, 
Ф.  Заставний, Т.  Коломієць, П.  Крав-
чук, С. Качараб, Ю.  Лагутов, Т.  Лупул, 
М. Пірен, А. Попок, П. Потічний, Н. Со-
вінська, В.  Трощинський, К.  Чернова, 
А. Шевченко, А. Шлепаков та інші [7–12; 
21; 22; 26–28]. 

Окремі аспекти порушеної про-
блеми розглядають О.  Антонюк  – роль 
закордонних українців у формуванні 
національної пам’яті в Україні, Д.  Го-
рєлов  – вплив організацій української 
діаспори на розвиток громадянсько-
го суспільства в Україні, О.  Таранен-
ко – на розвиток в ній мовної ситуації, 
Н.  Совінська  – на розвиток економіки 
та культури, Г.  Луцишин  – особливості 
впливу української діаспори на процес 
національної консолідації в незалежній 
Україні.

У 1990 р. Міжнародна асоціація укра-
їністів започаткувала видання наукового 
і культурно-освітнього журналу «Вісник 
Міжнародної асоціації україністів», в 
якому друкувалися ґрунтовні розвідки з 
історії української діаспори.

У 1991  р. Товариство зі зв’язків з 
українцями за межами України засну-
вало часопис «Золоті ворота», а спільно 
з Інститутом соціології НАН України 
та редакцією української діаспори при 
НТШ (США) заклало серію збірників 
«Українська діаспора». Цікаві різно-
планові дослідження про українців за 

кордоном друкує український тижневик 
«Вісті з України». 

В грудні 1993  р. побачив світ жур-
нал «Універсум», який з першого номе-
ра публікує різноманітні історичні, ре-
лігійні, економічні, мистецькі, наукові, 
політичні розвідки з життя й діяльності 
української діаспори в різних куточках 
світу. Надаючи трибуну представникам 
діаспори для висловлення вільної дум-
ки, яка покликана сприяти розв’язанню 
багатьох загальнолюдських проблем 
та свідчить, що українська культура є 
суб’єктом та об’єктом загальносвітового 
комунікаційного процесу, в якому роль 
українців не менша, ніж інших учасни-
ків комунікації [20, с. 103]. 

В часи перебудови і перші роки неза-
лежності України в журналі «Сучасність» 
(Мюнхен) опубліковано цілу низку статей 
діаспорних вчених, присвячених загаль-
носоюзним та суто українським проце-
сам суспільного трансформування кінця 
80-х – початку 90-х років ХХ ст. (В. Гриш-
ко, І. Коропецький, О. Круча, Р. Купчин-
ський, Р. Мороз, М. Прокоп, З. Соколюк). 
Науковці спробували окреслити першо-
чергові та найбільш проблемні завдання 
«української перебудови», пропонува-
ли шляхи їх розв’язання. На відміну від 
радянських, у діаспорних дослідників 
пріоритетними стояли проблеми укра-
їнського суспільно-політичного та куль-
турного життя. Більшість діаспорних 
вчених виступили на захист української 
мови, в першу чергу в освітній і куль-
турній сферах, та з критикою Статуту 
середньої загальноосвітньої школи. Крім 
того, на порядку денному стояли: захист 
української культури (О.  Круча, Р.  Мо-
роз, З. Соколюк [15; 18; 23]), легалізація 
історичної символіки (М.  Прокоп  [19]), 
потреба консолідації всіх національних 



25Українознавство №3 (68) 2018

Краснодемська І. Роль західної української діаспори...

сил перебудови (Р. Купчинський, М. Про-
коп  [16; 19]). Відтак Р.  Купчинський та 
З. Соколюк відзначали пасивну позицію 
Спілки письменників України в куль-
турному процесі, зокрема у вирішенні 
національних питань. І. Коропецький на 
шпальтах журналу висвітлив проблему 
децентралізації промисловості [14, с. 81], 
а З. Соколюк окреслив потребу так зва-
ної «політичної децентралізації», тобто 
«суверенізації як основи рівноправ’я 
народів», і розглядав перебудову не як 
реформи революційного характеру, а 
лише як передумови реформ, косметич-
ні перетворення, стверджуючи, що «на 
корінні зміни партія не піде»  [23, с. 45]. 
Пізніше І. Коропецький зауважував, що 
«реформа М.  Горбачова спрямована на 
ліквідацію брежнєвської централізації 
економіки»  [14, с.  80–81]. Якщо вітчиз-
няні дослідники розглядали тогочасні 
перетворення в СРСР і УРСР, зокрема в 
сукупності ініціатив влади, не виокрем-
люючи локальної специфіки, то діаспо-
ра, навпаки, аналізувала їх під кутом 
зору українських проблем. Її заслугою 
було наголошення на республіканській 
специфіці періоду горбачовських транс-
формацій. У працях діаспорних вчених 
економічна реформа та мовне питання 
аналізуються крізь призму національ-
них проблем, наслідком яких стала ви-
мога суверенізації та демократизації сус-
пільства. 

Наприкінці 80-х років ХХ ст. очевид-
ною стала неможливість збереження без 
суттєвих змін існуючих у СРСР поряд-
ків, що передбачало здійснення реформ 
у всіх сферах суспільного життя. Розпо-
чався процес оновлення – «перебудови», 
зумовлений багатьма чинниками у між-
народній, політичній, соціально-еконо-
мічній сферах. 

В Україні перебудовні процеси зага-
лом збігалися з загальносоюзними. Од-
нак вони мали і свої особливості: упо-
вільнений темп розвитку; порівняно 
низький рівень активності населення; 
тривале збереження при владі старої 
брежнєвської еліти; відсутність відвер-
того насилля як засобу розв’язання вну-
трішніх проблем; перетворення Чор-
нобильської трагедії з екологічного 
чинника суспільного життя на потуж-
ний політичний. 

Як зазначав О. Круча, «з наступлен-
ням в СРСР чергової ідеологічної відли-
ги – невідворотно оживають і си ли від-
родження нашої нації. Незважаючи на 
століття іноземного гноблення, пануван-
ня національних зрадників, винищення 
рідної мови, деформування національ-
ної пам’яті та вилучення з масового ко-
ристування її носіїв, – національний ор-
ганізм оживає. Оживає й духовність, що 
систематично витравлю ється з наших 
співвітчизників …» [15, с. 105].

Однією з перших вимог перебу-
довчого періоду було розв’язання на-
ціонального питання, а тому головною 
проблемою перебудови стала децентра-
лізація. На думку діаспорного дослідни-
ка В. Гришка, першим кроком на шляху 
демократизації тогочасної радянської 
політичної системи мала стати широка 
програма децентралізації як основного 
чинника перебудови [3, с. 81]. Проте на 
кінець 1987  р. не було ознак перебудо-
ви державно-централізованої «єдиної 
загальносоюзної» економіки, що озна-
чала б децентра лізацію її керівництва за 
національно-територіальним принци-
пом у сенсі «відновлення й поширення 
прав союзних національних республік» 
у галузі їхніх національно-економічних 
комплексів, – зауважував він [3, с. 84].
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Найважливішим елементом культу-
ри, який використовується в етнокуль-
турних та етносоціальних процесах, ви-
ступає мова. Для української нації, яка 
фактично перебувала в стані бездержав-
ності в складі СРСР, особливо важливе 
значення мав саме мовно-культурний 
чинник її окремішньої самобутності. 
Бо в умовах асиміляційного тиску ро-
сійського «старшого брата» саме мовно-
культурне самозбереження стало під-
ставою прагнення українців побудувати 
самостійну і незалежну національну дер-
жаву, яка б забезпечила повноцінне 
життя нації. Перспектива втрати мов-
но-культурного джерела свого самобут-
ньо-окремішнього розвитку, перед якою 
(перспективою) опинилася українська 
нація в СРСР, означала виникнення там 
для неї дійсно такої «межової ситуації», 
у якій питання стоїть прямо-таки про її 
«бути чи не бути» [3, с. 74].

В сталінський період українська 
мова в школах УРСР була ще формаль-
но обов’язковою. Натомість ідею фак-
тичної ліквідації «національних мов» 
як кінцеву мету комуністичного «інтер-
націоналізму» офіційно висунуто й прак-
тично застосовано в національній полі-
тиці КПРС у післясталінський період – у 
формі програмової теорії «злиття мов і 
націй» в СРСР, а відтак – у серії шкіль-
ного законодавства про обов’язковість 
вивчення в усіх школах «національних 
республік лише російської мови, як за-
гальнодержавної в СРСР мови міжнаціо-
нального спілкування та єднання». А 
при цьому звужувалося і обмежувалося 
вивчення «національних мов», які мож-
на було добровільно обирати або ігнору-
вати в шкільному навчанні [3, с. 73–74].

Зарубіжні українці, яких підтриму-
вали українські письменники та інші 

культурні діячі в УРСР, слушно зазнача-
ли про необхідність захисту української 
мови та офіційного надання їй держав-
ного статусу, а також доводили потріб-
ність спеціальних «державних заходів» 
щодо усунення дискримінаційних для 
неї статей «загальносоюзного» шкільно-
го закону, що обмежували її вивчення й 
навчання в школах УРСР. Вони вважали, 
що доки такої зміни не станеться, ніяке 
«гласне» обурення з приводу пошире-
ного русифікаторами погляду на укра-
їнську мову як на «неперспективну» не 
змінить того факту, що стан її в УРСР 
таки дійсно безперспективний [3, с. 87].

Гострій критиці діаспорними вчени-
ми піддавалася постанова ЦК КПУ від 
3 серпня 1987  р., у якій свідомо замов-
чували державний статус української 
мови та державні заходи щодо усунен-
ня дискримінаційних статей шкільно-
го закону. В ній взагалі знехтувані на-
ціонально-мовні проблеми, на які так 
чітко вказано у виступах і зверненнях 
вчителів, працівників освіти, культури, 
письменників на різних форумах. Нато-
мість у цій постанові вказувалося лише 
на потребу «посилення» й «поліпшення» 
праці щодо «патріотично-інтернаціо-
налістичного» виховання та плекання 
«російсько-української двомовності», на 
необхідність боротьби проти «буржуаз-
ного» (звичайно ж – українського, але не 
російського) націоналізму тощо. Плану-
валося, зокрема, поряд із забезпеченням 
усіх умов для глибокого вивчення росій-
ської мови як засобу міжнаціо нального 
спілкування здійснити ряд заходів для 
підвищення рівня викладання й вивчен-
ня української мови. Отже, російській 
мові в Україні треба «забезпечити всі 
умови для глибокого її вивчення», а для 
вивчення української мови начебто усі 
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умови уже й так забезпечені, а треба ще 
тільки «підвищити рівень її викладан-
ня», тобто поліпшити кваліфікацію вчи-
телів [3, с. 88].

Після цієї серпневої постанови ЦК 
КПУ у вересневій постанові Спілки 
письменників України, не вживаючи по-
няття «державний статус» і не згадуючи 
про зміну шкільного закону, фактично 
йшлося про практичну реалізацію того, 
що являє собою сам зміст держав ного 
становища української мови в Україні, 
її місце і роль у політичних, державних, 
громадських, економічних, освітніх, на-
укових, мистецьких, інформаційних та 
інших сферах життя республіки [3, с. 90].

Отже, в кінці 1980-х  – на початку 
1990-х років українська діаспора ра-
зом з письменниками, культурними, 
громадськими діячами стали на захист 
української мови й культури, що набуло 
значення захисту самого «права на жит-
тя» української нації в правових межах 
державно-політичної системи в СРСР. 
Всі їхні зусилля спрямовувалися на те, 
щоб домогтися справжнього суверенно-
державного становища України через 
реальні перебудову й демократизацію, 
отже  – децентралізацію, забезпечити в 
ній державний статус української мови 
та перспективне майбутнє української 
нації.

Через засоби масової інформації 
(як власне українські, так і перенесені 
в Україну з-за кордону), публікацію або 
завезення літератури авторів з діаспори, 
різноманітні спільні заходи української 
і діаспорної громадськості (всесвітні 
форуми українців, що стали проходити 
в Україні з 1992 p., політичні та наукові 
конференції, конгреси Міжнародної асо-
ціації україністів з 1990 р. та ін.), зустрічі 
представників діаспорної громадськості 

з керівниками України під час візитів 
останніх до США й Канади, у численних 
особистих контактах у самій Україні та в 
країнах поселення діаспори і взагалі як 
наслідок – глибше ознайомлення з її по-
літичним і культурним життям в Украї-
ні стали повніше усвідомлювати засади 
організації культурної, освітньої, мов-
ної діяльності зарубіжного українства, 
неминуче зіставляючи їх, звичайно, з 
основами забезпечення мовних прав 
етнічних українців на їхній історичній 
батьківщині. Зокрема, привертали увагу 
такі аспекти життя західної діаспори, як 
наявність у цих країнах досить числен-
ної україномовної періодики, книжкової 
продукції, шкіл з вивченням української 
мови (для порівняння: у східній укра-
їнській діаспорі в межах СРСР цього не 
було зовсім, а в самій Україні, напри-
клад, станом на 1990 р. в обласних цен-
трах Лівобережжя Чернігові, Харкові, 
Донецьку, Луганську, Дніпропетровську, 
Запоріжжі, Одесі шкіл з українською мо-
вою викладання лишилося вкрай мало 
або й не стало зовсім); піднесення укра-
їнознавчої науки, збереження й видання 
фольклорної, художньої, наукової спад-
щини; надання особистих пожертвувань 
на потреби культури, літератури, науки 
тощо; стремління до самоорганізації у 
складі різноманітних політичних, куль-
турних, наукових, спортивних, жіночих 
та інших об’єднань; публічне спілкуван-
ня українською мовою відомих успіш-
них, заможних людей; намагання впли-
нути на державну політику культурних 
діячів, освітян, науковців своєї та інших 
країн, на міжнародну громадську думку 
з обстоюванням інтересів України  [24, 
с. 66].

Вплив громадськості західної діаспо-
ри на соціальний статус української мови 
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почав поширюватися на межі 80–90-х 
років, у тому числі завдяки вже самому 
факту спілкування її представників цією 
мовою під час перебування в Україні. Це 
стало досить помітним явищем, що ви-
світлювалось, зокрема, по радіо, телеба-
ченню. Парадоксальність ситуації спіл-
кування, а відповідно й мовної ситуації 
в Україні в цілому, особливо відчувала-
ся тоді, коли представники материкової 
України, які супроводжували, приймали 
або обслуговували гостей з діаспори, 
розмовляли з ними або в їхній присут-
ності російською мовою і переходили на 
українську, лише ніби виявляючи певну 
поступку іноземцям, або й не намагали-
ся цього робити [24, с. 67]. 

Безпосереднім впливом зарубіжних 
українців на мовну політику в Україні є 
численні звернення міжнародних укра-
їнських організацій та їхніх з’їздів до 
державного керівництва України із за-
кликами забезпечити практичне втілен-
ня соціального функціонування україн-
ської мови в Україні як єдиної державної 
мови та протестами проти запроваджен-
ня другої державної або офіційної мови; 
листи організацій української діаспори 
та її представників, що їх публікували і 
українські ЗМІ, з протестами проти ви-
користання в дипломатичних представ-
ництвах України за кордоном не укра-
їнської як державної, а, за традицією, 
російської мови; протести проти спілку-
вання державного керівництва України 
на офіційному рівні російською мовою 
тощо [24, с. 67–68]. 

Представники національно актив-
них кіл західної діаспори завжди мали 
моральне право брати діяльну участь у 
духовному житті України й насамперед 
у розв’язанні її мовних проблем. І це ціл-
ком зрозуміло, оскільки, навіть не маючи 

власної етнічної державності, вони збе-
регли й плекали в своєму середовищі 
рідну мову, тоді як українці в Україні, на 
їхню думку, таку національну стійкість 
проявляли далеко не завжди [24, с. 88]. 

Виступаючи за розширення соціаль-
них позицій української мови як єдиної 
державної в країні, зарубіжні українці 
впливали на нормативні засади україн-
ської літературної мови в Україні через 
опубліковані наукові праці, посібники, 
словники, рекомендації мовознавців, 
філологів та друковані періодичні орга-
ни. Саме таким чином поширилися, зо-
крема, погляди І. Огієнка, Ю. Шевельова, 
П.  Одарченка, С.  Караванського та ін. 
Позиції діаспорних фахівців щодо на-
явних і бажаних норм української літе-
ратурної мови дещо відрізняються між 
собою як у змістовому плані, так і в плані 
радикальності та категоричності щодо 
критики одних і висування інших нор-
мативних засад української літературної 
мови. Основна лінія, що розділяє їх у по-
глядах на те, якою має бути «справжня» 
українська літературна мова, загалом 
збігається з їхньою належністю до сере-
довищ емігрантів із західноукраїнських 
земель та їхніх нащадків, вихованих на 
традиціях західноукраїнського варіанта 
української літературної мови й емігран-
тів з підрадянської України, вихованих 
на засадах української літературної мови 
на основі переважно південно-східних 
говорів. Так, коли двом найавторитет-
нішим українським мовознавцям з діа-
спори  – Ю.  Шевельову та О.  Горбачу  – 
у 1993  р. було запропоновано ввійти 
до  складу створюваної комісії з питань 
реформування українського правопису, 
Ю.  Шевельов погодився і брав участь у 
роботі комісії 1994–1996 pp., причому ви-
ступав, як видається, за поміркованість 
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у запровадженні змін до чинного пра-
вопису, а О.  Горбач, дізнавшись, що в 
основу обговорення буде покладено не 
український правопис 1928 р., а чинний 
в Україні український правопис 1960  р., 
відмовився. Емігранти з Наддніпрянщи-
ни наводять широкі списки полонізмів, 
яким, на їхню думку, не місце ні в мові ді-
аспори, ні взагалі в українській мові, тоді 
як «наддністрянці» вказують на велику 
кількість у материковій українській мові 
росіянізмів, причому до останніх нерідко 
зараховують і одиниці, просто спільні з 
російською мовою [24, с. 84–85].

Впливи мовної практики діаспори 
(як власне її особливостей, так і, як за-
значалося, мовних особливостей доби 
українізації та західноукраїнського ва-
ріанта української літературної мови, 
що запроваджуються через її посеред-
ництво) виявляються насамперед на 
лексичному рівні. Серед цих явищ виріз-
няються: а) ті, що зумовлені насамперед 
номінативними потребами  – відсутніс-
тю в «офіційній» українській літератур-
ній мові назв (узагалі або однослівних, 
а також з відповідною експресивністю) 
для позначення певних понять; б) ті, 
що зумовлені політичними та етикетно-
прагматичними настановами в нових 
обставинах життя українського суспіль-
ства і можуть бути спрямовані й на за-
міну вже наявних найменувань; в) ті, що 
викликані нормативно-стилістичними 
настановами і спрямовані на заміну вже 
наявних найменувань як таких, що ви-
кликають сумнів щодо їхньої норматив-
ності й узагалі «українськості» або про-
сто видаються менш виразними. Останні 
діаспоризми є найбільш поширеними 
і привертають особливу увагу україн-
ського суспільства як новий напрям у 
розвитку української літературної мови 

і взагалі як один з виявів новітньої 
«моди» в українській мові, породжуючи 
різне ставлення й оцінки [24, с. 69–70].

Перший Міжнародний конгрес укра-
їністів (1990  р.) виступив з пропозиці-
єю виробити нову редакцію правопису 
української мови, єдину для всіх, хто 
користується нею, в тому числі й поза 
межами України. У 1994–1996  рр. пра-
цювала Українська національна комісія 
з питань правопису при Кабінеті Міні-
стрів України, до складу якої входили й 
учені з діаспори, однак якогось цілісного 
варіанта нової редакції правопису з різ-
них причин так і не було запропоновано. 
Кілька ж інших правописних комісій, що 
працювали після цього в Україні, уже не 
вводили до свого складу представників 
діаспори. Зі свого боку одночасно з ді-
яльністю Української національної ко-
місії з питань правопису українські на-
укові інституції в США неодноразово 
виступали з заявами про те, що вони 
«не надто захоплені “остаточним схва-
ленням українського правопису”, що має 
незабаром відбутися в Києві», оскільки 
«шістдесят років можновладці русифі-
кували в Україні правопис, намагаючись 
його якнайбільше наблизити до росій-
ського» [24, с. 81].

Хоча в редакціях «Українського пра-
вопису» 1990–1993 рр. і 1999 р. реформу-
ванню і «осучасненню» підлягала чинна 
на той час редакція правопису, відповід-
но 1960 р. і 1990–1993 pp., а не редакція 
1928 р., а зміни в них полягали не тіль-
ки у відновленні тих чи тих принципів 
правопису 1928 р. (а отже, й правопису 
діаспори), їх значною мірою оцінювали 
саме з цього боку. І якщо одні критики 
не схвалювали орієнтації, на їхню дум-
ку, обох редакцій на «правопис діаспо-
ри», інші з прикрістю відзначали лише 
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часткове повернення принципів україн-
ського правопису 1928 р. і навіть прямий 
відхід від них [24, с. 81–82].

Верстви українського суспільства 
по-різному ставилися до впливу пред-
ставників західної діаспори на мовну 
ситуацію в незалежній Україні. Зокрема, 
вони підтримували курс діаспори на роз-
ширення реальних соціальних позицій 
української мови як єдиної державної 
мови в країні, а ставлення до нових тен-
денцій в структурно-стилістичній сфері 
української мови є значно складнішим і 
до того ж дуже диференційованим – від 
безумовного визнання до рішучого від-
хилення [24, с. 88–89].

Наприкінці 80-х  – на початку 90-х 
років українська інтелігенція, зокрема 
письменники, поети, митці, освітяни, на-
уковці, мали проаналізувати соціально-
економічні процеси і взаємовідносини 
та донести їх до українців. Лише альянс 
української культурної інтелігенції з 
партійним керівництвом при підтримці 
всього суспільства, який ґрунтується на 
розумінні спільних інтересів, може бути 
успішним в захисті української культу-
ри, насамперед мови, тобто в боротьбі з 
русифікацією [14, с. 84]. 

Актуальними є філософські роздуми 
Р.  Кассіяна, українського дослідника з 
Канади, які він висловив у статті «Реф-
лексії на тему мови». «Чи мова як інстру-
мент, яким володіє думка й яким корис-
тується в процесі свого творення, має 
вплив на зміст продукту цього продукту 
й напрям, який воно обере? Чи середо-
вище, фізичний і культурний ландшафт 
з формальною спадщиною минулого є 
ґрунтом, від якого залежить плідність, 
якість, обсяги й здобутки думки?» – за-
питує вчений. І відповідає: «Думаю, що 
відповіді на ці питання ствердні… Мова 

з її складністю й гнучкістю, із зосеред-
женим досвідом минулого, який крис-
талізується в її змісті, динамізм думки в 
шуканні життєвих розв’язок – це факто-
ри, які відіграють важливу роль у проце-
сі творення й розвитку духовності» [20, 
с. 109].

З метою «об’єднати … населення 
України в єдину українську цілісність… 
об’єднати всі соціальні й національні 
елементи українського народу в єдину 
націю… щільно поєднати місто з се-
лом…» [6, c. 821] у 1954 р. в Нью-Йорку 
було створено Об’єднання українських 
письменників «Слово», головою якого 
упродовж 1975–1992  рр.  був О.  Тарнав-
ський. Концептуально свою позицію він 
представив у статті, присвяченій поезії 
еміграції, де зазначав: «Українські поети 
вийшли на еміграцію… підтримати дух 
української людини у її справедливих 
змаганнях емансипуватися до повної 
свободи. Це ж вони, мов ті стародавні 
пророки, винесли із розбитого україн-
ського храму найбільшу тайну таєн, не-
мов український кивот, щоб зберегти 
його, щоб заховати його перед цілкови-
тим знищенням і повернути, коли цей 
храм буде відбудований» [25, c. 112].

До «Слова» належали такі визна-
чні літератори, як У. Самчук, О. Тарнав-
ський, Р.  Купчинський, Ю.  Лавріненко 
(Дивнич), І.  Багряний, Б.  Олександрів-
Грибінський, Я.  Рудницький, Ю.  Сте-
фаник, М.  Левицький, Г.  Боднарчук, 
Ю. Шевельов-Шерех, Д. Нитченко, О. Зу-
євський, Я.  Славутич, Д.  Гусар-Струк, 
С.  Фостун і багато інших прозаїків та 
поетів з діаспори, які до 1991  р. брали 
участь у захисті переслідуваних україн-
ських письменників через Пен-клуб та 
«Інтернаціональну амністію». У цьому 
напрямку плідно працювали А. Палій у 
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Канаді та О. Тарнавський у США. З по-
чатку 1990-х років, незважаючи на скрут-
ні економічні умови в Україні, твори 
письменників  – членів ОУП «Слово»  – 
перевидавалися окремими книжками 
чи друкувалися в журналах (наприклад, 
більшу частину журналу «Всесвіт» за 
листопад 1991 р. (№ 11) було присвяче-
но творам українських письменників 
Канади й США). Деякі з них перебува-
ли у Києві як викладачі й виступали на 
своїх літературних вечорах, на радіо, 
у телевізійних програмах. Дехто з них 
отримав нагороди, наприклад, Б. Рубчак 
і А. Палій – нагороду ім. Павла Тичини 
за поезію, Г. Кошелівець – премію «Бла-
говість», О. Зуєвський – ім. Г. Сковоро-
ди, Г. Качуровський – ім. М. Рильського, 
Д. Нитченко – ім. Лесі Українки.

Після проголошення незалежності 
України «Слово» почало активну спів-
працю зі Спілкою письменників Укра-
їни. Багатьох членів «Слова» прийнято 
до Спілки.

Українські інституції західної діаспо-
ри, підприємці, приватні громадяни на-
дають фінансову підтримку у виданні в 
Україні літератури українською мовою, у 
дослідженнях української мови. П. Яцик 
став ініціатором і меценатом Міжна-
родного конкурсу з української мови 
(з 2000 p.), що названий його ім’ям. Ство-
рена науковими колами української діа-
спори й перевидана в Україні фундамен-
тальна «Енциклопедія україно знавства» 
надала в розпорядження українського 
читача багату інформацію, зокрема з 
різних питань української мови та мово-
знавства.

Поряд з мовою одним із етно-
національних феноменів є національ-
на пам’ять, яка належить до найваж-
ливіших компонентів духовної сфери 

українського суспільства і дає змогу під-
тримувати безперервність еволюційно-
го розвитку українців як нації в діалек-
тичному співжитті з іншими етнічними 
компонентами суспільства, забезпечує 
спадкоємність історичного досвіду, пе-
редання спільних етнонаціональних цін-
ностей наступним поколінням. Західна 
українська діаспора завдяки легітимно 
створеним міжнародним організаціям 
(Українська всесвітня координаційна 
рада, Світовий конгрес українців (СКУ), 
Європейський конгрес українців (ЄКУ) 
та інші) бере активну участь у проце-
сі формування національної пам’яті в 
Україні в умовах її незалежності, спри-
яє розбудові в Україні громадянського 
суспільства, досліджує вплив на націо-
нальну пам’ять державотворчих тради-
цій, спадщину різних історичних форм 
державності в Україні, досягнення укра-
їнців, історію їхньої боротьби за неза-
лежність і соборність української держа-
ви [1, с. 107]. 

Зокрема, основними завданнями 
СКУ було проголошено такі: надавати 
допомогу українському народу в його бо-
ротьбі за волю і державну незалежність; 
боротися за здійснення прав українсько-
го народу згідно із Загальною деклара-
цією прав людини, координувати діяль-
ність членів СКУ; дбати про збереження 
української національної ідентичності, 
мови, культури, традицій [1, с. 107].

СКУ створив Комісію голодового ге-
ноциду 1932–1933 рр., яка досліджувала 
цю трагедію українського народу. Комі-
сія ініціювала початок роботи Міжна-
родної комісії з розслідування причин 
голодомору в Україні 1932–1933  рр. у 
складі відомих юристів із семи країн, яка 
після звіту про діяльність у травні 1992 р. 
припинила свою діяльність [1, с. 107]. 
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Вплив української діаспори на ста-
новлення національної пам’яті в Украї-
ні має такі ознаки: 1) вироблення нових 
підходів до співпраці між українськими 
організаціями в західній діаспорі (США, 
Канаді, Австралії, країнах Західної Єв-
ропи) та національно-демократичними 
силами в Україні, сучасних механізмів 
партнерства, зокрема і в культурно-
мистецькій сфері; 2) широке входжен-
ня діаспори в український політичний 
контекст з метою залучення її інтелекту-
ального, духовного й економічного по-
тенціалу у процеси державотворення [1, 
с. 104].

З відновленням незалежності Украї-
ни у 1991 р. національна пам’ять україн-
ського народу формувалася переважно 
на ідеологічній базі, збереженій і роз-
виненій у західній діаспорі, мета якої  – 
створити свою національну самостійну, 
незалежну державу. У процесі форму-
вання національної пам’яті українська 
діаспора виконувала такі функції: а) при-
вертала увагу громадськості як світової, 
так і української до історії України, ста-
новлення її державності, визначної ролі 
вихідців з України у цивілізаційних про-
цесах, їхнього внеску у світову духовну 
скарбницю; б) брала участь у виконан-
ні програм фундаментальних і науко-
во-практичних досліджень із проблем 
національної пам’яті, її впливу на фор-
мування громадянського суспільства, 
української нації; в) здійснювала наукові 
дослідження державотворчих традицій 
українського народу, його боротьби за 
свободу і соборність України; в) осмис-
лювала трагічні події в історії етнічних 
спільнот України, брала участь у заходах 
з увічнення пам’яті їх жертв; г) підтри-
мувала, розвивала і зміцнювала духовну 
культуру свого народу, культивувала 

національні традиції і звичаї, культурні 
зв’язки зі своєю історичною батьківщи-
ною [1, с. 105]. 

Особливу роль закордонні українці 
відіграли у збереженні пам’яті про тра-
гічні події у вітчизняній історії, які сво-
го часу не набули об’єктивного висвіт-
лення в радянській науці та літературі, 
зокрема про численні фіктивні судові 
процеси (наприклад, суд над Спілкою 
визволення України). Вони призвели до 
масового винищення людей, передусім 
її творчої інтелігенції; політики лінгво-
циду, денаціоналізації українського на-
роду, його цілеспрямованої русифікації 
на політично-державному рівні; депор-
тацій населення в Сибір і на Далекий 
Схід, голодоморів в Україні. Українська 
діаспора зберігала пам’ять про велику 
національну трагедію України  – Голо-
домор 1932–1933 рр., під час якого були 
знищені мільйони громадян України. 
Утім ця трагедія не обмежувалася Укра-
їною  – гинули українські селяни, які 
переселилися на Північний Кавказ, По-
волжя, Зауралля, у Північний Казахстан, 
а також на прикордонні з Росією тери-
торії (найбільші втрати від голоду були 
серед сільського населення українського 
походження на Кубані й у Ставрополі). 
Завдяки представникам української діа-
спори світова громадськість знала про 
трагедію голоду в Україні, яка деталь-
но висвітлювалася в періодиці західних 
країн [1, с. 106].

Представники українського зару-
біжжя доклали максимум зусиль, знань 
і праці для створення організацій, фон-
дів, фірм, які надавали фінансово-ма-
теріальну та гуманітарну допомогу для 
розвитку Української незалежної дер-
жави. На особливу увагу заслуговують: 
фонд «Допомагаймо Україні» (лише 
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протягом 1992  – 1993  рр. на допомогу 
жертвам Чорнобиля витрачено понад 
1  млн.  дол.), Суспільна служба україн-
ців Канади (тільки одна акція канад-
ських добродійників з придбання ліків 
для чорнобильських інвалідів склала 
500  млн.  крб.), Товариство об’єднаних 
українських канадців (щорічно допо-
магають забезпечити Інститут експе-
риментальної патології, онкології та 
радіобіології НАН України необхідни-
ми реактивами), Українська Держав-
ницька Організація Канади (загальна 
вартість наданої благодійної допомоги 
сягає 15  млн.  дол.), Світова фундація 
українських лікарських товариств (лише 
протягом 1995 – 1997 рр. надала україн-
ським медичним та культурно-освітнім 
установам гуманітарну допомогу вар-
тістю понад 400 тис. дол.), Канадський 
медичний проект «Освіта» (щорічно 60 
канадських лікарів навчають і консуль-
тують українських колег, а 20 лікарів з 
України проходять чотиримісячне ста-
жування в канадських медичних уста-
новах. У лікарні № 1 м. Києва постійно 
працює два канадських лабораторних 
технологи. Також у Києві створено роз-
ширений медичний довідковий центр, 
яким користуються всі бажаючі лікарі і 
студенти). Українсько-канадський бла-
годійний фонд «Приятелі дітей» своєю 
діяльністю охоплює різні сторони життя 
дітей-сиріт та працівників дитячих си-
рітських закладів, реалізуючи такі про-
екти: «Гуманітарна допомога», «Літній 
табір», «Асоціації працівників закладів 
для соціально незахищених дітей», «До-
помога дітям  – сиротам, інвалідам», 
«Вступник» та «Стипендіат». Українська 
спортова централя Америки та Канади 
з 1991  р. спрямувала свою діяльність 
на відродження спорту в Україні та 

надання фінансової підтримки олімпій-
ським збірним України (лише протягом 
1991 – 1996 рр. надано допомогу на суму 
758 млн. 753 тис. 64 дол.). Основним на-
прямом діяльності канадської фірми 
«Міст» із Торонто є інвестиції в україн-
ську економіку, створення спільних під-
приємств і виробництв, експорт та ім-
порт товарів тощо [5, с. 13]. 

Громадські організації, педагогічні 
колективи, окремі українські патріоти з 
Європи, США, Канади, Австралії та ін-
ших країн активно долучаються до роз-
витку шкільництва історичної батьків-
щини. Багато уваги цьому приділяють 
Світова координаційна виховно-освіт-
ня рада, крайові Шкільні Ради  – члени 
Світового конгресу українців. Зокрема, 
вони проводять круглі столи, присвяче-
ні допомозі вчительству України, орга-
нізовують та фінансують щорічні літні 
учительські курси та семінари, курси 
українознавства, стажування за кордо-
ном. Важливим напрямком допомоги 
західної діаспори освітянам і школярам 
України є передача недоступної для них 
упродовж довгого часу літератури та до-
помога комп’ютерами [2, с. 36]. 

Між західною діаспорою й Україною 
налагоджено системний обмін студен-
тами та викладачами, а також науковою 
літературою й інформацією. Це спри-
яє взаємному розвитку та підвищенню 
професійного рівня, а головне  – консо-
лідації етнічних українців, презентації 
держави на міжнародному рівні та ви-
знанню її на світовому освітньому ринку 
як повноцінного партнера [2, с. 37]. 

24 серпня 1992  р., після 175-річної 
перерви, офіційно була відновлена Киє-
во-Могилянська академія (КМА). Гово-
рячи про внесок української діаспори в її 
розвиток, відзначимо декілька аспектів. 
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По-перше, надання різного типу грантів 
для ознайомлення з укладом суспіль-
ного життя в інших країнах, що сприяє 
вихованню нового громадянина неза-
лежної європейської держави, побудові 
громадянського суспільства в Україні. 
По-друге, надання фінансової допомоги 
через різноманітні фонди. Так, велику 
роль у подоланні фінансової скрути уні-
верситету відіграє Міжнародний фонд 
відродження КМА, який лише за перші 
три роки існування академії підтримав 
105 подань на загальну суму 1120897 до-
ларів [4, с. 396–397]. 

Фінансову допомогу було надано 
родинами Детус, Мігайчуків, Дудяків, 
а також П. Заневчиком, І. Качайномна 
(США) на облаштування окремих ауди-
торій КМА [4, с. 398]. 

Зарубіжними українцями запрова-
джено також надання іменних стипендій 
студентам академії, що дає можливість 
підтримувати обдаровану талановиту 
молодь [4, с. 398].

Цінними також є книжкові колекції, 
подаровані КМА науковцями, письмен-
никами, різними інституціями з-за кор-
дону. Найбільші колекції тут презенту-
вали Ю. Паславський (США), Я. Головач, 
М. Марунчак, Р. Струць (Канада), В. Ста-
рицький (Німеччина), Балтиморський 
університет (США), Товариство укра-
їнської мови в США, УВАН у Канаді, 
Українська православна церква в Канаді, 
Британська Рада та інші організації  [4, 
с. 398].

Вагомий внесок у становлення КМА 
робили і роблять діаспорні вчені і педа-
гоги, які читають лекції для українських 
студентів. Як стверджує її президент 
В.  Брюховецький, «участь закордонних 
професорів у навчальному процесі дуже 
важлива, тому що вони дають студентам 

знання з перспективи світового досвіду, 
навчаючись за наймодернішими освіт-
німи технологіями. Зрештою, вони на-
вчають не тільки наших студентів, їхній 
досвід безцінний і для професорів та 
адміністраторів. Ми намагаємося пере-
йняти все найкраще, що є в закордон-
них університетах і пристосовуємо це до 
наших умов… Без допомоги українців з 
діаспори ми б не досягли успіхів. Тому 
я завжди підкреслюю, що це наші успі-
хи» [4, с. 400].

Роль КМА в творенні нового суспіль-
ства, у вихованні майбутньої української 
еліти, яка буде відстоювати інтереси 
української нації, є ключовою для під-
тримки незалежності України. Своєю 
фінансовою допомогою українська діа-
спора сприяє розвиткові громадянсько-
го суспільства в Україні. Як зауважує 
І.  Вислоцький, президент Києво-Моги-
лянської фундації Америки, «захист ре-
форм через освіту – інвестиція в процес 
стабілізації України» [4, с. 400].

Ще одним напрямком діяльності 
української діаспори є допомога кни-
гами та періодикою. Завдяки цим зу-
силлям великою мірою поповнилися 
бібліотечні фонди столичних, обласних, 
районних та сільських бібліотек. Так, за 
період 1993–1998 рр. В Україну за спри-
яння діаспори передано 106476 одиниць 
наукових цінностей (7174 праці – з Євро-
пи). Українська діаспора Канади та Пів-
денної Америки передала значну кіль-
кість раритетних видань та рідкісних 
примірників періодики, а також творів 
письменників-емігрантів. Це створює 
сприятливі умови для формування сві-
тогляду молоді зокрема та українського 
суспільства загалом [5, с. 14–15]. 

Щороку завдяки діаспорі збагачу-
ються фонди художніх, історичних, 
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краєзнавчих музеїв, бібліотек, картин-
них галерей, заповідників Львова, Хар-
кова, Одеси, Дніпропетровська, Терно-
поля, Канева, Державного історичного 
заповідника «Києво-Печерська лавра», 
Національної бібліотеки ім.  В.  Вернад-
ського та інших закладів. Зокрема, нала-
годжена тісна співпраця між діаспорою і 
Центральним державним архівом музею 
літератури та мистецтва (ЦДАМЛМ), 
який отримав твори Володимира Вин-
ниченка, Емми Андієвської, Олега Оль-
жича та інших українських авторів  [2, 
с. 37]. 

Наприкінці 1992 р. уряд України при-
йняв рішення про утворення спеціалізо-
ваного державного органу – Національ-
ної комісії, що обстоюватиме державну 
політику в галузі культурних цінностей 
та вживатиме заходи для повернення 
на історичну батьківщину культурних 
надбань і їх належного збереження. 
Основним аспектом у її діяльності стала 
робота з творчою українською діаспо-
рою [22, с. 7]. 

Культурні цінності, що надійшли в 
Україну за період діяльності Національ-
ної комісії, можна умовно поділити на 
кілька груп: рукописи та архівні доку-
менти; твори мистецтва (картини, скуль-
птури й ікони) і друкована література; 
археологічні й нумізматичні колекції; 
речі музейного характеру. Так, з Австрії 
отримано кілька творів українських 
митців, серед яких крісло-трон, викона-
не буковинськими різьбарами братами 
Гриджуками і подароване австрійському 
цісарю Францу-Йосифу, а також мис-
тецькі роботи художника О. Швайквича. 
Із Франції повернутий архів письмен-
ника В.  Некрасова, художню спадщину 
І.  Винник-Нижник, Ю.  Кульчицького, 
С.  Левицької, М.  Кричевського тощо. З 

Румунії надіслала спогади про батька  – 
полковника Армії УНР Гната Порохів-
ського  – Ольга Порохівська. З Чехії в 
Україні повернута спадщина вченого, 
педагога, громадського і культурного ді-
яча О. Сірополка [21, с. 436–437].

З Німеччини, США, Франції, Чехії, 
Великобританії, Швейцарії повернуті 
твори поетів, письменників І. Багряного, 
В. Барки, Д. Гуменної, О. Олеся, О. Оль-
жича, У. Самчука, Б. Лепкого; художни-
ків Е.  Андієвської, М.  Андрієнко-Не-
читайла, М.  Бутовича, П.  Капшученка, 
І.  Лошака, Г.  Мазуренко, Л.  Морозової, 
М.  Радиша, І.  Твердохліб, Д.  Шолдри, 
В.  Даувальдер; хореографа і діяча кіно-
мистецтва В. Авраменка, балетмейстера 
С.  Лифаря; архітектора В.  Січинського, 
етнографа Ю.  Шумовського  [21, с.  437]. 
В Україні в межах Державної програ-
ми «Повернуті імена» Національна ко-
місія разом з відповідними установа-
ми організувала виставки-презентації, 
нау ково-практичні конференції, вида-
ла монографії, збірники статей і доку-
ментів, присвячені українським діячам 
культури і науки, спадщина яких повер-
тається в Україну (Г.  Мазуренко, І.  Ба-
гряного, Л.  Морозової, П.  Капшученка, 
М.  Кричевського, М.  Бутовича, М.  Ра-
диша, В. Авраменка, В. Барки, І. Твердо-
хліб, С. Сірополка, Б. Лепкого та ін.) [21, 
с. 439].

За сприяння Головного архівного 
управління при Кабінеті Міністрів Укра-
їни в нашу державу було повернуто ве-
личезний архів Державного центру УНР, 
який свого часу уряд УНР передав до 
Національного архіву Канади на депо-
зитне зберігання [21, с. 438].

Повернення на історичну батьків-
щину політичного архіву української 
еміграції  – велика історико-культурна 
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подія, що стала можливою завдяки про-
голошенню України незалежною держа-
вою і припиненню у результаті цього по-
вноважень уряду УНР у вигнанні.

Зарубіжні вчені також беруть ак-
тивну участь у становленні та розвитку 
демократичних інститутів незалежної 
України, ринковій трансформації еконо-
міки, діляться досвідом зі своїми коле-
гами в культурній, науковій та освітній 
сферах. Вагомий внесок у розвиток осві-
ти, науки і культури України зробили на-
укові установи та інституції діаспори, се-
ред яких Наукове товариство ім. Тараса 
Шевченка (НТШ), Українське історичне 
товариство (УІТ), Міжнародна асоціа-
ція україністів (МАУ), Світовий конгрес 
українців (СКУ), Світова наукова рада 
(СНР), Українська вільна академія наук 
(УВАН), Канадське товариство україн-
ських робітничих досліджень (КТУРД) 
та ін. [5, с. 15]. 

Однією з визначних подій на шляху 
до єднання і консолідації всіх національ-
них сил став проведений під егідою Ака-
демії наук УРСР у 1990 р. Перший кон-
грес Міжнародної асоціації україністів. 
Конгрес зібрав близько двохсот учених 
із 23 країн світу. На засіданнях обгово-
рювалося широке коло тем, пов’язаних 
з історією України, її наукою, духовною 
і матеріальною культурою, гострими 
проблемами сьогодення, перспективами 
розвитку сучасного українознавства.

21–24 серпня 1992 р. в Києві відбувся 
І Всесвітній форум українців, на якому 
було створено координаційний орган 
світового українства  – Українську все-
світню координаційну раду (УВКР), го-
ловою якої обрали відомого громадсько-
го діяча І. Драча, а до її складу увійшло 
понад 11 представників від західної і 
східної діаспор. Рада стала ініціатором 

низки загальнокультурних заходів. Ви-
їзні засідання УВКР у Чигирині (1993), 
Батурині (1994) розпочали громадсько-
державний рух з відродження давніх 
українських столиць. На державному 
рівні відзначено 350-річчя від дня на-
родження гетьмана І. Мазепи, 400-річчя 
від дня народження Б.  Хмельницького, 
навесні 1995  р. на Харківщині відбуло-
ся свято «Слобожанський Великдень» 
тощо.

Отже, роль української діаспори в 
етно культурних процесах в Україні в 
кінці 1980-х  – 1990-х роках є вагомою. 
Насамперед це стосується її діяльнос-
ті у розбудові мовної освіти в Україні, 
розширенні соціального статусу укра-
їнської мови та її утвердженні як єдиної 
державної мови, руйнуванні стереотипів 
про українців, критиці комуністичної 
ідеології. 

Завдяки виступам у ЗМІ, розвідкам 
у часописах («Новий шлях», «Розбудова 
нації», «Самостійна Україна», «Табір», 
«Український скиталець» тощо) підви-
щувався інтелектуальний рівень наших 
громадян. За роки незалежності в Укра-
їну повернуто сотні тисяч раритетних 
видань, особистих архівів, творів мис-
тецтва видатних діячів нашого народу, 
надіслано рідкісні примірники періоди-
ки. Так, за період з 1993  р. по 1998  р. в 
Україну за сприяння діаспори переда-
но 106476 одиниць наукових цінностей 
(7174 праці  – з Європи). Це дає змогу 
заповнити «білі плями» української іс-
торії, літератури, культури, мистецтва 
тощо, сприяє збереженню історичної 
пам’яті, становленню національної іден-
тичності та формуванню національної 
самосвідомості українців, допомагає по-
збутися відчуття власної меншовартості 
та визнати себе європейцями, гідними 



37Українознавство №3 (68) 2018

Краснодемська І. Роль західної української діаспори...

повноправного творчого життя в неза-
лежній державі. 

Українська діаспора взяла активну 
участь у створенні цілої низки громад-
сько-політичних, освітніх, культурних, 
мистецьких, молодіжних, спортивних 
організацій і об’єднань, зокрема у віднов-
ленні «Пласту», метою яких є розвиток 
демократичних інститутів незалежної 
України, ринкова трансформація еконо-
міки, обмін досвідом зі своїми колегами 
у культурній, науковій та освітній сфе-
рах, національно-патріотичне вихован-
ня та самовиховання української молоді. 

Наслідком встановлення більш тіс-
них зв’язків з українською діаспорою 
стало пізнання культури, створеної нею, 
опанування і впровадження кращих 
надбань українців за кордоном в мате-
рикову систему національної культури. 

Співпраця з діаспорою сприяє духо-
вній консолідації українців усього світу 
в інтересах відродження, збереження й 
примноження національно-культурних 
традицій власного народу. 
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40 №3 (68) 2018 Ukrainian Studies

ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ
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abstract of thesis for Candidate of sciences 
degree in History, specialty 07.00.01  – History 
of Ukraine], Kyiv, 18 p.

27. sHLePAKoV, A., BURKUt, I., 
VAsYLIeVA, L. et al. (1991) Ukrainians in the 

Foreign World. Kyiv: naukova dumka, 140 p. 
[in Ukr.]

28. sHLePAKoV, A., LesHCHenKo,  L., 
YeVtUKH, V. et al. (1990). Ukrainian 
Canadians in Historical Relations with the Land 
of Their Fathers. Kyiv: Dnipro, 230 p. [in Ukr.]

На характер зв’язків зарубіжних українців з рідною зем-
лею впливало чимало об’єктивних і суб’єктивних чинників, 
насамперед суспільно-політична ситуація в країнах посе-
лення і в Україні, а також позиції різних поколінь україн-
ської діаспори. Нині одним із першочергових завдань мате-
рикових українців є налагодження, розширення й зміцнення 
зв’язків з українською діаспорою. Зокрема, це стосується 
використання інтелектуального, політичного та економіч-
ного потенціалу діаспори для встановлення дружніх і тіс-
них стосунків України з державами проживання зарубіжних 
українців, посилення ролі, яку відіграє Україна у світово-
му співтоваристві. У цьому інтереси української держави й 
української діаспори збігаються. 
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Анотація. У статті проведено аналіз етнокультурної та етногенетичної проблема-
тики у наукових працях В. Барана, опублікованих ним у 1991–2017 рр. Виявлено, що руйнація 
СРСР й існування суверенної України позбавили науковців тоталітарного ідеологічного тиску 
і дали можливість їм досліджувати будь-які наукові проблеми й отримувати незаангажовані 
висновки. Обґрунтовано, що розбудова Української держави, її політичної, економічної, куль-
турної, військової, освітньої, наукової та інших сфер супроводжувалася низкою об’єктивних 
і суб’єктивних проблем, зокрема недофінансуванням і зміною державницьких пріоритетів, 
всі ці пострадянські реалії, з одного боку, відкидали науку й науковців на маргінес суспільно-
політичного життя на зламі тисячоліть, з іншого – змушували їх приймати нестандартні 
рішення, які в підсумку сприяли позитивній динаміці розвитку української гуманітаристики. 
Показано, що, враховуючи ці обставини, В. Баран розпочав плідну співпрацю з Інститутом 
українознавства Київського університету імені Тараса Шевченка (який у 2000 р. трансформу-
вався у Науково-дослідний інститут українознавства Міністерства освіти і науки України 
і Центр українознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка) та 
з іншими науковими інституціями, наслідком якої стали відмова вченого від підтримки ним 
заідеологізованого концепту про так звану давньоруську народність та формування власного 
бачення українського етногенетичного процесу. Доведено, що внаслідок понад чвертьстоліт-
ньої наукової праці в умовах Української держави В. Баран створив унікальну етногенетичну 
теорію походження слов’ян та творчо обґрунтував і розвинув започатковану ще М. Грушев-
ським ранньосередньовічну концепцію походження українського народу. Виявлено, що етноге-
нетичні й етнокультурні студії В. Барана у пострадянській Україні, позбавлені радянської 
заідеологізованості й зашореності, набули довершеності й системності осмислення, завдя-
чуючи цьому, вони стали міцним і надійним підґрунтям для побудови авторських моделей 
слов’янського й українського етногенезу.

Ключові слова: Україна; українці; В. Баран; українознавство; етногенез слов’ян; етно-
культурні та етногенетичні студії.
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Вивчення та всебічний аналіз науко-
вої спадщини провідних українських 
вчених є важливою та актуальною те-
матикою. Осмислення наукового шляху, 
який пройшла українська наука упро-
довж другої половини ХХ–ХХІ  ст., дає 
змогу осягнути етнокультурні процеси, 
які відбувалися на українських теренах 
на зламі тисячоліть. Особливо актуаль-
ним у цьому контексті є дослідження 
зміни наукової парадигми українських 
радянських дослідників під впливом 

трансформації суспільно-історичної 
ре аль ності, як-от: процесами перебу-
дови, отриманням Україною незалеж-
ності, розбудовою суверенної держави 
та включенням українських вчених до 
світового наукового та цивілізаційного 
простору.

Наукова новизна статті полягає у до-
слідженні зміни наукових поглядів В. Ба-
рана на етногенетичні процеси у часи 
існування Київської Русі, а саме пере-
осмислення вченим проблеми існування 
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of V. Baran, published by him in 1991–2017. It is discovered that the destruction of the USSR and the 
existence of sovereign Ukraine freed the scientists from the totalitarian ideological pressure, allowed 
them investigating any scientific problems and obtaining unbiased conclusions. It is substantiated that 
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єдиної давньоруської народності та 
створення ним власної концепції похо-
дження українського народу.

Метою дослідження є аналіз етно-
культурної та етногенетичної пробле-
матики у науковому доробку В. Барана 
у 1991–2017 рр. Для досягнення постав-
леної мети вважаємо за доцільне стисло 
охарактеризувати стан досліджуваної 
проблематики та джерельної бази до-
слідження; окреслити суспільно-полі-
тичну реальність 90-х років ХХ  ст. та її 
вплив на українську гуманітаристику й 
наукову еліту; показати суттєві зміни, 
які відбулися в осмисленні вченим етно-
культурних й етногенетичних процесів з 
відновленням української державності; 
підвести підсумки дослідження.

Ця праця реалізується в межах ви-
конання науково-дослідної роботи, що 
фінансується з державного бюджету, 
«Етнокультурні процеси в Україні (1985–
2017)». Вона виконується в НДІУ МОН 
України відповідно до напрямку плано-
вої роботи відділу української етнології.

Наукові напрацювання В. Бара-
на у вивченні прадавнього минулого 
України й українців цікавили багатьох 
учених. Зокрема, його археологічну ді-
яльність висвітлювали П. Толочко  [24], 
Л. Крушельницька  [20], С. Конча  [19], 
М. Гримич [1], Т. Ренке [22]; українознав-
чу – П. Кононенко [18], О. Чирков [29], 
О. Ярошинський  [27]; етнологічну  – 
Н.  Абашина  [2], О. Шакурова  [28, 30], 
Д. Толочко [23], О. Чирков [28] та інші. 

Джерельною базою нашого досліджен-
ня є найвагоміші наукові праці В. Барана, 
оприлюднені як одноосібно, так і у спів-
авторстві у період з 1991 р. по 2017 р. [4; 5; 
6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 21; 25].

Відновлення української державності 
у 1991 р. ліквідувало тотальний контроль 

влади над гуманітаристикою, позбавило 
її засилля комуністичної марксистсько-
ленінської ідеології, що дало можливість 
вченим працювати й оприлюднювати 
свої наукові погляди незалежно від того, 
яка політична сила перебуває наразі при 
владі. Разом з тим руйнування СРСР та 
його потужного військово-промислово-
го комплексу залишило без роботи сотні 
тисяч високоосвічених інтелектуалів. На 
розвиток академічної науки в Україні ви-
ділялися надзвичайно малі кошти, і май-
же кожен вчений змушений був шукати 
підробітки. 

Українська археологія не стала ви-
нятком з правил. У радянській Украї-
ні вона фінансувалася стабільно, а вже 
за часів незалежності для неї почалися 
важкі часи: гроші надходили лише на 
мізерну зарплатню та сплату комуналь-
них платежів. Але найгірше трапилося 
з польовими дослідженнями: з бюджету 
на них більше не виділялося коштів. За-
лишилися лише специфічні новобудовні 
експедиції, місячна практика студентів-
істориків після першого курсу навчання 
у вишах та поодинокі пошукові роботи, 
що перебували на балансі місцевих орга-
нів влади.

Для В. Барана теж розпочався час ви-
пробувань. Після завершення плідної ні-
мецько-української співпраці вченому у 
1991 р. запропонували очолити постійну 
археологічну експедицію з дослідження 
давнього Галича – столиці Галицько-Во-
линської держави. Він разом із доцентом 
Прикарпатського університету Б. Томен-
чуком здійснив успішні розкопки «Гали-
чиної могили» та її фахову реконструк-
цію [22, c. 24].

Ця експедиція тривала понад деся-
тиріччя, і якщо спочатку вона справно 
фінансувалася з місцевого бюджету, то 
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згодом ці видатки зовсім припинилися. 
Лише завдяки подвижництву В. Бара-
на та майбутніх істориків-практикантів 
продовжувалися польові розкопки. Не-
зважаючи на ці труднощі, було отрима-
но цікавий археологічний матеріал, який 
дав можливість по-новому охарактери-
зувати етногенетичні та етнокультурні 
процеси в Західній Україні.

У 2017  р. побачила світ монографія 
«Давній Галич», у якій було зазначено, 
що використання польових досліджень 
для розроблення проблем етнокуль-
турного розвитку населення Півден-
но-Східної Європи значно розширило і 
посилило джерельну базу. Саме археоло-
гічні матеріали допомагають окреслити 
етнотериторіальні масиви, які на межі 
ер та в першій половині І тис.  н.  е. ви-
значають області проживання слов’ян-
венедів, а в ранньому середньовіччі – ті 
етнокультурні групи сло в’ян, що покла-
даються в основу формування сло в’ян-
ських народів загалом й українського 
зокрема [9, с. 93].

Щодо визначної ролі давнього Галича 
в українських етнокультурних та етноге-
нетичних процесах В. Баран наголошує: 
«Протягом першої половини ХІІІ ст. по-
літичний центр південної Русі, що ста-
новила собою етнокультурну єдність, 
переміщується з Дніпра на Дністер, з Ки-
єва до Галича. Під час монгольсько-та-
тарської навали саме Данило Галицький 
покладає на себе завдання підготувати 
ґрунт для рішучої боротьби за повне ви-
зволення від загарбників. Такі відноси-
ни між Подніпров’ям та Подністров’ям 
склалися історично. Передісторія згада-
них нами подій і процесів має глибоке 
коріння, що сягає венедського часу. Від 
венедів і до сьогодні Прикарпаття і Во-
линь є базовими центрами слов’янської, 

а згодом й української етнокультурної 
ідентичності» [9, с. 95].

Також В. Баран активно долучився 
до відродження і розвитку етнології в 
Україні. У новостворенному Інституті 
українознавства Київського університе-
ту імені Тараса Шевченка (зараз НДІУ 
МОН України) з 1992 р. розпочав діяль-
ність відділ української етнології, який 
займався дослідженням етнічної історії 
українського народу та науково-мето-
дичним забезпеченням вивчення її в се-
редній та вищій школі.

Цікавими й інформативними стосов-
но залучення В. Барана до українознав-
ства є спогади П. Кононенка. Зокрема, 
засновник Інституту українознавства 
Київського університету імені Тараса 
Шевченка згадує, що вперше зустрівся з 
В. Бараном у 1992 р., тоді між ними від-
булася змістовна розмова, під час якої 
вчені не тільки познайомилися з концеп-
туальними поглядами один одного, а й 
окреслили коло тих питань, дослідження 
яких були дуже перспективними. Зре-
штою, П. Кононенко запросив В. Барана 
приєднатися до лав вчених-українознав-
ців і спільно розпочати вивчення такої 
важливої проблеми, як етногенез укра-
їнського народу. На жаль, тоді знаний 
археолог ще не був готовий до діалогу і 
співпраці, тому й попросив дати йому 
час поміркувати над цією пропозицією, 
оскільки йому потрібен був певний про-
міжок часу для переосмислення старих 
історичних і догматичних схем. Врешті-
решт, у 1993 р. В. Баран погодився пра-
цювати в Інституті українознавства [18, 
с. 9–10].

В. Баран близько десяти років, а 
саме з початку 1994  р. по 31 грудня 
2003  р. очолював відділ етнології Ін-
ституту українознавства Київського 
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університету імені Тараса Шевченка, а 
з червня 2000 р. – НДІУ МОН України. 
Саме під його керівництвом відділ став 
одним із провідних в Інституті [26, с. 29]. 

Про початок нового українознавчого 
періоду у своєму житті В.  Баран згадує 
так: «Колектив працівників Інституту 
українознавства і безпосередньо Петро 
Петрович, обдарована людина, тала-
новитий організатор і керівник науки, 
займаються широким колом україно-
знавчих проблем, що стосуються і філо-
логії, й історії, і мови, і культури слов’ян. 
Академік П. П. Кононенко успішно роз-
робляє теорію українознавства, займаю-
чись археологією слов’ян, я вписуюсь у 
наш колектив в Інституті українознав-
ства, порівнюючи з роботою в Інституті 
археології, дещо розширив коло питань: 
почав досліджувати не тільки ранніх 
слов’ян: їх походження, розселення, про-
цеси формування племен, державотвор-
чі процеси, зокрема утворення Київської 
держави, але й конкретні процеси фор-
мування українського народу. Проблеми 
слід вирішувати комплексно, бо вони  – 
взаємопов’язані. Їх потрібно ставити і 
вирішувати на основі багатьох джерел, 
зокрема археологічних» [22, c. 24].

Робота за сумісництвом значно роз-
ширила спектр наукових зацікавлень вче-
ного. Якщо в Інституті археології НАН 
України хронологічні рамки досліджен-
ня обумовлювалися лише зародженням, 
становленням і розвитком слов’янства 
до початків східнослов’янської держав-
ності, то в Інституті українознавства 
Київського університету імені Тараса 
Шевченка науковець міг розробляти 
будь-яку цікаву для нього проблему без-
відносно до часових чи тематичних об-
межень, по-перше. По-друге, справжній 
вчений завжди прагне опановувати нову 

для себе проблематику, яка дає можли-
вість не лише підвищувати свій фаховий 
рівень, але й досліджувати актуальну для 
суспільства тему. Саме такою у 90-х ро-
ках ХХ ст. в Україні стала проблема похо-
дження українського народу. В СРСР на 
академічному рівні було офіційно визна-
но, що генезис українського народу від-
бувався у ХV–XVI ст., а до того часу існу-
вала єдина давньоруська народність, яка 
започаткувала першу східнослов’янську 
державу  – Давню Русь. Будь-який ра-
дянський вчений, який піддавав сумніву 
цю заідеологізовану концепцію, автома-
тично звинувачувався в українському 
буржуазному націоналізмі, піддавався 
суспільному осуду і міг бути покараний.

Але навіть з руйнацією СРСР і від-
новленням української державності так 
звана пізньосередньовічна концепція 
походження українського народу протя-
гом майже чверть століття залишалася 
панівною чи хоча б у тренді етногене-
тичних дискурсів, і лише завдяки тита-
нічній науковій праці М. Брайчевського, 
Л. Залізняка, В. Барана та інших вона 
поступово втрачає домінуючі позиції. 
Таке суттєве гальмування українських 
етногенетичних студій стало наслідком 
того, що вітчизняний апологет пізньо-
середньовічної концепції походження 
українського народу доктор історичних 
наук, професор, академік НАН Украї-
ни, директор Інституту археології НАН 
України (1987–2016), а з 2017  р.  – по-
чесний його директор, П. Толочко своїм 
авторитетом у науковій та суспільно-по-
літичній сферах України виступав на-
дійним гарантом радянщини і всіляко 
не толерував спроби опонентів похит-
нути підвалини пізньосередньовічної 
концепції й заперечити існування дав-
ньоруської народності. Щодо В. Барана, 
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то допоки він працював виключно в 
Інституті археології, незважаючи на те, 
що його головне зацікавлення  – ранні 
слов’яни  – лише дуже опосередковано 
торкалося давньоруської народності, 
він теж був змушений підтримувати цей 
заідеологізований концепт: «Важли-
вим фактором піднесення матеріальної 
і духовної культури слов’ян було утво-
рення східнослов’янської державнос-
ті. Бурхливе зростання міст, розвиток 
землеробства, різноманітних ремесел і 
торгівлі, воєнні походи руських князів, 
в яких брали участь представники всіх 
об’єднаних земель-княжінь  – сприят-
ливо впливали на формування давньо-
руської народності» [8, с. 89].

Наукова робота в Інституті украї-
нознавства (з 1994 р.), обрання членом-
кореспондентом Національної академії 
наук України (1995) не лише дали мож-
ливість вченому розширити сферу своїх 
наукових зацікавлень і значно посилити 
власну вагу у науковому співтоваристві, 
а також, на нашу думку, активно поспри-
яли формуванню у дослідника активної 
громадянської позиції. 

Дещо згодом В. Баран поступово 
трансформує власну візію щодо цих ак-
туальних етногенетичних проблем. Ця 
доленосна зміна, вважаємо, відбулася 
завдяки передусім новій роботі, знайом-
ству з новітніми незаангажованими на-
уковими працями, продуктивному спіл-
куванню з колегами-українознавцями, в 
тому числі з Л. Залізняком, який на той 
час вже оприлюднив низку своїх книг з 
цієї проблематики, а саме: «Нариси ста-
родавньої історії України» (1994)  [15], 
«Походження українського народу» 
(1996) [16], «Від склавинів до української 
нації» (1997)  [17] та інші важливі етно-
генетичні праці, в яких переконливо 

розкритикував гіпотезу щодо пізньо-
середньовічного походження україн-
ського народу. Все це, ймовірно, допомо-
гло В. Барану кардинально змінити своє 
бачення минулого українського етносу і 
розпочати аргументовано обґрунтовува-
ти та пропагувати ранньосередньовічну 
концепцію етногенезу українців.

Знаковою подією зміни парадиг-
мального дискурсу стала поява праці 
В.  Барана «Давні слов’яни» (1998), яка 
побачила світ як третій том багатотом-
ної (15 томів) праці «Україна крізь віки». 
У ній на основі археологічних, лінгвіс-
тичних, історичних джерел розгляда-
ються питання походження та давньої 
історії слов’ян. Тематично третій том 
продовжує дослідження проблем етно-
культурного та етногенетичного роз-
витку населення України, порушених у 
попередніх томах. Центральною пробле-
мою праці, яка охоплює період І – почат-
ку ІІ тис. н. е., є походження українсько-
го народу та визначення місця території 
України в тому етнічному просторі, де 
проходили процеси формування індо-
європейських, праслов’янських і, зокре-
ма, слов’янських етнокультурних утво-
рень [4, c. 4–10].

Вивчаючи історичні витоки укра-
їнського народу як важливої частини 
слов’янського світу, В. Баран наголо-
шує, що «слов’яни ніколи не були єди-
ною етнічною спільністю, оскільки вони 
вже з самого початку в найвіддаленіші 
епохи виступали як окремі самодос-
татні хоч і споріднені праслов’янські і 
слов’янські більші чи менші етномовні 
групи (об’єднання родів, племена, союзи 
племен)» [4, с. 5–6].

У монографії на новій методоло-
гічній основі розкрито процеси істо-
ричного розвитку слов’ян на теренах 
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Південно-Східної Європи загалом й 
України зокрема. Зроблений вченим 
аналіз та класифікація пам’яток рубежу 
І тис. н. е. з урахуванням нововідкритих 
слов’янських пам’яток V  ст. дали мож-
ливість йому шляхом ретроспективного 
порівняльного вивчення виділити ті ар-
хеологічні культури та їхні елементи у лі-
совій та лісостеповій зонах України, що 
можуть бути пов’язані зі слов’янським 
етносом у більш ранній час, а дніпро-
дністровські групи носіїв цих культур 
можна розглядати як предків україн-
ців [4, с. 10]. 

Якщо М. Грушевський стверджував, 
що предками українського народу мож-
на вважати наддніпрянський союз схід-
них слов’ян, зафіксованих у візантій-
ських джерелах VІ  ст. під іменем антів, 
то В. Баран, ґрунтуючись на сорокаліт-
ньому емпіричному досвіді, запропону-
вав власне бачення походження україн-
ців. На думку вченого, саме інтеграція 
антів і склавинів, їх велике розселення 
та перегрупування приводять до виник-
нення, а згодом і до відокремлення тієї 
групи східнослов’янських племен, що 
стала з часом основою для формування 
українського народу [4, с. 212, 214]. 

В. Баран обґрунтовано піддав кри-
тиці заідеологізований концепт про іс-
нування у часи Київської Русі єдиної 
давньоруської народності. На протива-
гу апологетам концепції всеохоплюючої 
етнічної єдності східних слов’ян, які без-
доказово стверджують про існування 
якихось міфічних слов’янських русів, що 
нібито, починаючи з кінця V ст. н. е., по-
глинули всі інші східнослов’янські пле-
мена й накинули їм свою назву «Русь», 
В.  Баран аргументовано наголошує: 
«Якщо до приходу норманських кня-
зів з династії Рюриковичів не існувало 

слов’янської русі, ні руської землі, а це 
беззаперечний факт, то ніколи не існу-
вало в додержавний період слов’янської 
етномовної єдності, а в період Київської 
держави  – і давньоруської народнос-
ті» [4, с. 250].

Саме за цю фундаментальну й ака-
демічну монографію Володимир Баран 
отримав свою другу Державну премію 
України в галузі науки і техніки за 2001 
рік [26, с. 30].

У 2002  р. побачила світ монографія 
В. Д. Барана і Я.  В. Барана «Походжен-
ня українського народу». Ось так згадує 
Володимир Данилович про передумови 
появи цієї вагомої наукової праці: «З 
Петром Петровичем, директором Ін-
ституту, ми вели дуже багато розмов 
щодо проблем давньої історії України. 
Хоча Петро Петрович – філолог за осві-
тою, він як крупний учений займається 
широкою проблематикою, в тому числі 
і проблемами давньої історії слов’ян і 
України. Саме під час цих розмов у мене 
з’явилася ідея написати монографічну 
працю про походження українського 
народу. Для цього потрібно було загли-
битись в археологію давніх слов’ян, і не 
тільки в археологію, бо давня історія бу-
дується на різних джерелах» [22, c. 22].

Загалом ця праця присвячена склад-
ній проблемі походження українського 
та інших східнослов’янських народів. На 
основі аналізу археологічних матеріалів 
та використання писемних, лінгвістич-
них та інших джерел в ній розкриваються 
процеси становлення слов’янських наро-
дів. Особлива увага в науковому виданні 
приділена розвитку етнокультурних та 
соціальних процесів у період Києворусь-
кої держави, подається критика концеп-
ції «давньоруської народності». В. Баран 
наголошує: «Важливе місце у вивченні 
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історії українського народу займають 
проблеми його витоків. Їх сьогоднішня 
актуальність зумовлена особливістю по-
літичної долі України. Як відомо, в істо-
ричній літературі, зокрема російській, 
можна знайти безліч прикладів, коли 
східнослов’янські народи характеризу-
ються як єдина етномовна цілісність, а 
Київська держава – як «колиска» давньо-
руської народності» [12, c. 5].

Також В. Баран стверджує: «У запро-
понованій нами праці на новій методо-
логічній основі розкриваються процеси 
історичного розвитку слов’ян на тери-
торії Східної Європи і України зокре-
ма. Лінгвістичні, історичні і, зокрема, 
археологічні матеріали переконують 
нас в тому, що слов’яни ніколи не були 
єдиною етнічною спільністю, вони, як і 
народи іранського, фракійського, іллі-
рійського, германського, романського 
кореня, виступали як окремі етномовні 
групи, об’єднані в племена і племінні со-
юзи, що були етносоціальними одиниця-
ми. Київська Русь виникла як державне 
об’єднання багатьох різних слов’янських 
і неслов’янських племен на чолі з князя-
ми норманської династії Рюриковичів. 
Як і імперія Карла Великого та інші їй 
подібні, Київська Русь вже з дня свого 
зародження вражена бацилою розпаду. 
Київські князі створили державу імпер-
ського типу, але не створили і не намага-
лися створити єдиної давньоруської на-
родності. Її вигадали історики» [12, c. 6].

Важливість монографії полягає 
насамперед у тому, що у ній В. Баран 
оприлюднив власне бачення генезису 
українців. 

Схематично етногенез українсько-
го народу, за В.  Бараном, можна зо-
бразити так: перший період: слов’яно-
венедський (рубіж ер – ІV–V ст.), який, у 

свою чергу, ділиться на п’ять підперіодів, 
які пов’язані з життєдіяльністю таких 
археологічних культур: 1. Зарубинецька 
культура (слов’янські елементи) (ІІІ–І ст. 
до н. е. – І ст. н. е.); 2. Пізньозарубинець-
ка культура – наступниця Зарубинецької 
(І–ІІ ст. н. е.); 3. Волино-Подільська куль-
тура. Утворилася як синтез пам’яток За-
рубинецької, Пшеворської та деякою 
мірою Липицької культур (І–ІІ ст. н. е.); 
4. Черняхівська культура (слов’янські 
елементи). Утворилася на основі синтезу 
пам’яток Волино-Подільської та Пізньо-
зарубинецької культур (ІІ–V  ст.  н.  е.); 
5.  Київська культура. Утворилася на 
основі пізньозарубинецьких па м’я ток у 
синтезі з пшеворськими (кінець ІІ – по-
чаток ІІІ – середина V ст. н. е.) [30, с. 132–
133]. 

Другий період: ранньосередньовіч-
ний (V–VII ст. н. е.), під час якого існували 
такі археологічні культури: 1.  Празько-
Корчацька культура склавинів, створена 
на основі сло в’ян ських елементів Черня-
хівської культури, можливо, незначною 
мірою і Пшеворської (V–VII  ст.  н.  е.); 
2.  Пеньківська культура антів, утворе-
на на основі сло в’ян ської частини Чер-
няхівської культури Лівобережжя типу 
Хлопкова-Боромлі та елементів Київ-
ської культури (V–VII ст. н. е.) [30, с. 133].

Третій період: додержавний 
(VIII–Х  ст.), під час якого розвивалися 
такі археологічні культури: 1. Райко-
вецька культура  – наступниця Празь-
ко-Корчацької культури (дулібо-волин-
ський племінний союз, у який входили 
племена волинян, деревлян, полян, ули-
чів, тиверців, хорватів); 2. Роменська 
культура склалася на основі пеньків-
ських старожитностей антів у поєднанні 
з пам’ятками Празько-Корчацької, Ко-
лочинської та Райковецької культур. Ця 
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культура охоплювала плем’я сіве рян [30, 
с. 133].

Четвертий період: доба Київської 
Русі та період після її розпаду (ІХ–
ХІІ ст.). У цей період симбіоз Райковець-
кої та Волинцівсько-Роменської культур 
стає основою зародження української 
народності, яка сформувалася вже після 
розпаду Київської Русі. Розпад Київської 
Русі, що остаточно визначився після 
монголо-татарської навали, призвів до 
відокремлення та завершення форму-
вання білоруського, російського та укра-
їнського народів [30, с. 133].

А тепер більш докладно розглянемо 
та проаналізуємо цю схему. Розпочне-
мо з цитати самого В. Барана, у якій він 
наголошує: «Наукові пошуки старожит-
ностей, що належали б предкам сло в’ян, 
у культурах неоліту, енеоліту, доби брон-
зи, або навіть раннього заліза поки що 
можуть бути виражені як ймовірні гіпо-
тези»  [12, c. 243]. Спроби назвати ті чи 
інші археологічні культури первісності 
сло в’янськими, а то й протоукраїнськи-
ми, вчений оцінює як «…  тимчасовий 
спалах романтизму, викликаний відро-
дженням української державності»  [12, 
c. 243]. В. Баран зазначає, що виразні 
сло в’янські елементи вдалося почасти 
виділити лише в культурах рубежу ер: 
Зарубинецькій (ІІІ до н. е. – І ст. н. е.) та 
Пшеворській (рубіж ер – V ст. н. е.). Еле-
менти слов’янської матеріальної куль-
тури були основними при наявності ще 
балтських та германських у зарубинець-
ких па м’ятках на території України та Бі-
лорусії, у пшеворських старожитностях 
на території Польщі вони займали не-
значне місце поряд з основними герман-
ськими та кельтськими. У І  ст. н. е. За-
рубинецька культура трансформується 
в Пізньозарубинецьку на Подніпров’ї. 

Елементи Зарубинецької культури разом 
з елементами Пшеворської та Липиць-
кої культур у Подністров’ї утворюють 
волино-подільську групу пам’яток, тоб-
то у другій половині І ст. та у ІІ ст. н. е. 
праслов’яни на території України пред-
ставлені пізньозарубинецькими та во-
лино-подільськими старожитностями. 
Далі слов’янські елементи знаходимо у 
Київській культурі, яка формується в 
ІІІ  ст. н. е. на основі пізньозарубинець-
ких пам’яток і пшеворських старожит-
ностей та в синкретичній Черняхівській 
культурі, слов’янський компонент якої 
сформувався на основі синтезу пам’я ток 
Волино-Подільської та Пізньозаруби-
нецької культур (датується ІІ–V ст. н. е.). 
Це підтверджується і писемними джере-
лами. На території Південно-Східної Єв-
ропи, де римські автори І ст. н. е. Пліній 
Старший, Тацит і Птоломей серед інших 
племен називають венедів. З ними можна 
по в’я зати па м’ятки Зарубинецької, Піз-
ньозарубинецької, Волино-Подільської, 
Київської та частини Черняхівської 
культур. Зі зникненням цих культур на 
території України закінчується венед-
ський період у розвитку слов’ян. Насту-
пає раннє середньовіччя, представлене 
слов’янськими пам’ятками V–VII ст. Ар-
хеологія для V–VII  ст. знає принаймні 
три слов’янські культури: Празько-Кор-
чацьку, Пеньківську і Дзєдзіцьку. Празь-
ко-Корчацька культура утворилася на 
основі слов’янських елементів Черня-
хівської культури. Підґрунтям Пеньків-
ської культури були як сло в’ян ські групи 
Черняхівської, так і пам’ятки Київської 
та Черняхівської культур. Основою Дзє-
дзіцької культури були слов’янські ста-
рожитності Пшеворської культури. Аре-
али цих культур відповідають регіонам, 
де писемні джерела VI–VII  ст. (Йордан, 
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Прокопій Кесарійський, Маврикій) роз-
міщують відповідно склавинів, антів 
та венедів. Зокрема, Йордан у «Гетиці» 
впевнено пов’язує сучасні йому племе-
на склавинів та антів з венедами, про 
яких згадують римські автори І–ІІ  ст. 
Це твердження визначає праслов’ян ську 
належність венедів. Слов’янська мате-
ріальна культура всіх описаних старо-
житностей досить чітко відрізняється 
від неслов’янських сусідніх культур. 
Разом з тим уже на ранніх етапах ви-
окремлюються пам’ятки різних слов’ян-
ських груп: венедів, склавинів, антів. Ці 
групи різняться притаманними тільки 
їм специфічними рисами, що дає змогу 
розглядати їх як окремі культури, специ-
фіка яких проявляється в характері жит-
лових будівель, поховальному обряді, 
кількісному співвідношенні різних типів 
посуду. В. Баран зазначає, що «кожна із 
представлених культур до великого роз-
селення слов’ян характеризує окремі 
групи східного, південно-східного і за-
хідного слов’янства» [12, c. 163]. Вчений 
стверджує, що «такі значні археологічні 
культури, як Празько-Корчацька, котра 
належить склавинам, Пеньківська, за-
лишена антами, Дзєдзіцька, що зберегла 
в ранньому середньовіччі традиції при-
віслянських венедів на території Серед-
ньої і Північної Польщі, представляли 
вже не окремі племена, а слов’янські 
племінні союзи, особливо після велико-
го слов’янського розселення. У них ми 
вбачаємо зародження основ майбутніх 
слов’янських народностей, у тому числі 
української, на обох берегах Дніпра Лі-
состепової України» [12, c. 164]. 

Отже, підсумовує вчений, «уні-
кальність ранньосередньовічних сло-
в’ян ських старожитностей V–VII  ст. 
полягає  [...] в тому, що вони, з одного 

боку, уможливлюють ретроспективне 
виділення слов’янського етнографіч-
ного компонента в попередніх синкре-
тичних культурах першої половини 
І тис. н.е., а через них – у більш ранніх. 
З іншого боку, вони …  становлять під-
ґрунтя, з якого виростають всі наступні 
слов’янські культури, що репрезентують 
уже ті слов’янські племінні групи і со-
юзи V–Х ст., у середовищі яких зароджу-
ються ембріони сучасних слов’ян ських 
народів» [12, c. 309]. «Доленосною поді-
єю для всіх слов’янських народів»  [12, 
c. 192] вчений називає велике розселен-
ня слов’ян, яке відбулося в V–VII ст., та 
зауважує, що історичне значення вели-
кого розселення слов’ян ще недостат-
ньо оцінене істориками та археологами, 
бо саме «велике розселення слов’ян у 
V–VII  ст. стало основою їх перерозпо-
ділу на східних, західних і південних і 
започаткувало процеси подальшої їх ди-
ференціації в межах кожної із згаданих 
груп. У VIII–Х ст. не існувало ні східної, 
ні західної, ні південної слов’янської ет-
нічної спільності, а були східні, захід-
ні й південні слов’янські племена або 
їх союзи. Тому кожен із сьогоднішніх 
слов’янських народів управі шукати свої 
витоки в середовищі тих історичних по-
дій, що відбувалися на просторах Схід-
ної і Середньої Європи в епоху великого 
розселення народів» [12, c. 204]. 

У VIII–Х  ст. на території України 
відомі дві археологічні культури. Це 
Райковецька культура, яка виникла на 
Правобережжі від Дніпра до Вісли і від 
Прип’яті до Карпат і Буковини на основі 
Празько-Корчацької культури склави-
нів, та Волинцівсько-Роменська культу-
ра, яка з’явилася як результат поєднання 
елементів Пеньківської, Празько-Кор-
чацької культур та впливів Райковецької 
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культури на Дніпровському Лівобереж-
жі. Таким чином, усі племена VIII–Х ст., 
які називає головне історичне джерело 
того періоду «Повість минулих літ», на-
писане монахом Києво-Печерської лав-
ри Нестором, на Правобережжі Дніпра 
вписуються в межі Райковецької куль-
тури, а лівобережне плем’я сіверян ви-
никає на змішаній склавино-антській 
основі. Отже, племена склавинів, пред-
ставлені Празько-Корчацькою куль-
турою, та антів, представлені Пень-
ківською культурою, «інтегруються і в 
межах українського лісостепу та утво-
рюють етнокультурний симбіоз, пред-
ставлений у VIII–Х  ст. Райковецькою 
і Волинцівсько-Роменською культура-
ми. Останній стає основою зародження 
української народності» [12, c. 310].

Таким чином, за В. Бараном, саме 
велике розселення слов’ян у V–VІІ  ст. 
приводить до виникнення, а потім і до 
від окремлення тієї групи східно сло в’ян-
ських племен, яка в майбутньому стала 
основою для утворення українського 
етносу. Згодом склавини (носії Празько-
Корчацької археологічної культури) та 
анти (носії Пеньківської археологічної 
культури) об’єднуються й утворюють 
людність Райковецької і Волинцівсько-
Роменської археологічної культури, яка 
стала базою зародження українців. Роз-
пад Київської Русі, що остаточно визна-
чився після монголо-татарської навали, 
призвів до відокремлення та завершення 
формування білоруського, російського 
та українського народів. В. Баран вва-
жає, що український етногенез мав таку 
періодизацію: 1) слов’яно-венедський 
період (рубіж ер – ІV–V ст. н. е.); 2) ран-
нє середньовіччя (V–VІІ ст.); 3) слов’яни 
напередодні утворення Київської Русі 
(VІІІ–Х  ст.); 4) Київська Русь та період 

після її розпаду (кінець Х  ст.  – початок 
ХІІІ ст.).

Також у своїй праці В. Баран проана-
лізував етнокультурні процеси в період 
Києво-Руської держави та прийшов до 
таких висновків: «За Володимира Свя-
тославича та Ярослава Мудрого Київ-
ська Русь досягає рівня територіаль-
но-політичного і правового організму з 
ознаками федералізму. У літературі цю 
державно-політичну ситуацію нерідко 
трактують як етнічну єдність, що веде 
до утворення давньоруської народнос-
ті. Однак це тільки підміна понять, що 
не відбиває об’єктивних реалій. Менше 
ніж за сто років на величезних просто-
рах від Вісли до Волги і від Чорного та 
Балтійського морів при наявності не-
прохідних природних бар’єрів і браку 
комунікацій при існуванні різних тор-
говельно-економічних орієнтацій пів-
денної і північної частини Русі місцеві 
етномовні і культурні відмінності різних 
східно-слов’янських племінних груп не 
були знівельовані. Вони залишилися і, 
мабуть, найбільше спричинили занепад 
Київської Русі. Розпад Київської Дер-
жави почався вже після смерті Яросла-
ва Мудрого. Новоутворені князівства, 
незважаючи на династичні зв’язки, в 
міжудільних війнах відстоюють свої 
вотчини. Вони поступово групуються 
навколо певних культурно-економічних 
центрів (Полоцьк на Двіні, Володимир-
на-Клязьмі, Київ та Галич у Дніпрово-
Дністровському межиріччі), що у гео-
графічному відношенні накладаються 
на колишні племінні землі. Тут най-
більше збереглися свої етномовні та 
етнокультурні традиції, витоки яких 
сягають раннього середньовіччя. Вони 
і стають рушійними силами тих проце-
сів, що лежать в основі утворення трьох 
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східнослов’янських народів  – білорусь-
кого, російського та українського. Їх ви-
токи сягають доби великого переселення 
народів» [12, с. 379–380].

В. Бараном у співавторстві з Я. Бара-
ном в 2005  р. було видано монографію 
«Історичні витоки українського народу». 
Загалом вона є доповненим і доопрацьо-
ваним варіантом книги «Походження 
українського народу» (2002 р.), зокрема, 
у праці з’явився новий 9 розділ «Питання 
економічного розвитку східних слов’ян 
у додержавний період». Щодо співвідно-
шення написаного співавторами тексту, 
то, як і у попередній книзі, переважна 
більшість тексту належить В. Барану, а 
його сину Я. Барану – заключний розділ 
«Суспільний розвиток слов’ян».

У праці висвітлюються складні про-
блеми слов’янського етногенезу і по-
ходження українського та інших схід-
но сло в’янських народів. Передусім у 
монографії В. Баран проаналізував ет-
но генетичні й етнокультурні процеси; 
перебіг великого розселення слов’ян, 
який призвів до зародження в ранньо-
му середньовіччі всіх слов’янських на-
родів; народотворчий розвиток східних 
слов’ян у добу Київської Русі та здійснив 
неупереджений аналіз концепції «дав-
ньоруської народності».

Зокрема, вчений зазначає: «У ми-
нулому столітті, зокрема після Другої 
світової війни, відбулися значні зру-
шення в археологічних дослідженнях 
сло в’янських пам’яток, які подвоїли та 
потроїли джерелознавчу базу. Вдалося 
закрити хронологічні лакуни, що істот-
но ускладнювало порівняльне вивчення 
археологічних культур І тис. н. е. на те-
риторії лісостепової України. Це, у свою 
чергу, дало змогу побудувати типологіч-
но-хронологічні колонки безперервного 

етнокультурного розвитку давнього на-
селення України. Застосування природ-
ничо-математичних методів у вивченні 
матеріальної культури значно посилило 
її інформативні можливості, розшири-
ло межі археологічного пошуку. Усе це 
відкрило нові можливості історичних 
реконструкцій етнокультурного та соці-
ально-економічного розвитку давнього 
населення України, у тому числі предків 
українського народу» [11, c. 2–3].

Також він наголошує: «Етноісторич-
ний процес будь-якого народу, зокрема 
слов’янського, конкретно українського, 
не можна звести до простого біологічно-
го відтворення поколінь одного етносу. 
Уже від самого початку свого зароджен-
ня українці були частиною слов’янства, 
як їхні предки – частиною індоєвропей-
ського світу» [11, c. 3].

Таким чином, В. Баран переконаний, 
що процеси розселення слов’янських 
племен з лісостепової сучасної України 
на південь у Подунав’я і на Балкани, а 
з Верхнього Подніпров’я  – на північ-
ний схід у верхів’я Волги в ранньому 
середньовіччі характеризуються одна-
ковими історичними закономірностями. 
Слов’яни як у Подунав’ї і на Балканах, 
так і на Двіні і на Волзі поглинали чужі 
субстрати, самозмінювалися, творили 
свої окремі культури і мови. Так фак-
тично формувалися нові етнічні групи, 
а слов’янські племена, що залишилися 
на своїй корінній території (пограниччя 
Лісу і Лісостепу України), утворили свою 
групу, що дала початок українському на-
родові [11, c. 190–194]. 

На початку ХХІ ст. директором Інсти-
туту мистецтвознавства, фольклористи-
ки та етнології імені М. Т. Рильського 
Г. Скрипник було започатковане фунда-
ментальне наукове видання «Етнічна та 
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етнокультурна історія України». Зокре-
ма, у 2005  р. побачила світ книга друга 
першого тому цієї важливої колективної 
праці авторства В. Барана, Л. Залізняка, 
В. Зубара, В. Німчука, В. Отрощенка й 
С.  Сегеди. У монографії на ґрунтовній 
джерельній базі висвітлювалися особли-
вості лінгвокультурного та антрополо-
гічного розвитку, етнічні й етнокультур-
ні процеси населення території України 
від найдавніших часів до початку ХІІІ ст.

За авторством В.  Барана у кни-
зі оприлюднено шість розділів, у яких 
він аналізує етнокультурні процеси 
на території України у першій полови-
ні І тис.  н.  е.; етногенез слов’ян у дру-
гій половині І тис. н. е.; велике розсе-
лення слов’ян і початок зародження 
слов’янських народів; археологічні куль-
тури та літописні східнослов’янські пле-
мена напередодні утворення Київської 
держави у VIII–Х ст.; процеси етнічного 
розвитку в умовах Києво-Руської дер-
жавності та етнокультурний розвиток 
від слов’ян до України. Загалом у тексті 
вчений переконливо доводить, що оста-
точне вирішення проблеми походжен-
ня східнослов’янського народу лежить 
у площині загальноєвропейських іс-
торичних закономірностей, їх початок 
відкриває велике розселення слов’ян, а 
не заідеологізований псевдонауковий 
дискурс. На думку дослідника, історич-
ні школи, особливо в Росії, які ставлять 
знак рівності між державотворчими і 
народотворчими процесами, керуються 
насамперед політичними інтересами, а 
не науково обґрунтованими фактами, 
нав’язуючи тим самим українцям власну 
імперську парадигму і перетворюючи їх 
у менших братів великого російського 
народу. Підтримуючи тезу М.  Грушев-
ського щодо відсутності «общеруської 

народності», В. Баран вважає, що не було 
якогось спільного етнічного стовбура, 
від якого відгалужувалися слов’янські 
народи, а були різні хронологічні ста-
дії етнічного й етнокультурного розви-
тку слов’ян, які внаслідок цих тривалих 
етногенетичних процесів розвивалися 
і формувалися в народи, а потім у на-
ції. [14, с. 243–250, 277–288].

У 2006  р. була опублікована моно-
графія В. Барана і О. Гопкало «Черняхів-
ські поселення басейну Гнилої Липи». У 
ній оприлюднені археологічні матеріали 
трьох найбільш повно вивчених посе-
лень Черняхівської культури басейну 
Гнилої Липи (лівої притоки Верхнього 
Дністра), розкопаних протягом 1962–
1992 рр. (з перервами) експедиціями під 
керівництвом В. Барана  – Бовшова  ІІ, 
Дем’янова ІІ і Куропатників. У тексті 
книги охарактеризовано топографію і 
планування поселень, речовий комплекс 
та його датування, а також проаналі-
зовано слов’янське поселення басейну 
Гнилої Липи, які входять до складу дні-
стровської групи пам’яток типу Чере-
пин–Теремці в контексті аналізу проце-
сів етногенезу, зокрема слов’яногенезу, у 
Південно-Східній Європі [7, с. 2–4].

Щодо етнічної належності цих ста-
рожитностей наголошувалося: «Черня-
хівська культура, до якої належать па-
м’ят ки ІІІ – першої половини V ст. н. е. 
Верхнього і Середнього Подністров’я 
типу Черепина–Теремців, в тому чис-
лі група досліджених нами поселень на 
Гнилій Липі, являє собою одне з найбіль-
ших поліетнічних утворень другої чверті 
І тис. н. е. на території півдня Східної Єв-
ропи. Вона, крім проаналізованих нами 
старожитностей, що належали давнім 
слов’янам, включає пам’ятки або елемен-
ти матеріальної культури ще декількох 
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етнічних груп (скіфів, сарматів, фра-
кійців), що в першій чверті І тис. н. е. і 
більш ранній час займали степові і лісо-
степові регіони України, Молдови і Ру-
мунії. Важливим складовим компонен-
том черняхівської культури є пам’ятки і 
матеріали, привнесені у ці регіони ззовні 
германськими племенами готів, що до 
цього були носіями вельбарських старо-
житностей у Нижньому Повісленні, Під-
ліссі і Західній Волині» [7, с. 45].

Щодо місця і ролі цих пам’яток в ет-
ногенетичних процессах у монографії 
зазначено: «Підсумовуючи, хочемо ще 
раз підкреслити виразну своєрідність 
досліджених на Гнилій Липі поселень, 
як і черняхівських поселень типу Чере-
пина–Теремців на Дністрі, до яких вони 
належать. Аналогічні їм пам’ятки типу 
Боромлі–Букреївки відкриті на Дні-
провському Лівобережжі. Вони разом 
утворюють свою групу в порівнянні з 
іншими групами пам’яток черняхівської 
культури, типологічно зв’язаних із ста-
рожитностями вельбарської культури 
або причорноморськими памятками, 
насиченими як вельбарськими  – гот-
ськими, так і скіфо-сарматськими еле-
ментами. Ці дві групи пам’яток (верх-
ньодністровська і лівобережна), що 
належали слов’янському населенню, 
типологічно близькі ранньосередньо-
вічним слов’янським культурам, що і 
визначає їх етнічну належність. Своїм 
корінням вони входять в етнокультурне 
середовище зубрицьких і пізньозару-
бинецьких старожитностей. Звідси ви-
пливає, що черняхівська культура є по-
ліетнічною і покриває територію різних 
за своїм походженням груп населення. 
Її можна вважати результатом їх інте-
граційних процесів, які так і не завер-
шились. Багатство і блиск цій культурі 

надали провінційно-римські впливи» [7, 
с. 83]. 

Загалом досліджена археологами 
група поселень пізньоримського часу 
в басейні Гнилої Липи, по-перше, під-
тверджує в археологічному відношенні 
локальні особливості верхньодністров-
ського варіанта черняхівської культу-
ри, по-друге, дає можливість розкри-
ти загальноісторичні закономірності і 
спадкоємності в процесі історичного 
розвитку слов’янського населення лісо-
степової зони півдня Східної Європи в 
І тисячолітті н. е. [7, с. 84].

У 2007  р. Товариством «Знання» 
України була оприлюднена праця В. Ба-
рана «Етногенез українського народу: 
короткий нарис». У цілому ця книга 
є науково-популярною версією етно-
генетичних праць В. Барана, що були 
оприлюднені у колективній монографії 
2005  р. «Етнічна та етнокультурна іс-
торія України». Разом з тим, окрім на-
званих вище шести розділів, автором 
дописано вступ і розділ 7 «Економічний 
розвиток східних слов’ян». Також вче-
ний опублікував доопрацьовану ним 
схему взаємозв’язків слов’янських ар-
хеологічних культур доби великого роз-
селення слов’ян, що стало підґрунтям 
для зародження і подальшого розвитку 
слов’янських народів [10, с. 141].

Слід зазначити, що праця «Етноге-
нез українського народу: короткий на-
рис» була видана Товариством «Знання» 
України чималим накладом та розісла-
на майже по всіх великих бібліотеках 
України, що дало змогу ознайомитися з 
її текстом усім тим, хто цікавиться етно-
генетичною та етнокультурною пробле-
матикою. Видання цієї книги сприяло 
популяризації поглядів В. Барана серед 
широкого загалу українських читачів.
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Дослідження «Кий, Щек і Хорив, 
сестра їх Либідь та пракорені україн-
ського народу» (2007) присвячене про-
цесам формування українського на-
роду, утворенню Київської держави та 
виникненню її столичного міста Києва. 
У своїй передмові автор зазначає, що у 
праці через імена полянських літопис-
них князів Кия, Щека і Хорива – перших 
будівничих міста Києва, «стольного гра-
да» Київської держави  – ним подають-
ся важливі віхи давньої історії України. 
Особливу увагу В. Баран звернув на про-
блеми походження слов’ян, утворення 
й становлення слов’янських народів, 
зокрема українського. Саме вони, наші 
далекі предки, на його думку, в тяжкій і 
кривавій боротьбі з кочовим світом (за 
виразом літописця Нестора, «погани-
ми») відстояли й зберегли наші землі та 
заклали основи самобутньої культури і 
державності [5, c. 5].

2008  р. побачила світ колективна 
українознавча монографія «Українці у 
світовій цивілізації і культурі». Один 
із розділів цієї праці, а саме п’ятий, був 
написаний В.  Бараном і присвячений 
археології як складовій частині украї-
нознавства. На його думку, якщо украї-
нознавство розглядати як цілісну інте-
гративну системну науку про Україну 
і світове українство, то археологію, що 
вивчає процеси становлення людського 
суспільства, етногенезу та формування 
слов’янських народів, їх культуру і по-
бут, процеси економічного і політичного 
розвитку, зокрема українського народу, 
слід вважати його невід’ємною складо-
вою частиною [25, с. 109].

У 2010  р. була опублікована колек-
тивна монографія «Походження, станов-
лення та розвиток українського народу», 
де В. Баран був автором двох розділів 

з десяти. Зокрема, в розділі IV «Етно-
культурні процеси на території України 
в ранньослов’янську добу» він аналізує 
перші писемні звістки про слов’ян, ар-
хеологічні артефакти слов’ян-венедів, 
писемні джерела про слов’ян VI–VII ст., 
ранньосередньовічні слов’янські групи 
та велике розселення слов’ян і початок 
формування слов’янських народів  [21, 
с.  103–148]. А в розділі V «Процеси ет-
нічного розвитку в умовах Києво-Русь-
кої державності» вчений досліджує 
специфіку археологічних культур, літо-
писні племена напередодні утворення 
Київської держави, етнічні процеси в 
період Києво-Руської держави та джере-
ла походження українського народу [21, 
с. 149–188].

Навесні 2011  р. була тиражована 
книга В. Барана і Я. Барана «У пошуках 
джерел українського народу. Вибрані на-
укові праці». До цієї українознавчої пра-
ці увійшли такі дослідження, як: «Давні 
слов’яни і походження українського на-
роду» (В. Баран, Я. Баран) [13, c. 7–148]; 
«Черняхівська культура. За матеріала-
ми Верхнього Дністра і Західного Бугу» 
(В. Баран) [13, c. 149–303]; «Слов’янське 
поселення середини першого тисячоліт-
тя нашої ери біля села Теремці на Дні-
стрі» (В. Баран) [13, c. 305–361]; «Празька 
культура Подністров’я. За матеріалами 
поселень біля с.  Рашків» (В.  Баран)  [13, 
c.  363–460]; «Слов’янська община» 
(Я. Ба ран) [13, c. 461–563].

В усіх монографіях вивчаються 
складні проблеми походження україн-
ського та інших східнослов’янських на-
родів. На основі ґрунтовного аналізу 
археологічних матеріалів та широкого 
використання історичних (писемних), 
лінгвістичних та інших джерел вче-
ні розкривають поступальні процеси 
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становлення і розвитку слов’ян, їх вели-
кого розселення, зародження і форму-
вання слов’янських народів. Особливу 
увагу приділено аналізу етнокультурних 
процесів у період Києво-Руської держави 
й критиці догматичної концепції «дав-
ньоруської народності» [13, с. 115–138].

Восени 2011 р. В. Баран оприлюднив 
книгу «Слов’яни у первісності і ранньому 
середньовіччі: збірник вибраних етноло-
гічних праць». Вчений досліджує в ній 
такі важливі проблеми, як давні слов’яни 
в археології, слов’яни у процесах вели-
кого розселення народів, Черняхівська 
культура та слов’яни, процеси етнокуль-
турного розвитку на території України в 
І тис. н. е., археологічні культури та лі-
тописні племена у VIII–Х ст., слов’яни і 
навколишній світ, етногенез українців, 
руси у світлі археології, етнічні процеси 
в період східнослов’янської державності 
та походження назви «Україна». Зокре-
ма, у праці зазначається, що територія 
України входить у той етнокультурний 
простір, де проходило становлення ін-
доєвропейських, праслов’янських і 
словянських утворень, а усі нині відо-
мі археологічні культури І тис. н. е., які 
включають давньослов’янський куль-
турний компонент, відкриті на території 
України або сягають її території [6, с. 98].

Також наведемо оцінку значення 
етнокультурних та етногенетичних сту-
дій В. Барана знаними українськими 
вченими. Зокрема, В.  Балушок зазна-
чає: «Останніми роками питанню ви-
вчення етнокультурних відмінностей 
між різними давньослов’янськими угру-
пованнями присвятив ряд робіт відо-
мий археолог В. Баран. Зроблені ним на 
основі власних досліджень і підкріплені 
конкретним матеріалом висновки про 
те, що різні східнослов’янські народи 

сформувалися на базі різних племінних 
груп давніх слов’ян, для яких були влас-
тиві дуже значні етнокультурні відмін-
ності, вважаємо одним з найвидатніших 
досягнень української науки у вивченні 
етногенезу українців» [3, с. 45–46].

С. Конча констатував, що саме В. Ба-
ран став фундатором в Україні нової 
школи слов’янської археології, з якої 
протягом 70–80-х років ХХ  ст. вийшла 
блискуча плеяда дослідників (А. Смі-
ленко, Р. Терпиловський, Б. Магомедов, 
О. Приходнюк та інші) [19, с. 226].

У свою чергу Д. Толочко наголошує: 
«Міждисциплінарні дослідження дали 
змогу В. Д. Барану висвітлити склад-
ні етнокультурні процеси І тис. н. е. на 
теренах України. Слід відзначити, що 
впродовж більш як чотирьох десятиліть 
він зібрав надзвичайно великий архео-
логічний матеріал з різних етнокультур-
них зон України та суміжних територій. 
Шляхом синтезу наративних, лінгвістич-
них, антропологічних даних та результа-
тів порівняльного аналізу синхронних 
археологічних культур (празько-кор-
чацької, пеньківської, колочинської, 
іменьківської, дзедзіцької, райковецької, 
волинцевської, роменської) В. Д. Баран 
зміг показати їхні витоки в культурах 
першої половини І тис. н. е.» [23, с. 111].

На думку Н. Абашиної, усі роботи 
В. Барана демонструють конкретно-істо-
ричний підхід до розв’язання нагальних 
проблем етнічної історії та розуміння 
ним універсальності європейських про-
цесів історичного розвитку, які відповід-
но відбивалися й у слов’янській історії. 
Також ці етногенетичні та етнокультурні 
студії, без сумніву, є вагомим внеском у 
вивчення стародавньої історії слов’ян, 
оскільки розкривають закономірності 
формування й розвитку стародавнього 
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населення, не тільки слов’янського, але 
й усього європейського континенту  [2, 
с. 57].

О. Чирков наголошує, що науковий 
доробок В.  Барана, який складається з 
сотень праць, добре оприлюднений не 
лише у друкованих наукових, науково-
популярних та навчальних виданнях, а 
і вже перенесений на електронні носії 
інформації та досяжний в інтернет-ме-
режі. Це розширило коло його потенцій-
них читачів та полегшило їх опрацюван-
ня вікіпедистами [29, с. 77].

Наостанок ми зацитуємо думку 
фундатора новітнього українознавства 
П.  Кононенка про науковий доробок 
В. Барана: «Природно, що саме завдя-
ки дослідженням таких професійних 
вчених, як В. Д. Баран, українознавство 
стає справжньою інтегрованою та впо-
рядкованою системою наукових знань 
про Україну й українців … Тому й укра-
їнознавчі праці В. Д. Барана не тіль-
ки розкривають таємниці походження 
українського народу, а й допомагають 
нам осягнути цивілізаційний феномен 
українців у світовому часопросторі» [18, 
с. 12]. 

Отже, дослідивши напрацювання 
В. Барана з часу відновлення україн-
ської державності (кінець ХХ  – початок 
ХХІ  ст.), які знайшли відображення в 
його етнокультурних й етногенетичних 
студіях, можемо виокремити такі тен-
денції: 1) руйнація СРСР й існування 
суверенної України позбавили науковців 
тоталітарного ідеологічного тиску і дали 
можливість їм досліджувати будь-які 
наукові проблеми й отримувати незаан-
гажовані висновки; 2) розбудова Україн-
ської держави, її політичної, економічної, 
культурної, військової, освітньої, на-
укової та інших сфер супроводжувалася 

низкою об’єктивних і суб’єктивних про-
блем, зокрема недофінансуванням і змі-
ною державницьких пріоритетів, всі ці 
пострадянські реалії, з одного боку, від-
кидали науку й науковців на маргінес 
суспільно-політичного життя на зла-
мі тисячоліть, з іншого  – змушували їх 
приймати нестандартні рішення, які в 
підсумку сприяли позитивній динаміці 
розвитку української гуманітаристики; 
3) враховуючи ці обставини, В. Баран 
розпочав плідну співпрацю з Інститутом 
українознавства Київського університе-
ту імені Тараса Шевченка (який у 2000 р. 
трансформувався у Науково-дослідний 
інститут українознавства Міністерства 
освіти і науки України і Центр украї-
нознавства Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка) та 
з іншими науковими інституціями, на-
слідком якої стали відмова вченого від 
підтримки ним заідеологізованого кон-
цепту про так звану давньоруську народ-
ність та формування власного бачення 
українського етногенетичного процесу; 
4) внаслідок понад чвертьстолітньої нау-
кової праці в умовах Української держави 
В. Баран створив унікальну етногенетич-
ну теорію походження слов’ян та творчо 
обґрунтував і розвинув започатковану 
ще М. Грушевським ранньосередньовіч-
ну концепцію походження українського 
народу; 5) загалом етногенетичні й етно-
культурні студії В.  Барана у пострадян-
ській Україні, позбавлені радянської за-
ідеологізованості й зашореності, набули 
довершеності й системності осмислення, 
завдячуючи цьому, вони стали міцним і 
надійним підґрунтям для побудови ав-
торських моделей слов’янського й укра-
їнського етногенезу. 

Таким чином, проаналізувавши 
зміни підходів у етнокультурних та 
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етногенетичних студіях В. Барана, зро-
блено такі висновки. По-перше, у тота-
літарну добу гуманітарна наука загалом 
й археологія зокрема перебували під по-
тужним контролем партійної влади, яка 
вимагала від радянських вчених сповід-
увати марксизм-ленінізм, виконувати 
всі завдання режиму й не відхилятися 
від ідеологічної матриці, це стосувалося 
як дотримання ними теорії стадіального 
розвитку людства, існування у Давній 
Русі так званої давньоруської народнос-
ті тощо, так і постійного згадування і 
цитування праць К. Маркса, Ф. Енгель-
са, В. Леніна, Й. Сталіна, М. Хрущова, 
Л. Брежнєва та інших теоретиків і прак-
тиків марксизму-ленінізму. 

По-друге, етногенез слов’ян та їх 
етнокультурний розвиток перебували 
серед пріоритетних напрямків радян-
ської археології, тому В. Баран зі свої-
ми слов’янознавчими зацікавленнями 
був постійно задіяний на передньому 
краї археологічних досліджень. Попри 
ідеологічний тиск дослідник в етно-
культурних та етногенетичних студіях 
намагався уникати зайвої кон’юнктури 
і надавав перевагу виваженій науково-
дослідницькій праці, як це було, напри-
клад, із заполітизованою черняхівською 
проблематикою, так і зі слов’яногенезом. 
Разом з тим В. Барану не завжди вдава-
лося втримати власну незалежну пози-
цію, тому він волею-неволею змушений 
був підтримувати у своїх наукових пра-
цях існування єдиної давньоруської на-
родності в часи Давньої Русі.

По-третє, дезінтеграція СРСР і від-
новлення Української держави позбави-
ли вчених ідеологічного контролю влади 
і дали можливість їм вивчати будь-які 
наукові проблеми й публікувати ре-
зультати, не боячись переслідування і 

покарання. Але розбудова молодої дер-
жавності та її багатьох сфер, у тому чис-
лі наукової, супроводжувалася низкою 
негативних тенденцій, зокрема недо-
фінансуванням і зміною державницьких 
пріоритетів (оскільки гуманітаристика 
втратила ідеологічну цінність для нової 
влади, то вона перестала майже нею ре-
ально цікавитись). Всі ці труднощі, з од-
ного боку, відсунули науку і науковців на 
маргінес суспільно-політичного життя, з 
іншого – змусили їх шукати нестандарт-
ні кроки для вирішення цих нагальних 
проблем.

По-четверте, В. Баран у важкі де-
в’я  ності роки ХХ  ст. не сидів склавши 
руки, а почав активно діяти. Зокрема, 
вчений розпочав співпрацювати з ново-
створеним П. Кононенком Інститутом 
українознавства Київського універси-
тету імені Тараса Шевченка та з іншими 
науковими інституціями. Внаслідок цієї 
взаємовигідної співпраці він кардиналь-
но змінив своє бачення щодо існування у 
часи Київської Русі єдиної давньоруської 
народності та розпочав активно й аргу-
ментовано її критикувати, а також суттє-
во доопрацював власну унікальну етно-
генетичну теорію походження слов’ян 
та творчого обґрунтував, підсилив і роз-
винув започатковану М. Грушевським 
на початку ХХ  ст. ранньосередньовічну 
теорію походження українського народу. 
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Анотація. У статті досліджено громадсько-політичну діяльність визначної постаті 
українського національно-визвольного і світового антибільшовицького руху Ярослави (Слави) 
Стецько та її вплив на етнокультурні процеси в Україні у період від середини 80-х років ХХ ст. 
до початку 2000-х років ХХI ст. Проаналізовано її роль у створенні і діяльності Антибіль-
шовицького Блоку Народів (АБН), Всесвітньої Антикомуністичної Ліги (ВАКЛ) та Конгресу 
Українських Націоналістів (КУН). Виявлено, що вона зробила значний внесок в утвердження й 
розвиток етнокультурних, державотворчих та націєтворчих процесів, зокрема, на міжнарод-
ному рівні захищала національні інтереси українського народу, підтримувала боротьбу поне-
волених народів у всьому світі та обстоювала права кожного народу на власну державу на своїй 
етнічній території та збереження етнокультурної ідентичності серед постколоніальних дер-
жав. Встановлено, що Я. Стецько очолила, розбудувала та привела до Верховної Ради України 
націоналістичну парламентську партію КУН, що стала дієвим захисником національно-куль-
турних цінностей, етнокультурних традицій, мовно-освітніх та соціальних пріоритетів в 
українському соціумі у період від середини 80-х років ХХ ст. до початку 2000-х років ХХI ст. По-
казано, що Я. Стецько проводила активну благодійну, громадську і просвітницьку роботу та 
підтримувала проекти, спрямовані на подолання наслідків впливу радянізації, комунізації та 
русифікації, які сприяли збереженню та поширенню національно-патріотичної ідеології в укра-
їнському суспільстві, розвитку освіти й науки, політики і державного управління, культурних 
традицій, релігійних цінностей і моральних інститутів та захисту української культури від 
ворожих і чужих їй вчень та ідеологій.

Ключові слова: Україна; українці; Ярослава (Слава) Стецько; Антибільшовицький Блок 
Народів (АБН); Всесвітня Антикомуністична Ліга (ВАКЛ); Конгрес Українських Націоналістів 
(КУН); етнокультурні процеси.
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Annotation. The article analyzes social and political activity of the outstanding figure of the 
Ukrainian national liberation movement and the global anti-Bolshevik movement Yaroslava (Slava) 
Stetsko, and her influence on ethnocultural processes in Ukraine in the period from the mid-1980s to 
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Майже все ХХ  ст. в історії України 
можна охарактеризувати як період, у 
який відбувалася швидка зміна етно-
культурних процесів глобального масш-
табу, що значно вплинуло на подальше 
спрямування етнокультурних векторів 
та національних орієнтирів, а їхні на-
слідки тривають і досі й чекають на на-
укове переосмислення та засвоєння іс-
торичних уроків. Лише протягом одного 
століття відбулися значні невідворотні 
зміни в етнокультурних процесах, що 
позначилося на подальшому становленні 
європейської вільної й незалежної суве-
ренної держави Україна та її етнокуль-
турному, геополітичному, соціально-
економічному та державно-політичному 
розвитку, такі як: революція в Російській 
імперії (1917), боротьба радянської вла-
ди з національно-визвольними рухами 
опору (1918–1922), заснування СРСР 
та створення союзних республік (1922), 
т.  зв.  Великий голод (1932–1933), Друга 
світова війна (1939–1945), післявоєнна 
відбудова, холодна війна – протистояння 

між СРСР та Заходом (1940–1990), 
т.  зв.  хрущовська відлига (1953–1964), 
т. зв. брежнєвський період застою 
(1964–1985), т.  зв.  горбачовська перебу-
дова, демократія, прискорення та глас-
ність (1985–1991), розпад СРСР (1991) 
та створення незалежних республік. Усі 
ці події розвивалися настільки швидко 
і принесли багато руйнівних наслідків 
як у радянський, так і в пострадянський 
періоди для всіх союзних республік, що 
це вплинуло на перебіг етнокультурних 
процесів у новостворених національних 
державах й у наступному ХХІ ст.

На розвиток етнокультурних та дер-
жавно-політичних процесів і побудову 
незалежної України у кінці ХХ – на по-
чатку ХХІ ст. безпосередній вплив мала 
українська національна еліта, що діяла 
як в Україні, так і в діаспорі з кінця 40-х 
до кінця 80-х років ХХ  ст. На початок 
80-х років український визвольний рух 
уже втратив своїх головних держав-
них військових та політичних лідерів, 
ідеологів українського націоналізму, 

the early 2000s. The role of the Anti-Bolshevik Bloc of Nations (ABN), the World Anti-Communist 
League (WACL), and the Congress of Ukrainian Nationalists (CUN) is analyzed. It has been found 
that Ya. Stetsko made a significant contribution to the establishment and development of ethnocul-
tural, state-building, and nation-building processes, in particular, at the international level; defended 
the national interests of the Ukrainian people; supported the struggle of enslaved peoples around the 
world; defended the rights of every nation for its own state on its ethnic territory and the preservation 
of ethnocultural identity among post-colonial states. It is established that Ya. Stetsko headed, rebuilt, 
and brought to the Parliament of Ukraine the nationalist parliamentary party of the CUN, which be-
came an effective defender of national and cultural values, ethnocultural traditions, language, educa-
tional, and social priorities in the Ukrainian society since the 1980s to the early 2000s. It is shown that 
Ya. Stetsko conducted active charitable, public, and educational work and supported projects aimed 
at overcoming the consequences of imposing Soviet regime, communization and Russification, thus 
contributing to the preservation and spread of national-patriotic ideology in the Ukrainian society, the 
development of education and science, politics and state administration, cultural traditions, religious 
values and moral institutions, and the protection of Ukrainian culture from the concepts and ideologies 
which were alien and hostile to her.

Key words: Ukraine; Ukrainians; Yaroslava (Slava) Stetsko; Anti-Bolshevik Block of Nations 
(АBN); World Anti-Communist League (WACL); Congress of Ukrainian Nationalists (CUN); ethno-
cultural processes.



64 №3 (68) 2018 Ukrainian Studies

зокрема Р.  Шухевича (1950), С.  Бандеру 
(1959), Я. Стецька (1986) та ін., які були 
впливовими координаторами боротьби 
за незалежність як в Україні, так і в діа-
спорі у період від початку 50-х до почат-
ку 90-х років ХХ ст.

Проте, продовжуючи їхню справу, за 
межами України діяла українська діаспо-
ра, яка бачила свою місію у збереженні 
українськості в культурних традиціях, 
мові, освіті, історії, національній іден-
тичності тощо. Українські емігранти ві-
рили навіть більше за українців в Украї-
ні, які перебували під гнітом радянської 
ідеології, у те, що прийде час, коли Укра-
їна повністю позбавиться тоталітаризму. 
Діаспора надавала Україні вагому інте-
лектуальну, матеріальну, фінансову, ду-
ховну підтримку тощо. Послідовно і без-
компромісно захищаючи ідею державної 
незалежності України, відстоюючи на-
ціональні інтереси і людські права на 
свободу, честь і гідність поневолених ра-
дянською тоталітарною системою укра-
їнського та інших народів, учасниками, 
організаторами або співорганізаторами 
міжнародних конференцій, форумів та 
інших заходів, присвячених цим пробле-
мам, були представники різних вітчиз-
няних та закордонних громадсько-полі-
тичних об’єднань, таких як: Організація 
Українських Націоналістів (ОУН), Анти-
більшовицький Блок Народів (АБН), 
Європейська Ліга Свободи (ЄЛС), Все-
світня Антикомуністична Ліга (ВАКЛ), 
Союз Української Націоналістичної 
Молоді (СУНМ), Конгрес Українських 
Націоналістів (КУН) та ін., головною 
метою діяльності яких була боротьба за 
становлення незалежної України, спря-
мована на розвиток та захист інтересів 
української держави, мови, освіти, куль-
тури та національної самоідентифікації.

У період від середини 80-х до почат-
ку 90-х років ХХ ст. в епіцентрі цих подій 
опинилися подружжя Ярослав та Яросла-
ва Стецько. Вона була дружиною і вірною 
подругою справжнього революціонера, 
обоє присвятила своє життя боротьбі за 
утвердження націоналістичних ідеалів 
як в українському екзильному середови-
щі, так і в рідній Україні. Далекого 1944 р. 
розпочався емігрантський період їхнього 
життя. Переховуючись від московських 
спецслужб, вони довгий час провели пе-
реїжджаючи з країни в країну, ні на мить 
не припиняючи боротьби. Подружжя 
Стецьків очолили «революційне», або 
«бандерівське», відгалуження Організа-
ції українських націоналістів у діаспорі. 
Справжні патріоти України, вони зроби-
ли багато для реалізації ідеї української 
національної держави, розробленої ще 
у 1950-ті роки ХХ  ст. Особистий ваго-
мий внесок Я.  Стецька у становлення і 
розвиток української національної дер-
жавності досліджений на сьогоднішній 
день досить детально. Проте громадська, 
культурно-просвітницька та політична 
діяльність Я. Стецько теж, безумовно, за-
слуговує на те, щоб ґрунтовно й усебічно 
розкрити її особистий внесок у розвиток 
етнокультурних, державотворчих та на-
цієтворчих процесів в Україні.

Мета статті – дослідити громадсько-
політичну діяльність Слави Стецько та 
проаналізувати її внесок у розвиток етно-
культурних процесів в Україні у період 
від середини 80-х років ХХ ст. до початку 
2000-х років ХХI  ст. Зокрема, основни-
ми завданнями є: дослідження впливу 
діяльності Слави Стецько на розвиток 
державотворчих і націєтворчих ідей та 
етнокультурних процесів в Україні й 
діаспорі; аналіз її участі у створенні та 
діяльності Антибільшовицького Блоку 
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Народів, Всесвітньої Антикомуністичної 
Ліги та політичної партії Конгресу Укра-
їнських Націоналістів.

Дослідження діяльності Я.  Стецько 
як видатної українки, революціонерки 
і громадсько-політичної діячки та сим-
волу незламного духу України з’явились 
переважно вже у незалежній Україні. Ряд 
статей про Славу Стецько як громадсько-
політичну діячку опубліковано у таких 
виданнях: словниковій частині «Енци-
клопедії українознавства» (1973) [43]; бі-
бліографічному довіднику під редакцією 
Н. Мудрої «Українська жінка у визволь-
ній боротьбі (1940–1950 рр.)» (2006) [45]; 
виданні «Українські вісники» (2008) [24] 
у співавторстві Н. Позняк та О.  Хоменка; 
науково-популярному виданні під ре-
дакцією В.  Борисенко, П.  Кононенка та 
Є.  Сверстюка «Українки в історії ХХ  – 
ХХІ століття» (2012) [18] та ін.

На жаль, ґрунтовні індивідуальні 
та колективні дослідження, присвячені 
Я.  Стецько, з’явилися вже після її спо-
чину. Приміром, книга-спогади сучас-
ників «Слава Стецько  – донька укра-
їнської нації. Спогади сучасників»  [36] 
опублікована у 2011 р. в упорядкуванні 
М.  Чепіжко та В.  Чепіжко. Колективна 
монографія «Вірна дочка України. Слава 
Стецько: життєпис у боротьбі» [17] під-
готована колективом авторів Б. Мельни-
чук, М. Сагайдак та В. Уніят і опубліко-
вана теж у 2011 р.

Пам’яті Слави Стецько присвячува-
ли свої публікації у газетах та журналах 
С.  Багряний  [1], М.  Базелюк  [42], Т.  Ба-
тенко [2], А. Безсмертний-Анзіміров [3], 
В. Береза [4], М. Вишня [5], К. Вустич [7], 
Я.  Гулько  [9], О.  Різниченко  [28], В.  За-
єць [10], С. Зятьєв [11], О. Каменюк [12, 13], 
Л. Коханець [14], О. Крупник [35], Д. Луч-
ка  [15], В.  Манько  [16], Є.  Марчук  [37], 

М.  Ониськів  [20], Т.  Процев’ят  [26, 27], 
М.  Сагайдак  [31], Г.  Садовська  [32, 33], 
Л. Самохвалова [34], О. Скотникова [35], 
Н.  Солдатенко  [41], Я.  Чайківська  [48], 
В. Шпіцер [49] та ін.

У наукових та науково-популярних 
журналах опубліковані статті Л.  Рома-
нишин «Ярослава Стецько: життя і ді-
яльність»  [30], В.  Сніжка «Для нас усіх 
вона була… пані Слава» [40], Л. Отрош-
ко «Внесок Слави Стецько у розви-
ток ідеології українського націоналіз-
му» [22] та ін., в яких проаналізовано її 
життєвий шлях, громадсько-політичну, 
культурно-просвітницьку та державо-
творчу діяльність.

Про неї, просту українську жінку 
непростої долі, націоналістку, патріот-
ку, легенду українського національного 
руху опору, дружину та вірну подругу 
Я.  Стецька, написано чимало книг, ста-
тей в енциклопедіях, наукових та науко-
во-популярних виданнях, а також газе-
тах, журналах, записано документальні 
відеоматеріали у вигляді інтерв’ю та спо-
гадів відомих науковців, політичних та 
громадських діячів, письменників, жур-
налістів. Проте ще досі немає комплек-
сного наукового аналізу життя та діяль-
ності Слави Стецько як самодостатньої 
громадсько-політичної діячки, її праця 
ще мало досліджена і потребує уваги. 
Враховуючи відродження інтересу до 
життя і діяльності видатних постатей 
українського національно-визвольного 
руху, буде доцільним дослідити вплив 
постаті Слави Стецько на розвиток ет-
нокультурних процесів в Україні у пере-
ломний період перебудови від середини 
80-х до початку 90-х років ХХ ст.

Ярослава (Слава) Стецько (Ганна-
Євгенія Йосипівна Музика) (14.05.1920 – 
12.03.2003) пройшла дов гий шлях 
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гартування своєї особистості. Ще у ди-
тячі та юнацькі роки на рідній Терно-
пільщині в лавах молодіжного гуртка 
ОУН розпочалося усвідомлення нею 
національної гідності й української на-
ціональної ідентичності та патріотизму 
(1938–1944). Другий період її життя (47 
років) пройшов в еміграційному полі-
тичному середовищі, де вона сприяла 
розвиткові ідеології ОУН, пропагувала й 
обстоювала ідею незалежності України. 
Третій період (1991–2003) – повернення 
в незалежну Україну та активна участь у 
державному, громадсько-політичному, 
культурно-просвітницькому житті неза-
лежної України.

Широкому загалу вона відома як 
Слава Стецько, після одруження із 
Ярославом Стецьком (1946) взяла собі 
це революційне псевдо, а повернувшись 
в Україну 1991  р., змінила ім’я і стала 
Ярославою. Будучи високоосвіченою 
людиною, а саме, здобувши фах політо-
лога, соціолога, психолога та конференц-
перекладача, вона займала поважні по-
сади у націоналістичних організаціях, 
такі як: президент АБН (1986–2003), го-
лова Проводу ОУН (б) (1991 р. – до по-
чатку 2000-х), голова політичної партії 
КУН (1992–2003), постійний делегат у 
ВАКЛ, а також народний депутат Украї-
ни. Слава Стецько була депутатом трьох 
скликань від Надвірнянського вибор-
чого округу Івано-Франківської області 
(1997, 1998, 2002), а також проводила по 
всій країні активну громадську та про-
світницьку роботу.

Протягом тривалого тоталітарного 
періоду в історії України (1921–1991) ра-
дянським («совєтським») людям на в’я-
зу валася думка про те, що «бандерівці» 
(«буржуазні націоналісти») керуються і 
розповсюджують фашистську ідеологію, 

незважаючи на те, що основополож-
ні ідеологеми нацистської тоталітарної 
та української революційної ідеологій 
докорінно відрізняються. Радянським 
ідеологам було вигідно причепити на-
ціоналістам ярлик колабораціоністів  – 
це був такий спосіб боротьби з глибоко 
підпільним і тому дієвим організова-
ним українським націоналізмом. Попри 
всі потуги радянських та фашистських 
спецслужб подружжя Стецьків успішно 
продовжували звертати увагу світу на 
проблеми в Україні [21].

Українські етнокультурні проце-
си загалом можна визначити як довго-
тривалий історичний розвиток, під час 
якого на заселеній українцями території 
формується їх власний етнокультурний 
простір та зароджується і розвиваєть-
ся цілісний етнокультурний комплекс, 
що по в’я заний з походженням етносу, 
функціонуванням української мови, 
творенням етнічної території, побуту-
ванням традиційної української куль-
тури, утвердженням християнської віри 
тощо [47, с. 6].

За своєю суттю етнокультурні про-
цеси в радянській Україні у цей період 
характеризуються планомірним викорі-
ненням української нації, нещадним ви-
нищенням українства та перетворенням 
українців у радянських людей. Так істо-
рично склалося, що як представники то-
талітарної влади, так і пересічні росіяни 
завжди були пересичені українофобією, 
що є базовою імперіалістичною складо-
вою «русской идеи» і великодержавного 
«русского мира». Поряд із цим «україн-
ський націоналізм – це антирасизм, ан-
тиімперіялізм, антиколоніялізм, антито-
талітаризм та антикомунізм» [39].

Ефективним інструментом боротьби 
за становлення політичної незалежності 
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України і українців став Антибільшо-
вицький Блок Народів, що був створе-
ний ще під час Другої світової війни в 
Україні як міжнародна організація, ді-
яльність якої спрямована на боротьбу 
за визволення уярмлених Москвою на-
родів. 21–22 листопада 1943 р. на терито-
рії Східної Волині в с. Будераж (Здолбу-
нівський р-н Рівненської обл.) підпільна 
ОУН (бандерівська) організувала І Кон-
ференцію поневолених народів Східної 
Європи та Азії за участю національних 
делегацій. Наступна конференція, що 
відбулася у Німеччині після закінчення 
війни (Мюнхен, 16 квітня 1946  р.), не 
лише перейменувала створений в Укра-
їні Революційний комітет народів Схід-
ної Європи і Азії в Антибільшовицький 
Блок Народів, а й оголосила міжнарод-
ну антиімперську та антикомуністичну 
місію АБН. Головою Блоку було обрано 
Я. Стецька [27].

У січні 1946  р. Провід закордонних 
частин (ЗЧ ОУН) опублікував перше 
число видання «Визвольна політика» 
у Празі, в якому була розроблена кон-
цепція АБН у статтях Я.  Стецька «Дві 
концепції АБН» та «Україна в авангарді 
революції народів» [50]. Визвольна кон-
цепція АБН полягала у спільній револю-
ційній боротьбі всіх поневолених наро-
дів із більшовизмом, в якій Україна мала 
бути авангардом антибільшовицького 
фронту, базуючись на таких основних 
положеннях: «Мобілізація антиросій-
ських та антикомуністичних сил у світі 
на підтримку боротьби за свободу та 
революційну стратегію досягнутого на 
батьківщині  – це два аспекти дії АБН» 
(переклад Л. О.) [50, с. 11].

У 1947  р. Я.  Стецько продовжив 
працювати над концепцією і стратегі-
єю міжнародної політики ОУН, що буде 

втілювати основні функції АБН в Украї-
ні. У статті «Визвольна революція наро-
дів АБН» у 1947 р. він так визначав свої 
головні завдання: «АБН, як нова міжна-
родня формація, висуває таку міжнарод-
ню конструкцію майбутнього, яка гаран-
тує забезпечення національних інтересів 
кожного народу, визначаючи, що нашою 
ціллю для кожного з народів АБН є його 
національна свобода і національний до-
бробут» [44, с. 148].

АБН під проводом Я.  Стецька зро-
бив багато для підтримки визвольної 
боротьби поневолених народів. У цій ді-
яльності йому активно допомагала Сла-
ва Стецько, спочатку як бойова подруга 
(зв’язкова Муха), а згодом – як дружина 
та «права рука» Я.  Стецька. Вона вхо-
дила до складу центрального комітету 
АБН, згодом була призначена керівни-
ком прес-бюро АБН, брала участь у різ-
них заходах, займалась кореспонденці-
єю, організовувала зустрічі та виступала 
на міжнародних конференціях, на яких 
обговорювались українські питання, 
тощо [36].

За сприяння АБН у 1967 р. було за-
сновано Світову Антикомуністичну Лігу 
(Всесвітню Антикомуністичну Лігу), до 
складу якої увійшли представники 72 
країн світу та 14 міжнародних політич-
них організацій. Слава Стецько була по-
стійним делегатом ВАКЛ, брала участь 
у міжнародних конференціях. У цьому 
ж році за ініціативи АБН на базі анти-
комуністичних організацій за сприяння 
представників національно-визвольних 
рухів і чільних європейських політичних 
та державних діячів було створено Євро-
пейську Раду Свободи (ЄРС). Всесвітній 
антикомуністичний та антирадянський 
рух відстоював право на самостійність 
всіх народів, демократичні принципи 
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правління, переорієнтацію на ринкову 
економіку. У 1990 р. ВАКЛ перейменова-
но на Всесвітню Лігу за Свободу та Демо-
кратію. Зберігши всі повноваження по-
передньої, нова організація продовжила 
боротьбу за відстоювання демократич-
них прав і свобод в умовах глобальних 
перетворень [36, с. 37].

Перебуваючи в еміграції, подруж-
жя Стецьків відвідали майже всі країни 
світу, в яких проживали українські емі-
гранти. Вони організовували протести 
та демонстрації проти комуністично-
го режиму, вимагали у радянських по-
сольств звільнення політв’язнів тощо.

Після смерті чоловіка у 1986 р. АБН 
очолила Слава Стецько. 20–21 листопада 
1992 р. в Торонто відбувся конгрес АБН, 
на якому вона як президент АБН ви-
ступила з концептуальною доповіддю, в 
якій, зокрема, наголосила, що АБН про-
довжуватиме сприяти національному 
визволенню народів, які ще залишилися 
у складі Російської імперії та під конт-
ролем комуністичної системи, і підтри-
мувати мобілізацію громадськості на за-
хист здобутої незалежності. Наступного 
року вже у Києві відбувся ювілейний 
конгрес, на якому Слава Стецько висту-
пила з доповіддю «АБН: 50 років бороть-
би» про необхідність діяльності АБН 
на теренах колишнього Союзу з метою 
зміцнення незалежності новопосталих 
держав і захисту від імперських зазіхань 
Москви. Схаменувшись після потуж-
ної хвилі національного визволення від 
російського колоніалізму, Кремль, дер-
жавною політикою якого завжди був 
тероризм проти поневолених народів і 
особливо проти їхніх лідерів, посилив 
свій тиск на Азербайджан, Вірменію, 
Грузію, Чечню та ін. Московські медіа по-
слідовно спотворювали інформацію про 

події в Україні, Прибалтиці та на Кавка-
зі, дотримуючись імперських підходів. 
«Здолаємо Чечню, підемо в Крим» – таку 
агітацію проводили російські військові 
серед новобранців, посилаючи їх у груд-
ні 1994 р. на невідворотну смерть у Гроз-
ний. Російська Федерація змогла втілити 
свої неоімперські амбіції лише через 10 
років, у березні 2014 р., коли розпочала-
ся збройна агресія, спрямована на про-
тизаконну анексію Кримської автономії 
та приєднання її до Російської Федера-
ції [36, с. 33–49].

Великий внесок Слава Стецько зро-
била, зокрема, у видавничу справу АБН. 
Головним друкованим виданням АБН 
став журнал «АБН-кореспонденція», що 
почав виходити під її редакцією з 1950 р. 
іспанською, португальською, німецькою, 
англійською та французькою мовами, 
якими, до слова, пані Слава дуже добре 
володіла. Крім цього, вона була редак-
тором журналу «Український огляд», а 
також членом правління молодіжної ор-
ганізації «Група української молоді» [3].

На посаді президента АБН Слава 
Стецько доклала величезних зусиль, 
щоб поширити передусім в Україні й у 
світі загалом правду про події на Кав-
казі через англомовний журнал «АБН-
кореспонденція» та численні промови, 
заяви, звернення на конференціях у різ-
них країнах світу. Володіючи декількома 
іноземними мовами, вона на високому 
рівні працювала з лідерами поневоле-
них народів світу, АБН видавав також 
часопис поневолених народів «Свобода 
народів», зокрема, у ньому було опу-
бліковано два інтерв’ю Слави Стецько, 
назви яких говорять самі за себе: «У 
ХХІ столітті немає місця для імперій» і 
«АБН у боротьбі за волю народів». Тож 
принципова позиція президента АБН у 
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боротьбі народів за свою свободу і права 
сприяла створенню у 90-х роках ХХ  ст. 
образу України у світі як форпосту сво-
боди у Східній Європі. Тим часом укра-
їнська влада потроху здавала позиції 
Москві, 1997 р. було законодавчо засвід-
чено перебування Чорноморського фло-
ту в Україні впродовж 20 років. Це дало 
можливість російським бізнес-інтере-
сам мати право на важливі стратегічні 
об’єкти, розташовані у Криму, а «п’ятій 
колоні» Москви розгорнути свою анти-
українську антикультурну та антинаціо-
нальну діяльність [36, c. 33–49].

Слава Стецько згадує про активну 
роботу націоналістів в еміграції у період 
кінця 80-х років ХХ ст.: «В час окупації 
України більшовицькою Росією ОУН 
з-під стяга Степана Бандери прямо й 
через АБН, через Всесвітню Антикому-
ністичну Лігу (ВАКЛ), через Європей-
ську Раду за свободу широко поставле-
на була інформація в цілому світі. Крім 
українських газет і журналів, ми ви-
давали  [...] «Юкраїніан Рев’ю», «Укра-
їніян Квотерлі», «Ехо оф Юкреїн», «Ін 
Юкреїн», «Л’Єст Юропієн» (по-франц.), 
«АБН  – кореспонденс» (зараз лише по-
англійськи, але раніше по-іспанськи й 
по-португальськи), «Det Fгіа Україна» 
по-шведськи, «Набат» по-російськи та 
різні неперіодичні видання, видавали 
сотні брошур і десятки багатотомних 
книжок. Різного роду акціями – по радіо, 
телебаченню і в пресі – ми звертали ува-
гу світу на Україну. Акція в Стокгольмі 
проти Хрущова, акції в роковини голоду, 
масові демонстрації (не раз по 10 і біль-
ше тисяч людей брали участь) у перші 
роки еміграції і у Мюнхені, у Торонто, 
часто в Нью-Йорку, у Вашингтоні, Кан-
беррі (Австралія), Буенос-Айресі (Ар-
гентина); масові акції в Британії змусили 

до втечі Шелепіна; протестні акції проти 
арештів в Україні; влаштовували прес-
конференції з нагоди різних конгресів, 
конференцій, поїздок наших провідних 
людей до різних країн світу – азійських, 
Північної і Південної Америки, Туреч-
чини, країн Близького Сходу, Австралії, 
Мальти. Творили парламентські лобі у 
Великій Британії 105 послів з обох пар-
тій, в американському конгресі, у канад-
ському парламенті. Давали грамоти ви-
значним чужинцям, що спричинилися 
до популяризації української справи, і, 
що найважливіше – втримували з ними 
безперервні зв’язки. Ми досягали успі-
ху в наших пропагандистських акціях, 
бо йшли під гаслом «Свобода народам! 
Свобода людині!» Московській імпер-
ській ідеї ми скрізь протиставляли ідею 
нації; імперії  – національну державу, 
право кожного народу на власну дер-
жаву на своїй етнічній території. Ярос-
лав Стецько, Голова українського уряду, 
відновленого Актом 30 червня 1941  р. 
у Львові, опрацьовував альтернативу 
ядерній війні, яка полягає в допомозі ви-
звольним рухам поневолених народів, 
які розвалять імперію зсередини. Пере-
конані в справедливості нашої справи, 
ми вірили в перемогу, і це давало нам 
силу створити структури в цілому сві-
ті й поставити їх на службу визволення 
України» [40, с. 19–20].

Останні роки існування союзних 
республік у складі деградуючого Союзу 
Радянських Соціалістичних Республік 
(СРСР) (1985–1991) стали перехідними, 
адже у цей час відбувалася трансфор-
мація геополітичних, етносоціальних і 
світоглядних поглядів та уявлень на по-
дальший розвиток етнокультурних, со-
ціоетнічних, етнонаціональних, релігій-
них та державно-політичних процесів. 
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Зі зміною геополітичних орієнтирів 
з’явилася потреба у пошуку, появі й роз-
витку нових шляхів етнокультурного 
розвитку народів та склалися сприятли-
ві передумови для створення незалеж-
них держав.

У 1986  р. в СРСР розпочалися де-
мократичні реформи М.  Горбачова, що 
призвели до розпаду комуністичної 
імперії та здобуття незалежності пост-
радянськими республіками. В Україні 
у цей час справжнім історичним етно-
культурним феноменом та світоглядно-
ідеологічним рухом став український 
націоналізм. На завершальному етапі 
краху імперії активна діяльність АБН на 
чолі з Я. Стецько ще більше прискорила 
цей процес.

Слава Стецько виступила на Конфе-
ренції ОУН у березні 1991 р. в Києві [39]. 
Текст виступу «Український націоналізм 
і його роль у розбудові України» було 
опубліковано у «Визвольному шляху» у 
травні 1992 р. У ньому йшлося про те, що 
«ОУН завжди боролася і боротиметь-
ся проти будь-яких намагань пов’язати 
Україну з Росією різними півдержавни-
ми формами: федеральними, конфеде-
ральними і союзними, чи їх намісника-
ми; буде сприяти лише такій політиці, 
яка абсолютно не допустить до понево-
лення України російським неоімперія-
лізмом будь-якого вигляду. Рівночасно 
хочу наголосити, що ОУН бореться про-
ти російського імперіалізму, а не проти 
держави російського народу на його ет-
нографічній території. […] Справжніми 
союзниками України можуть бути лише 
ті політичні сили інших народів, які ви-
знають конечність існування незалежної 
Української Держави» [39].

Завдяки міському голові Львова 
В.  Шпіцеру, який розумів необхідність 

повернення у цей складний перелом-
ний період в Україну відомої політичної 
діячки, голови Проводу ОУН  – Слави 
Стецько, вона була запрошена на свят-
кові заходи, присвячені 50-й річниці 
проголошення Акту відновлення Укра-
їнської Держави (30 червня 1941 р.), що 
відбувалися у Львові у 1991  р. Цього ж 
року Славу Стецько обирають головою 
Проводу ОУН. Її авторитет, розум, ви-
тончена інтелігентність мали допомогти 
спрямувати національно-визвольну бо-
ротьбу у правильному напрямі. Відразу 
після приїзду до Львова Слава Стецько 
виступила у сесійному залі Львівської 
міської ради. Там же Володимир Плукар 
вручив славній українці паспорт грома-
дянки УРСР [48].

Після краху плану перебудови та роз-
паду СРСР і відновлення незалежності 
союзних республік розпочалися про-
цеси подальшої розбудови державності 
на основі національної ідеології, відбу-
валася зміна векторів як внутрішньо-
державної, так і міжнародної політики. 
Пострадянські республіки мали вибу-
дувати план подальшого стратегічного 
розвитку, нові ідеологічні платформи та 
шляхи розвитку тощо.

З проголошенням Акта незалежності 
України національно-визвольна бороть-
ба за державний суверенітет України не 
завершилася, а лише перейшла на новий 
етап, адже наслідки впливу радянської 
ідеології на свідомість українців не вико-
ренені навіть зараз, через понад чверть 
століття по тому. Національна еліта, яка 
змушена була виїхати з України у період 
тотальних переслідувань українських 
націоналістів і переховуватися за кор-
доном, почала повертатися в Україну і 
робити певні кроки на шляху розбудови 
української держави.
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Слава Стецько стала саме тим ха-
ризматичним лідером, який очолив на-
ціонал-патріотичні сили у боротьбі за 
розбудову української державності та 
утвердження української національної 
ідеї. До честі пані Слави належить те, що 
за весь еміграційний період ані вона, ані 
її чоловік не стали громадянами жодної 
держави та не зрадили своїх націонал-
патріотичних переконань. Як політик 
світового масштабу пані Слава розумі-
ла, що після стількох років існування в 
ролі звичайної колонії Україна не від-
разу зможе стати міцною європейською 
державою, адже наслідки впливу кому-
ністичної системи на суспільство ще 
досить сильні і за національну Україну 
треба ще боротися. І вона продовжува-
ла боротися передусім за культурну ре-
волюцію та відродження українськості в 
душі кожного пострадянського україн-
ця. Повернувшись в Україну, Я. Стецько 
зауважила, що за час панування радян-
ської влади в Україні значно посили-
лися асиміляційні процеси й відбулося 
тотальне зросійщення українців. Тому 
вона намагалася повсякчас спілкувати-
ся виключно українською мовою, тим 
самим значно посилюючи її авторитет 
у посттоталітарному суспільстві, послі-
довно популяризуючи її як у політичних 
колах, так і в оточенні пересічних руси-
фікованих українців.

Після того, як провалився т. зв. путч 
у Москві, в Україні пройшов референ-
дум, на якому було проголошено неза-
лежність України і розпочалася повер-
хова демократизація та декомунізація, 
засновувались нові політичні партії. У 
березні 1992  р. в Києві в історичному 
місці засідань Центральної ради 1917–
1918 рр. (нині Київський міський буди-
нок учителя) відбувся з’їзд українських 

націоналістів, на якому головувала Сла-
ва Стецько. Це означало початок нового 
етапу українського національного від-
родження, на якому ОУН відіграватиме 
провідну ідеологічну роль.

Йдучи до парламенту, пані Слава 
підкреслювала, що «націоналізм  – це 
любов і прив’язаність народу до Вітчиз-
ни». Вона вважала, що російська етніч-
на меншина в Україні, як і будь-які інші, 
повинна мати право культурного розви-
тку, власні школи, релігію, права, що га-
рантовані міжнародними конвенціями, 
але українська держава має гарантувати 
розвиток передусім української культу-
ри, шкіл та церков, і виступала проти 
того, щоби вона (російська меншина) 
була трактована як пануючий клас, а 
українці – як унтерменші [36, с. 130].

З нагоди вісімдесятирічного юві-
лею Слави Стецько Т. Батенко зазначив: 
«Крім служіння ідеї революції, ця жінка 
спромоглася на велику еволюцію у сві-
домості та на практиці. Вона здійсни-
ла важкий ідеологічний рейд від гасла 
«політична революція  – це захоплення 
влади» – до цивілізованого парламента-
ризму. Пані Слава стала модерним рево-
люціонером у стінах українського пар-
ламенту і здатна в дусі європейськості 
сказати: цивілізований парламентар не 
може опускатися до брудних політичних 
методів» [2].

У 1992  р. Слава Стецько на основі 
ОУН (б) взялася розбудовувати парла-
ментську політичну партію Конгрес Укра-
їнських Націоналістів, щоб привести на-
ціоналістів до Верховної Ради України та 
мати безпосередній вплив на законодавчі 
ініціативи. У цьому їй допомагали справ-
жні патріоти та соратники: М. Мельник, 
Ю. Костарчук, І. Губка, М. Панчук, Д. Гу-
сяк, О. Каменюк, Б. Борович, В. Сніжко, 
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О.  Чешков, С.  Жижко та ін. 18 жовтня 
1992 р. ця партія була створена і розпо-
чала свою діяльність, а згодом, 27 берез-
ня 1994 р., КУН висунув своїх кандида-
тів до українського парламенту. Однак 
сама Я. Стецько стати депутатом не змо-
гла, оскільки ще не стала повноправною 
громадянкою України (не набула грома-
дянства) [22, с. 286].

У виборах до Верховної Ради України 
по Надвірнянському виборчому округу 
1997 р. Я. Стецько отримала один із най-
вищих рівнів довіри, вона набрала 86,6% 
голосів виборців. У виборах 1998  р. як 
кандидат від «Національного фронту», 
до якого ввійшли Українська республі-
канська партія, Українська консерватив-
на республіканська партія та Конгрес 
Українських Націоналістів, вона була 
обрана депутатом 56,36% голосів вибор-
ців. На виборах 2002 р. Я. Стецько була 
обрана до парламенту від виборчого 
списку «Нашої України» втретє і як най-
старший за віком депутат зачитувала 
текст присяги народних депутатів на ві-
рність Україні [3].

«Судячи по тому, як їй легко вдалося 
по всіх областях зорганізувати обласні 
осередки Конгресу, то можете собі уяви-
ти, як її люди сприймали. Навіть в Одесі, 
де вона там мала зустріч зі студентами і 
з громадськістю, то там не було ніяких 
провокацій, розумієте, ніяких якихось 
виступів таких шось проти неї, і в Лу-
ганську так само було», – згадувала Дар-
ка Гусяк, одна із її однодумців, зв’язкова 
Р. Шухевича [19].

На Першому Всеукраїнському Збо-
рі Конгресу Українських Націоналістів 
2–4 липня 1993  р. у Києві взяли участь 
представники східної і західної україн-
ської діаспори, а також Таджикистану, 
Вірменії, Білорусії, Казахстану, Зеленого 

Клина та Воронежа. На секції «Наша по-
літика щодо пригноблених Росією наро-
дів і новоутворених держав» обговорю-
вався блок проблем української східної 
діаспори, яка позбавлена можливості 
розвивати свою культуру, зберігати на-
ціональну ідентичність через відсутність 
українських шкіл, театрів, газет, жур-
налів для п’яти мільйонів українців, що 
проживають на території Російської Фе-
дерації. У своїх виступах представники 
наголошували на необхідності об’єднати 
свої зусилля проти агресивних зазіхань 
Москви. Держави, які обрали незалеж-
ність внаслідок розпаду СРСР, дотепер 
знаходяться під загрозою реставрації 
Росією їх колоніального статусу, багато з 
них втягнуті в так звані міжнаціональні 
конфлікти [25, c. 23].

Зокрема, С.  Жижко вважає, що за 
керівництва Слави Стецько Конгрес 
Українських Націоналістів, здійснюючи 
в основному політико-пропагандивні 
функції, багато зробив для розкриття 
злочинів комуністів, відродження на-
ціонально-культурної спадщини, поши-
рення і захисту української мови тощо, 
а також, що Слава Стецько була при-
родженим, дуже діяльним політиком: 
«За час керівництва Конгресом Слави 
Стецько партія, фактично осердя націо-
нально-патріотичного руху, відіграла 
значну роль в українській політиці. На 
мою думку, важливим є те, що, прожи-
ваючи у насичених ідейно-світогляд-
ними особливостями реаліях західної 
цивілізації ОУН, як ідеологічного типу 
організація, не залишивши духу і змісту 
націоналістичної ідеології, яка мотиву-
вала національно-визвольні змагання 
1940–1950-х років, виробила такі ідео-
логеми, які дають змогу ефективно діяти 
в сучасному світі. Конгрес адаптував ці 
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ідейні засади до українських обставин 
90-х років і нащепив їх до стовбура сус-
пільної думки. Не йдеться про масове 
визнання і застосування. Не в тому суть. 
Конгрес став націоналістичною партією, 
яку неможливо звинуватити в етнофо-
біях, нацизмі-фашизмі, тоталітаризмі та 
інших «жахливчиках», що їх неліниві і 
«національно безтурботні» клеять укра-
їнським патріотам» [36, с. 82].

«Як жінка пані Слава завжди була 
зі смаком одягнена, найчастіше у ви-
шиванці (а їх було у неї чимало!), раз-
ки коралів, гарно зачесана, зі скромним 
макіяжем – одне слово, була для всього 
жіноцтва у секретаріаті КУНу зразком і 
дуже любила, щоб і ми зі смаком одяга-
лися»,  – згадує її колега Л.  Максимець, 
що Я.  Стецько повсякдень популяризу-
вала українськість у всьому й власним 
прикладом показувала, що український 
традиційний одяг може бути сучасним, 
вишуканим і престижним [36, с. 131].

Також вона знала багато українських 
народних, стрілецьких і повстанських 
пісень і любила їх співати у колі одно-
думців. Я. Стецько мала глибокі знання з 
української історії та намагалася врахо-
вувати уроки історії, щоби не допускати 
помилок у майбутній боротьбі за збере-
ження етнокультурної самобутності та 
національних ідеалів.

Особливої уваги заслуговує ставлен-
ня Я. Стецько до релігії та християнських 
цінностей. Вона завжди зустрічалася з 
патріархами усіх трьох українських цер-
ков, активно підтримуючи та сприяю-
чи розвитку ідеї становлення в Україні 
Єдиної помісної Української православ-
ної церкви [40, с. 24]. Віра в Бога допома-
гала їй у складних життєвих ситуаціях. 
За спогадами небоги Л.  Брацюнь, пані 
Слава найбільше любила церкву святого 

Миколая на Аскольдовій Могилі в Києві, 
а також з родиною відвідувала недільні 
богослужіння у Володимирському собо-
рі та в церкві Бориса і Гліба на Теремках: 
«Я ловила себе на думці, що хотіла хоча 
б трошки дотягнутися до такого вміння 
так жити і любити Бога, Україну, людей, 
життя, як це вміла робити моя тета Сла-
ва» [36, с. 59–60].

Слава Стецько була мудрою жінкою 
і досить добре розуміла значимість осві-
ченої молоді для розвитку української 
модерної нації. Співпрацю зі Спілкою 
Української Молоді Я. Стецько вважала 
пріоритетною, тому з її керівництвом зу-
стрічалася особисто і допомагала вирі-
шувати багато проблем, що стосувалися 
молоді. Слава Стецько вважала за необ-
хідне нагороджувати кращих студентів 
Національного університету «Острозька 
академія» за успіхи у навчанні грошо-
вими преміями. Від її імені їх вручали 
нау ковці НДІУ П. Кононенко та В. Сніж-
ко. Так, В. Сніжко згадує: «Вона завжди 
прагнула зустрічатися і спілкуватися із 
значними українськими діячами науки, 
відвідувала наукові конференції, з’їзди, 
побувала у багатьох науково-дослідних 
установах, вищих навчальних закладах і 
виступала в них із політичними допові-
дя ми та лекціями для студентів і викла-
дачів. Із великою зацікавленістю вона 
зустрічалася з П. Кононенком, Ф. Погре-
бенником, А. Погрібним, А. Алексюком, 
Ю.  Маньком, Я.  Ульгурським, І.  Голо-
вацьким і багатьма іншими науковцями. 
Дуже любила і завжди спілкувалася з 
молоддю» [40, с. 23–24].

Я.  Стецько підтримувала наукові та 
науково-популярні видання. Зокрема, у 
1996 р. за фінансової допомоги Я. Стець-
ко та фонду «Третій сектор» було вида-
но перший номер науково-популярного 
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видання  – календаря-щорічника «Укра-
їнознавство», у якому, окрім власне ка-
лендаря визначних подій та пам’ятних 
дат, були також рубрики, присвячені 
українській історії, українській державі, 
українській культурі, українській при-
роді, українській діаспорі тощо [46].

Ярослава Йосипівна підтримувала 
діяльність благодійних фондів. Зокре-
ма, на Другому Великому Зборі КУН у 
1995 р. вона наголосила у своєму виступі 
на тому, що заради молодого покоління 
та його майбутнього в червні 1995  р. у 
Києві було створено та зареєстровано 
Благодійний фонд ім. Ярослава Стецька 
передусім «для збереження та розвитку 
культурних традицій, релігійних ціннос-
тей і моральних інститутів української 
нації, для захисту української культу-
ри від вороже наставлених та чужих їй 
вчень та ідеологій, щоб подолати наслід-
ки русифікації розвитком української 
духовости та освіти, для поширення і за-
твердження національно-патріотичної 
ідеології в українському суспільстві» [38, 
с.  1158]. Одним із програмових завдань 
фонду було «створення стипендійно-
го фонду, з якого будуть призначатись 
цільові стипендії та премії молодим на-
уковцям та журналістам і студентам. Бо 
фонд має на меті ствердження націо-
нальної ідеї, примноження інтелекту на-
ції шляхом залучення молодих науковців 
та студентства до науково-дослідницької 
роботи з проблем вивчення історичної, 
філософської, політологічної спадщини 
українського народу, його багатовіко-
вих надбань. Патріотично налаштовані 
спортсмени, які гідно представляють 
честь України, також не лишаються поза 
увагою фонду» [40, с. 24].

За ініціативою Я.  Стецько 27 січня 
1997  р. було створено Всеукраїнський 

благодійний фонд «Соборність» для вті-
лення різних міжнародних благодійних 
програм, що допомагали дітям, надання 
гуманітарних вантажів, одягу та фінан-
сів постраждалим від стихійних явищ, 
постачання ліків та обладнання для ди-
тячих лікарень і сиротинців повсюдно 
по Україні, фінансової підтримки чис-
ленних гуманітарних подій, фестивалів 
та мистецьких конкурсів, художніх ви-
ставок, книжкових видань та інших за-
ходів. Цим самим активно зберігаючи і 
розвиваючи українську самобутність та 
сприяючи позитивній динаміці україн-
ських етнокультурних процесів [6].

До 20-ї річниці незалежності Укра-
їни Перший Національний телеканал 
України започаткував серію репортажів 
«Обличчя України», в яких розповіда-
лося про людей, які боролися за Україну 
і змінювали її історію. Розпочався про-
ект з історії про українську емігрантку 
Я. Стецько, яка, провівши більше поло-
вини життя за кордоном, залишилася 
українкою, повернулася на батьківщину 
та зробила значний внесок у розвиток 
української державної, національної та 
політичної історії, української мови, 
культури та освіти, утвердження етніч-
ної ідентичності та самоідентифікації, 
переконуючи українців, що вони мають 
знову бути в Європі, а не підкорятися 
імперським впливам «русского мира». 
Звертаючись до українців, пані Слава 
ставить риторичне питання: «Світ по-
казує нам маленький Люксембург чи ще 
менший Монако, що процвітають у віль-
ній Європі, і питає: «А чого ж ви ходите 
бідні та голодні на своїй землі з найкра-
щим у світі родючим чорноземом?» [19], 
апелюючи до національної самосвідо-
мості у відстоюванні людської гіднос-
ті, етнічних цінностей та національних 
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вартостей, спонукаючи українців, 
врешті- решт, подолати т. зв. комплекс 
меншовартості.

У своєму інтерв’ю телеканалу УТН 
Слава Стецько наголошувала: «Ми би 
хотіли мати з Росією такі стосунки, як 
має сьогодні Німеччина з Францією  – 
воювали колись, а зараз у них є нор-
мальні відносини, як рівний з рівним, як 
держава з державою, як сусід з сусідом, 
а не дальші претензії росіян бути стар-
шими братами над українцями»  [19]. 
Тобто вона в українському парламенті 
відстоювала рівноправні добросусідські 
відносини з Росією, проте наголошувала 
на тому, що у ХХІ ст. у міждержавній ди-
пломатії не має бути місця імперським 
амбіціям Кремля. Я. Стецько була пере-
конана, що нову Українську державу му-
сить будувати народ, тільки тоді можна 
буде сподіватися, що вона укріпилася 
і що її не можна так легко ліквідувати. 
Адже зазіхання Росії далі існують і є за-
гроза подальшого тиску з боку Росії на 
Україну [36, с. 168]. Ці слова пані Слави 
виявилися пророчими, бо вже на почат-
ку 2014 р. весь світ вразили захоплення 
Криму Російською Федерацією та сила 
ескалації конфлікту на Донбасі.

На 14 роковини з дня спочину 
Я.  Стецько її небога, громадська діячка 
Леся Брацюнь, у своєму інтерв’ю ТСН 
(канал «1+1») розповіла: «За Україну бо-
ротися за кордоном було дуже важко, бо 
це була «неіснуюча держава», і вони теж 
були «бездержавними людьми», і вони 
були змушені їздити по світу, відстою-
вати права держави, якої практично не 
існувало» [23].

Вшановуючи пам’ять Я. Стецько, го-
лова КУН С. Брацюнь у своєму виступі 
наголосив: «Слава Стецько єдина із со-
ратників Степана Бандери та Романа 

Шухевича, Ярослава Стецька та інших 
героїв ОУН-УПА, яка, повернувшись в 
Україну, довершувала священну бороть-
бу за УССД цілої епохи українських на-
ціоналістів вже у Верховній Раді. За від-
носно невеликий час діяльності в Україні 
(трохи більше десяти років) – зуміла від-
новити і розбудувати сітку ОУН(Б) та 
повести за собою в ім’я Української 
Держави багатотисячну армію Конгре-
су Українських Націоналістів. Шкода, 
що роль цієї видатної постаті сьогодні 
на державному рівні є досі недооціне-
ною». Інші промовці відзначили також 
той факт, що Слава Стецько була одні-
єю з п’яти (!) закордонних політичних і 
громадських діячів із багатомільйонної 
української діаспори наряду з Миколою 
Плав’юком та Осипом Зінкевичем, які 
наважились повернутись в незалежну 
Україну і розпочати тут громадсько-по-
літичну діяльність з розбудови грома-
дянського суспільства та державних 
інституцій у відновленій Українській 
Державі, про яку мріяли мільйони за-
кордонних українців протягом багатьох 
десятиліть. Присутні одностайно висло-
вились на підтримку пропозиції щодо 
присвоєння Славі Стецько за її подвиж-
ницьку державотворчу діяльність ви-
сокого звання Героя України (посмерт-
но) [8].

Проте Слава Стецько за життя отри-
мала лише дві почесні державні відзна-
ки: почесна громадянка Львова (1993) та 
орден княгині Ольги ІІІ ступеня (2000).

З нагоди 95-ї річниці з дня наро-
дження Слави Стецько С. Брацюнь під-
креслив, що він переконаний, якби була 
пані Слава зараз серед нас, то надихала 
б наших вояків на передовій іти в на-
ступ на ворога, адже вона повернулася 
в Україну, щоб (за її словами) розвалити 
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«імперію зла», СРСР, зсередини. А ще 
він додав, що Слава Стецько в своєму 
житті здійснила багато мужніх вчинків, 
вона переживала за душу кожного укра-
їнця, боячись, що радянська система де-
формувала нас [1].

Щодо впливу націоналістичних ідей, 
започаткованих видатними постатями 
українського визвольного руху у кінці 
ХХ ст., на перебіг державно-політичних 
та етнокультурних процесів в Україні 
початку ХХІ ст., то вони насамперед по-
лягають у співпраці націонал-патріо-
тичних сил, спрямованій на створення 
громадсько-політичних об’єднань, ді-
яльність яких спрямована на захист на-
ціональних інтересів та забезпечення 
належного місця України в світовому 
співтоваристві.

Приміром, 26 лютого 2018 р. КУН у 
співпраці із національно-визвольним 
рухом «Правий сектор» та іншими гро-
мадсько-політичними організаціями 
започаткували безстрокову всеукра-
їнську акцію пропагування державо-
творчих ідей та чину українського на-
ціоналізму, збору коштів для створення 
народного музею визвольних змагань 
Я. Стецька та Я. Стецько у м. Києві. Од-
ним із головних завдань цього проекту 
було визначено: «…пропагувати серед 
широкого загалу українських громадян 
та на міжнародній арені сутності та ві-
зії державотворчих ідей українського 
націоналізму як дієвого патріотизму  – 
анти поду нацизму, комунізму, фашиз-
му, імперіалізму, шовінізму, ксенофобії 
та іншим антилюдським ідеологічним 
та політичним конструкціям, а також 
запропонувати суспільству систему ак-
тивних наступальних дій для відновлен-
ня територіальної цілісності держави, 
вигнання агресора з території України 

через консолідацію всіх патріотичних 
сил і концентрацію енергії української 
нації в одвічному прагненні до свобо-
ди та самореалізації в співдружності з 
кривдженими імперією народами, а та-
кож визнання Росії державою-агресо-
ром…» [29].

Отже, проаналізувавши громадсько-
політичну та культурно-просвітницьку 
діяльність видатної українки, націона-
лістки, революціонерки і громадсько-
політичної діячки Слави Стецько, мож-
на зробити висновок, що вона зробила 
значний внесок в утвердження й розви-
ток етнокультурних, державотворчих та 
націєтворчих процесів в Україні у період 
від середини 1980-х років ХХ до початку 
2000-х років ХХІ ст. Передусім вона спри-
яла спрямуванню націонал-патріотичної 
боротьби проти насаджування проро-
сійської ідеології та імперських амбіцій 
Кремля, поширюючи українську націо-
нальну ідеологію як у діаспорі, так і в 
пост радянській Україні. Також Я. Стець-
ко на посаді президента АБН (1986–
2003) на міжнародному рівні відстою-
вала національні інтереси українського 
народу, поширюючи націоналістичні 
ідеї в діаспорних осередках на підтрим-
ку боротьби за свободу та революційну 
стратегію і захист незалежності України. 
Як голов ний редактор націоналістичних 
видань Слава Стецько зробила чимало 
для пропаганди боротьби поневолених 
народів у всьому світі, відстоювання 
права кожного народу на власну державу 
на своїй етнічній території та збережен-
ня етнокультурної ідентичності серед 
пост колоніальних держав. Як постійний 
делегат у ВАКЛ Я. Стецько представля-
ла інтереси України й українців, беручи 
участь у різних заходах, відстоюючи ідеї 
боротьби українського народу за вільну 
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та демократичну, рівну іншим незалеж-
ну державу Україна. Очолюючи Провід 
ОУН (б) з 1991 р. до початку 2000-х, вона 
через усю свою діяльність пронесла ре-
волюційну бандерівську ідеологію, про-
те зуміла трансформувати і втілити в 
українській політиці ідеї поміркованого 
парламентаризму. Як народний депутат 
України Я. Стецько очолила, розбудува-
ла та привела до Верховної Ради України 
націоналістичну парламентську партію 
КУН, що стала дієвим захисником на-
ціонально-культурних цінностей, етно-
культурних традицій, мовно-освітніх та 
соціальних пріоритетів в українському 
соціумі у період від середини 80-х років 
ХХ ст. до початку 2000-х років ХХI ст. і 
до цього часу займає чільне місце се-
ред політичних партій України. Громад-
сько-політична діячка Слава Стецько 
проводила активну благодійну, громад-
ську та просвітницьку роботу. Вона під-
тримувала проекти, спрямовані на по-
долання наслідків впливу радянізації, 
комунізації та русифікації, що сприяли 
збереженню та поширенню національ-
но-патріотичної ідеології в українському 
суспільстві, розвитку освіти й науки, по-
літики та державного управління, куль-
турних традицій, релігійних цінностей 
і моральних інститутів та захисту укра-
їнської культури від ворожих і чужих їй 
вчень та ідеологій.

Таким чином, Я.  Стецько своєю ці-
леспрямованою діяльністю сприяла 
вирішенню українських проблем в емі-
грації та збереженню українського ет-
нокультурного простору у важкий пе-
ріод становлення незалежної України. 
Власним прикладом вона утверджувала 
традиційні українські культурні, релі-
гійні та національні цінності, актуалі-
зувала традиції та звичаї, підвищувала 

престижність української мови, підтри-
мувала розвиток українознавчих студій 
і українознавства в Україні та за кордо-
ном, ставши взірцем сучасної україн-
ської жінки-патріотки для молодого по-
коління.
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Анотація. У контексті осмислення передумов розпочатої Кремлем «гібридної війни» про-
ти України особливу увагу привертає аналіз соціокультурної ситуації на Донеччині у перед-
день та у час розгортання Помаранчевої революції. Інтерес цей зумовлений тим, що саме в 
період 2003–2004 рр. у цьому регіоні Росія задіяла всі можливі (окрім військових) стратегії для 
інкорпорації України в неоімперський простір. 

Останні роки перебування при владі Л. Кучми позначилися різким поворотом очолюваної 
ним владної «команди» в напрямі прямої інтеграції з Росією. Причиною цього стало нарос-
тання авторитарних тенденцій в управлінні країною: така політика спричинила до хвилі 
протестів, організаторами яких були проукраїнськи та проєвропейськи налаштовані пар-
тії та громадські організації, з огляду на що єдиним реальним зовнішньополітичним союзни-
ком Л. Кучми лишався Кремль. Скориставшись цією ситуацією, Москва вирішила включити 
Україну в орбіту свого впливу: «інструментом» реалізації цих планів мав стати підтриму-
ваний владою кандидат у президенти В. Янукович, а плацдармом, з якого мала розпочатися 
анексія, обрано було Донеччину (Донецька та Луганська обл.). Саме з цією метою тут здій-
снювалася інтенсивна ідеологічна обробка населення, якому нав’язувалася думка, що інтереси 
Донбасу цілковито протилежні інтересам інших українських територій, найперше – Над-
дніпрянщини та Галичини. 

Поразка проросійських сил (найвпливовішою серед яких була кримінально-номенклатур-
на Партія регіонів) засвідчила, що мобілізаційний потенціал антиукраїнських гасел на До-
неччині у 2003–2004 рр. був абсолютно недостатнім для Росії. Москва остаточно переко-
налася, що сепаратизм в регіоні може бути інспірований лише зовнішніми чинниками, що 
спонукало її перейти до більш агресивних стратегій закріплення свого впливу.

Ключові слова: ідентичність; імперіалізм; «гібридна війна»; маніпулятивні технології; 
кримінальні структури; культурно-освітній простір; громадські організації.
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Annotation. The context of apprehending the preconditions of the “hybrid war” against Ukraine 
initiated by the Kremlin draws special attention to the analysis if the sociocultural situation in Donetsk 
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Дві події, визначальні у контек-
сті найновішої української історії, ви-
формовують специфіку хронологічної 
темпоральності соціокультурного бут-
тя незалежної України у передвоєнне 
десятиріччя: Помаранчева революція 
2004  р. (і все, що їй безпосередньо пе-
редувало, адже симптоми не просто 
гострої суспільно-політичної кризи, а 
прямого протистояння підтримуваної 
Кремлем криміналізовано-олігархіч-
ної влади та українського суспільства, 
протистояння, що його путінська Росія 
вже тоді намагалася закамуфлювати під 
регіонально-культурний та мовний ан-
тагонізми, виразно уреальнилися, по-
чинаючи з осені 2003  р.) та Революція 
гідності, по закінченні якої відразу ж 
розпочалася перша фаза прямої зброй-
ної агресії Російської імперії проти 
України (т. зв. «Русская весна» 2014 р.). 
Десятирічний період між цими історич-
ними віхами, кожна з яких кардиналь-
но переформатовувала політичний та 

світоглядово-ідеологічний контекст не 
лише України, а й цілої Східної та Цен-
тральної Європи,  – це час, упродовж 
якого визначена Москвою як пріори-
тетна стратегія «конструювання анта-
гонізму» (в усій його інструментальній 
повноті  – від посиленого культивуван-
ня «мови ненависті» у ЗМІ до прямої 
підтримки імперськими спецслужба-
ми сепаратистських угруповань), кон-
струювання, інституційно, медійно та 
фінансово забезпечуваного Кремлем 
та залежними від нього структурами, 
визначала напрям політичних та со-
ціокультурних трансформацій у Доне-
цькій та Луганській областях. Звичайно, 
окреслені тенденції були характерними 
не тільки для цих теренів, аналогічні 
процеси відбувалися на всьому Сході та 
Півдні України, одначе саме на Донеч-
чині та в Криму «вогнище війни» розпа-
лювалося з особливим завзяттям. І, зре-
штою, війна, яку так ретельно готували 
московські реваншисти, спалахнула…

region on the eve and during the unfolding of the Orange Revolution. The interest is caused by the fact 
that Russia used all possible strategies (except military ones) for incorporating Ukraine in the neo-
imperial space exactly during the period of 2003–2004.

The last years of Kuchma’s cadence were distinguished by the sharp turn of the subjected to him “team” 
in power toward the direct integration with Russia. This was caused by the increasing authoritarian 
approach to running the country: such policy led to the wave of protests, set up by pro-Ukrainian and 
pro-European parties and NGOs. Considering this, Kremlin remained Kuchma’s only real external 
political ally. Taking advantage of the situation, Moscow decided to include Ukraine in the orbit of its 
influence: presidential candidate Yanukovych, supported by the power, was to become “the tool” for 
the fulfillment of these plans, while Donetsk and Luhansk regions were chosen as the foothold for the 
onset of the annexation. That’s why this area observed the intense ideological propaganda, imposing the 
opinion that Donbas’s interests radically opposed the interests of other Ukrainian territories, primarily 
Dnieper Ukraine and Halychyna.

The defeat of the pro-Russian powers (the most influential being the criminal nomenclature of the 
“Party of Regions”) testified that the mobilization potential of the anti-Ukrainian slogans in Donetsk 
region in 2003–2004 was absolutely insufficient for Russia. Moscow got totally convinced that local 
separatism could be inspired only by the external factors, which made it proceed to more aggressive 
strategies of influence.

Key words: identity; imperialism; “hybrid war”; manipulative technologies; criminal structures; 
cultural and educational space; NGOs.
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Передумови для розвитку ситуації 
саме в такому напрямі були сформовані 
ще у другій половині 90-х років XX ст., 
коли в Україні почав посиленими тем-
пами утверджуватися типологічно 
подібний до російського політичний 
устрій, базований, з одного боку, на 
президентському всевладді (втіленому 
у «виконавській вертикалі», засадни-
ча мета якої полягала у поборюванні 
самоорганізованого громадянського 
суспільства  [30]), з другого  – на бюро-
кратично-пострадянському типі еконо-
міки (її характерна особливість – пере-
дача цілих секторів економіки і навіть 
окремих регіонів у безконтрольне во-
лодіння зрощеним із чиновницькою 
«вертикаллю» олігархам: отримуючи 
надприбутки і стрімко збагачуючись, 
такі бенефіціари натомість гарантували 
президентові лояльність та забезпечу-
вали ефективний контроль на виділе-
ному їм «просторі»  – і найпершим під 
цим оглядом завданням була фальсифі-
кація виборів на користь влади за допо-
могою «адмінресурсу»). Саме в такий 
спосіб утверджувалася зорієнтована під 
московські взірці т. зв. «стабільність», 
у комфортних для владного істебліш-
менту координатах якої практично всі 
пострадянські республіки (певна річ, 
виключаючи країни Балтії, які відразу 
ж взяли курс на радикальний розрив із 
«радянським минулим» та на вступ до 
НАТО) співіснували  – але не розвива-
лися! – в єдиному гомогенному просто-
рі, визначальним трендом якого поста-
вала засаднича антидемократичність. 
Найсильнішим «гравцем» тут упро-
довж багатьох років лишався В.  Путін: 
він виступав «гарантом» того, що у 
випадку всіляких збурень і потрясінь, 
пов’язаних із внутрішніми кризами, 

авторитарні президенти завжди отри-
мають дієву допомогу з Москви…

В українському контексті своєрід-
ною «точкою біфуркації» цих процесів 
окреслився 2001 р. і громадянська акція 
«Україна без Кучми». Не зупиняючись 
докладніше на її причинах та перебігові 
(системній економічній кризі, вбивстві 
журналіста Г.  Гонгадзе, т.  зв. «касетно-
му скандалі», масових акціях протес-
ту, спрямованих проти авторитаризму 
Л.  Кучми), бо така деталізація суттєво 
виходила б за межі «оперативного поля» 
цього дослідження, варто підкреслити: 
саме неочікуваний для влади розмах 
«України без Кучми» та активна участь 
у ній широкого спектра українських по-
літичних сил – від Соціалістичної партії 
до УНСО, як і той факт, що підкреслену 
лояльність до тогочасного президента 
демонстрували тільки відверто проро-
сійські сили, змусили Л.  Кучму та його 
оточення фактично згорнути політику 
«багатовекторності» (вона полягала в 
балансуванні між Заходом і Сходом) та 
зробити вибір на користь Кремля і його 
«орбіти впливу». Саме відтоді владний 
істеблішмент почав розглядати україн-
ських активістів (незалежно від того, на-
лежали вони до національно-патріотич-
них чи до громадянсько-правозахисних 
організацій) як пряму загрозу: симп-
томатичною ознакою цього стало те, 
що під час спровокованої владою хвилі 
насильства 9 березня 2001 р. «беркутів-
ці» затримували на київському вокзалі 
опозиційних студентів саме за ознакою 
їхньої україномовності або на підставі 
наявності на одязі державної символіки 
(демонстративна зневага до синьо-жов-
того прапора стала в часи правління 
Л.  Кучми «фірмовою прикметою» мілі-
цейських підрозділів, ще починаючи від 



85Українознавство №3 (68) 2018

Хоменко О. «Донецький плацдарм» Кремля у добу...

«чорного вівторка» – жорстокого побит-
тя похорону Патріарха Володимира біля 
Святої Софії 18 липня 1995 р.). Арешти 
того дня відбувалися в підкреслено бру-
тальний спосіб: відповіддю на звертання 
українською були удари кийком, студен-
там заламували руки, кидали на підлогу, 
тягнули за волосся по землі  [10]. Воче-
видь, за порадою путінських політтех-
нологів Л. Кучма вперше у політичному 
дискурсі України часів Незалежності 
почав називати патріотів та активістів 
громадянських організацій «фашиста-
ми» [35]. 

Виразний «поворот до Росії» закрі-
плювався низкою знакових кадрових рі-
шень, серед яких особливо вирізнялося 
призначення у червні 2002  р. головою 
Адміністрації Президента лідера пар-
тії СДПУ(о) В. Медведчука (і він сам, 
і пов’язані з ним структури впродовж 
багатьох років були головними про-
відниками політики Путіна в Україні: 
на партійному з’їзді СДПУ(о) у березні 
2003 р. В. Медведчук, серед іншого, про-
голосив: «Я бы сказал даже, что СДПУ(о) 
может стать форпостом защиты дружес-
кого отношения к россиянам и России в 
украинской политике»  [8]). У листопаді 
2002 р. посаду прем’єр-міністра посідає 
репрезентативна постать донецького 
клану – В. Янукович, який довів, що зда-
тен будь-якими методами не допускати 
у підконтрольному йому регіоні акцій 
громадянської непокори. Отримав-
ши повну підтримку своєї кандидату-
ри в Москві (ще 2001  р. за дорученням 
Л.  Кучми потенційний прем’єр відвідав 
Москву, переконуючи керівництво РФ у 
тому, що їхні інтереси найкраще реалі-
зувати зможе саме він [21]), В. Янукович 
вже першими своїми кроками засвідчив, 
що його орієнтиром буде лише й тільки 

Москва. Відтепер політика тандему Куч-
ми  – Януковича реалізовувалася саме в 
цьому активно-москвофільському на-
прямі: у лютому 2003 р. Л. Кучма під час 
святкування у Москві т. зв. «Дня защит-
ника Отечества», разом із В.  Путіним, 
А. Лукашенком та Н. Назарбаєвим, про-
голосив створення нового політико-еко-
номічного об’єднання на пострадянсько-
му просторі. «Мы, главы государств… 
заявляем о новом этапе экономической 
интеграции и начинаем переговоры по 
мерам, необходимым для формирова-
ния Единого экономического простран-
ства» [17], – заявив у Білокам’яній пре-
зидент України, заштовхуючи власну 
країну у неоімперську структуру з оче-
видним і беззастережним домінуванням 
Росії. Схилок другої каденції його пре-
зидентства був позначений офіційною 
риторикою про «нерозривні зв’язки», 
«спільну історію» та «дружбу двох брат-
ніх народів» (відповідно українського і 
російського). Можна підставово ствер-
джувати, що останні «політичні сезони» 
другої каденції Л. Кучми – то своєрідна 
«чернетка» президентства В.  Янукови-
ча: у типологічному плані абсолютно 
подібними були стратегеми їхнього пу-
блічного дискурсу, тотожними  – геопо-
літичні пріоритети. Прикладів на під-
твердження цього – більш ніж досить: 28 
січня 2003  р. у Палаці культури «Укра-
їна» у присутності В.  Путіна Л.  Кучма 
пафосною промовою про українсько-
російську дружбу розпочинає відкриття 
т. зв. «Року Росії в Україні» (ініціатива 
проведення його належала тогочасно-
му українському президентові)  [19]; 27 
червня 2004 р. під час зустрічі на Черні-
гівщині з В. Путіним та В.  Лукашенком 
Л. Кучма, звертаючись до представників 
молодіжних організацій, стверджує, що 
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СРСР був родиною братерських народів 
і має правити за зразок для майбутнього 
(«Ми виросли, жили і трудилися в одній 
родині братерських народів. І сьогодні 
даємо вам, молодим поколінням трьох 
держав, наказ: жити й працювати як 
одна родина у майбутньому» [18] – пере-
лік подібного кшталту «маркерів» вільно 
продовжувати й продовжувати…).

Підготовка до призначених на осінь 
2004  р. чергових президентських вибо-
рів мала відбуватися за усталеним на по-
страдянському просторі (і через це всі-
ляко підтримуваним у Москві, для якої 
корумповані авторитарні еліти – найви-
гідніші партнери) сценарієм «керованої 
демократії», де формальна змагальність 
виборів виступала тільки декорацією 
для легалізації напередвизначеного іс-
теблішментом переможця, якому й пере-
давалася реальна влада. Оскільки після 
двох каденцій Л. Кучма більше не мав пра-
ва брати участь у виборах, правляча гру-
па визначила своїм кандидатом В.  Яну-
ковича. Ця кандидатура мала отримати 
попереднє схвалення в Кремлі, бо без 
російського «ресурсу» жодних шансів 
на обрання напівосвічений «прем’єр» із 
шлейфом кримінальних справ просто не 
мав. В. Путін, виступаючи перед своїми 
прихильниками на молодіжному фору-
мі «Селигер – 2014», засвідчив цей факт 
прямо й відверто: «Когда президентство 
Кучмы заканчивалось, то я у него прямо 
спросил: Леонид Данилович, кого Рос-
сия должна поддержать на следующих 
президентских выборах? Он мне отве-
тил: «Януковича». У меня возникли со-
мнения  – окончательно ли определился 
Кучма с кандидатурой Януковича. И я 
его спросил на конечном этапе подго-
товки к президентской кампании. И он 
мне ответил, что вопрос решен. Решение 

принято. «Будем поддерживать Януко-
вича, и я прошу вас и Россию его поддер-
жать. Информационными ресурсами, 
политически...», – сказал Кучма. Мы так 
и сделали» [13].

Фундаментальною відмінністю цих 
президентських виборів від кампаній 
1994 р. та 1999 р. було те, що на них як 
надпотужний засіб психологічної мобілі-
зації електорату вперше була апробована 
технологія розколу країни та поляри-
зації виборців за принципом культур-
но-національної ідентичності. Сили, 
альтернативні до проросійської влади, 
оголошувалися не просто політичними 
опонентами, а «фашистами», «вбивця-
ми», «посібниками катів». У суспільну 
свідомість посилено вмонтовувалася се-
мантична дуальність «національно свідо-
мий українець = фашист»; за допомогою 
ЗМІ як самоочевидна і єдино прийнят-
на утверджувалася теза, згідно з якою 
тільки міжнаціональні стосунки в СРСР 
(тобто варіант більш або менш стрімкої 
русифікації) повинні були вважатися за 
«нормальні» і «добровільні», натомість 
спроби утвердити українську ідентич-
ність (особливо, коли йшлося про східні 
та південні терени країни) тлумачилися 
як «насильство», але також і як «зрада» та 
«безпам’ятство». Українські громадські 
та політичні активісти звинувачувалися 
в тому, що вони «виконують волю Захо-
ду», який завжди прагнув «зруйнувати 
споконвічну дружбу східнослов’янських 
народів». У суті речі, йшлося про роз-
гортання виборчої кампанії за сценарієм 
штучно змодельованої громадянської ві-
йни (звичайно, на цьому етапі у «холод-
ній», а не в «гарячій» фазі). 

Розробниками цієї технології була 
група російських політтехнологів на 
чолі з Тімофеєм Сєргейцевим – чільним 
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репрезентантом групи ідеологічних роз-
робників концепції «Русского мира» [29]. 
Саме Т. Сєргейцеву (визнаному в неоім-
перських колах Росії «експерту» з україн-
ського питання: не випадково ж згодом 
саме він готував сценарій розрахованого 
на публічний скандал демонстративно-
антиукраїнського фільму «Матч»  [4]) 
належить «креативний дизайн» найвідо-
мішої зі спрямованих проти В. Ющенка 
листівок, на яких мапа України поділена 
на «три сорти»: «перший»  – Галичина, 
«другий»  – Центральна Україна, «тре-
тій»  – Схід і Південь. Мапу обрамлює 
підпис «ТАК! Виглядає ЇХ Україна. Укра-
їно, роззуй очі»  [23]. Листівка Т.  Сєр-
гейцева, як, зрештою, і вся інша пропа-
гандистська продукція очолюваної ним 
групи, із передвиборчою агітацією не 
мали нічого спільного – це була масована 
атака на свідомість електорату з метою 
провокувати конфлікт на культурно-сві-
тоглядному ґрунті («У нас для Украины 
предложение только одно – быть частью 
большого имперского пространства, 
восточного, которое мы (Росія. – О. Х.) 
представляем собой»,  – так окреслив 
Т. Сєргейцев стратегічну перспекти-
ву власної діяльності в інтерв’ю від 21 
вересня 2017  р. російському пропаган-
дистському ресурсу «nevs Frovt!»  [32]). 
Такий конфлікт (бажано  – кривавий, із 
людськими жертвами) мав слугувати по-
тужним чинником консолідації всього 
ностальгійно-пострадянського електо-
рату, а найперше – об’єднання виборців 
Сходу і Півдня довкола кандидатури 
В.  Януковича, який нібито єдиний зда-
тен буде захистити їх від «фашизму», 
«українізації», «бандерівщини». 

Для публічної презентації «техноло-
гії розколу» було обрано знакову лока-
цію  – м.  Донецьк, де за рік до виборів, 

31 жовтня 2013  р., В. Ющенко запла-
нував провести з’їзд очолюваного ним 
блоку «Наша Україна», на якому мало 
відбутися офіційне висування його на 
пост Президента. З’їзд планувався як за-
садничо неконфліктний до Донеччини: 
проведенням його саме в цьому місті 
керівництво «Нашої України» прагнуло 
продемонструвати свою повагу до регіо-
ну, а водночас і прорвати інформаційну 
блокаду, заперечивши той імідж «канди-
дата тільки від Галичини» та «кровожер-
ного націоналіста», який нав’язувався 
В.  Ющенку провладними ЗМІ. Одна-
че очолювана В.  Медведчуком Адміні-
страція Президента та пов’язані з нею 
російські політтехнологи зробили все, 
аби довести ситуацію до максимального 
ступеня загострення. Розроблені ними 
«темники»  [11] (обов’язкові до вико-
нання адміністративною «вертикаллю» 
політичні інструкції) орієнтували місце-
ву владу на те, щоб приїзд до Донецька 
«нашоукраїнців» на семантично-зна-
ковому рівні ототожнювався у донеч-
чан із вторгненням у місто гітлерівців. 
У ніч перед початком з’їзду у місті були 
масово розвішані білборди, на яких ка-
рикатурний Ющенко у формі офіцера 
гітлерівської армії підносив руку у на-
цистському вітанні (за Ющенком бовва-
ніла тінь Гітлера) [23]. До Палацу молоді 
«Юність», де мав проходити з’їзд, окрім 
прокомуністичного та проросійського 
«активу» (симптоматично, що російські 
«триколори» роздавалися організато-
рами учасникам «митинга протеста» 
разом із табличками «Фашизму НЕТ»), 
в адміністративно-примусовому поряд-
ку були звезені тисячі «бюджетників», 
студентів, учнів спортивних шкіл, пен-
сіонерів, ветеранів. Досвідчені організа-
тори «заводили» натовп скандуванням 
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антиукраїнських гасел, на площі роз-
кладалися багаття з проукраїнських га-
зет і т. ін. «Протестувальникам», рівень 
агресивності яких постійно наростав, 
безкоштовно і у великій кількості роз-
давався алкоголь. Аби уникнути крово-
пролиття, організатори з’їзду в терміно-
вому порядку завершили його роботу. 
С. Гармаш  – один із провідних донець-
ких журналістів і свідок тих подій – пи-
сав «по свіжих слідах»: 

«Головне питання: хто напоїв усю 
цю юрбу? Хто постачав людей, звезених 
з ринків, заводів, комітетів ветеранів, 
інститутів і навіть училищ, горілкою? 
Робилося це організовано й масово. Це 
ми бачили своїми очима. Чи розуміли ці 
люди, які володіють такою владою і та-
кими ресурсами, що могла зробити п’яна 
юрба, нацьковувана постійно зазивала-
ми з антиющенківськими, антиукраїн-
ськими й проросійськими гаслами?.. У 
Донецьку сьогодні відбулася репетиція 
громадянської війни! Якби п’яна юрба 
просто кричала «Ющенко геть!», то це 
було б політичне протистояння. Але 
коли антиющенківські настрої підбурю-
валися саме міжнаціональними і міжре-
гіональними символами й закликами  – 
то це розпалювання міжнаціональної 
ворожнечі. Це репетиція громадянської 
війни!» [5].

Чи було випадковістю те, що Крем-
лем та сателітним режимом Кучми  – 
Януковича саме межова з імперією 
Донеччина (Крим з його російським 
«Черноморским флотом»  – предмет 
окремішньої розмови), а зовсім не при-
кордонні, і вже з цієї причини – немину-
че загрожені Чернігівщина, Харківщина 
або Сумщина, була обрана як плацдарм 
для вторгнення (спочатку – ідеологічно-
го, інформаційного та економічного, а 

в перспективі – і військового) з подаль-
шою інкорпорацією України в неоімпер-
ський простір. Звичайно, такий розви-
ток подій не був випадковістю, і сприяла 
йому ціла низка посутніх чинників. Ба-
гато важило те, що регіон мав специфіч-
ний етнічний склад населення. Поза тим, 
що кількісно етнічні українці переважа-
ли і в Донецькій та Луганській областях 
(як і по всій Україні, за винятком Кри-
му), частка не просто російськомовного, 
а, власне, питомо російського населення 
була тут у порівнянні із сусідніми укра-
їнськими регіонами дуже значною. Згід-
но з даними Всеукраїнського перепису 
населення 2001 р., частка етнічних росі-
ян у Донецькій області становила 38,2% 
(українців – 56,9%); у Луганській області 
було зафіксоване приблизно таке ж спів-
віднесення (із дещо більшою кількістю 
українців  – 58%)  [15, с.  55]. Поступаю-
чись українцям у загальній чисельності, 
росіяни, одначе, переважали у багатьох 
містах краю, ключових за економічним 
потенціалом та адміністративно-полі-
тичним значенням: Донецьк – 46,7% ет-
нічних росіян, Єнакієво – 45,3%; Макіїв-
ка – 45% (водночас автохтонно сільське 
населення Донеччини, особливо в тих 
районах, які належали до теренів колиш-
ніх Вольностей Війська Запорозького 
або входили у історико-територіальний 
засяг Східної Слобожанщини, зберіга-
ло свою природну україномовність та 
давню народну звичаєвість: виразним 
підтвердженням тому стали оперті на 
польові дослідження студії луганської 
фольклористки І. Магрицької  [20]). Під 
певним оглядом вільно навіть говорити 
про типологічну подібність «донецько-
го контексту» до ситуації епохи Україн-
ської Революції 1917–1921 рр. на Наддні-
прянщині, коли обсаджені російськими 
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колоністами міста, поступаючись у чи-
сельності населення українському «се-
лянському морю», все ж змогли в оста-
точному підсумку нав’язати йому свою 
волю, користуючись власною ресурсною 
базою, перевагами організованих струк-
тур і, звичайно, прямою збройною під-
тримкою Москви. Цілком можливим, 
одначе, за певних обставин видавався і 
такий розвиток подій, за якого україн-
ська більшість краю, самоорганізував-
шись, змогла б утвердити свій «порядок 
денний»: так навесні 2014  р. сталося в 
оточеному українськими селами старо-
му слобожанському місті Сватово, меш-
канці якого  – і то за повного паралічу 
всіх органів влади  – створили мобільні 
групи спротиву і не допустили того, аби 
терористи з «ЛНР» підняли над містом 
російський «триколор» [31].

В аспекті соціокультурному Донеч-
чина, безсумнівно, лишалася простором 
зрусифікованим: за тим-таки переписом 
2001  р., російську мову визнавали рід-
ною 74,9%  [15, с.  56] мешканців Доне-
цької області. Дивуватися тут нічому: у 
часи СРСР, коли й сформувався ниніш-
ній Донбас як цілісний виробничо-тери-
торіальний комплекс, російськомовність 
стала ознакою лояльності та необхідною 
умовою адаптації людини в урбаніс-
тичному середовищі (виробництво, на-
ука, комсомольська та партійна кар’єра, 
адміністративно-господарська діяль-
ність  – усе, що піднімалося над рівнем 
звичайного «виживання», існувало лише 
в координатах російської мови; природ-
но-україномовним «сегментом» у період 
«розвиненого соціалізму» була тільки 
низькооплачувана праця у колгоспах). 
Одначе стверджувати, що українська 
мова та культура поставали для донеччан 
(не сільських мешканців, а саме містян!) 

з’явами абсолютно чужими  – то зумис-
не спотворювати факти. Так, вони були 
репресованими, загнаними практично 
у соціокультурне підпілля  – так, але не 
чужими, бо для багатьох із тих, хто жив 
у шахтарській столиці, кожна нагода за-
свідчити свою українську «присутність» 
була, у суті речі, святом звільнення від 
нав’язуваного владою духового рабства. 
Характеристичну у цьому контексті за-
мальовку про Донецьк початку «нульо-
вих» залишив А.  Погрібний: «Ось, ска-
жімо, гостинні господарі показали нам 
у Донецькому обласному українському 
музично-драматичному театрі унікаль-
ну за мистецькою вигадливістю виставу 
за драмою Лесі Українки «Оргія»… Успіх 
п’єси, у якій на прикладі Греції та Риму 
гостро порушені актуальні й сьогодні 
стосунки України та Москви (не на ко-
ристь, а на поганьблення другої),  – чи 
він, цей успіх, можливий у Донецьку? 
Як виявилося, цілком можливий. Ви-
става ця йде там уже впродовж більше 
року. Та й загалом стосовно театрально-
го життя (усього в області 5 державних 
театрів) є просто вражаюча статистика, 
а саме: у той час, як завантаженість зали 
у згаданому українському театрі стано-
вить 84,1%, то у театрах російських  – у 
середньому 39,8; у той час, як у 2004 році 
вистави українського театру відвідало 
понад 195 тисяч осіб, то вистави усіх чо-
тирьох російських театрів разом – лише 
168,5 тисяч осіб. Промовистий це штрих 
до визнання того, що Донбас має свою 
ще не пізнану як слід таїну! Ту таїну, що 
в ній озивається, бринить поклик укра-
їнської душі» [28, с. 57–58].

Узагальнивши сказане пови-
ще, можна ствердити, що ні специфі-
ка етнічного складу населення Доне-
цької та Луганської областей, ні рівень 
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зрусифікованості мешканців краю (знач-
ний, але все ж недостатній для того, аби 
констатувати тут тотальну гегемонію 
неоімперського дискурсу) не давали 
достатніх підстав для того, аби режим 
Кучми  – Януковича і Кремль, який за 
ними стояв, могли бути переконаними, 
що ситуація перебуває під їхнім повним 
контролем. Для формування завершено-
го репресивного дискурсу, для збирання 
всіх складових у єдину інструменталізо-
вану модальність владному істеблішмен-
ту потрібно було віднайти щось додат-
кове, якийсь «ключовий елемент», який 
перетворив би дискретні частковості на 
деталі єдиної пропагандистської маши-
ни… Таким «ключовим елементом» ста-
ла регіональна донецька ідентичність  – 
семіотико-ідеологічний конструкт, який 
дав змогу кримінально-олігархічним 
кланам Донбасу піднести інтенсивність 
маніпулятивного контролю над населен-
ням до небаченого досі рівня, цілком від-
повідного рівню контролю над населен-
ням у часи тоталітарного СРСР. 

Можна аргументовано стверджу-
вати, що концептуалізація «донецької 
ідентичності» (почавшись у другій по-
ловині 90-х років XX  ст., цей процес 
особливо посилився у переддень стар-
ту президентської виборчої кампанії в 
Україні 2004  р.) стала тією «точкою бі-
фуркації», у якій визначився подальший 
розвиток подій у напрямі до «Русской 
весны» та прямої військової інтервенції: 
«Під час перебігу усіх виборчих кампа-
ній, починаючи з 2004 р., спостерігалася 
безпрецедентна політична мобілізація 
виборців цього краю на ґрунті актуа-
лізації регіональної ідентичності»  [25, 
с.  384]. Більше того, абсолютно зрозу-
міло, що до жодного іншого результа-
ту розгортання ідеологічних регістрів 

такої «ідентичності» і не могло спричи-
нити, бо від початків своїх вона вифор-
мовувалася як «концепт війни». При-
чина  – у соціосемантичній специфіці 
цього класичного симулякра, змістова 
домінанта якого цілковито узгоджується 
із «базовим трендом» путінізму – анти-
демократизмом, протиставленим світо-
глядовому метадискурсу «громадян-
ського суспільства»: «Слід зазначити, 
що підйом регіональної ідентичности в 
Донбасі відбувався поступово, водно-
час зі зміцненням олігархічної форми 
правління, наростанням авторитарних 
патрональних тенденцій в управління 
краєм. Саме тут розквітли патронально-
клієнтельні форми суспільних відносин, 
побудовані на нерівноправних відноси-
нах, підданській залежності клієнтів від 
патронів в умовах зосередження в руках 
патронів велетенських ресурсів…. На 
відміну від європейського досвіду, де 
органічно утворювалися структури гро-
мадянського суспільства, стверджував-
ся у межах солідаристського простору 
міського самоврядування автономний 
від зовнішніх авторитетів і тиску гро-
мадянин. У Донбасі спостерігаємо кар-
динально іншу ситуацію. Важка фізична 
робота, постійне відчуття небезпеки, 
примітивний побут, примітивні фор-
ми соціальності формували певний тип 
особи  – принципово відмінний від за-
хідного. Чільними рисами такої людини 
було примітивне споживання, імператив 
підлеглості й кар’єрних вимірів існуван-
ня» [26, с. 3– 4].

Під знаком формування окресленої 
повище «донецької ідентичності» і роз-
гортався в регіоні політико-подієвий 
«наратив», пов’язаний із намаганнями 
Кремля та його київських сателітів пе-
редати в Україні владу В.  Януковичу. 
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Всіляко підтримувана і культивована ад-
міністративно-олігархічними елітами та 
кримінальними угрупованнями прора-
дянська ностальгія (з одного боку, вона 
слугувала своєрідним «містком», через 
який комуністичний електорат перетікав 
до Партії регіонів, а з другого – вона була 
зручною для істеблішменту, бо в основі 
своїй заперечувала ідею громадянської 
активності людини) стала живильним 
середовищем для поширення цієї квазі-
ідентичності. І донецькі «еліти» цей факт 
чудово усвідомлювали. Починаючи із 
2003 р., в Донецькій та Луганській облас-
тях розпочинається хвиля поновної «ра-
дянізації» регіону: про якесь переймену-
вання вулиць і площ, названих іменами 
найбільш одіозних функціонерів біль-
шовицького режиму (легенькі повіви 
цих процесів відчувалися в краї у період 
розпаду СРСР та перших років Неза-
лежності  – принаймні Ворошиловград 
на Луганськ тоді вдалося перейменува-
ти), більше не могло бути й мови, як не 
могло йтися і про знесення пам’ятників 
усім кривавим наркомам та чекістам, що 
ними Донеччина була просто захараще-
на; не вшановувалися репресовані діячі 
української культури; у публічному про-
сторі міст та сіл були відсутні будь-які 
натяки на вшанування пам’яті тисяч і 
тисяч селян, знищених під час Голодомо-
ру 1933-го (на Донеччині та Луганщині 
він лютував особливо [16]). Владна «по-
літика пам’яті» орієнтувалася виключно 
на глорифікацію СРСР (із невеликим до-
датком відповідно препарованих фраг-
ментів історії царської Росії, особливо 
якщо це стосувалося діяльності всіляко 
підтримуваного владою Московського 
патріархату). За розпорядженням «гос-
подарів Донбасу» вулиці і проспекти міст 
почали масово прикрашати білборди з 

написами «Донбасс  – это Алексей Ста-
ханов», «Донбасс  – это Паша Ангели-
на»  [34, с.  329] та подібними до них. 
Адміністративними методами насаджу-
вався культ В.  Дегтярьова  – авторитар-
ного керівника сталінської школи, який 
упродовж багатьох десятиріч обіймав 
посаду першого секретаря Донецького 
обкому Компартії і прославився своїм 
умінням жорстко вимагати від гірників 
«план по углю»: у Донецьку його пам’ять 
була увічнена кількома меморіальними 
дошками і бронзовим бюстом, який став 
органічним доповненням «революцій-
ного набору» [14, с. 97] пам’ятників по-
літичним діячам більшовизму. 

Передвиборчий 2004  р., проголоше-
ний Донецькою обласною радою «Годом 
Духовности в Донецкой области», по-
значився під цим оглядом кількома зна-
ковими подіями: помпезно-урочистим 
освяченням Святогорської лаври, на 
відновлення якої великі кошти виділив 
олігарх Р. Ахметов («Восстанавливать 
святыню решили «всем миром». Свою 
помощь предложил и футбольный клуб 
«Шахтер». Юрий Колоцей, генеральный 
секретарь ФК «Шахтер», заявил: «Конеч-
но же, наши руководители во главе с 
Ринатом Леонидовичем Ахметовым не 
остались в стороне, и было принято ре-
шение о выделении 5 миллионов гривен 
на реконструкцию и благоустройство 
храма Святогорского монастыря». На-
стоятель Свято-Успенской Святогор-
ской лавры принял символический чек 
со словами благодарности», – у стилі ра-
боліпних більшовицьких «передовиць» 
повідомляв про це «торжественное 
событие» телеканал «Інтер» [12]), а ще – 
відмовою міської влади Донецька пере-
йменувати вулицю Постишева на вули-
цю В.  Стуса (як і відмовою вшанувати 
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пам’ять М. Шаповала, А. Горської, О. Ти-
хого). Натомість за наполяганням місь-
кої влади у Донецьку з’явився новий 
«символ»  – копія відлитої на «Іжсталі» 
кремлівської «Цар-пушки» [7, с. 63].

Інструменталізоване впровадження 
квазірадянського дискурсу як доміную-
чого й безальтернативного не обмежува-
лося тільки «місцями пам’яті» та публіч-
ним простором міських агломерацій: 
воно поширилося на культурно-масову 
сферу, царину регіональних медіа і, у 
суті речі, на всю парадигмальну повно-
ту соціальних стосунків у регіоні. Із про-
пагандистських матриць більшовизму 
запозичена була концепція «обложеної 
фортеці», яку з усіх боків (окрім росій-
ського, зрозуміло) оточили «вороги»: 
ключове у маніпулятивних технологіях 
«донецької ідентичності» гасло «Дон-
басс никто не поставит на колени», яке 
стало потужним чинником нагнітання у 
краї антиукраїнської істерії, було прямо 
запозичене із написаного у сталінську 
епоху вірша більшовицького агітаційно-
пропагандистського поета Павла Безпо-
щадного:
И нет земли прекрасней, вдохновенней, 

Где все творцом-народом создано. 
Донбасс никто не ставил на колени 

И никому поставить не дано! 
И нет Отчизны чище и священней,– 

Где все сердца сливаются в одно... 
И это сердце осеняет Ленин – 

Великий светоч партии родной! [1].
За радянською ж традицією на «про-

мисловий потік» було поставлене ви-
робництво фейків (фальшивих новин). 
Провладні газети (а інших у регіо ні 
практично не існувало) наперебій по-
відомляли про те, що прихильники 
В. Ющенка розв’язали справжній терор 
проти тих, хто з ними не погоджується, 

що в Києві і в Західній Україні б’ють і 
калічать російськомовних просто на 
вулицях і зупинках громадського тран-
спорту; на шпальтах цих «медіа» дру-
кувалися заклики, які своїм змістом 
нагадували мобілізаційні повістки: 
«Донбассовец! Неужели ты забыл, как 
Ющенко, будучи год назад в Донецке, 
во всеуслышание назвал нас «холуями»? 
(очевидна і цинічна брехня. – О. Х.). Не-
ужели ты не понимаешь, что в случае 
победы он «разорвет» ненавистный ему 
регион?... Неужели ты позволишь себя 
уничтожить?» [6]. Донеччан лякали тим, 
що після перемоги проукраїнських сил 
увесь Донбас буде перетворений «по 
требованию Запада» на смітник ядер-
них відходів (під рубрикою «Жуть» дру-
кувалися повідомлення із заголовками 
«Планы Ющенко: нас похоронят в ядер-
ной могиле» [23]) і т. ін. Перелік «страш-
них ворогів», від яких мав порятувати 
Донбас В. Янукович та його московські 
покровителі, теж був запозичений із дис-
курсивних практик «агітпропу» СРСР: 
у жодному разі це не були місцеві на-
чальники і кримінальні боси (у реаль-
ності – одні й ті ж самі люди), власники 
нелегальних шахт-копанок, «мєнти», які 
їх «кришували», але завжди – «націона-
лісти», «бандерівці», НАТО, Захід, Аме-
рика. Симптоматична під цим оглядом 
листівка зі сфальсифікованим «Планом 
действий В.  Ющенко», яку поширю-
вали в Донецькій області структури, 
підконтрольні Партії регіонів. Деякі її 
пункти вражають особливо (граматичні 
помилки – на совісті її авторів): «1. При-
ход к власти националистов и фашистов 
блока «Наша Украина»; 2. Запрет рус-
ского языка; 3. Развитие схемы «Донбасс 
работает Западная Украина получает»… 
7.  Превращение Украины в марионетку 
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США… 10.  Абсолютный разгром г. До-
нецка» [23].

Найбільш виразно здійснювана кри-
мінальниками та екс-комуністичною 
бюрократією «ресовєтізація» Донець-
кого краю (вона й покликана була ста-
ти матрицею творення нової квазі-
ідентичності: за О. Стяжкіною, ключові 
стратегії, що її концептуалізують,  – це 
«консервація, реставрація, реанімація, 
реактуалізація радянського» [33, с. 210]) 
засвідчила себе у демонстративно під-
креслюваних практиках політичного 
авторитаризму. Цілковито чужий укра-
їнському менталітетові «культ особи» 
знову підносився як домінанта у сус-
пільному дискурсі Сходу та Півдня на-
шої країни: симптоматично, що при-
хильники В. Януковича неофіційно (але 
такий поведінковий модус місцевими 
«елітами» цілковито схвалювався) на-
зивали його «Батєю» (тобто головним 
босом)  [34, с.  328]. Такий «комуніка-
тивний дрес-код» вказував і на те, що 
В.  Янукович ніякий там не інтелігент, 
а «настоящий руководитель», особа з 
авторитетом у чиновницьких та кримі-
нальних колах, і на те, що він багато в 
чому схожий з харизматичним для цієї 
частини населення «отцом народов». 
«Довгострокове домінування у регіоні 
радянської авторитарної моделі та за-
кріплення традицій підкорення владі 
сформувало у населення певний тип 
політичної культури. Саме тому гас-
ло на кшталт «зрозумілий», «простий», 
«свій», «з наших, з робочих», «гарний 
керівник», «людина, що здатна навести 
порядок», асоційовані з В. Януковичем, 
зробили його ближчим до регіональних 
уявлень про справжнього лідера порів-
няно з його конкурентом В.  Ющенком, 
у іміджевому конструкті якого постійно 

робився наголос на ліберальності»  [22, 
с.  111],  – наголошувала донецький со-
ціолог і політолог О. Міхеєва. 

Водночас, як і мало бути в такого 
типу політичних практиках, де люди  – 
тільки статисти у чужій виставі, біль-
шість населення краю у практичному 
житті лишалася зовсім пасивною, попри 
позірне схвалення дій своєї регіональної 
влади. Виникла парадоксальна ситуація: 
мешканці Донецької та Луганської об-
ластей, під «пильним оком» начальства 
віддаючи свої голоси за В. Януковича 
(під час другого туру президентських 
виборів в Україні, який відбувався 21 
листопада 2004  р., у Донецькій області 
за В. Януковича, згідно з даними відкри-
тих джерел, проголосували «рекордні» 
96,2%, у Луганській – 92,7%), у реальній 
виборчій кампанії свого «кандидата» не 
брали навіть мінімальної участі. Можна 
підставово стверджувати, що єдиними, 
хто у подіях 2003–2004  рр. виявляв на 
Донеччині справжню політичну актив-
ність (справжню, бо їхня поведінка не 
була мотивована ні фінансами, ні ад-
міністративним ресурсом), виявили-
ся активісти проукраїнських партій і 
організацій та ті незалежні шахтарські 
профспілкові структури, які з ними 
співпрацювали. Натомість прихильни-
ки В.  Януковича (навіть і ті з них, які 
формально належали до Партії регіо-
нів, КПУ чи ПСПУ і мусили «в порядке 
партийной дисциплины» працювати на 
кандидата від влади) демонстрували від-
верту байдужість у питанні того, хто ж 
справді переможе на виборах; максимум 
«участі», на який вони були здатні, – це 
пасивне споглядання телепрограм про-
владних каналів; поїздки незначної кіль-
кості донецьких прихильників В. Януко-
вича до Києва для участі в «антимайдані» 
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2004  р. мали суто заробітчанський ха-
рактер і нічого спільного із справжніми 
ідейними переконаннями не мали. І все 
це разюче відрізнялося від ситуації в 
Наддніпрянщині, Сіверянщині, Волині, 
Галичині, Поліссі, де Помаранчева рево-
люція спричинила до політичної мобілі-
зації без перебільшення мільйонів лю-
дей (безпосередніх учасників Майдану і 
тих, хто у якійсь формі підтримував його 
«на місцях»). Згадувана вже О. Міхеєва, 
посилаючись на опитування «Львів–До-
нецьк: соціологічний аналіз групових 
ідентичностей та ієрархій суспільних 
лояльностей», проведене у 2005  р., під-
креслює саме таку специфіку мотивацій-
них спонук більшості виборців у Доне-
цькому регіоні: «У межах складної для 
регіону президентської кампанії 2004  р. 
ніколи не вивішували плакатів, не роз-
повсюджували листівок 84,4% опита-
них; ніколи не підписували звернень та 
петицій 86,7%... не об’єднували свої зу-
силля з організацією або ініціативною 
групою – 90,2%; не брали участі у масо-
вих мітингах і демонстраціях  – 64,1%; 
не брали участі у страйках  – 93,2%. Це 
дозволяє стверджувати, що протестний 
потенціал регіону є доволі невисоким, 
а острахи з його приводу є однією з мі-
фологем виборчої кампанії. А формула 
«Поки ви там мітингуєте на майдані, ми 
тут працюємо» була скоріше спробою 
завуалювати цей низький протестний 
потенціал, обґрунтувати неготовність 
регіону активно стати на захист свого 
вибору. Цей низький рівень протестної 
поведінки зумовлений типом політичної 
культури, що склалася протягом радян-
ського періо ду, коли протестні дії мали 
декоративний характер, а реальний про-
тест був не тільки неефективним, а й за-
грозливим для життя» [22, с. 111].

Відсутність у симулятивному про-
сторі т. зв. «донецької ідентичності» 
справжньої ідейної мотивації і справ-
жніх політичних переконань (якщо не 
вважати за такі примітивну клієнтель-
ну залежність від найближчого началь-
ника) виразно засвідчили події кінця 
листопада 2004 р. Тоді група, очолювана 
В. Януковичем, усвідомлюючи програш 
у боротьбі за владу (розмах протестних 
акцій Помаранчевої революції, блоку-
вання державних установ, мітинги і де-
монстрації, на які  – не за гроші чи під 
примусом, а за власною волею! – виходи-
ли сотні тисяч, не просто вразив, а шо-
кував цих людей: це був той рівень аль-
труїзму, який не вкладався у куценький 
«горизонт» сформованого їхнім життє-
вим досвідом світогляду  – не випадко-
во ж вони для себе могли пояснювати 
все це тільки «наколотими апельсина-
ми» [9]) і розуміючи те, що орієнтований 
на Л. Кучму істеблішмент не наважиться 
піти на кривавий розгін Майдану із не-
минучими масовими жертвами, виріши-
ла розпочати шантаж офіційного Києва 
перспективою проросійського федера-
лізму і навіть сепаратизму. Звичайно, 
це теж була чистої води маніпулятивна 
технологія (ситуативною реакцією на 
програш назвала такого кшталту «фе-
дералізм» Я. Верменич [2, с. 55]), проте 
вона багатьом видавалася тоді ефектив-
ною. 26 листопада 2004  р. у Льодовому 
палаці м.  Сєверодонецька Луганської 
області відбувся т. зв. Всеукраїнський 
з’їзд народних депутатів та депутатів 
місцевих рад, у якому взяло участь по-
над 3,5 тис. депутатів із різних регіонів 
(переважно Сходу та Півдня). Це був 
справжній «актив» В.  Януковича  – чи-
новники, бізнесмени та політики, інтег-
ровані у владу і зрощені з криміналом: і 
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їхні статки, і їхнє місце в істеблішменті 
були набуті за допомогою тіньових схем 
або прямої підтримки Кремля, тому 
вони чудово розуміли, що за умови, 
коли в Україні функціонуватиме справж-
ня, а не декларативна правова держава 
(а В. Ющенко ішов до влади саме з такою 
програмою: те, що він не зреалізував 
практично нічого із обіцяного  – пред-
мет окремої розмови), більшість із них 
втратить свої нелегальні прибутки або 
й взагалі опиниться за ґратами. Тому 
градус істерії вирішено було підніма-
ти до найвищих висот – аби потім Київ 
принаймні погодився на status quo, за-
лишивши «регіоналам» безконтрольне 
панування на територіях, які вони вва-
жали «своїми». Саме на цьому зібранні 
пролунали «знамениті» слова В. Януко-
вича («Я верю, что сильных и здоровых 
людей намного больше, чем тех козлов, 
которые нам мешают жить!» [24]); саме 
тут Б.  Колесніков публічно озвучував 
розгорнутий план сепаратистського 
заколоту («Мы предлагаем: выразить 
недоверие всем высшим органам госу-
дарственной власти, которые наруши-
ли закон. Создать новое юго-восточное 
украинское государство в форме феде-
ративной республики. Столицей ново-
го государства станет Харьков»  [27]); 
саме сюди для «поддержки» прибув «де-
сант» російських високопосадовців на 
чолі із затятим імперіалістом Ю.  Луж-
ковим. На сепаратистському зібранні 
лунали заклики до створення власних 
збройних підрозділів, ухвалювалося рі-
шення про проведення «референдуму» 
стосовно створення Південно-Східної 
Української Автономної Республіки  
(т. зв. ПСУАР). Наслідок усіх цих «гріз-
них» заяв  – нульовий, і в першу чер-
гу тому, що населення українського 

Донбасу реально, тобто своїми діями, 
ніяк подібні ідеї і заклики не підтриму-
вало. Так, мешканців краю можна було 
звести на мітинг чи пікет, роздавши їм 
синьо-білу символіку Партії регіонів чи 
й «триколори» імперської Росії, змуси-
ти іти на виборчі дільниці і під нагля-
дом «смотрящих» проголосувати так, 
як звелить начальство, але підніматися 
на повстання і йти на можливу смерть 
у боротьбі за якусь ефемерну «донецьку 
ідентичність», яка мала б забезпечити 
людям у дорогих костюмах ще більше 
грошей, ще більше елітної «нерухомос-
ті» і ще більше влади, ніхто з шахтарів, 
бюджетників, пенсіонерів чи робітників 
нелегальних «копанок» у Луганській та 
Донецькій областях не бажав. 

Що насправді думав Донбас про 
оте «вставание с колен», засвідчив пе-
реконливо 2005  р. На його початку на 
короткий час за звинуваченням у діях 
кримінального характеру, спрямова-
них на заволодіння чужим майном, 
був заарештований один із лідерів се-
паратистів (на той час  – голова Доне-
цької обл ради) Б.  Колесніков, а проти 
кількох особливо активних учасників 
з’їзду в Сєверодонецьку Генпрокура-
тура порушила кримінальні справи. 
«Регіонали», зрозуміло, оголосили на 
Донбасі масову «мобілізацію» (якщо 
називати речі своїми іменами  – набір 
безкоштовної «масовки» для мітингів) 
на захист «страждальців». Проросій-
ські ЗМІ наперебій повідомляли, що в 
Донецьку вирують пристрасті і назріває 
«революційна ситуація», що там роз-
горнулося наметове містечко на захист 
«переслідуваного» олігарха, що в Київ 
готуються вирушати колони шахтарів, 
які будуть стояти до останнього, аби 
захистити своїх проросійських лідерів 
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(у  реальності  – позбавлених будь-яких 
політичних принципів кримінальних 
босів: чи й треба уточнювати, що це 
була лише пропаганда, яка із реальніс-
тю нічого спільного не мала). А.  По-
грібний, який саме у цей період (квітень 
2005  р.) із групою письменників побу-
вав у Донецьку, де відбувався секрета-
ріат Національної спілки письменників 
України, залишив цікаву «замальовку», 
яка дає можливість зрозуміти, наскіль-
ки сепаратистські ідеї були «популяр-
ними» у тогочасній шахтарській столи-
ці: «Одначе застали ми донбасівський 
люд, як мовиться, на місці. Ні торб, ні 
сумок, щоб їхати на Київ, ніхто не готу-
вав. Мир, спокій, звичний для кожного 
ритм, звичні для кожного справи. Осо-
бисто я мав у Донецьку ще й той клопіт, 
що таки довгенько шукав оте наметове 
містечко, у якому, якщо вірити телеба-
ченню, мусила побувати маса донеччан. 
Та насправді – які перебільшення! Адже 
якби я не пішов на звуки російської 
поп си, яка глушила геть усе в одному з 
центральних скверів міста, міг би того 
наметового містечка і зовсім не знайти. 
Попса, одначе, вивела, але, на мій подив, 
вивела фактично на безлюддя чи так 
скажу – на байдужелюддя. Було за стов-
пом, на якому галасував гучномовець, 
з десяток наметів, але … порожніх, був 
також пункт безплатної вітренківської 
прогресивно-соціялістичної літерату-
ри, попиту на яку не спостерігалося, і 
було трохи люду, але в особі або просто 
перехожих, або просто зівак… Донбас 
жив, повторюю, звичайнісіньким своїм 
життям» [28, с. 56–57].

Зумовлене пасіонарним піднесен-
ням українства обрання В. Ющенка 
на найвищу у державі посаду могло б 
стати початком справді нової епохи в 

історії як цілої України, так і її східно-
го форпосту – Донецького регіону. Мог-
ло б, якби новий президент України і 
його команда, зробивши на Донеччині 
«ставку» на декриміналізацію регіону, 
реальне вирішення його соціальних та 
екологічних проблем, наповнення со-
ціокультурного простору краю справді 
національним змістом, спиралися у сво-
їй діяльності на патріотичні організації, 
активність пробудженого від летаргії 
громадянського суспільства, «низові» 
ініціативи освітян, членів культурно-
просвітницьких товариств та еколо-
гічних рухів, об’єднаних у незалежні 
профспілки шахтарів, які пам’ятали, як 
у 1989 р. страйкарі не лише протистоя-
ли, а й перемагали, здавалося  б, все-
владну тоді Компартію. Та, за словами 
А.  Погрібного, «жива душа Донбасів-
ського краю», попри всі голодомори та 
репресії незникома і неубієнна, чекала 
на своє відродження  – і сподівалася, 
що владоможці на печерських пагорбах 
принаймні не заважатимуть їй у цьому. 
Але дійсність виявилася іншою: впро-
довж 2005 р. провадження по тих кіль-
кох справах, які були порушені проти 
учасників сепаратистського з’їзду в Сє-
веродонецьку, було припинене, жодного 
обвинувального вироку українськими 
судами винесено не було, навіть більше 
того  – у грудні 2007  р. В.  Ющенко на-
городив Б. Колеснікова орденом «За за-
слуги»  [3]. Закономірним результатом 
такої політики стала низка політичних 
криз, розкол «помаранчевого» табору і 
внесення В. Ющенком 3 серпня 2006 р. 
кандидатури В. Януковича на посаду 
прем’єр-міністра України; наступного 
дня цю кандидатуру затвердила Верхов-
на Рада. У цій ситуації українська гро-
мадськість і Донецького регіону, і цілої 
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України – у першу чергу громадськість 
науково-освітня та культурно-просвіт-
ницька  – почала усвідомлювати, що 
справа декриміналізації та дерусифіка-
ції Донбасу, який продовжував лишати-
ся плацдармом «Русского мира» в Укра-
їні, залежить виключно від неї. 

Підсумовуючи, варто підкреслити, 
що саме хвиля масових протестів 2001–
2003 рр. проти наростання авторитар-
них тенденцій в управлінні країною, ор-
ганізаторами яких стали проукраїнські 
та проєвропейські партії та громадські 
організації, зумовила переорієнтацію 
Л. Кучми та очолюваної ним владної ко-
манди на путінську Росію як єдиного у 
цій ситуації реального геополітичного 
союзника. Намагаючись скористатися 
ситуацією у сприятливий для себе спо-
сіб, Москва, активно підтримавши на 
президентських виборах 2004 р. лояль-
ного до неї В. Януковича, здійснила пер-
шу після розпаду СРСР серйозну спробу 
встановити повний контроль над Укра-
їною. Плацдармом неоімперської агресії 
мав стати Донецький край (Донецька та 
Луганська обл.): тут були задіяні основ-
ні фінансові та адміністративні ресур-
си Кремля та здійснювалася інтенсивна 
ідео логічна обробка населення. Можна 
без перебільшення стверджувати, що в 
період 2003–2004 рр. у цьому регіоні Ро-
сія задіяла всі можливі (окрім військо-
вих) методи для інкорпорації України в 
неоімперський простір.

Поразка проросійських сил під час 
Помаранчевої революції засвідчила, що 
мобілізаційний потенціал антиукраїн-
ських гасел на Донеччині у 2003–2004 рр. 
виявився абсолютно недостатнім для 
Росії, з огляду на що Кремль перейшов 
до реалізації більш агресивних стратегій 
закріплення свого впливу.
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Дві події, визначальні у контексті найновішої україн-
ської історії, виформовують специфіку хронологічної тем-
поральності соціокультурного буття незалежної України у 
передвоєнне десятиріччя: Помаранчева революція 2004 р. 
(і все, що їй безпосередньо передувало, адже симптоми не 
просто гострої суспільно-політичної кризи, а прямого про-
тистояння підтримуваної Кремлем криміналізовано-олігар-
хічної влади та українського суспільства, протистояння, що 
його путінська Росія вже тоді намагалася закамуфлювати 
під регіонально-культурний та мовний антагонізми, вираз-
но уреальнилися, починаючи з осені 2003 р.) та Революція 
гідності, по закінченні якої відразу ж розпочалася перша 
фаза прямої збройної агресії Російської імперії проти Украї-
ни (т. зв. «Русская весна» 2014 р.).
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ГУМАНІТАРНОЇ КРИЗИ ДОНЕЦЬКОГО РЕГІОНУ

Тетяна БОЙКО
orcid.org/0000-0001-7838-6503
кандидат філософських наук,
завідувач відділу освітніх технологій та популяризації українознавства НДІУ

Анотація. Аналізуються динамічні зміни соціальної структури Донбасу, що в ході чис-
ленних міграцій та планової індустріалізації перетворили українську територію на дво-
етнічний регіон з проросійськими орієнтаціями. Вказано, що знищення українського села від-
бувалося під час примусової колективізації, коли руйнувалась традиційна соціальна система, 
та Голодомору 1932–33 рр., за допомогою якого фізично винищувалося населення. Демографіч-
ні втрати українського сільського населення, заміщення його переселенцями з сусідніх тери-
торій, позбавлення економічного підґрунтя через заборону приватної власності селянських 
господарств, депортації у радянський період позбавили перспектив майбутнього розвитку 
найчисельнішу національну групу. 

Планомірно, що керована державою індустріалізація змінила соціально-поселенську 
структуру населення. Численні міграції, спрямовані на промислове виробництво, спричинили 
наплив значної кількості російського населення в урбанізоване місто. Як наслідок, міграцій-
на динаміка уніфікувала, асимілювала різні етнічні групи в російському стилі життя, мові, 
культурі як домінуючій та протегованій державою. Вказано, що соціальна база промислового 
регіону формувалася як конгломерат трудових мігрантів, депортованого населення, амніс-
тованих, демобілізованих, потрібність яких вміло коригувала держава через поділ на лояль-
них та нелояльних до неї. 

Виділено, що економічна криза, закриття нерентабельних шахт у регіоні, враховуючи 
поселенську структуру, зорієнтовану на обслуговування виробництва, негативно вплинули 
на стан населення, спричинили соціальну напругу. Специфікою регіону стала незначна ста-
тусна роль українців у професійному плані, адже керівні посади у галузях, що дають прибуток 
та забезпечують адміністрування, посідали представники інших етнонаціональних груп. 
Соціальна специфіка Донбасу, співвідношення етнонаціональної та соціально-професійної 
структури населення не сприяли громадській сформованості та політичному впливу на про-
цеси української сторони, що і привело до гуманітарної втрати регіону.

Ключові слова: соціальні процеси; українське населення; міграції; індустріалізація; колек-
тивізація; Донецький регіон; структурний функціоналізм.
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Annotation. The author analyzes dynamic changes of social structure of Donbas region that were 
caused by numerous migrations and governmental industrialization.

These factors converted Ukrainian territory into a biethnic region with the pro-Russian vectors. 
It is indicated that elimination of Ukrainian villages took place during collectivization, collapse of 
the traditional frame of the society, and Holodomor of 1932–33 – a famine-genocide with physical 
elimination of millions of people. Demographic losses of the Ukrainian rural population, its substitution 
by migrants from nearby territories, deprivation of economic ground through the prohibition of private 
peasant economies, as well as deportation during the Soviet period, deprived the most numerous 
national group of possibilitiess for future development.

The industrialization, guided by the state, systematically changed the social and settlement 
structure of the population. Numerous migrations, aimed at the industrial production, caused massive 
flows of the Russian population to the urbanized cities. As a result, migration dynamics unified and 
assimilated different ethnic groups with the Russian lifestyle, language, and culture as the pillar favored 
by the state. It is indicated that the social base of the industrial region was formed as a conglomerate of 
labor migrants, deported population, amnestied and demobilized persons, whose values were corrected 
by the state through dividing them into loyal and disloyal to the Soviet regime.

It is distinguished that the economic crisis, shutdown of unprofitable mines in the region negatively 
influenced the population and entailed social tension, taking into account the settlement structure geared 
to production maintenance. The poor social position of Ukrainians from the professional standpoint 
became the specific of the region. In fact, leading positions in profitable spheres and administration 
were taken by the members of other ethnonational groups. The author argues that the social specifics 
of Donbas, correlation of ethnonational and social-professional structure of the population did not 
favor public activity and political influence on the development of Ukrainians, which resulted in the 
humanitarian loss of the region.

Key words: social processes; Ukrainian population; migration; industrialization, collectivization; 
Donetsk region; structural functionalism.

Гуманітарна криза, яка охопила До-
нецький регіон і стала фоном для окупа-
ції Донеччини та Луганщини, не виникла 
нізвідки і могла бути цілком прогнозо-
ваною. Стратегія розвитку України була 
зумовлена підходом владних політичних 
сил, які тривалий час розглядали її як 
поліетнічну та багатокультурну спільно-
ту, об’єднану в одне ціле громадянською 
належністю. Така позиція проектувала 
побудову політичного організму, скрі-
пленого лояльністю до держави, що не-
рідко виявлялася у лояльності до влади. 
В результаті українське суспільство, яке 
мало спільне економічне поле діяль-
ності, історично окреслену та підтвер-
джену міжнародним правом територію, 
тривалу культуру та спільне минуле, 

щораз лихоманило в контексті виборчих 
маніпуляцій, що, врешті, виявились в 
гуманітарній кризі. Серед великої кіль-
кості причин (політичних, військових, 
інформаційних, економічних) сучасного 
становища Донецького краю вагомими 
є специфіка та криза соціальних відно-
син і статусних показників. Оцінюючи 
сьогодення, необхідно зрозуміти, які 
з особливостей соціальних процесів у 
регіоні стали підставою кризи та чому 
відбулося центрування до сусідньої дер-
жави. Врешті, воєнний конфлікт стає 
продовженням ціннісного, і про це до-
бре пам’ятають російські творці маріо-
неткових держав ДНР та ЛНР.

Щоб прослідкувати трансформа-
цію соціальних процесів у Донецькому 
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регіоні, варто виходити з особливостей 
демографічних та міграційних показни-
ків, становлення соціальних інститутів, 
динаміки змін, мобільності соціальних 
груп, впливу соціально-економічних 
підоснов у динаміці – від радянської до 
сучасної. Важливо зрозуміти: що в іс-
торії становлення соціальних відносин 
дало можливість сформувати регіональ-
ний тип ідентичності, які властивості 
соціокультурного життя не сприяють 
на сьогодні активним змінам та не да-
ють можливості порвати з радянськими 
стереотипами, які цінності формують 
орієнтації суспільства, наскільки кризо-
вими вони є для України.

Суспільство є неоднорідним за со-
ціокультурним зрізом, різними є й ролі, 
які виконує певна соціальна група в 
управлінських рішеннях, формуванні 
культурних норм та традицій. Особливо 
це важливо прослідкувати в такому по-
ліетнічному регіоні, як Донбас.

Варто зауважити, що формування 
соціальних відносин Донецького регіо-
ну відбувалось у ході зламу соціально-
економічного, культурного, політичного 
життя, спричиненого урбанізацією та 
конструюванням радянської системи. 
Оскільки будь-яка система вимагає не 
лише інституалізації, але й налагоджен-
ня механізму діяльності, необхідно про-
стежити складові цього процесу.

Ряд американських дослідників, ви-
діляючи цю особливість, виходили із 
структурно-функціонального підходу, 
в основу якого покладена стратифіка-
ційна система суспільства, що являє со-
бою диференціацію соціальних ролей і 
позицій. Запропонований Т. Парсонсом 
та Р. Мертоном підхід виходить з роз-
гляду суспільства як системи, що скла-
дається із взаємопов’язаних частин. При 

цьому організація соціального життя 
передбачає підтримку певного бачення 
людьми соціального порядку. Виділя-
ючи соціальну, культурну, особистісну 
та поведінкову системи, Т. Парсонс пе-
редбачає функції, які вони виконують у 
суспільстві,  – інтеграція, відтворення, 
ціледосягнення, адаптація. Важливим 
завданням соціології при цьому висту-
пає пошук структур і механізмів, які за-
безпечили б стійкість системи. 

Т. Парсонс прагне описати створен-
ня соцієтального суспільства, однак не 
відкидає наявності різних варіантів його 
формування. Суспільство являє собою 
не просто сукупність людей, а систему 
«структурованого нормативного поряд-
ку», за допомогою якої упорядковується 
і регулюється спільна життєдіяльність 
індивідів і соціальних груп.

Розглядаючи функціонування соці-
альних систем, дослідник подає їх крізь 
призму взаємодоповнення складових: 
цінностей (збереження і відтворення 
зразків, уявлення про бажаний тип систе-
ми), норм (конкретизують цінності щодо 
рівня соціальної системи, сприяючи ін-
теграції), колективів (виходять з дифе-
ренціації членів колективу за статусами і 
функціями) та ролей (взаємопроникнен-
ня соціальної системи та індивіда) [1]. 

Для відтворення (чи формування) 
соціальної системи важливо зрозуміти 
важелі впливу і спосіб функціонування. 
Як пише Т. Парсонс, ядром суспільства 
є структурований нормативний поря-
док, завдяки якому зорганізується ко-
лективне життя популяції. Як порядок 
він складається з цінностей, диференці-
йованих та партикуляризованих норм і 
правил, при цьому все має співвідноси-
тись з культурою, щоб бути значимим і 
легітимним [2, с. 102]. 
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У взаємовідносинах між суспіль-
ством і культурною системою саме 
легітимація нормативного порядку, в 
тому числі і влади, дає можливість за-
безпечити двосторонній процес між 
тим, що продукує суспільство, та інте-
ріоризацією цінностей і норм його чле-
нами. Більше того, суспільство вимагає 
постійного відтворення, «щоб члени 
рекрутувалися через народження і со-
ціалізацію, насамперед через систему 
формального навчання та інші меха-
нізми»  [2, с.  110]. При цьому важливо 
витворити спільну культуру, створити 
культурні орієнтири та забезпечити їх 
визнання переважною більшістю чле-
нів. Таким чином, формується підосно-
ва соціальної ідентичності.

Чи не тому захоплення територій не 
завершується встановленням окупацій-
ної влади, а спрямоване на підпорядку-
вання населення, його асиміляцію, тво-
рення нових культурних зразків життя. 
З такою метою формувалась і радянська 
система з її наскрізною ідеологізацією 
всіх сфер життя людини, такий же меха-
нізм запущено у конструювання штуч-
них державних утворень на окупованих 
територях. В останніх квазівлада в дещо 
оновлених, хоч не таких системних, 
формах діє за сценарієм з радянського 
минулого, використовуючи весь набір 
цінностей, культурних маркерів та нега-
тивних стереотипів щодо України. 

Виділяючи типи суспільств, Т. Пар-
сонс у Радянському Союзі, як і в нацист-
ській Німеччині, вбачав «суспільство 
універсалістського зразка приписів», в 
якому тоталітарний режим диктує насе-
ленню норми і цінності поведінки у всіх 
сферах життєдіяльності та яке побудова-
не на дії системи жорсткого соціального 
контролю. При цьому статусно-рольові 

характеристики суспільства базуються 
не на визнанні індивідуальних заслуг та 
успіхів, а на узгодженні результатів ді-
яльності окремих людей з колективами. 
Всі члени суспільства при цьому діляться 
за принципом: «тих, хто з нами», і «тих, 
хто проти нас» [1, с. 165–168]. Радянська 
система досить успішно формувала за-
крите суспільство, внутрішня інтеграція 
якого збільшувалася через творення зо-
внішніх та внутрішніх ворогів. З іншого 
боку, «працювала» ціла система героїв 
воєнного та мирного часу, на яку тру-
дилися завдяки цензурі письменники, 
науковці, преса, завданням яких було 
творення образу могутньої, неподільної, 
єдиної країни.

Визначаючу роль загальної системи 
цінностей для функціонування суспіль-
ства переглядає Р. Мертон, вказуючи на 
різнорідність суспільства та різні цін-
ності, що призводить до конфліктів та 
дезінтеграції. 

Продовжуючи функціональну кон-
цепцію, консервативний політичний фі-
лософ Е. Шилз зауважує, що соціальна 
система для стабільності мусить мати 
власний «центр тяжіння» – систему вла-
ди та культуру, яка включає історію, ха-
рактер, переконання даного суспільства. 
Важливим для аналізу суспільств, де від-
чутна регіональна відмінність, стає під-
хід Е. Шилза до системи легітимації та 
комунікації між центром та периферією. 
Якщо розглядати соціальні відносини 
всередині окремого суспільства, поміт-
не певне співіснування та конкурування 
центральних та регіональних еліт в ме-
жах країни [3].

У вітчизняній думці функціональ-
ний підхід представлений працями 
Т.  Рудницької, І. Кононова, що виділя-
ють етнокультурний характер поділу 
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праці на Донбасі у 80–90-х роках. Со-
ціально-демографічний вимір Донбась-
кого регіону подають Ю. Ніколаєць, 
В.  Молчанов. Вдаючись до аналізу про-
цесу зміни культурно-ціннісного під-
ґрунтя соціальної системи в контексті 
долання симбіозу радянської політичної 
та соціокультурної системи, варто вра-
ховувати постколоніальні особливості 
українського суспільства (М. Рябчук, 
В. Попов, Я. Верменич).

Серед вітчизняних дослідників яви-
ща міграції та міграційної поведінки у 
теоретичному й емпіричному вимірах 
вивчають В. Євтух, А. Єрмолаєв, Е. Ліба-
нова, суспільно-політичні процеси в іс-
торичній динаміці аналізують В. Смолій, 
С. Падалка, А. Михненко та ін.

Всі соціальні та економічні процеси 
проходять серед населення, відбивають-
ся на його цільових установках і знахо-
дять своє відображення у показниках 
демографічної статистики (стану насе-
лення  – його чисельності, розподілу за 
статтю, віком, демографічних явищ – на-
родження, смерті, укладання шлюбів) та 
міграційних показниках (соціальна мо-
більність населення, трансформація со-
ціально-групової структури суспільства, 
зміна їх статусних характеристик і спо-
собу життя). 

Опираючись на перший Всеросій-
ський перепис населення 1897 року, 
можна відстежити етнонаціональну 
структуру регіону. До середини ХІХ  ст. 
на Донбасі попри строкате етнічне на-
повнення більшість населення станови-
ли українські селяни, які складали, за 
ревізією 1858 р., 75% населення краю, а 
питома вага росіян становила 13,5%  [4, 
с.  25]. Однак демографічна структура 
Донбасу протягом півтора століття зна-
чно видозмінилася як у соціальному, так 

і національному плані. На неї вплинуло 
ряд процесів.

Соціальну інфраструктуру карди-
нально змінили промислова революція 
кінця ХІХ  – початку ХХ  ст., згодом  – 
сталінська індустріалізація кінця 1920 – 
1930 рр. та повоєнних років, що супро-
воджувалася сезонними та постійними 
міграціями переважно російського на-
селення на територію Донбасу. Особли-
вим компонентом індустріалізації ста-
ло державне регулювання, адже «партія 
і держава, як відмітив Т. Парсонс, стали 
агентами модернізації тією ж мірою, 
якою були агентами революційних заво-
ювань» [1].

У зв’язку зі зростанням промислово-
го виробництва значний вплив на про-
цес трансформації соціальної структури 
регіону мали сезонна та планова міграції 
населення. Російські губернії були бать-
ківщиною 46,7% усіх переселенців, укра-
їнські – 37,9%, білоруські – 0,8%, решта 
мігрантів походили з інших частин імпе-
рії, зокрема з Кавказу. При цьому були і 
анклави, своєрідні етнічні полюси – Ста-
робільський (українці складали 83,4% 
населення) і Маріупольський (великі 
групи неслов’янського населення: греки 
(19%), німці (7,5%), татари (6%), євреї 
(4%)) повіти [4, с. 25], де не настільки різ-
ко змінювався спосіб життя, зберігалися 
традиційні цінності, форми і методи гос-
подарювання, підтримувалися ціннісні 
зразки соціальної системи. Разом з тим 
ці регіони не так швидко піддавалися 
модернізації, виявом чого була слабка 
соціальна мобільність населення.

Досліджуючи історію Донецького ба-
сейну, А. Михненко зауважує, що росіяни 
в основному поповнювали пролетаріат, 
осідаючи в містах: у гірничій промисло-
вості – 74%, а в металургійній – 69%. У 
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той же час частка українців сягала від-
повідно 22,3% та 20,2%. У сільськогоспо-
дарському виробництві співвідношення 
працівників було на користь українців. 
Унаслідок здійснення зовнішніх керова-
них міграцій за роки між двома перепи-
сами (1926–1939) чисельність населення 
краю майже подвоїлася, а міське зросло 
вчетверо й становило 74% [5, с. 20]. 

Процес форсованої індустріалізації 
вплинув на демографічний та соціаль-
ний склад населення регіону внаслідок 
збільшення чисельності прийшлого 
пролетаріату, який став «бастіоном» 
держави пролетарської диктатури. Саме 
цей новий «прогресивний» прошарок 
суспільства розривав зв’язки з сіль-
ським способом життя, стаючи базою 
урбанізації. Дані процеси вплинули і на 
національні відносини, адже у краю, за 
свідченням дослідників, стали чисель-
но домінувати дві групи  – українці та 
росіяни. Однак, зважаючи на активну 
асиміляційну політику та урбанізаційні 
процеси, саме росіяни стали домінувати 
спочатку в мовній, а потім – у соціальній 
сферах. Ще однією ознакою індустріалі-
зації стала інституціоналізація владної 
верхівки та узурпація нею влади у про-
цесі формування командно-адміністра-
тивної системи.

Другим чинником видозміни соці-
ально-групової структури суспільства 
стало запровадження планового госпо-
дарювання на селі у вигляді колективі-
зації, що підривало функцію самозабез-
печення села. 

Критичним більшовицький період 
став для сільського населення як у плані 
демографічних втрат, так і руйнування 
соціальної структури населення, питомо 
українського способу життя. Радянське 
господарювання силовими методами 

впроваджувало «уявлення про бажаний 
тип системи» та «конкретизувало цін-
ності щодо рівня соціальної системи» 
(за Т. Парсонсом) на колективістський 
зразок. Запроваджена політика колекти-
візації засадничо базувалася на знищен-
ні приватної власності через націоналі-
зацію та встановлення різноманітних 
майнових обмежень. Практика примусо-
вого вилучення землі, худоби, реманен-
ту, викорінення дрібного виробництва і 
переведення майна у колективне земле-
володіння знищила прошарок підприєм-
ливого, зацікавленого у продуктивності 
виробника.

Вагомим для механізму регулюван-
ня, а фактично повного підпорядку-
вання, українського суспільства стало 
вкладання в морально-ціннісну систему 
населення образів ворогів та шкідників. 

Цей механізм мав на меті кілька за-
вдань: розшарувати суспільство, привес-
ти до влади «соціально благонадійний» 
прошарок, забезпечити через колекти-
візацію контроль над системою господа-
рювання, сформувати міф (перспективу) 
про «світле комуністичне будівництво», 
відволікти увагу від інтенсивного гос-
подарського винищення села і, врешті, 
через репресивну систему забезпечити 
повний контроль над ним.

Як вдало зауважує Т. Парсонс, на 
певному рівні в суспільстві відбуваєть-
ся інституціоналізація ціннісних зраз-
ків, їх прийняття і втілення в поведінці 
людей, тобто формуються «колективні 
уявлення» про бажаний тип соціальної 
системи. Через суспільне «схвалення» 
визнається і нормативний порядок, в да-
ному випадку через практику викриття 
«контрреволюційної діяльності», шкід-
ницьких і націоналістичних сил і репре-
сії проти них. Більше того, «порушення 
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ціннісних зобов’язань визначається як 
нелегітимна дія і, навпаки, дотриму-
ватися обов’язку є справою честі»  [1, 
с. 21–28]. Беручи до уваги цінності нової 
влади, не дивно, що інформаційними 
складовими колективізації, ідеологічно 
обґрунтованої та чітко спланованої, ста-
ли необхідність ліквідації куркульства 
як класу, насаджування образу ворога, 
що супроводжувалось кампанією цьку-
вання «лихварів, куркулів, експлуатато-
рів, кровопивць». Найвищим проявом 
вірності державі стало викриття шкід-
ливих елементів суспільства. Радянська 
влада заохочувала ці процеси і маніпу-
лювала соціальним розшаруванням на 
селі, надаючи право експропріації най-
біднішим верствам. Тому не дивно, що 
до категорії розкуркулених відносили як 
заможні господарства (володіли 10–15 
десятинами землі, кількома кіньми, 2–3 
коровами, 10–15 вівцями та нескладною 
сільськогосподарською технікою, рема-
нентом), так і середняцькі. 

Згодом «розкуркулення» набуло 
нового «правового» виміру  – депор-
тацій. Так, протягом двох операцій з 
розкуркулення упродовж 1930–31  рр. 
влада депортувала з України 63720 гос-
подарств  [6, с.  127]. В сталінський час 
п’ятирічних планів та підготовки до ві-
йни і концентрація влади досягла край-
ніх меж. Цю епоху Т. Парсонс називає 
часом політичного тоталітаризму та «ко-
мандної економіки».

Найвищим проявом жорстокості та 
апофеозу «сили» радянської влади став 
Голодомор 1932–33  рр., що остаточно 
знищив демографічну базу традиційно-
го села.

За підрахунками британського до-
слідника Роберта Конквеста, у тогочас-
ній Донецькій області (включала в себе 

сучасні Донецьку та Луганську області) 
від голоду померло до 20% населення, го-
лод забрав життя більше 400000 селян [7, 
с. 236]. В другій половині 1933 р., відпо-
відно до постанов Політбюро ЦК ВКП/б/ 
і РНК СРСР, було утворено Всесоюзний 
комітет з переселення, який виступив за 
заселення спустошених українських сіл, 
у тому числі й Донбасу, переселенцями-
росіянами. Згідно з його рішенням було 
визначено 42 райони Одеської, Дніпро-
петровської, Донецької та Харківської 
областей, куди організовано переселяли 
працівників з Росії та Білорусії. Вимерлі 
українські села були заселені переважно 
росіянами, білорусами, а також євреями 
і німцями, хоча в СРСР за межами Укра-
їни проживало кілька мільйонів україн-
ців [7, с. 243].

Як наслідок, змінилася етносоціаль-
на структура регіону, в якій відчувалася 
відмінність автентичного населення з 
ціннісним сприйняттям рідного краю, 
пам’яттю про голодні роки й винищення 
та прийшлого, що адаптовувалось до но-
вих місць і творило нову культуру спів-
життя. 

Г. Куромія стверджує, що стосунки 
між росіянами й українцями були інко-
ли напруженими. В сільській місцевості 
вони жили дуже схожим життям, проте 
села були або російськими, або україн-
ськими і майже не змішувались одне 
з одним  [8, с.  71–75]. Цікаво, що саме 
ця відмінність не зникла й досі. Попри 
дов гу історію співжиття в умовах війни 
чітко окреслюються проукраїнські та 
проросійські вподобання окремих сіл, 
святкування ними свят, вболівання за 
українську армію, традиції взаємодопо-
моги та толок. Пояснення можна знайти 
в статистичних даних походження і за-
селення регіону.



108 №3 (68) 2018 Ukrainian Studies

АКТУАЛЬНЕ УКРАЇНОЗНАВСТВО

Додатковим чинником денаціона-
лізації стала русифікація та репресії 
проти учасників українізації. Сфабрико-
ваний владою процес проти Спілки ви-
зволення України на фоні колективізації 
перетворився на «упокорення» інтелек-
туальної еліти періоду національно-ви-
звольної боротьби українського народу. 

Розглядаючи питання через призму 
структурно-функціональної методоло-
гії, для виживання і розвитку суспіль-
ство має підтримувати єдність культури, 
потрібна наявність усієї структури ін-
ститутів (мови, освіти, художньої, му-
зичної культури і т. д.) для відтворення 
достатньої кількості культурних компо-
нентів. Якщо ці інститути систематич-
но знищувати, її носіїв переслідувати та 
асимілювати (застосовуючи як приму-
сову асиміляцію, так і ефект соціалізації 
нових поколінь у змінених культурних 
умовах), через деякий час неминучою 
буде трансформація соціальної системи. 

Як зауважує І. Кононов, найпомітні-
шою рисою культури населення Донбасу 
стало домінування російської мови. Таке 
становище російської мови, на перший 
погляд, суперечило кількісному пере-
важанню етнічних українців. Але попри 
вплив політики русифікації такий стан 
мовної асиметрії можна пов’язувати з 
різною фаховою орієнтацією українців і 
росіян у Донбасі. Росіяни, що залишали 
свої села внаслідок аграрного перенасе-
лення, охочіше йшли працювати у про-
мисловість, ніж українці  [9, с.  86]. Він 
зауважує, що і на сьогодні демографічна 
сила російської мови (тобто число тих, 
хто нею говорить) у містах Донеччини і 
Луганщини більш ніж удвічі перевищує 
демографічну силу української мови. 
Протилежною є ситуація в сільській міс-
цевості, де закріпилася українська мова. 

Інші мови, особливо гетероморфні щодо 
слов’янських, мають незрівнянно меншу 
демографічну силу [10]. Можна говори-
ти про російсько-українську мовну аси-
метрію з ознаками білінгвізму. 

Таким чином, радянська індустріалі-
зація, як вказують дослідники селянства 
Донбасу, спричинила нівелювання його 
соціальної ролі в регіоні, а конструюван-
ня офіційного простору пам’яті через 
маркери стаханівського руху, соціаліс-
тичні змагання забезпечило вимивання 
традиційних цінностей та створило базу 
для радянської структури відтворення 
ідентичності та асиміляції регіону.

Типовим процесом радянського пе-
ріоду (особливо на етапі становлення) 
стала соціальна інженерія, яка зачепи-
ла професійні промислові кадри через 
практику звинувачення у шкідництві і 
окреслила процес професійної дисква-
ліфікації, різке пониження статусних ха-
рактеристик цілого пласту еліти.

Урбанізаційні процеси регіону відо-
бразилися на соціальній структурі насе-
лення через виділення нових соціальних 
верств, відтворення робітничих тради-
цій. Соціальний спосіб життя переваж-
но диктувався специфікою роботи на 
шахтах та умовами проживання в про-
мисловому регіоні. 

Процеси урбанізації сприяли дер-
жавній політиці «злиття націй», появі 
«радянського народу», де, як у плавиль-
ному казані, мали стертися попередні 
цінності, традиції, спосіб життя, місце 
яких займали ідеологічні догми та еко-
номічна і матеріальна залежність від дер-
жавної політики. Однак соціокультур-
ною основою єдності, базою комунікації 
та «соціалістичної родини народів» ста-
ла російська культура, що впроваджува-
лася методами асиміляції та русифікації.
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Соціокультурні процеси на Донбасі 
після масового переселення населення в 
період Другої світової війни продовжу-
вали характеризуватися поглинанням 
різних за цінностями, національною 
належністю людей від комсомольських 
призовів до репатрійованих, амністова-
них, військовополонених та депортова-
них. За 1944–1959 рр. на Донбас прибуло 
7,85  млн.  осіб, вибуло 5,32 млн., меха-
нічний приріст становив 2,53 млн. осіб, 
а чисельність населення зросла більш 
ніж на 300%. Російська мова та автори-
тарно-кримінальний тип місцевої місь-
кої ментальності (останнє притаманне 
практично усім гірничим регіонам світу) 
розмивали етнічну належність поселен-
ців [11, с. 77].

У повоєнні роки шахтарська праця 
закріплюється як професія і стає одним з 
індикаторів регіонального самоусвідом-
лення. Культ «шахтарської робітничої 
слави» стає ціннісною основою Донбасу. 

В соціально-статусній структурі Дон-
басу дослідники виділяють регіональну 
ментальність та її шахтарську складову, 
аналізуючи типові її прикмети, такі як 
згуртованість, взаємодопомога, взаємо-
виручка, але й підозрілість до «чужин-
ців». Корпоративна свідомість шахтарів 
та їх близького оточення обумовлюва-
лася передовсім історією вугледобувної 
промисловості та формування шахтар-
ської верстви. Як зауважує Ю. Нікола-
єць, багатьох працівників влаштовувало 
становище «гвинтика» у наскрізь одер-
жавленій системі, оскільки вона створи-
ла «соціальний ліфт» – піднімала людей 
із соціального дна, забезпечувала певні 
житлові умови, відкривала можливості 
для безплатного навчання і лікування. 
За допомогою ідеологічного тиску на-
саджувалися установки на соціальне 

утриманство, обмеженість потреб, при-
мітивність мотивацій. У східних про-
мислових регіонах особливо відчувалася 
глибока дихотомічність української мен-
тальності – тут легко уживалися між со-
бою і прагнення успіху й визнання, яке 
часто вимагало від людини граничного 
напруження сил та здібностей, і ставка 
на державний патерналізм [12, c. 123].

На час наростання негативних тен-
денцій  – спочатку стагнації, а згодом і 
депресії галузі – шахтарство складалося 
з таких груп: 1) покоління сталінської 
індустріалізації; 2) «повоєнного призо-
ву» – строкатого як за етнокультурними, 
так і за соціальними характеристиками, 
який опинився тут значною мірою при-
мусово і мав потужний травматичний 
досвід; 3) «комсомольського призову» 
другої половини 1950 – першої половини 
1960  рр. із найвищим рівнем партійно-
радянської мотивації, що усвідомлено 
пожертвував особистим майбутнім за-
ради світлої ідеї комуністичного майбут-
тя; 4) дітей останніх, значно прагматич-
них у підходах до життя, зорієнтованих 
передовсім на гідну оплату нелегкої шах-
тарської праці, що прискорювало по-
тужну депопуляцію малих шахтарських 
міст і зростання внутрішніх міграцій у 
пошуках кращих умов життя. На сере-
дину 1980-х років, коли ресурс примусу 
держави був вичерпаний, а комсомоль-
ський ідеалізм зійшов нанівець під дією 
навколишньої реальності, настала ера 
тотального розчарування. Збігшись в 
часі з останньою радянською економіч-
ною кризою, вона стала найпотужнішою 
бомбою під фундаментом радянської 
державності [13]. 

На початку 1990-х років з майже 
2-мільйонного шахтарського населен-
ня України 90% зосереджувалося на 
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Донбасі. Тому ухвалена в березні 1994 р. 
постановою Кабінету Міністрів України 
програма «Вугілля», яка передбачала за-
криття нерентабельних шахт, означала 
неймовірне загострення всіх  – еконо-
мічних, соціальних, екологіч них та ін-
ших – проблем регіону. Попри розмови 
про реструктуризацію галузі не вирішу-
валися ані проблеми працевлаштування 
гірників, ані утримання об’єктів охоро-
ни здоров’я, освіти, комунального гос-
подарства. Маргіналізація шахтарів як 
соціальної групи різко посилилася. Лу-
ганська область продемонструвала осо-
бливо показову картину «роз мивання» 
промислових вузлів і спричинених цим 
територіально-структурних трансфор-
мацій. До категорії «затухаючих» фахів-
ці відносили близько 10 моноспеціалізо-
ваних міст і селищ, у тому числі Брянку, 
Красний Луч, Молодогвардійськ, Шах-
тарське тощо [14, с. 125]. 

Вразливість Донбасу Б. Попов уба-
чав у тому, що його культурна інфра-
структура мала яскраво виражений 
техноцентричний характер. Зокрема, у 
2006  р. він передбачав, що своїми си-
лами Донбас навряд чи зможе створи-
ти регіонально-зорієнтовані розробки 
в галузі соціокультурології, ідеології, 
соціології, в усіх сферах гуманітарно-
го знання, тобто саме те, що становить 
зміст постіндустріальної парадиг-
ми [15, с. 134].

Передбачення соціологів справдили-
ся дуже швидко – на тлі колапсу режиму 
В. Януковича та стрімкого наростання 
явищ нестабільності й соціальної де-
струкції. За таких умов значно підвищу-
ються притаманна суспільним настроям 
нервозність, соціальний цинізм, негати-
візм у ставленні до «іншого». Психологи 
реєструють у таких випадках феномен 

обмеженої раціональності з примхли-
вим поєднанням пасивності й бунтар-
ства, утопічними мареннями, носталь-
гічними настроями [14, с. 31]. 

Таким чином, формування соціаль-
ної системи відносин Донецького ре-
гіону зазнало значної трансформа-
ції традиційного устрою суспільства. 
Основними процесами, що змінили 
соціальну структуру українського на-
селення регіону, стали форсована інду-
стріалізація, заснована на змішуванні 
населення у промисловому регіоні, та 
творення нової пролетарської основи 
держави, масова колективізація в селі, 
що підірвала через розкуркулення, де-
портацію та голодомор демографічну 
основу українського народу, практика 
формування образу та переслідування 
внутрішнього ворога офіційної держа-
ви, русифікація та денаціоналізація всіх 
верств суспільства.

Розглядаючи механізм формуван-
ня радянського типу суспільства згідно 
з структурно-функціональним підхо-
дом, чітко окреслюється, як політична 
система через витіснення традиційних 
цінностей та заміщення їх ідеологема-
ми конструює новий радянський соціо-
культурний простір. Силові методи, які 
використовувала влада щодо населення, 
витіснили нормотворення і легітиміза-
цію суспільства, поставивши на їх міс-
це страх і недовіру. Через послаблення 
радянської держави неминучою стала 
суспільна криза, заснована на штучних 
культурних основах, наслідки якої від-
чутні в сьогоднішній зоні лиха.
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Гуманітарна криза, яка охопила Донецький регіон і ста-
ла фоном для окупації Донеччини та Луганщини, не виник-
ла нізвідки і могла бути цілком прогнозованою. Стратегія 
розвитку України була зумовлена підходом владних полі-
тичних сил, які тривалий час розглядали її як поліетнічну 
та багатокультурну спільноту, об’єднану в одне ціле грома-
дянською належністю. Така позиція проектувала побудову 
політичного організму, скріпленого лояльністю до держа-
ви, що нерідко виявлялася у лояльності до влади. В резуль-
таті українське суспільство, яке мало спільне економічне 
поле діяльності, історично окреслену та підтверджену між-
народним правом територію, тривалу культуру та спільне 
минуле, щораз лихоманило в контексті виборчих маніпу-
ляцій, що, врешті, виявились в гуманітарній кризі. Серед 
великої кількості причин (політичних, військових, інфор-
маційних, економічних) сучасного становища Донецького 
краю вагомими є специфіка та криза соціальних відносин 
і статусних показників. Оцінюючи сьогодення, необхідно 
зрозуміти, які з особливостей соціальних процесів у регіоні 
стали підставою кризи та чому відбулося центрування до 
сусідньої держави. Врешті, воєнний конфлікт стає продов-
женням ціннісного, і про це добре пам’ятають російські 
творці маріонеткових держав ДНР та ЛНР.
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Анотація. Стаття написана на основі опрацювання автором архівів української емі-
грації під час наукового стажування у Великій Британії. Розглядається етимологія поняття 
«книжка-обманка». Звертається увага на тлумачення цього явища в етимологічних словни-
ках у цілому і співробітниками головної радянської каральної організації КГБ зокрема («хи-
тромудро виготовлені націоналістичні документи»). 

Ретроспективно подається коротка історія українських книжок-обманок – від випуску 
в Женеві 1878 року позацензурного «Кобзаря» Тараса Шевченка до масиву літератури  60–80-х 
років минулого століття, яка виготовлялася в Лондоні заходами Української Видавничої 
Спілки і переправлялася в СРСР. Уперше подається типологія таких видань: малоформатні 
брошури з антирадянськими текстами, які закамуфльовувалися в обкладинки реальних ра-
дянських видань на партійну та виробничу тематику; великообсягові книги лютих ворогів 
радянської влади на кшталт Степана Бандери, оправлені в обкладинки реальних радянських 
академічних видань; набрані дрібним шрифтом і надруковані на «цигарковому папері» мініа-
тюрні брошурки, які легко ховалися в полах одягу чи підошвах взуття. 

Всі ці види видань аналізуються в статті за такими тематичними напрямками: тво-
ри провідників національно-визвольного руху Степана Бандери, Ярослава Стецька, Євгена 
Коновальця; документи і матеріали Проводу та Великих Зборів ОУН; документалістика, 
мемуаристика про будні УПА; одержані нелегальним шляхом з України матеріали самвидаву 
про рух шістдесятників та суди над ними; памфлети на радянську дійсність, а також науко-
ві статті вчених української діаспори; твори визначних українських істориків, що торка-
ються сфальшованих Росією сторінок минулого українського народу, мовою оригіналу; твори 
українських радянських письменників так званої «захалявної» літератури, які були заборо-
нені для друку радянською владою або визнані нею як «ідейно незрілі»; окремі випуски журналу 
«Наш Шлях» у зменшеному до кишенькового розміру форматі.

Окремо розглядаються шляхи переправлення підривної антирадянської літератури на 
українські території, окуповані більшовиками. Проведене дослідження цього питання дало 
можливість авторові окреслити розгалужену, надійну і безперервну мережу доставки цієї лі-
тератури за залізні кордони СРСР. Аналізуються дві головні складові такої мережі: а) легаль-
ні поштові відправлення (бандеролі, посилки, листи); б) туристично-приватні канали (по-
передньо сформоване коло приватних осіб із числа іноземців та радянців, залучених на певних 
умовах, часто – за грошову винагороду, до переправляння літератури).

Ключові слова: книги-обманки; українська еміграція; антирадянська література; під-
ривна література; Українська Видавнича Спілка в Лондоні; канали переправляння нелегаль-
ної літератури; самвидав; націоналістичні видання.
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Завдання статті: 
– уперше дослідити явище проду-

ку вання українською еміграцією за 
кордоном антирадянських видань та 
переправляння їх на окуповані більшо-
виками українські території, з’ясувати 
цілі акції;

– окреслити типологію книг-обманок 
та проаналізувати змістовий діапазон 
видань;

– відтворити мережу переправляння 
книг за залізні радянські кордони;

– з’ясувати джерела фінансування 
книг-обманок.

З історії явища
У цьому розділі оглянемо одне з екс-

клюзивних надбань українського під-
пільного руху, аналогів якого, здається, 
в світі немає. Бо важко віднайти на карті 
світу такий народ і його землю, де упро-
довж століть попри жорстокі заборони 
хазяїв-чужинців кращі представни-
ки цього народу прямо під носом цих 

FAKE bOOKS AS AN UNINVESTIGATED PHENOMENON 
OF THE UKRAINIAN EMIGRATION’S PUbLISHING ACTIVITy: 

GENESIS, TyPOLOGy, WAyS OF TRANSPORTING TO THE USSR, 
SCALE, AND SOURCES OF FUNDING

Mykola TYMOSHYK
Doctor of Philological Sciences, 
professor of the Chair of Journalism of Kyiv National University of Culture and Arts

Annotation. The article is based on the archival materials of the Ukrainian emigration, analyzed 
by the author during his scientific internship in Great Britain. The etymology of the “fake book” 
concept is considered in etymological dictionaries in general, and as interpreted by the KGB workers 
in particular (“intricately made nationalist documents”). Also, the article provides a retrospective 
history of the Ukrainian fake books – from the 1878 Geneva issue of the uncensored “Kobzar” by 
T. Shevchenko to the 1960s–80s array of literature, published in London by means of the Ukrainian 
Publishing Union and shipped to the USSR. The research gives the first typology of these publications. 
All of them are analyzed in the article by such subject directions: works of the leaders of the national 
liberation movement headed by Stepan Bandera, Yaroslav Stetsko, Yevhen Konovalets; documents and 
materials of the administration of the OUN Great Congress; documentary materials, memoirs about 
everyday life in UPA; illegally obtained self-published materials about the 1960s movement and court 
trials of its participants; pamphlets depicting Soviet reality; scientific articles of the scholars from the 
Ukrainian diaspora dealing with the pages of the Ukrainian history fabricated by Russia (in the original 
language); works of the Ukrainian Soviet writers of the so-called “concealed” literature, which was 
banned by the Soviet power or recognized by it as “ideologically immature”; some issues of the “Nash 
Shliakh” journal in the pocketbook format. A separate coverage is given to the ways of transporting 
disruptive anti-Soviet literature to the Ukrainian territory, occupied by Bolsheviks. The study of this 
question allowed the author to outline the steady delivery network of this literature outside the iron gate 
of the USSR through such key channels: a) legal mailing (parcels, letters); b) private tourist channels (a 
preliminary formed circle of individuals – foreigners and Soviet citizens – engaged in shipping literature 
on certain terms, often for a material reward).

Key words: fake books; Ukrainian emigration; anti-Soviet propaganda; undermining literature; 
Ukrainian Publishing Union in London; channels of transporting illegal literature; self-publishing; 
nationalist publications.
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Тимошик М. Книжки-обманки як недосліджене явище...

чужинців примудрялися у різний спосіб 
доносити втілену в писаному чи друко-
ваному слові правду. І щоразу, незважа-
ючи на небезпеку бути викритими, вони 
вдавалися до способів несподіваних, ви-
тончених, викличних, небезпечних. Не-
змінним об’єктом усіх цих способів була 
книжка. 

Співробітники радянських караль-
них органів (КДБ, МГБ) у своїх таєм-
них документах такі книжки назива-
ли незвичним для їхнього офіціозного 
спілкування словосполученням  – «хи-
тромудро виготовлені націоналістич-
ні документи» [6]. А в практиці книго-
видання це явище отримало назву 
книжки-обманки.

Тлумачні словники визначають по-
няття «книжка-обманка» як один із на-
дійних способів непомітно щось переда-
ти. Адже зовні це виглядає як передача 
звичайної, інколи впізнаваної вже за са-
мою обкладинкою, книги одним читачем 
іншому. 

Інакше кажучи, йдеться про спробу 
вкласти в усталену форму інший зміст, 
про вміння приспати пильність когось. 
Конкретніше  – про свідоме прагнен-
ня приховати неприйнятний для влади 
текст.

Українські книжки-обманки вже ма-
ють свою історію. 

Найяскравішим прикладом дієвої 
акції свідомого українства, спрямова-
ної на захист власної національної іден-
тичності в умовах тотальної заборони 
окупаційною владою душі нації – мови, 
стало заснування з ініціативи старої 
київської громади української друкарні 
в Женеві у рік виходу так званого Ем-
ського указу російського царя (1876) 
та засилання звідти в Україну (фактич-
но через два кордони) десятків назв 

позацензурних книжок, яких так бояла-
ся влада. З-поміж них – Шевченків «Коб-
зар» 1878 року [15]. 

Знаменитість женевського видан-
ня «Кобзаря» в тому, що потрапляв він 
через два кордони (швейцарський і ні-
мецький) на територію підросійської 
України у вишуканих коробочках для 
дамських цигарок. І місія засновника тієї 
друкарні в Женеві Михайла Драгомано-
ва та жменьки його однодумців із старої 
київської громади «хлопоманів» поляга-
ла в тому, щоб будити огненними поезі-
ями Пророка нації народ, не дати йому 
остаточно втратити історичну пам’ять. 
До слова, завдяки сприянню колись ві-
домого в Україні Добровільного товари-
ства любителів книги УРСР на початку 
1991 року в Києві було перевидано ре-
принтним способом цей дивовижний 
«Кобзар». Щоправда, цигаркове оформ-
лення коробки замінено одним з офор-
тів самого Шевченка [16]. 

Досі нікому з дослідників не вдалося 
підрахувати, скільки примірників «Коб-
заря» було в тих ідеологічно небезпеч-
них для імперії чужинецьких цигарко-
вих коробках. Але факт неспростовний: 
нібито нереальний, ба більше  – боже-
вільний задум спрацював із нечуваною 
силою. Розголос про нього прокотився 
всією імперією. 

Й акція та в різні часи мала послі-
довників у найнесподіваніших випадках. 
Так, під час збирання матеріалів для на-
писання двотомника «Село» один меш-
канець чернігівської Данини розповів 
авторові цих рядків епізод, як в акурат-
но вирізаних сторінках досить затовсто 
виданого до війни тому творів Олек-
сандра Пушкіна батько тоді ще мало-
го співрозмовника умудрився вкладати 
гумову грілку горілки і відправляв його 
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продавати той товар знайомому пере-
купникові з Ніжина.

А тепер детальніше про несподівані 
для московської влади «витівки» україн-
ських видавців з Лондона з книжками-
обманками.  

Типологія книжок-обманок 
Напочатку спробуємо відтворити 

картину перших хвилин побутування 
книжки-обманки після того, як вона 
подолала поштовим шляхом із Лондона 
тисячі миль, щоб потрапити, скажімо, 
в якесь українське село. Такі ситуації із 
завидною системністю часто повторюва-
лися то в одному, то в іншому куті різних 
частин України від кінця 60-х і упродовж 
наступних двох десятиліть минулого 
століття. 

Місцева поштарка заносить, скажі-
мо, до кабінету голови колгоспу (сіль-
ської ради чи директора школи) товстий 
пакет, обклеєний незнайомими досі мар-
ками з чужомовними штампами. Перше 
здивування адресата після відкриття 
бандеролі: та це ж черговий «гросбух» 
якихось нудних партійних документів. І 
справді: товста за обсягом книжка (по-
над 600 сторінок), оправлена в тверду 
обкладинку яскраво-червоного кольору. 
Зазвичай так, без малюнків, а лише із по-
золоченим тисненням назви, радянські 
видавці «вдягали» твори класиків марк-
сизму-ленінізму, книжки на суспільно-
політичну тематику, або матеріали чер-
гового з’їзду Компартії. 

Назва цієї книги якраз підходила під 
цю тематику  – «З історії колективізації 
сільського господарства західних облас-
тей Української РСР: збірник документів 
і матеріалів». Над заголовком замість ав-
тора дрібнішим шрифтом перелічені ін-
ституції, які готували цю книгу до друку: 

Головне архівне управління при Раді мі-
ністрів УРСР, Інститут суспільних наук 
АН УРСР, Львівський обласний держав-
ний архів, Партійний архів Львівського 
обкому Компартії України. Зазначене 
внизу видавництво також відоме своєю 
продукцією  – «Наукова думка». На зво-
роті титульної сторінки теж все на місці: 
крім переліку академіків-рецензентів, 
до безміри казенна, всуціль фальшива й 
відштовхуюча увагу читача анотація про 
«висвітлення керівної ролі Компартії в 
соціалістичному перетворенні західно-
українського села, велику допомогу Ра-
дянського уряду сільському господарству 
західних областей України, ініціативу 
сільських активістів у створенні колгос-
пів, класову боротьбу на селі у зв’язку з 
колективізацією, допомогу братніх рес-
публік…, розквіт нового радянського 
села на західноукраїнських землях». 

Нескладно передбачити подальшу 
дію отримувача пакета. У кращому разі 
він ту книжку закриє, не читаючи далі, 
але покладе на видному місці. Втім може 
зазирнути ще, на всякий випадок, і до 
передмови. 

І тут… Важко сказати, яке відчуття 
переживатиме такий читач, коли почне 
читати текст передмови: подив, шок, 
ляк? Напевне, що й озирнеться довкола. 
І подих затамує, і очі протре від несподі-
ванки. Бо як сприймати холодним розу-
мом ті перші речення? «Багатство тема-
тики, що її охоплює Степан Бандера у цій 
книзі, нехай не лякає вдумливого читача. 
Твори автора мають незмінно одну зо-
лоту нитку, яка проходить крізь усі мір-
кування й глибинні аналізи подій і про-
цесів української визвольної боротьби». 

І так – усі наступні сім сторінок, аж 
до підпису автора передмови – Ярослав 
Стецько. 
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Після цього виникне бажання поди-
витися, а що ж там на інших понад шес-
тистах сторінках? Читаємо в «Змісті» 
лише заголовки: «Україна не буде спіль-
ницею Москви», «Слово до українських 
націоналістів-революціонерів за кор-
доном», «Завдання ОУН на цю пору», 
«В національній політиці Хрущов іде 
слідами Сталіна», «Над могилою Євгена 
Коновальця», «Перспективи української 
національно-визвольної революції».

Це  – окремі з назв статей Степана 
Бандери, вміщених у радянській обгорт-
ці книги про колективізацію сільсько-
го господарства на західноукраїнських 
землях. Якщо підрахувати, то таких тут 
близько півсотні. Один із останніх мате-
ріалів  – передсмертне інтерв’ю Степана 
Бандери німецькій радіостанції в Кельні, 
у якому він, зокрема, застерігає західний 
світ від недооцінки страшної небезпеки 
світовому порядку, яку несе «російський 
більшовизм як система безоглядного те-
рору, безправства, тоталітаризму». 

Закамуфльовані в обкладинку вели-
кого формату компартійного академіч-
ного видання твори Степана Бандери 
у такий незвичний спосіб з’явилися в 
Україні 1976 року. І то було далеко не 
перше масове засилання, за словами 
співробітників тодішнього КДБ, «хитро-
мудро виготовлених націоналістичних 
документів».

За нашими підрахунками, здійснени-
ми в архіві Української Видавничої Спіл-
ки в Лондоні, у такий спосіб тут було 
випущено й переправлено в радянську 
Україну понад два десятки назв «дивер-
сійної» літератури» різних форматів. 
Оглянуте нами майже 700-сторінкове 
видання формату А-4 статей і виступів 
Степана Бандери, вдягнуте в червону 
оправу із золотим тисненням назви «З 

історії колективізації сільського госпо-
дарства західних областей Української 
РСР» – найунікальніший фоліант із цієї 
колекції. 

Аналіз таких книжок-обманок дає 
підстави твердити, що перше, пробне, 
засилання на підрадянські терени «під-
ривної літератури» було здійснено до 
1972 року. Тоді основу книжки склали 
праці одного з лідерів ОУН, який очо-
лив націо налістичний рух після загибе-
лі Степана Бандери, Ярослава Стецька. 
Йдеться про його хрестоматійні праці 
«За що і проти чого ми боремося», «Про-
блеми стратегії національно-визвольної 
боротьби». Є в цьому виданні й праці 
інших авторів, зокрема, чотири листи 
про правосуддя в радянській Україні Єв-
гена Орловського та аналітичний огляд 
«Сучасний стан української культури в 
Україні» Богдана Крука. 

Тексти ці були «вдягнені» в обкла-
динку малинового кольору реального 
радянського видання – підготовлену Ін-
ститутом історії АН УРСР монографію 
«Переяслав-Хмельницький і його істо-
ричні пам’ятки».

Наступне видання такого ж фор-
мату, але більшого обсягу  – 378 сторі-
нок  – мало ще більш викличну для ра-
дянської влади назву – «Матеріали ХХV 
з’їзду Компартії України». Під такою 
обкладинкою потенційним читачам по 
обидва береги Дніпра пропонувалося 
ознайомитися із трьома блоками анти-
радянських матеріалів. Перший блок 
склали офіційні документи про роботу 
V Великого Збору ОУН, що відбувся 
восени 1974 року; другий  – низка опу-
блікованих у західній діаспорній пресі 
статей про життя української спільно-
ти на Заході; третій – аналіз реальної, а 
не пригладженої компартійною пресою 
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суспільно-політичної та економічної си-
туації в Україні. 

Від початку 80-х років помітна змі-
на тактики лондонських видавців щодо 
форматів та обсягів книг-обманок. Тво-
ри Степана Бандери були видані і вели-
ким обсягом (понад 600 сторінок), і та-
ким же форматом (15х21 сантиметр). Дві 
інші оглянуті вище книжки  – відповід-
но в обсязі 300–400 сторінок і форматі 
10х15 сантиметрів. Наступні ж видання 
за цими показниками з’являлися куди 
скромнішими. Цілком очевидно, що 
нова тактика диктувалася українськими 
реаліями: органи КДБ все прискіпли-
віше і масштабніше взяли під контроль 
поштові бандеролі. Обсяги конфіскацій 
ставали більшими. Отож виникла необ-
хідність шукати не лише нових форм 
книжок-обманок, а й інших способів їх 
засилання через кордони.

Розглянемо три брошурки зручного 
для переховування кишенькового фор-
мату (9х12 сантиметрів) і обсягом до 32 
сторінок. Вони  – різних кольорів, з різ-
ними назвами, роками і місцем випуску: 
Р. О. Білоусов. Вирішальний етап еконо-
мічного змагання соціалізму з капіталіз-
мом (Київ: Друкарня комбінату друку 
«Радянська Україна», 1980); Петро Крав-
чук. З рідним народом (Київ: Товариство 
«Україна», 1979); И. Д. Яковлев. Вторая 
житница страны (Москва: Сельхозиздат, 
1982). Спільним для цих брошурок є те, 
що під обкладинками офіційних радян-
ських видань подано один і той самий 
текст: прийнятий восени 1981 року на 
VІ Великому Зборі ОУН головний до-
кумент  – Маніфест Організації Україн-
ських Націоналістів, що має назву «До 
тебе, Український Народе!». До цього 
документа додане коротке інформаційне 
повідомлення про вислід роботи самого 

Великого Збору та Маніфест україн-
ських націоналістів, прийнятий у грудні 
1949 року.  

Кишенькові комплекти-річники
Не всі кишенькові брошурки вдава-

лося «вдягати» в оманливі обкладинки. 
Значна їх частина направлялася різними 
шляхами в далеку мандрівку в так звано-
му «сирому вигляді».

Що мається на увазі?
Із задрукованого на кожному боці 

по 16 сторінок аркуша паперу формату 
А-2 (ширина 30 см, висота 42 см) після 
чотириразового його складання фор-
мувалася брошурка загальним обсягом 
32 сторінки. Щоб послідовно прочита-
ти такі сторінки, слід було цей зігнутий 
вчетверо аркуш розрізати з трьох боків. 
Видавці цю операцію залишали самим 
читачам.

Слід зазначити, що 32-сторінковий 
обсяг кожної міні-брошури не був раз 
і назавжди сталим. Залежно від теми 
числа (скажімо, публікація чергових 
матеріалів Великих Зборів ОУН або від-
значення 1000-ліття Хрещення України-
Руси) кількість сторінок сягала 48, а то й 
62. Це ж стосувалося мікровідтворення 
якогось важливого числа головного пе-
ріодичного друкованого органу ОУН  – 
журналу «Визвольний Шлях». 

Починаючи від 1979 року, в Україн-
ській Видавничій Спілці почали готу-
вати до друку такі брошурки в сирому 
вигляді. Вони не мали суцільної нумера-
ції (крім випусків 1988 року). Втім для 
історії працівники друкарні справно 
формували окремі комплекти-річники 
за роками. 

В архіві цієї друкарні пощасти-
ло віднайти такі комплекти, акуратно 
складені в конверти і пронумеровані 
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вручну за хронологією випусків. Таким 
чином, можна безпомилково визначи-
ти, скільки таких брошурок випуска-
лося за роками і яким є їхнє тематичне 
наповнення.

Таблиця
Кількісні показники випуску 

кишенькових комплектів 
«сирих брошур» за роками

Рік Числа 
випусків Заг. к-сть за рік

1979 1–19 19

1980 20–28 9

1981 29–38 10

1982 39–50 12

1983 51–64 14

1984 65–79 15

1985 80–86 7

1986 86–109 24

1987 110–112 3

1988 111–113 3

Всього – 116 випусків.

Як видно з таблиці, найбільш про-
дуктивними щодо випуску таких бро-
шур були 1976 (19 випусків) та 1986 (24 
випуски) роки. Після 1986 року справа з 
випуском брошур занепадає. 1988 рік був 
останнім у творенні книжок-обманок. 

Якими матеріалами наповнювався 
кожен із таких випусків?

Зазвичай у кожному вміщуються 
дві-три статті. Інколи подавалися фо-
тографії із знакових подій української 
еміграції. Такою, скажімо, була урочис-
та церемонія відкриття в Лондоні 1888 

року пам’ятника першому володарю дав-
ньоукраїнської держави Святому князю 
Володимиру. Зустрічаються й поетичні 
твори на патріотичну тему або на поша-
ну героїв нації. 

Змістову домінанту, скажімо, пер-
шого випуску брошурки за 1979 рік ви-
значають витинки із «Заповіту» Симона 
Петлюри від 22 січня 1926 року. З огляду 
відзначення сторіччя початку Україн-
ської революції 1917–1921 років варто 
навести бодай кілька з таких витинок:

«Українські мечі перекуються на 
рала тільки тоді, коли гасло – Незалеж-
на Держава Українська – перетвориться 
на дійсність і забезпечить отому ралові 
можливість зужиткувати рідну плодю-
чу землю… не для потреб третього чи 
якогось іншого інтернаціоналу, а для 
устаткування і зміцнення власного дер-
жавного добра і збагачення рідного на-
роду.

Отже, не забуваймо про меч; учімось 
міцніше тримати його в руках, а одно-
часно дбаймо про підживлення нацією 
моральних елементів її буття – творчої 
любови до Батьківщини, сторожкости 
до ворога та помсти за кривди, запо-
діяні ним,  – в симбіозі яких знайдемо 
шлях до звільнення і програму для бу-
дівництва. 

Великий чин наших лицарів вчить 
вірности ідеалам і уміння підпорядко-
вуватись. Тільки вірність і слухняність 
творять передумови успіху національної 
боротьби.

Скупчимося один біля одного з го-
товністю взаємної допомоги і пересто-
роги – і ми витримаємо «міри і проби»…

У цілому, проаналізувавши кишень-
кові комплекти-річники, можна виокре-
мити тематику публікацій кожного ви-
пуску за такими напрямками:
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– твори провідників національно-
визвольного руху Степана Бандери, 
Ярослава Стецька, Євгена Коновальця;

– документи і матеріали Проводу та 
Великих Зборів ОУН;

– документалістика, мемуаристика 
про будні УПА;

– одержані нелегальним шляхом з 
України матеріали самвидаву про рух 
шістдесятників та суди над ними;

– памфлети на радянську дійсність, а 
також наукові статті вчених української 
діаспори;

– твори визначних українських іс-
ториків, що торкаються сфальшованих 
Росією сторінок минулого українського 
народу, мовою оригіналу (скажімо, роз-
відка М. Грушевського «Общепринятая 
схема русской истории…» чи популярна 
стаття Осипа Горнового «Наше отноше-
ние к русскому народу»); 

– твори українських радянських 
письменників так званої «захалявної» 
літератури, які були заборонені для дру-
ку радянською владою або визнані нею 
як «ідейно незрілі»;

– окремі випуски журналу «Наш 
Шлях» у зменшеному до кишенькового 
розміру форматі;

– документи і матеріали заснованого 
з ініціативи ОУН від 1943 року коорди-
наційного осередку революційно-ви-
звольних організацій народів, понево-
лених Росією,  – Антибільшовицького 
Блоку Народів (АБН). 

Мініатюрні брошурки 
Існувала ще одна форма випуску під-

ривної літератури – мініатюрні брошур-
ки на 4, 8, 16, 32 сторінки. Формат їхній 
був максимально зменшеним (4х6 сан-
тиметрів), а розмір шрифту такий, що 
текст слід було читати через збільшене 

скло. Фактично таку брошурку можна 
було легко сховати в підошві взуття, під 
шкіряним дном ручної поклажі або при-
крити долонею.

Найчастіше в такій формі випуска-
лися викривальні листівки до ювілей-
них чи пам’ятних дат радянської історії. 
Одна з них з’явилася 1972 року з нагоди 
півстолітнього ювілею СРСР і мала на-
зву «Заклик до українського народу у 
справі 50-річчя СРСР». 

Форма тексту цього документа до-
сить оригінальна. Пародіюючи тради-
ційні заклики ЦК КПРС до найголов-
ніших більшовицьких свят  – річниці 
Жовтневої революції та свята 1 Травня, 
творці листівки з Лондона також при-
думали заклики до українських трудя-
щих. Назбиралося таких аж тридцять. 
Ось як прокоментували зміст цих за-
кликів спецслужбовці КДБ України  – 
автори таємного повідомлення в ЦК 
КПУ: автори листівки «підбурюють на-
селення республіки до злочинних дій 
(терор проти партійних і державних 
керівників, саботаж на підприємствах, 
вибухи, підпали і т. п.). Украй екстре-
містський характер листівки дає під-
стави вважати, що вона підготовлена 
бандерівцями» [7]. 

Понад десяток назв таких мікробро-
шурок також було віднайдено автором 
статті в архіві друкарні. 

Мережа переправляння літератури 
на окуповані більшовиками 

українські території 
Лондонські видавці розуміли, що 

знайти кошти і видати потрібними на-
кладами задумані видання  – то поло-
вина справи. Важливо було налагодити 
розгалужену, надійну і безперервну ме-
режу доставки цієї літератури за залізні 
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кордони СРСР. Йшлося, зрозуміло, і про 
легальні, і про нелегальні канали заси-
лання.

У їхньому активі доти вже було кіль-
ка разових акцій, до яких залучалися 
небайдужі студенти з родин емігрантів 
або й чужинці. Для прикладу, мобільна 
група молодих сміливців, які взялися 
допомогти в цій справі, сформувалася в 
Українському вільному університеті, що 
по війні перемістився з Праги до Мюн-
хена. Групу цю очолив викладач УВУ 
Володимир Леник. За сприяння Між-
народної літературної асоціації, штаб-
квартира якої містилася в Римі, молоді 
мюнхенці встановили надійний місток 
пересилання літератури за маршрутом 
Лондон – Мюнхен – Рим – Львів – Київ. 
Від імені цієї асоціації студенти зверта-
лися до українських адресатів з прохан-
ням в обмін на свої книжкові посилки 
надсилати їм видану в СРСР літературу 
з українознавчої теми. 

В цілому створена мережа розширю-
валася за рахунок двох головних складо-
вих:

1) легальні поштові відправлення 
(бандеролі, посилки, листи);

2) туристично-приватні канали (по-
передньо сформоване коло приватних 
осіб із числа іноземців та радянців, за-
лучених на певних умовах, часто  – за 
грошову винагороду, до переправляння 
літератури).

Друга складова мережі формувалася 
за такими напрямками:

– туристи-іноземці, які симпатизу-
вали українцям або явно сприяли по-
зитивному розв’язанню «українського 
питання»;

– туристи українського походження, 
що вже набули громадянство західних 
держав;  

– радянські громадяни, котрі перебу-
вали за кордоном у службових справах 
(спеціалісти, працівники залізничного 
та автомобільного транспорту, спортс-
мени, діячі культури, науковці);

– посередники, що проживають у 
країнах соціалістичного табору (Східна 
Європа, Куба). 

Тут слід наголосити, що робота з 
формування мережі переправників була 
і складною, і небезпечною. Адже по за-
кінченні Другої світової війни Москва 
збільшила видатки й спрямувала зусил-
ля на розкладацьку роботу в середовищі 
української еміграції. Щоб у цьому пе-
реконатися, варто назвати бодай кілька 
розсекречених недавно документів, при-
йнятих на виконання вказівок із Москви 
в УРСР: рішення Колегії КДБ УРСР від 
18 травня 1965 року «Про контррозвіду-
вальну роботу з виявлення організацій-
них зв’язків закордонних українських 
центрів з однодумцями в Україні»  [12]; 
постанова Колегії КДБ при РМ УРСР 
від 24 червня 1967 року «Про посилення 
роботи з агентурного проникнення в за-
рубіжні українські націоналістичні цен-
три» [11]; директива голови КДБ при РМ 
УРСР начальникам управлінь КДБ від 
24 листопада 1967 року «Про посилення 
боротьби з організаціями українських 
емігрантів» [1].

Результати не забарилися.
Як засвідчують матеріали колишньо-

го архіву КДБ, про деякі наміри укра-
їнських націоналістів у цьому проекті 
ставало відомо таємним співробітникам 
КДБ. Отож їхні щупальця все ж прони-
кали, здавалося б, у найбільш законспі-
роване середовище ОУН через самих же 
емігрантів-москвофілів. Про це довіду-
ємося із віднайденого в цьому архіві 
таємного документа  – інформаційного 
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повідомлення КДБ при РМ УРСР до ЦК 
КП України від 9 грудня 1985 р. про під-
ривну діяльність Української інформа-
ційної служби: «Оунівці вживають захо-
дів до пошуку переправників в Україну 
літератури за відповідну винагороду з 
числа радянських фахівців, котрі пере-
бувають за кордоном, працівників заліз-
ничного та автомобільного транспорту, 
а також приватних осіб. Призначені для 
СРСР антирадянські видання передба-
чено випускати малим форматом і ка-
муфлювати під радянські періодичні ви-
дання» [8].

Розглянемо на конкретних прикла-
дах, як діяла кожна із таких складових 
створеної мережі засилання в Україну 
еміграційної літератури.

Легальні поштові відправлення: 
адресар, масштаби, викриття

У початковий період хрущовської 
відлиги радянська поштова служба дещо 
демократизувалася. Закордонні українці 
отримали можливість надсилати до сво-
їх родичів листи, бандеролі чи речові по-
силки. Зрозуміло, що спецслужби в усі 
часи здійснювали контроль вкладень із-
за кордону. Але до кінця 60-х років те ро-
билося вибірково і не так прискіпливо. 
На це й розраховували лондонські ви-
давці. Розпочавши з епізодичних виси-
лань, незабаром перейшли до масових. 

Першими адресатами ставали: ра-
дянські установи, офіційно зареєстрова-
ні громадські організації, редакції газет і 
журналів, творчі спілки, радянські акти-
вісти, представники інтелігенції. Адреси 
таких установ чи окремих відомих осіб 
відправники посилок і бандеролей чер-
пали зі сторінок радянської преси. 

З початку 70-х років поштовий 
адресар розширюється. Додаються: 

Товариство культурних зв’язків з укра-
їнцями за кордоном, Інститут історії АН 
УРСР, Київський, Харківський універ-
ситети, видавництва «Наукова думка», 
«Українська Радянська Енциклопедія». 
Так, саме на ці адреси 29 грудня 1972 
року надійшли пакети з книгами «Укра-
їнського Вісника» та збірника матеріалів 
самвидаву «Широке море України» [13]. 

У лютому 1974  р. на адреси МЗС 
України, Центральної наукової бібліоте-
ки АН УРСР, редакції низки українських 
газет зафіксовано надходження з книга-
ми антирадянського змісту. Серед них – 
випущені 1973 р. брошури «Нобелівська 
лекція з літератури» О. Солженіцина, 
«Від Гуляй-Поля до Нью-Йорка» А. Гака 
та ін. 

А от матеріали ІV Великого Збору 
ОУН переважно надсилалися в сільську 
місцевість на адреси голів та секретарів 
сільських рад, голів колгоспів, директо-
рів радгоспів, завідувачів клубів. В окре-
мих випадках – секретарям комсомоль-
ських організацій і директорам шкіл (без 
зазначення прізвищ одержувачів).

Туристично-приватні канали
З обох сторін, що домовлялися, було 

розуміння, що від моменту потрапляння 
перевізника небезпечної (з точки зору 
комуно-більшовицьких керманичів) 
ідео логічної зброї у формі книжок-обма-
нок чи мікролистівки на радянську тери-
торію вона може бути виявленою – або 
на самому кордоні, або всередині країни. 
Відомо, що в ту пору співробітники КДБ 
фактично таємно супроводжували тих 
іноземних туристів, які відлучалися від 
групових екскурсій і йшли на заплано-
вані приватні зустрічі. Тому «туристи-
перевізники» мусили діяти з подвоєною 
обережністю.
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Організатори акції фактично кожно-
му своєму перевіреному агенту давали 
видрукувану на окремому аркуші дріб-
ним шрифтом листівку, яка називалася 
«Заповіді підпільної газети». Цей текст 
був уперше передрукований у Лондоні 
як додаток до книги П. Полтави «Хто 
такі бандерівці та за що вони борються» 
з листівки однієї з підпільних друкарень 
УПА в Україні. 

Ось її зміст: 
«Я Твій довірений приятель, що в 

умовах жорстокої сталінсько-больше-
вицької дійсности приходжу Тобі сказа-
ти слово правди, розповісти про Україну, 
порадити, що маєш робити і як бороти-
ся за кращу долю. Не лякайся мене, бо 
про Тебе я нікому не скажу, але пам’ятай:

– за видання і кольпортаж мене Твої 
товариші кладуть свої голови і тому бе-
режи мене як зіницю ока;

– обережно мене читай – у полі або в 
кімнаті, при замкнених дверях і вікнах, 
тихо чи шепотом, щоб ворог не бачив і 
дурень не чув;

– читай скоро і другому передай, бо 
на мене ждуть тисячі таких як Ти і тому 
злочином є тримати мене;

– з хати до хати, з рук до рук;
– передавай мене лише тим, до яких 

маєш довір’я і які, як і Ти після прочи-
тання, передадуть мене далі;

– знищити мене можна лише тоді, 
коли ворог наступає, а заховати мене 
вже нема часу; інакше шануй мене далі 
бо я йду будити народ до великого ре-
волюційного діла – будувати Українську 
Самостійну Соборну Державу».

Масштаби завезення літератури, 
випадки конфіскації

Реальну загрозу радянській сис-
темі від напливу в УРСР діаспорної 

друкованої продукції керманичі радян-
ської влади почали відчувати від сере-
дини 60-х років. Не випадково москов-
ський ЦК Компартії замовив радянським 
науковцям спеціальне дослідження цієї 
проблеми. Доручення незабаром було 
виконане. На стіл головним кремлів-
ським ідеологам лягла аналітична довід-
ка, яка засвідчує, яких масштабів набув 
пресовий і видавничий рух українців у 
західних країнах їхнього компактного 
поселення. Ось переконливий витяг із 
цієї записки: 

«У капіталістичних країнах останні-
ми роками вийшло із друку 471 наймену-
вань видань українських буржуазних на-
ціоналістів (очевидно, йдеться не лише 
про назви газет та журналів, а й книг. – 
М. Т.). У тому числі: США– 281 наймену-
вання, Канаді – 90, ФРН – 29, Англії – 14, 
Франції – 13, Аргентині – 12, Австралії – 
10, Бразилії – 6, Бельгії та Італії – по 4.

Якщо мати на увазі, що наклад кож-
ного видання в середньому дорівнює 5 
тис. примірників, то українськими бур-
жуазними націоналістами випускалось у 
світ близько 2,5 млн. примірників анти-
радянських документів. Із цього числа 
майже 100 видань виходять регулярно і 
є виразниками сподівань найбільш екс-
тремістських елементів з українських 
буржуазних націоналістів (за оператив-
ними даними КДБ 1965 року). Близько 
25 найменувань випускається основни-
ми іноземними мовами…

Через різноманітні канали (пошту, 
іноземних туристів, спеціалістів) націо-
налісти намагаються розповсюджувати 
друковану продукцію серед радянських 
громадян» [5]. 

У цьому документі вперше за-
значаються цифри вилучених «анти-
радянських й ідеологічно шкідливих 
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документів» на різних етапах проник-
нення їх в Україну упродовж лише одно-
го року – 1967. І вони не можуть не вра-
жати: 

– 33 тисячі примірників – таким був 
«внесок» у боротьбу з так званим укра-
їнським буржуазним націоналізмом ра-
дянських прикордонників на контроль-
но-пропускних пунктах, що відносилися 
до українського відтинку радянських 
кордонів;

– 11 тисяч 300 примірників  – та-
кої цифри досягнули всі нишпорки, які 
формували загальнореспубліканську 
мережу таємного шостого відділу КДБ;  

– понад 11 тисяч примірників  – на 
рахунку органів Головліту (радянського 
гібриду колишнього Головного цензур-
ного управління царської Росії, підрозді-
ли якого в Україні працювали особливо 
жорстоко).

Тут ідеться про примірники різних 
видів видань – газет, журналів, книжок, 
брошур, календарів, поштових кар-
ток [5]. 

З кожним роком масштаби засилань 
літератури з-за кордону збільшувалися. 
У цьому можна пересвідчитися, коли 
порівняти кількість примірників такої 
літератури, яка перехоплена і конфіско-
вана лише по лінії КДБ: якщо 1967 року 
ця цифра складала 11300 одиниць, то, 
скажімо, 1970 року – 19582, а за 9 місяців 
1971 року цей показник сягнув далеко за 
20000 [3].

У розрізі літератури за окремою те-
матикою чи назвами на першому міс-
ці стоять матеріали ІV Великого збору 
ОУН. В колишньому архіві КДБ віднай-
дено два таємних документи, які стосу-
ються реакції органів КДБ на появу в 
Україні цих особливо небезпечних ви-
дань. Уперше їх було виявлено в квітні 

1969 року в результаті вибіркової пере-
вірки отриманих з Англії поштових бан-
деролей у кількох областях: Київській, 
Харківській  – по 10 прим., Луганській, 
Дніпропетровській, Рівненській  – по 8, 
Кіровоградській  – 14, Тернопільській  – 
12, Донецькій – 9, Одеській – 15 прим. [6]. 

Це спонукало каральні органи взя-
ти на особливий контроль діяльність 
поштового відділення в усій республі-
ці наступного місяця. Результати цього 
своєрідного «поштового рейду» зафік-
совані в наступному документі, ске-
рованому з КДБ до ЦК партії 4 червня 
того ж року: 

«У зв’язку з масовим засиланням з 
другої половини квітня ц. р. з Англії на 
територію України матеріалів т. зв. «ІV 
Великий Збір ОУН» КДБ при РМ УРСР 
були орієнтовані всі обласні управління 
КДБ республіки про необхідність фік-
сувати і конфісковувати зазначені «до-
кументи», виявляти і припиняти спроби 
їх розповсюдження всіма каналами як з 
боку радянських громадян, так і інозем-
ців, котрі приїжджають в Україну.

На цей час КДБ при РМ УРСР вияв-
лено та конфісковано понад 1000 прим. 
документів ІV Великого Збору ОУН, за-
сланих поштовим каналом. Ось як ці 
примірники розходилися по Україні: 
Київ та Київська область  – близько 300 
прим., Чернігівська  – близько 80, Він-
ницька – понад 50 і т. д.» [2].  

Натрапляємо в документах КДБ і 
про «арешти» згаданих вище книжок-
обманок. Ось про дві з таких:

«Комітетом держбезпеки оператив-
ним шляхом перехоплено два листи, що 
слідували з Англії на адреси офіційних 
установ. У них пересилалися закамуф-
льовані під видання робіт українських 
радянських авторів Л. Новиченка і 
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А.  Петрова дві брошури антирадян-
ського, націоналістичного змісту з ви-
кладенням матеріалів конференції т. зв. 
«Антибільшовицького блоку народів» 
і «Європейської ради свободи», що від-
булася в серпні 1973 року в Лондоні під 
назвами «Єдина альтернатива націо-
нального визволення» і «Визвольна бо-
ротьба поневолених в СРСР народів і її 
перспективи». Органами КДБ республі-
ки вжито заходів до посилення контро-
лю за кореспонденцією, яка надходить 
з капіталістичних країн, і вилучення 
антирадянських документів. Голова Ко-
мітету держбезпеки при РМ Української 
РСР  В. Федорчук» [9].

Досі йшлося про поштові засилання. 
А як виглядали справи на ділянці 

приватних перевізників? 
Тут успіхи контролюючих органів 

були помітно меншими. Але аналіз за-
фіксованих в архівах справ із викриттям 
цього каналу книжкової контрабанди, 
як також і записаних автором спогадів 
тих, хто свідомо зголошувався доставля-
ти в Україну таку літературу, дає підста-
ви розглядати поставлене вище питан-
ня в кількох площинах: високий рівень 
конспірації і мужній, патріотичний чин 
учасників цього руху. 

Кілька промовистих прикладів.
У квітні 1988 року органи держбез-

пеки затримали у Києві громадянина 
Великобританії 23-річного Тейлора Ка-
мерона, мешканця м. Лондона. По тому, 
як ретельно обшукували особисті речі 
іноземця, можна зробити висновок, що 
спецслужби мали на те підстави, – «вели 
його» від 4 до 10 квітня на всьому турис-
тичному маршруті від Львова до Києва. 
Компромат, притому серйозний, було 
знайдено у спеціально пришитих спідніх 
сторонах верхнього одягу: близько 1000 

«антирадянських» листівок. Про їхній 
зміст  – мовою документа: «Це  – мате-
ріали антирадянського змісту «Голод в 
Україні у 1932–1933 роках», виданий за 
кордоном 7-й номер переданого на За-
хід націоналістами Чорноволом, Гори-
нем та  ін. т. зв. «Українського вісника», 
інструкції з виготовлення та розповсю-
дження «підпільної літератури», анти-
радянські листівки та інше (загалом 19 
найменувань у 62-х примірниках). Деякі 
з них містять настанови з використання 
процесів демократизації і гласності, що 
відбуваються в СРСР, з метою інспіру-
вання націоналістичних проявів…» [4]. 

Автори доповідної записки КДБ на 
адресу ЦК КПУ, підписаної тодішнім го-
ловою республіканського КДБ М. Голуш-
ком, називають цього юного чистокров-
ного британця «оунівським емісаром», 
який «як турист-індивідуал, виконував 
емісарські функції зарубіжного антира-
дянського центру – Закордонного пред-
ставництва Української Головної Ви-
звольної Ради (ЗП УГВР)». 

У цитованому вище таємному роз-
логому документі визнається факт, що 
останнім часом зросла кількість іно-
земних посланців в Україну із Заходу, 
які засилаються для налагодження не-
легальних контактів з націоналістами, 
доставки їм конструктивних та інших 
ворожих матеріалів, надання моральної 
та матеріальної підтримки. 

У тому, що антирадянську літера-
туру завозили в Україну багато чужин-
ських перевізників, а не лише українці 
діаспори, засвідчує й історія з тайником 
у німецькому «Мерседесі». Його ви-
явили чернівецькі митники на пропуск-
ному пункті «Порубне» в жовтні 1981 
року тодішнього радянсько-румун-
ського кордону. У верхній частині такої 
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машини було виготовлено спеціальний 
тайник, куди вмістилося 844 примір-
ники книжок і 1360 листівок пропа-
гандистського змісту. Перевізницями 
цього вантажу виявилися дві молоді 
громадянки Федеративної Республіки 
Німеччини Лізель Дюрр і Тамара Дрен-
дель. Вантаж призначався для Чернів-
ців, Вінниці та Одеси [14].

Таємна служба КДБ вистежила й 
перекрила налагоджений міст пере-
правляння нелегальної літератури з 
Мюнхена, який організували в 1980 
році студенти тамтешнього Українсько-
го Вільного Університету. Відправлені 
в червні близько ста листів-бандеролей 
із вкладеннями відповідних друкованих 
матеріалів так і не дійшли до адресатів 
Львова, Харкова, Одеси, Вінниці, Ужго-
рода та Івано-Франківська [10]. 

А ось ця історія з добрим завершен-
ням. Її оповів авторові цих рядків 95-літ-
ній насельник православного монастиря 
в італійській Гроттаферраті отець Парте-
ній. Це той ченець-греко-католик з-під 
українського Перемишля, який юнаком 
починав науку помічника складача у 
Жовквівській друкарні отців василіан. 
У середині 30-х років минулого століт-
тя він опинився в Римі в числі кількох 
таких, як він, посланців митрополита 
Андрея Шептицького для заснування 
при тому монастирі гуртка українських 
друкарів та започаткування видання там 
святих книг нашою мовою. 

Перша поїздка в радянську Україну 
цьому ченцеві випала у 1965-му. Кор-
дон він перетинав потягом на станції 
Чоп. І мав за що хвилюватися: віз у ва-
лізі Святе Письмо, вперше перекладене 
за кордоном українською мовою. Радян-
ські митники тоді з особливою ретель-
ністю перевіряли багаж іноземців, щоб 

не пропустити якоїсь антирадянщини. 
Таким у той час визнавалося будь-яке 
україномовне видання, що випускалося 
в світ у так званих націоналістичних ви-
давництвах Заходу. 

Митників було двоє. Неприязний їх-
ній погляд не обіцяв втішної перевірки 
невеликої дорожньої поклажі. Один із 
них витяг згорток з українським руш-
ником, помацав його і…, не розкрива-
ючи, мовчки віддав пасажирові. «Той, 
уже літній, митник був, напевне, добрим 
християнином. Я за нього й досі молю-
ся», – сказав наприкінці розповіді отець 
Партеній [16]. 

Матеріальні засади видань 
І насамкінець про кошти, за які ви-

давалася й пересилалася з Лондона в 
радянську Україну так звана підривна 
література. Звісно, що кошти ці бралися 
не з британської казни. Та й чужинських 
спонсорів, як про це неодноразово гула 
радянська преса, на це зазвичай не зна-
ходилося.

Усе, на що організовані українські 
емігранти спромоглися за роки пере-
бування на чужині для потреб громади 
(народні доми, церкви, недільні школи, 
видавництва та редакції часописів), на-
бувалося коштом громади. А в ту пору, 
коли поруйнована війною Європа ста-
вала на ноги, заробітки для емігрантів 
діставалися нелегко. Але внутрішній 
обов’язок, витоки якого сягають часів 
давньоукраїнської держави Київська 
Русь – віддавати на потреби громади де-
сяту частину заробітку, для багатьох на-
ціонально свідомих емігрантів тривалий 
час був незмінним. 

Ця важлива для емігрантів стаття 
витрат мала свою назву: «фінансування 
видань, потрібних в Краю». Краєм (або 
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Старим Краєм) із великої літери ставала 
для них втрачена, гадали, на тимчасово 
рідна Україна. 

Одним із джерел поповнення фонду 
став прибуток з продажу книжок «Біб-
ліо теки Українського Підпільника». Таке 
потвердження бачимо на звороті титулу 
кожного випуску цієї серії. 

На жаль, навіть у наших музеях кни-
ги (в Києві, Острозі, Львові, Бережанах) 
таких видань немає. Там і досі йдеться 
про «першого українського друкаря Іва-
на Федорова», про спільне слов’янське 
друкарство… Що вже говорити про 
ширше побутування цього фактажу, 
який має такий сильний виховний і па-
тріотичний заряд. Для наших неукраїн-
ських за духом ЗМІ це зазвичай «нефор-
мат»… 

Висновки 
1. Явище продукування українською 

еміграцією за кордоном антирадянських 
видань та переправляння їх на окупова-
ні більшовиками українські території, 
яке отримало назву «книжки-обманки», 
в науковій літературі ще не досліджене.

2. Одна з цілей цієї акції  – відроди-
ти в УРСР придушений московськими 
ідеологами до середини 60-х років ХХ ст. 
самвидавівський рух та сформувати в 
українського населення протестні акції 
проти насаджуваного з новою силою 
після зміщення Микити Хрущова кому-
но-більшовицького режиму. 

3. Типологію книжок-обманок скла-
дали: малоформатні брошури з анти-
радянськими текстами, які закамуф-
льовувалися в обкладинки реальних 
радянських видань на партійну та ви-
робничу тематику; великообсягові кни-
ги лютих ворогів радянської влади на 
кшталт Степана Бандери, оправлені 

в обкладинки реальних радянських 
академічних видань; набрані дрібним 
шрифтом і надруковані на «цигарковому 
папері» мініатюрні брошурки, які лег-
ко ховалися в полах одягу чи підошвах 
взуття. 

4. Змістовий діапазон видань був та-
ким: твори провідників національно-ви-
звольного руху; документи і матеріали 
Проводу та Великих Зборів ОУН; доку-
менталістика, мемуаристика про будні 
УПА; одержані нелегальним шляхом з 
України матеріали самвидаву про рух 
шістдесятників та суди над ними; пам-
флети на радянську дійсність, а також 
наукові статті вчених української діа-
спори; твори визначних українських іс-
ториків, що торкаються сфальшованих 
Росією сторінок минулого українського 
народу, мовою оригіналу; твори укра-
їнських радянських письменників так 
званої «захалявної» літератури, які були 
заборонені для друку радянською вла-
дою або визнані нею як «ідейно незрілі»; 
окремі випуски журналу «Наш Шлях» у 
зменшеному до кишенькового розміру 
форматі.

5. Розгалужену, надійну і безперерв-
ну мережу доставки цієї літератури за 
залізні кордони СРСР складали: а) ле-
гальні поштові відправлення (бандеролі, 
посилки, листи); б) туристично-приват-
ні канали (попередньо сформоване коло 
приватних осіб із числа іноземців та 
радянців, залучених на певних умовах, 
часто – за грошову винагороду, до пере-
прави літератури).

6. Джерела фінансування видань 
книжок-обманок були такими: добро-
вільні внески організованих українських 
громад у діаспорі; прибуток з продажу 
книжок «Бібліотеки Українського Під-
пільника» у західному світі.  
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ЛІТЕРАТУРА
1. Директива голови КДБ при РМ УРСР 

начальникам управлінь КДБ від 24 листо-
пада 1967 року «Про посилення боротьби з 
організаціями українських емігрантів». Галу-
зевий державний архів Служби безпеки Укра-
їни (далі – ГДА СБУ). Ф. 16. Оп. 5-А. Спр. 13. 
Арк. 7–11.

2. Додаткова інформація КДБ при РМ 
УРСР про засилання в Україну документів 
ІV Великого Збору ОУН від 4 червня 1969 р. 
ГДА СБУ. Ф. 16. Оп. 1. Спр. 6. Арк. 99–102.

3. Доповідна записка КДБ при РМ УРСР 
Центральному комітетові Компартії України 
про заходи з недопущення поширення в рес-
публіці матеріалів антирадянського характе-
ру від 10 січня 1972 р. ГДА СБУ. Ф. 16. Оп. 3. 
Спр. 8. Арк. 67–80.

4. Доповідна записка КДБ УРСР до ЦК 
КПУ про викриття емісара Закордонного 
представництва УГВР від 15 квітня 1988  р. 
ГДА СБУ. Ф. 16. Оп. 14. Спр. 7. Арк. 19–20. 
(Машинопис).

5. Із дослідження науковців КДБ з пи-
тань боротьби проти антирадянських 
ідео логічних акцій закордонних українців 
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Анотація. Стаття присвячена вивченню основних форм передачі та засвоєння наступ-
ними поколіннями елементів традиційної культури кримських татар. За методологічну 
основу було взяте дослідження Н. Гаврилюк, яка запропонувала використання етнолінгвіс-
тичного аналізу для вивчення процесів етнічної трансмісії. Для дослідження способів передачі 
колективної пам’яті використовується метод виділення вербальних домінант, які і визна-
чають особливості та характер культурної трансмісії. Дослідження базується на польо-
вих дослідженнях, проведених у 2010−2011 роках у Криму. Кримські татари в ХХ столітті 
зазнали примусової депортації та репресій за етнічними ознаками. Ці травматичні події 
вплинули на усталені механізми трансмісії ознак культури. Окремі елементи етнічних тра-
дицій забувалися, в той час як інші, навпаки, актуалізувалися та відігравали важливу роль 
у процесах групової консолідації. На основі аналізу усного наративу було виділено кілька до-
мінуючих мотивів трансмісії елементів традиційної культури кримських татар. З аналізу 
наративного матеріалу видно, що для кримських татар властиві традиційні форми спадку-
вання етнічної пам’яті шляхом вертикальної трансмісії від старшого покоління молодшому 
через щоденні ритуалізовані практики. Також часто зустрічаються трансляційні механіз-
ми, властиві в цілому для постіндустріальної доби, коли частина фрагментарної інформації 
забувається, а інша частина свідомо реанімується та відновлюється. На окрему увагу заслу-
говує мотив усвідомленого відродження та відновлення пам’яті. Така актуалізація етнічних 
традицій є важливим фактором у процесах формування групової ідентичності та усвідом-
лення себе як окремої спільноти.

Ключові слова: етнічні традиції; трансмісія; кримські татари; ідентичність.
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Annotation. The article is devoted to the problem of study of the main forms of transmission 
and adoption of the Crimean Tatar traditional culture by next generations. As the methodological 
framework, the author has chosen the concept of N. Havryliuk, who proposed to use ethnolinguistic 
analysis for the study of the processes of ethnic transmission. In the study of transfer of the collective 
memory, the method of allocating verbal dominants, which determine the peculiarities and nature of 
cultural transmission, is used. The article is based on the field research conducted in 2010–2011 in 
Crimea. In the twentieth century, Crimean Tatars underwent forced deportation and repressions on 
ethnic grounds. These traumatic events affected the mechanisms of the cultural transmission. Some 
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Вже своєрідною аксіомою стало 
твердження про спадковість народних 
традицій. Проте етнічну культуру певної 
спільноти в цілому й окремі її складові 
не можна розглядати як статичне явище. 
Вивчення елементів етнічної культури 
поза контекстом динаміки не дає повно-
ти уявлення про внутрішні закономір-
ності існування, відтворення, передачі та 
зникнення різних її складових. У пропо-
нованій статті на основі першоджерель-
ної інформації спробуємо розібратися 
із формами передачі значимих етнічних 
маркерів та колективної пам’яті в сучас-
ному середовищі кримських татар. 

Питання історичної пам’яті крим-
ських татар вже виступало предметом 
досліджень науковців. Переважно у фо-
кусі уваги дослідників було питання 
збереження та актуалізації пам’яті про 
рідну землю як головного мобілізуючого 
чинника під час процесу масової стихій-
ної репатріації [1; 2; 4; 5]. В цьому ж до-
слідженні пропонується звернути увагу 
саме на «етнічні» елементи колективної 
пам’яті та процесу пригадування, а саме 
на окремі фрагменти традицій, вірувань, 
етнічних стереотипів та звичаїв. Хоча 
ці елементи культури і не були настіль-
ки визначальними у процесах масової 
мобілізації, як колективна пам’ять про 
землю та досвід травми депортації, про-
те відігравали важливу роль в процесах 

консолідації та формування групової 
ідентичності.

Кримськотатарська спільнота пе-
режила в ХХ столітті вкрай травма-
тичний досвід депортації з Криму до 
інших областей Радянського Союзу. 
Протягом багатьох років кримські та-
тари були поставлені перед необхідніс-
тю фізичного виживання. За таких об-
ставин частина колективного досвіду 
неминуче втрачалася, але інша частина 
традицій та пам’яті, навпаки, актуалі-
зувалася і набувала вкрай важливого 
значення для збереження спільноти 
як такої. Саме в екстремальних умовах 
спецпоселень, комендантського режи-
му, постійної боротьби за найнеобхід-
ніші ресурси для виживання окремі 
фрагменти колективного досвіду ста-
вали вкрай важливими для збереження 
ідентичності та підтримки функціону-
вання спільноти [6].

Джерелом дослідження стали екс-
педиційні матеріали, зібрані шляхом 
опитування в Криму в 2010−2011 роках. 
Дослідження проводилось у Бахчиса-
райському районі, м. Євпаторія, окремих 
селищах південно-східного узбережжя, 
м.  Керч та околицях. Переважна біль-
шість опитаних – люди 1920−30 років на-
родження, а також інформанти  50−60-х 
років народження (це дає змогу порів-
няти сприйняття етнічних маркерів у 

elements of ethnic traditions were forgotten, while others, on the contrary, were actualized and played 
an important role in the process of group consolidation. On the basis of narrative analysis, several 
dominant motifs of transmitting elements of traditional culture were singled out. From the analysis 
of narrative material it is clear that the traditional forms of inheritance of ethnic memory by the 
vertical transmission from the older generation to the younger are common among Crimean Tatars 
and ritualized in daily practices. Also, there are translational mechanisms typical of the communities 
in post-industrial era, when part of the fragmentary information is forgotten, and the rest is deliberately 
resuscitated and restored. The motif of revival and restoration of memory deserves special attention. 
Actualization of ethnic traditions is an important factor in the process of shaping group identity.

Key words: ethnic traditions; transmission; Crimean Tatars; identity.
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межах кількох поколінь). Для збору ін-
формації використовувалася методика 
проведення відкритого і напівструкту-
рованого інтерв’ю. Для збереження до-
стовірності цитати текстів ми наводи-
мо російською мовою (саме російською 
проводилось опитування інформантів).

Для розкриття запропонованої 
проблеми була використана методи-
ка етнолінгвістичного аналізу тексту, 
апробована українською дослідницею 
Н.  Гаврилюк, яка досліджувала мотиви 
культурної трансмісії у середовищі се-
лян Донецької та частково Луганської і 
Харківської областей. Н. Гаврилюк виді-
ляла вербальні домінанти, що визнача-
ли процес передачі значимих елементів 
етнічності, та встановлювала їх змістові 
особливості  [3]. Такий підхід дає мож-
ливість визначити головні способи та 
форми передачі культурного тексту в 
середовищі носіїв етнічної традиції. Ча-
сом окремі форми трансмісії культури 
виділяються самими респондентами та 
визначаються ними як такі, що мають 
усвідомлено застосовуватися в їхньо-
му особистому повсякденному досвіді. 
Інші способи трансляції культурного 
коду практикуються несвідомо, так би 
мовити, інтуїтивно. Це відповідає логіці 
відтворюваності етнічної культури, яка 
полягає у постійній взаємодії дихотоміч-
них опозицій «стабільність − адаптив-
ність» та «стійкість – трансформація».

Опитування проводилося за та-
кими тематичними блоками: 1) весіл-
ля, 2)  народження, виховання дитини, 
3)  похорон, 4) календар, 5) народні ві-
рування, 6)  побутовий іслам, 7) уяв-
лення про етнічну територію. В ре-
зультаті проведення самих інтерв’ю 
виникали також побіжні теми. Їх запис 
вівся без використання спеціальних 

програм-запитальників: 8) традицій-
не господарство, 9) етикет, 10) родин-
ні звичаї, 11) мова, 12) звичаєве пра-
во, 13)  традиційні професійні знання. 
Як правило, ініціаторами розмови на 
останні теми виступали самі інформан-
ти, що може вказувати на актуалізацію 
визначених тематик для наших респон-
дентів. Всі перераховані теми вписують-
ся у понятійні межі визначень «звичаїв», 
«традицій» та «уявлень». 

У ході аналізу текстів нами було ви-
ділено кілька стійких мотивів трансля-
ції етнічних традицій, що зустрічають-
ся майже у кожному інтерв’ю. Їх можна 
поділити на три умовні групи: перша 
об’єднує, так би мовити, «позитивні» 
мотиви, що відповідають за стійкість 
відтворення окремих традицій та уяв-
лень (І−ІV). Їх умовно можна назвати 
«мотивами передачі» елементів етніч-
ної культури. Друга група  – це мотиви, 
що ілюструють процеси трансформації 
традицій та заміщення одних елементів 
культури на інші, близькі за змістом, 
але відмінні за формою (V, VІ, VІІ). Для 
зручності назвемо їх «мотивами транс-
формації» етнічних маркерів. Третя гру-
па мотивів презентує процес забуття, 
втрати мотивації та зникнення певних 
явищ культури (VІІІ−Х). Узагальнено їх 
можна назвати «мотивами втрати» ет-
нічних елементів традиційної культури. 
В текстах цитат напівжирним текстом 
ми виділятимемо слова та вирази, які 
актуалізують певний мотив трансляції 
етнічних знань. Косим шрифтом виді-
лені слова кримськотатарською мовою, 
що позначають специфічні терміни та 
поняття. В квадратних дужках у цита-
тах подані уточнення автора, які дають 
можливість краще орієнтуватися у зміс-
ті інтерв’ю. 

ПЛАТФОРМА НАУКОВИХ ІНІЦІАТИВ
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I. Мотив дотеперішнього побуту-
вання традицій

Цей мотив притаманний майже усім 
головним темам, у рамках яких прово-
дилося опитування, за винятком лише 
тем, що стосуються традиційних форм 
господарювання та професійних знань, 
які сьогодні не побутують внаслідок змі-
ни умов життя. Для означення цього мо-
тиву характерні такі словесні формули, 
як: … «мы делали в наше время», «об-
язательно бывало», «и сейчас делаем», 
«вот это остается», «как раньше» тощо.

Наведемо кілька прикладів з інтерв’ю 
для ілюстрації виділеного мотиву. Він 
найчастіше зустрічається в описі сімей-
них звичаїв та традицій, зокрема риту-
алів, що супроводжували народження 
дитини та традиції виховання. «И сегод-
ня тоже делают. У нас это называется, 
вот у нас у ногаев это считается дер-
нек [праздник после рождения ребенка]. 
Там только женщин приглашают. Вот у 
наших татар, а вот у бахчисарайских туда 
и мужчин приглашают, и женщин. А у 
нас вот как-то было принято, что только 
женщины» (Якубова Зарема, 1960 р. н.). 
«Под голову [ребенку в колыбели ложи-
ли] обязательно, я вырастила 6-х детей, 
у меня обязательно бывало кусок хлеба, 
вот это дува  [амулет], ножик, который 
закрывается» (Абдураімова Местура, 
1935  р. н.). Мотив сталості відтворення 
народних звичаїв зустрічається у роз-
повідях про календарні свята. Наведемо 
для прикладу згадку про традицію фар-
бувати руки хною на великі календарні 
свята: «Делаем, мы по праздникам и сей-
час делаем. Но мне сейчас не до этого. 
Савап [доброе дело] это – красить хной» 
(Абдураімова Местура, 1935  р. н.). Так 
само й поховальні традиції уявляють-
ся нашими респондентами сталими й 

такими, що відтворюються у своїх тра-
диційних, незмінних формах. «[С. О.: 
Вы помните похороны до депортации 
и сейчас, они отличаются?] Нисколько 
не отличаются. Дженазе называются. 
Вот это остается. А свадьба менялась» 
(Абдураманов Абдулла, 1926  р. н.). «У 
нас все как раньше хоронили, пока как 
раньше хоронят» (Муждабаєва Курто-
тай, 1926 р. н.). В інтерв’ю наводиться ін-
формація про дотеперішнє дотримання 
деяких звичаєво-правових норм. Зокре-
ма, звичаїв колективної допомоги із при-
кінцевою гостиною − талака, або хашар: 
«Да, да, у нас все время хашары были. Вот 
этот дом только без хашара построил, а 
сыновьям я строил с хашаром» (Асанов 
Февзі, 1928 р. н.). Показовими є сюжети 
про персонажів нижчої міфології. Дуже 
часто респонденти їх оцінюють як ре-
ально існуючих, описують ситуації зу-
стрічі із домовиком, міфологічним змієм, 
чортом тощо. Здавалося б, герої легенд 
мають належати до сфери далекого ми-
нулого в уяві сучасної людини, яка пере-
жила депортацію в абсолютно незнайоме 
середовище та уже друге переселення на 
рідні землі, адже нераціональні знання 
часто швидко втрачаються під час мігра-
цій. Проте народна уява рясно населяє 
знову віднайдений етнічний простір тра-
диційними персонажами батьківських 
казок, таким способом конструюючи 
його міфологічну ієрархію. «Говорили 
змея, очень большой змея  [мифологи-
ческий водяной змей]. Я своими глазами 
это видел. Когда он мне говорил, читал, 
я говорю: «Че там, я же своими глазами 
это видел эту змею» (Максудов Абдулла, 
1927  р.  н.). «Помогает  [домовой], хоро-
ший есть. Вот у нас в доме хороший. Я чи-
таю все время [молитвы для домового]» 
(Сейт-Мустафаєва Зейнеп, 1933 р. н.). 
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II. Мотив міжпоколінної передачі, 
навчання, переймання досвіду

Цей мотив презентує сталі комуні-
кативно-трансляційні зв’язки всередині 
соціуму. Для означеного мотиву при-
таманні такі вербальні маркери сприй-
няття інформації: «буду учить», «сяду, 
слушаю», «научила» тощо. Переважно 
йдеться про вертикальний вектор пе-
редачі культурно значимих знань від 
старшого покоління молодшому. «Я 
малышку учу [двухлетнюю внучку], она 
все умеет, «селям алейкум» говорит, руки 
целует, я научила» (Ебулісова Магдубе, 
1926  р. н.). «Вот эти молитвы все меня 
бабушка учила. Я с бабушкой ночева-
ла. Она очень верующая была» (Сейт-
Мустафаєва Зейнеп, 1933 р. н.). «Я всегда 
воспитывала так, отец покойный, два 
года как умер, мы с ним всегда говорили, 
я буду девочек учить, по своей линии, 
а ты мальчиков учи по своей линии. 
Сыновья делали то, что отец делал. Вот 
действительно, три годика было Али-
Акиму, самому младшему моему, он 
помогал на стройке. Кирпичи подавал. 
Девочки мои по дому, все по дому, кто 
уборка, кто посуду моет, все всё помога-
ли. А самая младшая лучше тесто ката-
ла» (Абдураімова Местура, 1935 р. н.). «У 
меня дед, он уже был старый, у меня отец 
рано умер, когда мне было 6 месяцев. Я 
не знаю своего отца. А я все время ходил 
с дедом. Маленький был, много спра-
шивал деда. Почему так, почему здесь 
молитесь» (Муслімов Рефат, 1932  р.  н.). 
Проте нами були зафіксовані також і 
інші способи передачі знань, наприклад, 
всередині однієї вікової групи: «Как 
умерла моя мама, моложе меня пришла 
родственница, начала это читать, я ду-
маю, чего она будет читать, она же моло-
же меня. Я буду читать, «давай, напиши 

мне!» (Ебулісова Магдубе, 1926  р. н.). 
Система міжпоколінної трансмісії є 
універсальною для усіх етнічних спіль-
нот, тому й її механізми відтворюють-
ся носіями інтуїтивно, неусвідомлено. 
Найкраще вони втілюються у процесі 
включення молодших членів общини до 
повсякденних чи ритуальних практик 
старших представників, наприклад, під 
час залучення дітей до окремих обрядів. 
Наведемо сюжет закопування пологових 
субстратів (плаценти) в родильній обря-
довості: «А, знаете, куда это девали? Мы 
же дети любопытные. Давали какому-
нибудь взрослому уже мальчику, паца-
ну, который умеет  [копать], где-нибудь 
чистое место, выкопает. И закапывали. 
Закапывали, глубоко-глубоко» (Абдура-
імова Местура, 1935  р. н.). Крім того, в 
наших інтерв’ю зустрічаємо також при-
клади усвідомленого прагнення переда-
чі і здобуття важливої інформації етно-
культурного змісту. «Я так хочу учиться, 
не знаю у кого взять. У нас когда молит-
ва, тут женщины, а тут мужчины сидят. 
Я приду, сяду, слушаю. Четыре песни я 
научилась, сидели, они пели. Жалко 
же, люди умирают, чтоб был какой-то, 
осталось на память» (Ебулісова Магду-
бе, 1926 р. н.). Нами був записаний один 
сюжет покарання вищими силами за від-
мову передачі інформації, пов’язаної із 
магічними знаннями: «Говорят, что вот в 
роду это. Ясновидящая, она должна была 
заниматься этим, но она не занималась. 
Она должна сама заниматься и кому-то 
передать. Но она этого не сделала. И вот 
теперь ей вот так вот тяжело, мол. Она 
мучается. И вот ей все время что-то ка-
залось» (Якубова Зарема, 1960 р. н.).

III. Мотив усвідомлення звичаю як 
«закону» та значимість заборони неви-
конання певних обрядових дій
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Найчастіше цей мотив зустрічається 
в описі певних межових ритуалів та ста-
нів: поховальної обрядовості, деяких ро-
дильних звичаїв та ритуалів із магічним 
змістом. Це пов’язується із можливою 
небезпекою, яка загрожує людині в пев-
них переходових ситуаціях. У записаних 
наративах цей мотив підкреслюється 
висловами на кшталт «нельзя», «не раз-
решалось», «обязательно надо» тощо. 
Ними підкреслюється обов’язковість 
усталеної дії або заборона на її виконан-
ня, недотримання якої може призвести 
до небажаних наслідків. Наведемо кіль-
ка уривків інтерв’ю із родильної та похо-
вальної обрядовості, які являють собою 
виділений мотив. «Если шить хотела, 
мне мама все это запрещала. Нельзя, го-
ворит, пуповина обмотается. Там ребе-
нок. Не разрешалось. Нельзя на кровь 
смотреть, говорят, что какое-то родимое 
пятно у ребенка будет» (Якубова За-
рема, 1960  р. н.). «Туго  [подвязывались 
роженицы]. Поясом, или чем, простыней 
или платком каким-нибудь, таким 
твердым. И не только чтоб живот был, 
все там вот у ней. Там же все расходит-
ся, когда рожает человек. А это − чтоб 
укрепить это все, обязательно нужно 
подвязанным ходить. Вот туго завязать 
обязательно надо» (Аблямітова Тамара, 
1930 р. н.). «Похорон везде одинаковый. 
Может быть, но я только свой знаю. Тка-
ни приносят, но сейчас большинство 
деньги дают. Ну, если близкий человек, 
сейчас тоже обязательно материал не-
сут или платочки, или полотенце, или 
большое полотенце, а раньше носили 
только материал. Деньги не давали рань-
ше. Кладут на покойного, а потом этим, 
которые  [покойного] несут  [раздавали] 
ткань. И полотенце на дверях весит 40 
дней, и каждый день один Ясин [молитва 

из Корана] надо читать, 41 Ясин.  […] 
Где он лежит, камень кладут, кто клал 
этот камень, тот должен вытирать [пол 
в комнате]. Туда под камень кладут еще 
деньги, чтоб кто мыл, деньги забрал […] 
Это надо делать такую яму, в углу во 
дворе, и туда выливать надо [воду после 
омовения покойного]. Наступать туда 
нельзя. Сорок дней там должен свет 
гореть. Сейчас лампочку ставят» (Сейт-
Мустафаєва Зейнеп, 1933 р. н.).

ІV − V. Мотиви довіри/недовіри до 
традиційних знань

В одну категорію ми об’єднали два 
мотиви із протилежним змістом. У тек-
стах, що репрезентують виділені тран-
сляційні моделі, присутнє постійне по-
рівняння традиційних етнічних знань та 
інформації, що їм протиставляється, на-
приклад, сучасної раціональної чи офі-
ційної релігійної. Мотив довіри зустріча-
ється в сюжетах про релігійні традиції. В 
оповіді про амулети-молитви, які носять 
віруючі на шиї, респондентка зазначає: 
«Исмаил [сын] очень верит этому, ни на 
минуту дува не оставляет» (Абдураімова 
Местура, 1935 р. н.). Цей мотив фігурує в 
описі ритуалів обрізання хлопчиків. Рес-
понденти протиставляють сучасних хі-
рургів народним майстрам – «усталар»: 
«И он [муж] решил – никаких хирургов, 
только уста. Уста, вот он делает обреза-
ние» (Якубова Зарема, 1960 р. н.). «Наш 
братишка повез к хирургу. Укол сделал. 
Опух у него, целую неделю. Зачем, луч-
ше бы Якуба позвал. А он делает, не 
опухает, даже кровь не выходит. У него 
рука очень легкая, что-то вот мажет, 
и все! Он знает, какой мазью мазать. 
На третий день уже бежит, играется. А 
у него целый месяц мучился» (Асано-
ва Аділє, 1930 р. н.). Мотив недовіри до 
традицій так само часто зустрічається 
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у сюжетах, присвячених ісламу. Респон-
денти переосмислюють традиційні зви-
чаї «адети», що критикуються новим іс-
ламським духовенством: «Это мы сейчас 
говорим, раз младший, он досматривает 
[родителей], это все ему  [дом родите-
лей]. Оказывается, нельзя, одну третью 
часть только оставляешь ему, остальное 
раздаешь всем детям. В равной части 
ты должен отдать. Это так по Корану» 
(Якубова Зарема, 1960 р. н.). 

VІ. Мотив міжетнічної трансмісії
Характерним для наших записів є 

мотив взаємної міжетнічної трансляції 
інформації етнокультурного значення. 
У розповідях про додепортаційне жит-
тя, а також у сюжетах про повернення 
на етнічну батьківщину фігурує мотив 
особливого добросусідського співжиття 
із місцевими слов’янами-старожилами. 
Християнське населення уявляється як 
дуже доброзичливе у ставленні до крим-
ських татар. Часто наголошується на 
тому, що місцеві старожили, українці та 
росіяни, дуже гарно володіли кримсько-
татарською культурою, мовою. Довоєнні 
сусіди протиставляються пізнім пере-
селенцям, що мігрували до Криму уже 
після сумнозвісної депортації, останні 
виявляють недоброзичливе ставлення 
до кримських татар. «А в других селах, 
оказывается, все, кто живет в селе, ка-
кой бы нации не был, все собирались 
вместе с нашими  [во время народно-
го праздника Хыдырлез]» (Абдураімо-
ва Местура, 1935 р. н.). «Они чисто по-
татарски  [разговаривали], лучше меня 
даже. И по сей день. Есть одна женщи-
на и сейчас, она знает намного лучше, 
чем мы. Вы понимаете, мы на высылке 
все перемешали, узбекский язык. […] 
Они  [православные] во время намаза 
ходили  [в мечеть]. Во время намаза с 

татарами. Вот пятница, в 12 часов начи-
нается намаз. И они ходили, наши чита-
ют моление по-свойски, а русские − по-
свойски» (Муслімов Рефат, 1932  р. н.). 
«Раньше из Украины приезжали девчата, 
красивые такие, румяные. Мама говори-
ла, ой, такие красивые девчата. Восемь 
девчат было замужем в Озенбаше  [село 
Бахчисарайского р-на]. Они и намаз 
делали, и марама  [шарф] надевали, 
все чисто по-татарски разговарива-
ли» (Асанова Аділє, 1930 р. н.). Присут-
ній також мотив і зворотної трансмісії, 
коли кримські татари переймають звичаї 
слов’ян: «Я смотрю, она взяла в пакети-
ке конфеты, печенье там, еще бутылочку 
взяла  [приношение на поминках]. Я 
тоже говорю: «Танечка, я пойду возьму 
кое-что». Пошла, тоже взяла пакетик. 
Поехали на кладбище.  […] Она почи-
тала по-своему, я почитала по-своему» 
(Якубова Мавіє, 1935  р. н.). Гостро 
сприймається проблема укладання між-
етнічних шлюбів, вони часто визнають-
ся небажаними та загрозливими для збе-
реження етнічних традицій. «Все равно 
надо жениться на своей нации. Вот все 
равно не так выходит, не то выходит. 
Это редко бывает, что за другую нацию 
выходил, чтоб хорошо» (Асанов Февзі, 
1928 р. н.).

VІІ. Мотив трансформації старих 
звичаїв та виникнення нових традицій 
та звичаєвості

Мотив трансформації зустрічається 
майже у всіх темах, на які ми вели бе-
сіди з нашими респондентами. Для них 
характерні постійні оціночні порівнян-
ня минулого і сьогодення: «раньше… 
сейчас», «сейчас ходят, раньше не хо-
дили», «сейчас не смотрят, … а раньше 
очень строго» тощо. На характер таких 
порівнянь впливає природна ностальгія 
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та замилування минулим у респондентів 
старшого віку. Певно, можна цей мотив 
назвати одним із найбільш репрезента-
тивних не лише для нашої групи джерел, 
але й для більшості сучасних етногра-
фічних досліджень, адже він відображає 
притаманну сучасній культурі динаміч-
ність та рухливість, коли жоден маркер 
етнічної культури не можна назвати 
сталим та стабільним. Наведемо кіль-
ка цитат для прикладу. «Сам жених не 
ездил раньше, как мама рассказывала, 
на лошадях, на бричке, там, телега, и 
вешали на голову вот этих лошадей 
красивые платки, а потом специально 
люди выходили, что-то держали с этой 
и с этой стороны и не пускали бричку с 
невестой. Сейчас просто хлеб выносят, 
чтоб сто грамм  [выпить]». «[Степень 
родства] Это не должно быть, четыре 
поколения должно быть. Но сейчас не 
смотрят, сейчас и двоюродные могут, а 
раньше очень строго, очень строго. По-
том плохо получается, если и не это, то 
обязательно 6-й, 7-й ребенок будет боль-
ной» (Мустафаєва Шефвя, 1934 р. н.). «У 
нас вообще говорят, что цветы нельзя 
возить. Ну, сейчас многие возят  [на 
кладбище]». «Воск, свинец  [сливают от 
испуга]. У нас в основном свинец слива-
ли раньше, а сейчас на воск» (Якубова 
Зарема, 1960 р. н.). 

VІІІ. Відродження старих звичаїв, 
відновлення пам’яті

У наших інтерв’ю досить часто зу-
стрічається цей мотив, на відміну, ска-
жімо, від текстів, записаних Н. Гаврилюк 
на сході України. Часто респонденти 
наголошують на свідомому повернен-
ні до етнічних традицій, спробах від-
родження старих звичаїв та ритуалів. 
Це говорить про досить високий ста-
тус народних знань у системі етнічної 

ідентичності кримських татар сьогодні. 
Особливо виразно цей мотив проявля-
ється у сюжетах про застосування крим-
ськотатарської мови та символічне по-
вернення до етнічної території. В усних 
текстах також актуальним постає пи-
тання відродження релігійних звичаїв. 
«Это очень правильно, это очень важно 
вернуть язык… И поэтому для нас очень 
важно самих себя приучить к звуку на-
шей речи. И вот через названия каких-
то блюд, чаев и так далее, мы вот пишем 
по-татарски и приучаем к звуку нашей 
речи» (Діляра Якубова). «Когда сын ро-
дился, я как-то все на русском языке, на 
русском языке. А потом мне говорят: «Ну 
что ж ты всегда на русском?». И ему уже 
тогда было 2-3 года. Когда я стала ему 
говорить на татарском, он не понимает 
меня, и говорит: «Говори по-татарски!». 
Я тогда очень сильно пожалела, что я на 
татарском не говорила. И все думала, вот 
будут внуки, будут только на татарском 
говорить» (Якубова Зарема, 1960 р. н.). 
«Вы знаете, на меня коммунистическое 
воздействие было, а когда повзрослели, 
когда пошло вот это, перестройка на-
чалась, возвращение депортированных 
народов, вот тогда я понял, что такое 
зов крови. Меня сюда просто тянуло, 
как магнитом. У нас там был шикарный 
дом, были все условия, однако ничего не 
держало меня там. Всю семью нашу. Ни-
чего там не держало!» (Матлубов Акім, 
1967 р. н.). «Вот однажды, в 68 году, ког-
да я первый раз приехал, после депор-
тации, я везде был, негде ночевать, ни-
кого не знаю, ничего не знаю. Первый 
раз. Тогда мне было и радостно, и самый 
тяжелый день. После высылки я приехал 
сюда, на горах сидел, три часа только 
плакал. Все вспоминал. Смотрел вот эту 
долину. Сверху. Все вспоминал, детство. 
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Куда я ходил, где, с кем я был. Это было 
очень тяжелое время» (Муслімов Рефат, 
1932 р. н.).

ІХ  – Х. Мотив неповноти й урив-
частості традиційних знань та мотиви 
колишнього існування певних звичаїв, 
які гарно пам’ятаються, але повністю 
вийшли з ужитку

Власне, ці два мотиви зустрічаються 
наскрізь у текстах респондентів, оскіль-
ки більшість наших питань інтерв’ю 
апелювали швидше до пам’яті про тра-
диції, аніж до сучасних практик. Мо-
жемо припустити, що подібна картина 
спостерігається у більшості сучасних 
класичних дослідницьких інтерв’ю про 
народну культуру, адже українські вче-
ні-етнологи переважно все ще націлені 
на запис «старовини», «архаїки», тобто 
елементів народної культури, які лише 
фрагментарно присутні у сьогоднішніх 
щоденних практиках або вже належать 
не до сучасної традиції як такої, а до 
пам’яті про стару традицію. Для першо-
го з цих мотивів характерні словесні ви-
раження невпевненості, сумніву у досто-
вірності інформації: «я плохо помню», 
«не до этого было», «не помню как», 
«я слышала, но не знаю», «не знаю, я 
был ребенок», «я уже не видела» тощо. 
Мотиви, що об’єднують інформацію 
про історичне побутування певної тра-
диції, акцентуються вживанням мину-
лого часу та виразами, які апелюють до 
минулого: «в старину», «раньше», «в 
старое время», «понаслышке». Подамо 
кілька прикладів з інтерв’ю, що вказу-
ють на колишнє існування звичаєвості: 
«В старину делали, это уже мы не де-
лали. Этому ребенку одевали распашо-
ночку, потом снимали, чтоб он крепкий, 
здоровый был, как собачка бегал. Со-
баке, оказывается, одевали. Собачке во 

дворе, если у кого-то. У каждого во дво-
ре собачка есть, оказывается, чтоб он 
крепкий-крепкий был. Но я не видела, 
так говорили» (Абдураімова Местура, 
1935 р. н.). «Мама всегда вот это делала, 
ее звали всегда, всегда на свечу ее зва-
ли. Мы еще совсем маленькие были, у 
кого-то свадьба была, и на эту свадьбу 
мы ходили, в дверь смотрели, по всему 
потолку вот так розвешаны вещи, Мор 
Сулейман называется. По всему потол-
ку развешано, там платки, что-то вот 
такое. Это я в Азии помню, потому что 
при немцах совсем не до этого было. 
Это невесту когда привезут, это ее род-
ственники развешивают все эти вещи, 
платки, еще пырланта называется, это 
как шарфы, это все развешивается и 
красиво так делается. Не то что просто 
развешивается, как звездочки, что ли. А 
в этом углу стоит занавеска» (Муста фа-
єва Шефія, 1934 р. н.). 

На жаль, формат цієї статті дає мож-
ливість нам лише побіжно торкнутися 
головних механізмів та особливостей 
трансляції культурної пам’яті в крим-
ськотатарському етнічному середовищі. 
Як бачимо лише з наведених прикладів, 
у записаних текстах представлена ціла 
низка комунікативно-трансляційних 
моделей, притаманних сучасній етнічній 
спільноті. З аналізу усних наративів ви-
дно, що для кримськотатарської общини 
притаманні традиційні форми спадку-
вання етнічної пам’яті шляхом верти-
кальної передачі від старшого покоління 
молодшому та через залучення пред-
ставників общини до спільних щоден-
них та ритуальних практик. Також, як і 
в будь-якому сучасному соціумі, в сере-
довищі кримських татар відтворюються 
трансляційні механізми, характерні для 
постіндустріальної доби, коли частина 
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фрагментованої інформації втрачаєть-
ся і забувається, а інша частина свідомо 
реанімується та відновлюється. На окре-
му увагу заслуговує мотив усвідомлено-
го відродження та відновлення пам’яті. 
Варто підкреслити, що сьогодні не тіль-
ки люди похилого віку, але й молодь вмо-
тивовані «відроджувати» старі традиції 
та «пригадувати» минулий досвід. Це 
втілюється у повсякденних практиках 
та новому досвіді свідомого ставлення 
до минулого та традицій. Така актуаліза-
ція етнічних традицій є важливим фак-
тором у процесах формування групової 
ідентичності та усвідомлення себе як 
окремої спільноти. Тож в цій статті ми, 
використовуючи етнолінгвістичну мето-
дологію, спробували показати, наскіль-
ки питання передачі елементів етнічнос-
ті є гнучким та варіативним. Збереження 
або зникнення окремих маркерів етніч-
ної культури, з одного боку, залежить 
від історичних процесів (примусових 
переселень, репресій, міграцій), з іншо-
го – актуалізація певних елементів тра-
диційної культури часто є спонтанною 
відповіддю на несприятливі політичні 
або соціальні обставини і виступає важ-
ливим інструментом збереження групи.
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Анотація. Сьогодні київська приміська зона переживає період активного інфраструк-
турного розвитку. Місто Ірпінь належить до київського передмістя, що швидко розвива-
ється. В місті активно ведеться будівництво багатоквартирного житла. Населення Ірпеня 
стрімко зростає, адже місто приваблює велику кількість новоселів лісистістю території, 
помірними цінами на житло та незначною віддаленістю від мегаполіса. Вкладаючи гроші у 
житло, інвестори очікують отримати не лише житловий простір власної квартири, а й 
певні умови комфортного проживання, що включають якісне, належним чином документаль-
но оформлене забезпечення будинку основними комунальними вигодами (електропостачання, 
водопостачання, газопостачання) та налагоджене управління господарством будинку. 

Також, купуючи житло, новосели часто мають стійкі уявлення щодо вигляду території 
навколо будинку. Насамперед це стосується зелених зон. Люди відчувають себе ошуканими, 
коли згодом виявляється, що зелені острівці навколо їхніх помешкань зникають, поступаю-
чись місцем новим багатоквартирним будинкам. 

У випадках, коли очікування новоселів щодо їхнього місця проживання та якості надання 
комунальних послуг не справджуються, вони відчувають своє моральне право відстоювати 
бажані блага. Далеко не завжди нові мешканці міста володіють врегульованими механізмами 
відстоювання своїх інтересів, тому нерідко вони практикують неформальні способи взаємо-
дії для досягнення цілей. Проте варто наголосити, що неформальність вирішення проблем-
них питань, до якої вдаються мешканці новобудов, часто є наслідком застосування нефор-
мальних практик будівельними компаніями, які вони використовують, бажаючи зменшити 
власні витрати на будівництво будинку.

Ключові слова: моральна економіка; неформальні практики; соціальна угода; Ірпінь; пе-
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Нині київська агломерація пережи-
ває справжній будівельний бум. Сто-
личне передмістя привертає потенцій-
них новоселів значно нижчими цінами 
на помешкання, ніж у Києві, незначною 
віддаленістю від мегаполіса, що дає мож-
ливість користуватися благами велико-
го міста та одночасно насолоджуватися 
принадами заміського життя. Помітно 
виділяється серед київської сабурбії за 
темпами будівництва м. Ірпінь. Населен-
ня міста невпинно зростає, адже буді-
вельні компанії пропонують привабливе 
житло на різний смак та гаманець. Про-
те не завжди, купуючи житло, новосели 
отримують те, на що сподівались. Про-
ведене дослідження покликане відпо-
вісти на питання, чому у деяких нових 
мешканців Ірпеня виникає дисонанс 
між очікуваннями та реальністю, а та-
кож чому у дію вступають принципи мо-
ральної економіки, які часто втілюються 
неформальними шляхами.

Дослідження проводилося ме-
тодом етнографії у м.  Ірпені. Під час 

дослідження застосовувалося включене 
спостереження. Також було записано 
глибинні інтерв’ю: 3 експертні та 12 (два 
з них – подвійні) з мешканцями міста1.

Методологія 
та теорія дослідження

Дослідження міста як в історичній 
ретроспективі, так і в сучасному контек-
сті з точки зору потреб і проблем його 
мешканців в Україні розпочалися по-
рівняно нещодавно. Потреба оновлення 
українських міст актуалізувала розвиток 
урбаністичних студій, зокрема, останнім 
часом з’явилась низка досліджень з пла-
нування міських просторів [9]. Не менш 
важливою проблемою, на якій сфокусу-
вались українські вчені, є дослідження 
спільнот та соціальних відносин у сучас-
них українських містах та сабурбіях [14, 
18, 23]. 

Значна частина житлового фонду та 
міської інфраструктури, а також система 
1 Запис інтерв’ю був здійснений у 2017–2018 роках 
Т. Полек, О. Овсіюк та О. Соболєвою.

Annotation. Today Kyiv suburban area passes through the stage of active infrastructural growth. 
The city of Irpin belongs to the rapidly developing Kyiv suburbs. New high-rise buildings are being 
actively built in the city; its population is increasing. Irpin attracts a large number of new residents with 
its green areas, affordable cost of property, and small remoteness from the metropolis. Investing money 
in construction, future residents expect to receive not only the living space of their own apartment but 
also certain conditions for comfortable living, which include legal and properly formalized utilities 
(electricity, water, gas), as well as the well-established management of the household.

Buying housing, new dwellers possess certain ideas about the appearance of the surrounding area. 
The latter concerns predominantly green zones. People experience disappointment when they see 
residential complexes replacing gardens and parks. 

In cases when the expectations of newcomers about their place of residence and the quality of 
communal services are not fulfilled, they feel a moral right to defend the desired benefits. Nevertheless, 
they cannot always operate with legal mechanisms for defending their rights. Instead, they often 
use informal ways of interaction to achieve their goals. However, it should be emphasized that the 
informality, used by inhabitants of new buildings for solving problem issues, arises from informal and 
half-legal practices used by developers to reduce their own costs during building and construction work.

Key words: moral economy; informal practices; social agreement; Irpin; suburbs; new settlers; new 
buildings; comfortable living.
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централізованого управління комуналь-
ним господарством дісталися україн-
ським містам у спадок від радянського 
періоду. Зважаючи на це, важливим є 
фокусування уваги дослідників на впли-
вах радянських практик на сучасні міс-
та. Зокрема, досліджуючи житлово-ко-
мунальну систему російських міст, вчені 
Е. Попова та О. Бичкова [20, с. 7] показа-
ли, що значна частина існуючих практик 
поводження з комунальними мережами 
як з боку пересічних мешканців, так і з 
боку комунальних компаній та влади так 
чи інакше використовують радянський 
досвід. У радянський час існувала регла-
ментація та ідеологізація приватного та 
публічного. Цю проблему порушували 
в своїх дослідженнях низка істориків, 
які вивчали житлово-комунальні умо-
ви в українських містах радянського 
періоду  [11, 114, 16, 17]. Ідеологізацію 
публічного життя містян в СРСР, що 
реалізувалася через міське планування 
та архітектурні проекти, досліджували 
також західні науковці [1].

У цьому дослідженні ми звертаємо-
ся до концепції «моральної економіки» 
в користуванні комунальними вигодами 
та міськими ресурсами. Уперше цей тер-
мін було застосовано британським істо-
риком Е. Томпсоном під час вивчення се-
лянських рухів ранньомодерного часу у 
Великій Британії. Концепція «моральної 
економіки» передбачає, що часто еконо-
мічні рішення колективу людей або ін-
дивіда ґрунтуються на поняттях мораль-
ності та справедливості, а не на чинних 
формальних приписах. Згодом аналітич-
ну категорію «моральної економіки» по-
чали застосовувати у різних дисциплі-
нах: економіці, соціології та культурній 
антропології. Сучасні наукові досліджен-
ня доводять, що принципи моральної 

економіки характерні не лише для бідних 
чи «нерозвинутих» суспільств, як вва-
жалось раніше, але й для країн «першого 
світу». Зокрема, у своїй книзі «Проблеми 
з Homo economicus» економіст С. Боулз 
звертає увагу на низку кейсів та ситуацій 
у поведінці людей, коли вони керуються 
зовсім не економічними мотивами, а 
стійкими уявленнями про моральність 
та справедливість [12, с. 103]. Культурні 
антропологи досить часто застосовують 
концепцію моральної економіки під час 
вивчення спільного використання та 
поводження із природними ресурсами, 
такими, наприклад, як вода, корисні ко-
палини чи ліси [10]. Концепція мораль-
ної економіки також використовується 
в дослідженнях урбаністів [7] та антро-
пологів, які вивчають міські спільноти. 
Для нас особливо важливою є проблема 
відтворення та побутування принципів 
справедливості та моральності під час 
спільного користування мешканцями 
інженерною інфраструктурою будинку, 
місцями спільного користування, а та-
кож міськими ресурсами та публічними 
просторами поряд з помешканням, адже 
житло для людини – це не просто товар, 
який можна придбати, це місце, де пере-
тинаються приватний світ та публічна 
активність [2].

Також у статті ми звертаємося до тео-
ретичної концепції «формальності/не-
формальності» соціальних зв’язків, яка 
протягом останніх кількох десятиліть 
отримала значне поширення в західній 
історіографії. Найчастіше моральне пра-
во на певні послуги або простори люди 
реалізують за допомогою саме нефор-
мальних дій та практик і значно рідше 
вдаються до офіційних формалізованих 
процедур. Переважно такі неформаль-
ні способи взаємодії актуалізуються в 
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середовищах або соціальних сферах, які 
ще не зазнали високого рівня інституа-
лізації. Адже коли приписи та інструкції 
не діють або погано виконуються, то на-
бирають сили неписані закони та певні 
усталені в суспільстві моделі поведінки. 
Саме тому дослідники неформальності 
з різних академічних дисциплін почи-
нали свої розвідки із досліджень країн 
«третього світу». У вступній статті до 
«Глобальної енциклопедії неформаль-
ності» А. Лєдєнєва зазначає, що не варто 
зараховувати неформальні способи вза-
ємодії виключно до низової стихії люд-
ських стосунків. Навпаки, дуже часто 
формальні державні інститути підтри-
мують неформальні практики, а іноді 
виступають джерелом цих неформаль-
них стосунків. Як приклад авторка на-
водить побутування в Радянському Со-
юзі економіки неформальних послуг та 
«блату», яка сформувалася в умовах су-
цільного дефіциту. Саме ця нелегальна 
економіка давала можливість тоталітар-
ному режиму функціонувати, а «блат» як 
неформальний інститут одночасно слу-
жив і людям, і владі. Отже, як стверджує 
авторка, «формальні інститути не пра-
цюватимуть без неформальних зв’язків, 
які їх підтримують та створюють умови 
для того, щоб «вирішувалися питання» 
відповідно до букви закону або декла-
рованих принципів»  [4,  р. 5]. Тож не-
формальні практики виникають між 
людьми не тільки на побутовому рівні, 
вони можуть утворювати цілком жит-
тєздатні паралельні суспільні інститути. 
Взаємодія в таких «інститутах» регулю-
ється неписаними законами, мораль-
ними зобов’язаннями та принципами 
взаємної вигоди. Саме дослідження не-
формальних практик дає змогу дізнати-
ся і вивчити, як насправді відбувається 

процес прийняття рішень на різних щаб-
лях суспільства. Також необхідно за-
значити, що прояви неформальності в 
суспільстві досить важко вивчати, адже 
для стороннього спостерігача вони час-
то залишаються прихованими [4, р. 7].  В 
той же час, на нашу думку, для дослідни-
ка, носія цієї ж культури, вони, навпаки, 
можуть здатися занадто очевидними, 
банальними і не вартими уваги, хоча на-
справді це зовсім не так, оскільки біль-
шість випадків ефективної взаємодії 
в межах різних соціальних інституцій 
часто відбувається саме неформальним 
шляхом.

Питання побутування неформаль-
них практик у сфері міського плануван-
ня розглядається в низці робіт в царині 
урбаністичних досліджень. Передусім 
дослідники звертаються до проблеми 
стихійної забудови в бідних кварта-
лах, проте також вивчають процеси за-
будови елітних кварталів у сабурбіях 
нових мегаполісів у країнах Азії та Аф-
рики [6]. Як стверджує А. Рой, коли ми 
говоримо про неформальні механізми 
взаємодії в міському просторі, не варто 
посилатися лише на приклади нетрів, 
бідних районів та стихійної забудо-
ви. Часто неформальність стосується 
цілком сучасних районів та заможних 
кварталів [6, р. 149]. 

Дослідницьку увагу привертають та-
кож інші проблеми вираження нефор-
мальності в міському просторі. Зокрема, 
в своїй книзі «Право на місто» Д. Міт-
челл так чи інакше описує неформальні 
практики в боротьбі різних маргіналь-
них груп за публічні простори [5]. Особ-
ливу цінність для нашого дослідження 
становить книга М. Лагера, що має назву 
«Неформальне місто». Вона присвячена 
вивченню найрізноманітніших проявів 
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неформальних стосунків у сучасному 
американському місті: починаючи від 
стихійних палісадників і закінчуючи не-
формальними практиками в сфері ме-
дицини  [3]. На початку своєї праці ав-
тор зазначає, що більшість досліджень 
суспільства хибують тим, що ґрунту-
ються на тезі, яка стверджує, що «про-
грес може бути досягнутий лише через 
раціональне управління суспільством». 
Таке твердження бере свій початок з ча-
сів Просвітництва і в цілому відображає 
«західний» погляд на соціум [3, р. 1]. Вод-
ночас такий підхід залишає поза увагою 
низку неочевидних, з першого погляду, 
щоденних неформалізованих практик, 
які часто стають вирішальними в сус-
пільному поступі.

Побутовий комфорт 
та легітимність

Переходячи безпосередньо до пред-
мета нашого дослідження, варто за-
значити, що більшість опитаних нами 
респондентів є мешканцями багато-
квартирних новобудов, що пересели-
лися в Ірпінь з інших місцевостей (10 з 
12 інтерв’ю). Переважно респонденти є 
молодими людьми у віці 27–38 років. Се-
ред основних чинників, які вплинули на 
вибір нового місця проживання, всі рес-
понденти назвали лісистість місцевості, 
більшість – відносну бюджетність житла 
в Ірпені, а також незначну віддаленість 
від Києва.

Всі опитані мешканці новобудов ін-
вестували у житло на різних етапах  – 
хтось вклав гроші, коли був лише кот-
лован майбутнього будинку, хтось  – на 
завершальному етапі будівництва. Про-
те, врешті, не всім вдалося отримати 
помешкання, на яке вони сподівалися, 
вкладаючи гроші.  

Поняття комфортного проживання 
у багатоквартирному будинку, а також 
розуміння того, як його можна досягти, 
включає у себе матеріальну та соціальну 
складові. Під цим розуміється врегулю-
вання всіх нюансів, що забезпечують 
функціонування та стосунки всередині 
багатоквартирної споруди  – від роботи 
внутрішніх комунікацій (труби та кабе-
лі) до юридичних та фінансових угод, а 
також комунікацій з сусідами з різних 
питань [2]. 

Ставлячи підпис в угоді купівлі-про-
дажу нерухомого майна, люди очікують, 
що віддають гроші не лише за квадрат-
ні метри, а й певний пакет комунальних 
послуг та належне юридичне оформ-
лення документації, що убезпечить від 
проблем та бюрократичної тяганини в 
майбутньому. Також нерідко покупець 
підходить до підписання угоди з уже 
конкретними очікуваннями щодо свого 
майбутнього місця проживання, вклю-
чаючи існуючий в уяві бажаний вигляд 
прибудинкової території, місцевості нав-
коло будинку, наявність добросусід-
ських стосунків тощо. 

Формуванню уявних очікувань та-
кож сприяє використання забудовни-
ками у своїх рекламних кампаніях вже 
сформованого у суспільстві образу від-
повідної місцевості. У випадку Ірпеня – 
це лісистість та екологічність території, а 
також молоді, активні, прогресивні меш-
канці міста  [23]. Цілком зрозуміло, що 
жодних гарантій щодо отримання май-
бутнім новоселом бажаних благ у вигля-
ді соснового лісу під вікном та молодих 
інтелігентних сусідів забудовник дати не 
може, проте сформований образ міста та 
його вміле використання в рекламі спри-
яють виникненню у новоселів почуття 
морального права на ці міські блага.
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Далеко не завжди очікування ново-
селів як щодо пакета комунальних по-
слуг, так і образу місцевості проживан-
ня справджуються. Іноді мешканці вже 
після купівлі нерухомості з’ясовують, 
що не мають юридичних підстав для об-
стоювання власної позиції або ж законо-
давчі норми вимагають доведення права 
новоселів на бажані ресурси та послуги. 
У таких випадках мешканці починають 
застосовувати неформальні практики, 
намагаючись наблизити реальну ситуа-
цію до бажаної.

Варто зазначити, що неформальні 
механізми взаємодії далеко не завжди 
ініціюються «знизу». Іноді самі офі-
ційні інституції сприяють проявам не-
формальності на різних рівнях суспіль-
ства. У неформальних процесах можуть 
бути задіяні як державні, так і приватні 
структури. Отже, перш ніж перейти до 
розгляду окремих прикладів вирішення 
конкретних побутових проблем на рівні 
окремого домогосподарства чи спільно-
ти багатоквартирного будинку, розгля-
немо, як складається ситуація на рівні 
функціонування офіційних інституцій.

Спробуємо простежити прояви не-
формальності на житловому ринку київ-
ської сабурбії, адже вони так чи інакше 
впливають на подальші індивідуальні та 
групові стратегії взаємодії та співжиття. 
Наразі ринок житла в київському перед-
місті стрімко зростає. Ірпінь належить 
до тих передмість, де розвиток будів-
ництва є чи не найжвавішим. Забудова 
нових районів тут відбувається як за 
рахунок великих будівельних компаній, 
так і малих забудовників, які зводять не-
великі будинки (до п’яти поверхів або 
типу «таунхаус»). Найбільш поширеною 
формою залучення фінансування на 
проведення будівництва є інвестування 

коштів у будівництво приватними осо-
бами, людьми, які прагнуть отримати не-
дороге зручне житло недалеко від Києва. 
На перший погляд це видається раціо-
нальною формою взаємин забудовника 
та зацікавленого інвестора. Проте ме-
ханізми взаємодії між усіма суб’єктами 
ринку житла потребують прискіпливі-
шої уваги. Для розуміння того, в яких 
умовах опинялися наші респонденти, 
коли купували нові квартири в київ-
ському передмісті, розглянемо юридичні 
механізми інвестування в житло, які пе-
редбачені законом, та неформальні юри-
дичні практики, що застосовуються.

Українське законодавство пропонує 
цілком врегульовану та достатньо де-
тально пророблену процедуру залучен-
ня приватних інвестицій у будівництво. 
Законом України «Про інвестиційну ді-
яльність» передбачено декілька форм 
щодо інвестування та фінансування бу-
дівництва житла приватними особами, 
це – створення фондів фінансування бу-
дівництва (ФФБ); фондів операцій з не-
рухомістю (ФОН); інститутів спільного 
інвестування (ІСІ) та випуск цільових об-
лігацій. Це, власне, весь наявний спектр 
способів залучення інвестицій. Усі інші 
форми в законі прямо заборонені. Всі ці 
способи передбачають залучення фінан-
сових посередників  – банків або інших 
фінансових установ, які мають державну 
ліцензію. Саме вони і мають обслугову-
вати ці спеціальні тимчасові організації, 
які керують будівництвом (ФОН, ФФБ, 
ІСІ) [22, с. 89]. Крім того, уся формальна 
процедура є достатньо забюрократизо-
ваною і вимагає залучення додаткового 
часу та коштів від забудовників. Тому в 
реальності будівельні компанії вдаються 
до напівлегальних процедур залучення 
інвестицій, і, як видно із дослідження 
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О. Тимофеєвої, такі практики є зовсім 
не рідкісними, а зустрічаються досить 
часто на ринку житла у Києві і перед-
місті [24, с. 152–156]. Розглянемо кілька 
з них. 

Одна із неформальних схем, яку 
практикують забудовники,  – це укла-
дання попереднього договору купів-
лі-продажу між компанією та інвесто-
ром  – приватною особою. Державним 
законодавством такі попередні договори 
не визнаються. Цю ситуацію коментує 
наш респондент – експерт з юридичних 
питань: «В основном эти документы  – 
это договора купли-продажи. Причем 
договора, составленные по очень стран-
ной форме. Договора предварительные, 
которые в принципе не предусмотрены 
действующим законодательством. Хо-
рошего в этих договорах нет ничего, 
потому что когда ты эти договора за-
ключаешь, ты передаешь застройщи-
ку деньги, а взамен получаешь чистое 
обещание, может быть когда-нибудь он 
тебе передаст такую квартиру» (Вік-
тор, 1984  р. н.)1. Тобто після укладання 
такого договору інвестор не отримує 
жодних гарантій не тільки щодо якості 
житла, але й взагалі щодо можливос-
ті його отримання в майбутньому або 
можливості повернення власних коштів.

Інша схема, яку часто практикують 
на ринку будівництва,  – це договори 
купівлі-продажу майнових прав на май-
бутнє житло. Детальний юридичний 
аналіз таких напівлегальних договорів 
був зроблений В. Головченко та О. Голов-
ченко  [13]. Автори відносять такі типи 
договорів до угод з високим рівнем ри-
зику. Маючи великий досвід роботи з 
документами такого типу, юрист Віктор 
1 Усі імена респондентів були замінені на вигадані 
з етичних міркувань.

зазначає, що в таких договорах іно-
ді навіть не вказують, на які саме май-
нові права вони поширюються. Тобто 
документ не дає інформації про те, що 
це саме право власності на квартиру: 
 « … что там за “майнові права” имелись 
в виду... Речи [о том], что это были пра-
ва собственности, там не шло. Это 
могло быть абсолютно все что угодно» 
(Віктор, 1984 р. н.). Отже, такого типу до-
говір також залишає досить широке поле 
для маніпуляцій із документами, а права 
покупців так само є незахищеними. Су-
дова практика показує, що такі угоди 
не є дійсними з перспективи чинного 
законо давства. Зокрема, своїм рішен-
ням від 18. 11. 2015 року Верховний Суд 
України відмовив інвестору у визнан ні 
права власності на квартиру (смт Коцю-
бинське, що входить до складу м.  Ірпе-
ня), адже відповідно до законодавства, 
укладаючи угоду купівлі-продажу май-
нових прав, він не був інвестором [19]. 

Існують і інші напівлегальні меха-
нізми залучення грошей інвесторів на 
ринку будівництва житла: продаж за-
кладних, договір про сумісну діяльність, 
договір купівлі-продажу заставної, по-
передній договір міни [24, с. 155].

На думку експерта Віктора, такого 
типу договори є досить поширеними в 
київському передмісті. Його слова під-
тверджують і наші інтерв’ю з мешкан-
цями Ірпеня, хоча під час дослідження 
їм не ставилося прямих запитань щодо 
характеру юридичних угод із забудов-
ником. Розповіді про перипетії, яких 
довелося зазнати респондентам після за-
селення, є досить типовими, на чому ми 
зупинимося дещо нижче.

Якими є причини застосування забу-
довниками напівформальних способів 
взаємодії з майбутніми мешканцями? 
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Чому підприємці йдуть на сумнівні схе-
ми, знаючи про потенційну можливість 
бути притягненими до відповідальнос-
ті, а інвестори часто свідомо погоджу-
ються ризикувати своїми статками без 
надійних гарантій отримання житла? 
Насамперед тому, що дотримання за-
будовником всіх вимог законодавства 
вимагає від нього значно більших капі-
таловкладень. Далеко не кожен власник 
будівельної компанії зацікавлений у ле-
гальній процедурі залучення інвести-
цій, адже вона передбачає досить трива-
лий бюрократичний шлях та додаткову 
оплату послуг фінансових компаній-по-
середників. Особливо це стосується не 
надто потужних забудовників, що, як 
правило, будують невеликі об’єкти. По-
друге, будівельні компанії, пропонуючи 
такі договори, отримують свободу дії і 
практично не мають ніяких зобов’язань 
перед інвесторами. По-третє, державні 
органи контролю, хоч і знають про існу-
ючі проблеми на ринку нерухомості, на-
разі не втручаються у ситуацію. Довести 
протиправність дій забудовника досить 
проблематично. Це потребує скоорди-
нованої дії місцевої влади, прокуратури 
та інших контролюючих інстанцій. До 
причин побутування таких взаємовід-
носин можна також віднести правову 
необізнаність пересічних мешканців та 
прагнення отримати недороге житло: 
«Во-первых, не все знают. Есть люди, 
которые считают, что если им пока-
зали бумагу, значит все там хорошо. Во 
вторых, есть такие люди, которых про-
сто привлекает низкая цена. Им в прин-
ципе все равно. (...) Ну, это же инвести-
рование. Если они знают, например, что 
застройщик в 90 или даже в 100% случаев 
сдавал жилье. Ну, как бы можно и риск-
нуть» (Віктор, 1984 р. н.).

Забудовники невеликих багатоквар-
тирних будинків широко практикують 
маніпуляції із житловими площами та 
їх юридичним статусом. Зупинимося на 
цьому докладніше, оскільки це є досить 
типовим для обраного нами кейса. 

Поширеною практикою в Ірпені є 
зведення невеликих багатоквартирних 
будинків на земельних ділянках, відве-
дених під індивідуальне будівництво. 
Законодавством таку схему не перед-
бачено в принципі, адже проект багато-
квартирного будинку має відповідати 
державним будівельним нормам і бути 
узгоджений у багатьох інстанціях. Од-
нак невеликі будівельні фірми все ж 
зводять багатоквартирні споруди під 
виглядом індивідуальних. Інвесторам у 
цьому випадку продають право на во-
лодіння часткою в такому домі. Це дає 
змогу забудовнику оминути бюрокра-
тичну тяганину під час оформлення, а 
подальші юридичні колізії найчастіше 
лягають виключно на плечі нових влас-
ників, до того ж це значно заощаджує 
гроші забудовника. Ось як цю ситуацію 
коментує експерт Віктор: «Если ты хо-
чешь построить обычный жилой дом 
для себя, то это ты можешь сделать по 
строительному паспорту. Он оформля-
ется, в принципе, просто. Ты делаешь 
какой-то проект, заносишь его в ЦНАП. 
Тебе его… передают в строительную 
инспекцию. Они там ставят штам-
пик. Ты идешь, получаешь разрешение 
на протяжении 10 дней, потом сдаешь. 
А если это многоквартирный дом, то 
там нужны всякие экспертизы и дру-
гая ерунда. Естественно, застройщику 
выгодней, чем заниматься всей этой 
ерундой, передать тебе 1/10 часть этого 
дома. Ты уже там сам выделяй, это уже 
будут твои проблемы: ходить по судам 
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и заниматься там, чтоб выделять 
себе эту квартиру в натуре» (Віктор, 
1984 р. н.). Отже, реальний розділ нової 
власності між сусідами можливий тіль-
ки в судовому порядку, що само собою 
потребує залучення часу та грошей (на 
консультацію з юристами, судовий збір, 
нотаріальні послуги тощо).

Боротьба з боку держави з такого 
штибу забудовниками, за умови наяв-
ності політичної волі, загалом можли-
ва, хоча і потребує певних зусиль: «Это 
должна будівельна інспекція прийти, про-
верить, что это у вас такое происходит. 
Что это вы строите многоквартирный 
дом, а делаете вид, что у вас тут ин-
дивидуальное строительство. Понима-
ешь? Но и тут вопросов много. Я хочу 
построить себе индивидуальный дом, 
но я хочу, чтоб у меня был вот такой 
вот стояк, тут лифт, четыре этажа, 
и вот тут и тут были обособленные 
пространства (...) Если там провести 
целую операцию, подставных каких-то 
покупателей на это все дело, то, навер-
ное, можно» (Віктор, 1984 р. н.). Проте є 
підстави вважати, що такі «махінатори» 
використовують традиційні корупційні 
канали, щоб «вирішити» питання з усіма 
інстанціями, які можуть висловити пре-
тензії до таких проектів.

Отже, купуючи помешкання в тако-
му будинку, новосели стають власника-
ми не окремої квартири, а співвласника-
ми певної кількості квадратних метрів 
приватного будинку. В таких будинках 
часто існує певна специфіка користу-
вання комунальними зручностями (як 
водо-, газо-, електропостачання, водо-
відведення тощо), адже офіційно пе-
редбачається надання цих благ одно-
му приватному домогосподарству, а не 
мешканцям окремих квартир.

Хтось, купуючи житло у таких бу-
динках, усвідомлює можливі ризики, 
як, наприклад, респондентка Каріна: 
«Дом, в котором я приобрела недвижи-
мость, изначально застраивался как дом 
частный… Застройщик просто приоб-
рел участок, строил там дом под видом 
того, что это частный дом. Поэтому, 
когда мы оформляли предварительный 
договор об инвестировании проек-
та, нам не выделялась квартира, нам 
выделялось количество квадратных 
мет ров. И было под большим вопросом, 
сможет ли застройщик перевести этот 
дом в фонд многоэтажного строитель-
ства. Ему это удалось. Там определённая 
процедура. Большинству застройщиков 
это тоже удалось, но не всем…» (Каріна, 
1979 р. н.).

Для когось така ситуація виявляєть-
ся цілковитою несподіванкою. Мешкан-
ка такої новобудови Ярослава розпові-
дає: «Згодом виявилося, що таки треба 
було ретельніше все перевіряти, тому 
що забудовник виявився, ну, нечесною 
людиною. Він купив землю у міськради 
під будівництво власного будинку. А на-
справді все розрослося в 4-поверховий бу-
динок, 2 під’їзди, 108 квартир. І ми довго 
чекали всіх цих документів, остаточно-
го договору продажу квартир, розподілу 
цих квартир, який було зроблено, прове-
дено через Донецький суд, ну, карочє, да. 
Але вже було пізно мєтатса, як то ка-
жуть, ну і мали взяти те, шо є. По всім 
документам будинок зданий в експлуа-
тацію, тобто, значить, є і водопоста-
чання, і водовідведення, і газопостачан-
ня, і електрика, карочє, все є. По факту 
виявилося, що немає нічого» (Ярослава, 
1986 р. н.).

Однак навіть у випадках, коли по-
купцям відомі умови і вони йдуть на 
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таку угоду свідомо, завжди залишаєть-
ся ризик неможливості врахування всіх 
юридичних та фінансових наслідків. 
Респондент Леонід розповідає, що про-
цес розподілу спільної нерухомості че-
рез суд пройшов успішно, всі мешканці 
володіють вже окремими квартирами, а 
не частиною будинку. Проте відкритим 
залишається питання щодо прав влас-
ності на підвал: «...тому що [підвал] 
оформлено на дружину забудовника. А 
ми заселялися, ніхто навіть не спитав, 
на кому це» (Леонід, 1947  р. н.). Ново-
селу Олегу довелося змиритися з не-
запланованими витратами, коли меш-
канці будинку зіткнулися з потребою 
розподілу електроенергії по квартирах: 
«Він  [забудовник] не зробив документи 
на електроенергію, і тому нам довелось 
скидуватись по досить багато грошей, 
щоб зробити проект поквартирного 
розподілу електроенергії, доплатити 
за ті кіловати, які він неправильно на-
рахував і не замовив на будинок. Ну і 
влетіли трошки в гроші… в це довелось 
просто вкладати свої гроші, тому що з 
нього це вибити ніяким чином не вихо-
дило» (Олег, 1987 р. н.).

Самі респонденти нерідко просте-
жують зв’язок між ціновою політикою 
забудовника та виникненням подібних 
неприємних ситуацій. Тобто вказують, 
що саме бажання зекономити приводить 
потенційних покупців до сумнівних за-
будовників. Мешканка проблемного бу-
динку Ярослава точно артикулює зв’язок 
цих факторів: «А дім у нас дуже молодий, 
я б сказала, тому що низькі ціни, власне, 
це підкупило і спокусило багатьох лю-
дей» (Ярослава, 1986 р. н.). 

У невмінні бачити та враховувати 
потенційні ризики при укладанні угод 
купівлі-продажу нерухомості можна 

простежити також стійкий вплив ра-
дянського способу мислення. Радян-
ська житлово-комунальна система була 
стандартизованою та уніфікованою. Па-
м’ятаючи це, потенційні покупці часто 
не враховують варіативності умов, які 
здатен запропонувати сучасний ринок 
нерухомості, не надають належного зна-
чення юридичній документації під час 
підписання угод, а також перевірці на-
дійності підприємця-забудовника, вод-
ночас очікуючи на отримання більш-
менш стандартизованого пакета послуг.

Найважливішими для забезпечення 
життєдіяльності кожного багатоквар-
тирного будинку є стабільне надання 
таких комунальних послуг, як водопо-
стачання, газопостачання, забезпечення 
електроенергією. Саме ці зручності май-
бутні мешканці очікують отримати «па-
кетом», купуючи квартиру. В більшості 
випадків новоселам таки щастить і вони 
вселяються у новобудову з уже підклю-
ченими комунікаціями та узгодженими 
юридичними питаннями. В такому разі 
стосунки мешканців будинку з компа-
ніями  – надавачами послуг  – Ірпінь-
водоканал, Київобленерго, Київобл-
газ  – лежать в офіційній, більш-менш 
стандартизованій площині і полягають 
насамперед у тому, що власник кварти-
ри самостійно укладає угоду про надан-
ня послуг з названими установами, а в 
подальшому сплачує за користування 
цими вигодами відповідно до встанов-
леного тарифу. Будь-які питання, що 
стосуються можливої заборгованості, 
якості надання послуг тощо, вирішу-
ються між укладачами угоди в індивіду-
альному порядку.

У проблемних новобудовах комуні-
кація між мешканцями будинку та ком-
паніями-надавачами послуг складається 
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по-іншому. Нерідко, бажаючи задоволь-
нити свої потреби у перелічених вище 
вигодах, мешканці новобудов вдаються 
до неформальних практик. Так, мешка-
нець Ірпеня Олег розповідає, що, опи-
нившись у ситуації, коли забудовник 
неправильно оформив документи, а час-
тину офіційних паперів взагалі загубив, 
питання з електро- та газопостачанням 
вдалося врегулювати лише завдяки до-
датковим витратам, які лягли на плечі 
новоселів, наполегливості мешканців та 
їх тиску на Київоблгаз: «Він загубив при 
цьому навіть ті документи, які в нього 
були, половину загубив із серії там пас-
порти на лічильники, це ж банально. 
Тобто довелось просто купувати точно 
такі ж лічильники, тому шо на ті лічиль-
ники паспорти загублені, а лічильник без 
паспорта ніхто не прийме. Точно так 
же він газ не підключив, тобто він його 
підключив, але недооформив і теж щось 
там загубив. Але з газом було простіше, 
ніж з електрикою, ми просто зібрались 
всім будинком, прийшли в газову конто-
ру, після того як туди прийшла толпа, 
вони, в принципі, швиденько зробили нам 
все» (Олег, 1987 р. н.).

Мешканка проблемного будинку 
Ярослава теж згадує, що у перші роки 
після заселення стосунки мешканців 
з Київобленерго відбувались у нефор-
мальній площині, проблему з електро-
постачанням довелося вирішувати «по-
людськи»: «Наш будинок ніде не був на 
балансі навіть… Тому ми роки 2-3 висіли 
отак от просто в повітрі. Ми співпра-
цювали з Київенерго, ми домовилися, так 
тоже дуже по-людськи все вийшло, що 
ми будемо платити за весь будинок. Нам 
обіцяли розділити ці всі рахунки, але 
щось якось це все заглохло і пока так» 
(Ярослава, 1986 р. н.).

Так само й Ірпіньводоканалу дове-
лося увійти у становище ошуканих за-
будовником людей: «…виявилось, що 
водопостачання теж у нас не міське, а 
забудовник, він просто поглибив скважи-
ну робочу і пустив так… З водоканалом 
виявилось, що у нас теж не все гаразд, 
тому що в каналізацію цей наш забу-
довник врізався в міську нелегально. І це 
виявилося тільки 4 роки потому. Сла-
ва Богу, це теж, це все наш управдом і 
наш комітет активний, люди, які там 
якось домовлялися, щось, якусь там ре-
структуризацію робили, тому що за ці 4 
роки, що ми користувалися каналізацією, 
ніхто ж не платив. Бо хто ж там знав. 
Тепер все легально, або так, скажімо, на-
півлегально, тому що, як вам сказати, 
договори то у нас є, якісь там конт-
ракти підписані, книжечки з водокана-
лу, але тільки на водовідведення. І якщо 
щось трапиться з каналізацією, то всі 
ці проблеми ми будемо вирішувати самі, 
а не водоканал» (Ярослава, 1986  р. н.). 
Ці приклади демонструють, що у випад-
ках, коли забудовники не подбали про 
належне узгодження всіх юридичних 
питань, пов’язаних із забезпеченням бу-
динку комунальними вигодами, ці важ-
ливі житлові проблеми вирішуються 
новоселами самостійно шляхом застосу-
вання неформальних або напівформаль-
них комунікацій. Компанії-надавачі по-
слуг (Ірпіньводоканал, Київобленерго, 
Київоблгаз) під тиском ошуканих влас-
ників нерухомості, як правило, йдуть 
назустріч мешканцям, шукаючи разом з 
ними легальних способів виходу із ситу-
ації, що склалася.

Фінансові стосунки мешканців таких 
будників з компаніями – надавачами по-
слуг, тобто оплата за надані блага, також 
відбуваються в особливий спосіб. Часто 
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мешканці проблемних забудов вдають-
ся до послуг активістів-мешканців того 
ж будинку. За їхнім посередництвом 
відбувається насамперед оплата за спо-
житу електроенергію. Саме ці особи не-
формально збирають гроші за послугу у 
мешканців і сплачують єдину суму в Ки-
ївобленерго. Наведемо цитати, що ілю-
струють такі випадки: «Світло сплачує 
Олена Леонідівна. Вона знімає счетчик 
загальний у трансформаторі і платить 
за нас всіх. Пише скільки кому там на-
крутило, ми отдаєм і вона платить 
ходить… У неї книжка є. Вона записує, 
я розписався, що я сплатив, всьо… від 
руки» (Леонід 1947 р. н.). Подібну ситу-
ацію описує мешканка іншого будинку: 
«Ми обов’язково платимо за електро-
енергію, за спожиту, це все фіксується 
управдомом нашим, у нього списки і пря-
мо все чітко-чітко написано, не просто 
так сума, а спожита електроенергія по 
тарифу… люди нормально відносяться 
до того, щоб платити просто грошима. 
Ніхто не вимагає там ні квитанцій, ні 
чеків від нього… В нього є ікселівські ці 
файли, він потім їх роздруковує і виві-
шує в одному під’їзді і в іншому» (Яросла-
ва, 1986 р. н.). Зауважимо, попри те, що 
мешканці розповідають про відсутність 
офіційних підтверджень щодо сплати 
коштів, вони зазвичай виявляють висо-
кий рівень довіри до таких посередників. 

Треба зазначити, що люди, які по-
годжуються на роль активіста, дуже 
часто виконують свої обов’язки на гро-
мадських засадах або отримують симво-
лічну плату за ці послуги. В деяких ви-
падках така ситуація зберігається навіть 
якщо управління домом формалізовано 
і створено ОСББ: «У нас є ОСББ, в нас є 
голова ОСББ, який шарить, який актив-
ний. Він ще й юрист, і тому на ньому 

якось все тримається. Без нього я не дуже 
уявляю, як би наше ОСББ функціонувало, 
тому шо реально жилими є 10 квартир… 
Він тільки цим будинком керує і він за це 
ніякої зарплати не має, тому шо зібра-
ти щось хоч якось похоже на зарплату з 
12 квартир нереально» (Олег, 1987 р. н.). 
Іноді для вирішення питання винагоро-
ди управляючому будинком за його по-
слуги застосовуються навіть принципи 
натурального обміну. Послуга або допо-
мога в спільному господарстві заміняє 
грошовий внесок на зарплату для управ-
дому: «Якщо мешканці беруть участь у 
житті будинку, там шось допомагають 
чи шось треба перевезти, чи шось треба 
поремонтувати, і це робиться силами 
мешканців самих, то тоді можна це не 
платити, він сам це відраховує. Він дуже 
чесна людина, і я думаю, що нам з ним по-
щастило» (Ярослава, 1986 р. н.).

Управління спільним житловим 
господарством будинку

Утім, незважаючи на те, чи проблем-
ною виявилася новобудова, чи, навпаки, 
задовольнила та навіть перевершила всі 
очікування покупця, для нормального 
функціонування споруди та комфорту 
її мешканців надважливим є питання не 
лише постачання комунальних послуг 
(вода, газ, електрика), а й управління 
житловим господарством будинку.

Як правило, найбільш поширеними 
способами управління господарством 
новобудов в Ірпені є управління за по-
середництвом приватного ЖЕКу/обслу-
говуючої компанії, створення ОСББ або 
ж неформальне керівництво активістом 
будинку. Перший із перелічених спосо-
бів управління найчастіше притаманний 
великим житловим комплексам чи будів-
лям з гарною репутацією, тобто таким, 
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які не мають масштабних нагальних 
проблем, що вимагають постійної кому-
нікації людей між собою. Водночас у ви-
падках, коли послуги приватних ЖЕКів 
не задовольняють мешканців або ж ке-
руючі компанії не хочуть співпрацювати 
з проблемними будинками, мешканці 
новобудов найчастіше об’єднуються в 
ОСББ (Об’єднання співвласників багато-
квартирних будинків) та розпочинають 
самостійний менеджмент господарства 
будинку. Третій, згаданий вище, спо-
сіб  – управління будинку неофіційним 
активістом  – зустрічається насамперед 
у невеликих будинках, які побудовані як 
приватні, а їхні мешканці разом змушені 
сплачувати за комунальні послуги.

Саме під час вирішення питань, 
пов’язаних з управлінням домом, актив-
но застосовуються неформальні спосо-
би взаємодії. Насамперед це стосується 
прибирання під’їздів та прибудинкової 
території. Наявний стан речей часто 
не відповідає очікуванням мешканців. 
Іноді, як зазначають респонденти, об-
слуговуюча компанія виявляється не 
такою сумлінною, як хотілося б. Також 
нерідко у невеликих житлових комп-
лексах спільний фінансовий фонд не 
дає можливості утримувати найманих 
працівників, відповідальних за при-
бирання місць загального користуван-
ня та догляд прибудинкової території. 
Саме тому в таких проблемних будинках 
обов’язки з утримання місць загального 
користування у належному стані часто 
лягають на плечі самих мешканців. Зро-
зуміло, що коли догляд відбувається са-
мотужки, він, як правило, не регулюєть-
ся жодними формальними правилами і 
переважно залежить від індивідуальної 
ініціативи окремих мешканців. Так, рес-
понденти описують практики спільного 

прибирання коридорів та сходів у ново-
збудованому домі: «Ми вирішили, що ко-
жен на своєму поверсі буде по черзі приби-
рати. Але оскільки ще тоді будинок був 
нерівномірно заселеним, було таке, що на 
одному поверсі живе 15 людей, а на іншо-
му 3. А якщо на вулиці дощ, то все одно 
бруд. Спочатку ця схема працювала, по-
тім перестала, тому що, ну, це ж без-
коштовно, а не завжди є час, не завжди 
є сили. Потім прибирали в під’їзді ті, у 
кого у першого здавали нерви. Ну якщо 
вже зовсім брудно, то якось ми мили» 
(Ярослава, 1986 р. н.). Таким чином, для 
мешканців проблемних новобудов не-
формальні домовленості стають чи не 
єдиним способом підтримувати будинок 
у належному стані.

По-іншому складається ситуація у 
будинках, господарством яких керує на-
дійна управлінська компанія (приватний 
ЖЕК) чи потужне ОСББ. Ці питання, 
як правило, вирішує сама компанія (чи 
ОСББ), наймаючи на роботу відповідний 
персонал, а потім стягуючи гроші з меш-
канців за надані послуги. Така форма ви-
рішення господарських питань більшість 
мешканців влаштовує: «Я была в ЖЕКе 
реально за 3,5 года 2 раза  – пере подпи-
сы вали договора, все, никаких проблем… 
Чего к ним обращаться, если в принципе 
нет проблем?» (Анастасія, 30 років).

Проте навіть у будинках з гарним 
менеджментом неформальні практи-
ки у вирішенні питань, що стосуються 
спільного комфорту мешканців, все ж 
зберігаються, але мають, як правило, 
епізодичний, ситуативний характер. Як, 
наприклад, збори мешканців на весня-
ний суботник: «Перший рік навіть то-
локи були, тому що парку не було, був… 
просто ліс, за зиму його загрязнять, 
то збиралися і його прибирали. А зараз 
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навіть з будинком не збираємся» (Мари-
на, 1981 р. н.).

Поширеними в Ірпені є інші нефор-
мальні практики, які набувають най-
різноманітніших форм та проявів. Це 
і координація спільного використання 
парковки, і сусідський контроль за на-
лежним сортуванням сміття (в будин-
ках, де це практикується), і колективний 
контроль сусідів за сплатою комуналь-
них боргів, і активна участь в озелененні 
та догляді за прибудинковою територі-
єю. Застосування мешканцями цих не-
формальних практик зустрічається у бу-
динках з різними формами управління 
комунальним господарством. Зокрема, 
часто ініціативу в озелененні території, 
що розташована довкола будинку, бе-
руть самі мешканці, і це стосується як 
будинків з діючими ОСББ, так і таких, 
що керуються приватними управлін-
ськими компаніями або неформальни-
ми активістами. Іноді кілька ініціатив-
них мешканців самотужки беруться 
доглядати за газонами та іншими зеле-
ними насадженнями: «От, наприклад, в 
першому будинку, він оформляв (голова 
ОСББ), він займається дизайном, якраз 
ландшафтним. І видно, що він біля сво-
го будинку доклав чи знань, чи вмінь. І це 
видно» (Оксана, 1983  р. н.). Часто меш-
канці спільними зусиллями прибирають 
територію навколо будинку: «Ми самі 
доглядаємо. От суботніки організовива-
єм, тіпа такого, знаєш… Траву косимо 
самі. … Я з задоволенням це роблю. Поли-
ваєм з шлангу травичку, квіти висаджу-
єм» (Леонід, 1947 р. н.). 

Такими спільними діями та індиві-
дуальною ініціативою мешканці набли-
жають свій дім до того стану, в якому 
вони бажають його бачити. Також така 
неформальна активність мешканців 

щодо благоустрою свого дому показує, 
що вони ставляться до власних квартир 
не лише як до «товару», який вони при-
дбали і користуються. Великою мірою 
вони готові вкладати власний ресурс 
(час та гроші), оскільки починають іден-
тифікувати себе із певною локальністю 
(будинком чи кварталом) та соціальною 
спільнотою (сусідами).

Проте варто згадати і про зворотний 
бік процесу «громадського» освоєння 
прибудинкової території. Вкладаючи 
власні ресурси в догляд та розбудову 
простору навколо будинку, мешканці 
починають вважати, що лише їхні сім’ї 
мають виключне моральне право корис-
туватися цими територіями. Відповідно 
мешканці новобудов досить часто ініцію-
ють огородження прибудинкових тери-
торій: «У нас закрытая территория, ого-
роженная и кодовый замок. Потому что, 
когда не было раньше огорожено, со всех 
там окрестных домов шли сюда дети. Я 
понимаю их, дети это цветы, но хочет-
ся тоже отдыха» (Людмила, пенсійного 
віку). Власне, не існує конкретних фор-
мальних приписів, як саме має вигляда-
ти прибудинкова територія і чи можна її 
огороджувати. Формально всі мешканці 
будинку можуть на власний розсуд при-
йняти рішення про огородження. Але так 
чи інакше спорудження огорож призво-
дить до утворення внутрішніх ієрархій 
та нерівності в міському просторі і може 
викликати напруження поміж іншими 
мешканцями кварталу чи міста.

Варто також зазначити, що як би 
не складалися справи із юридичним 
оформленням житла та якістю кому-
нальних послуг після заселення, коли 
наші респонденти описують свій новий 
будинок у передмісті, вони наголошують 
на його сучасності і зручності і часто 
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протиставляють його старим «вбитим» 
київським хрущовкам. «Східці, красивий 
під’їзд, перила красиві, ну нє то, що за-
ходиш в хрущовку (... ) У нас тоже захо-
диш – вазони, красіво, у нас пальма сто-
їть, я її виростив, вже років тридцять 
цій пальмі, перевіз. З фінікового дерева 
така красіва стоїть. І там вазони кру-
гом, ну чисто, акуратно всьо» (Леонід, 
1947  р. н.). Наші співрозмовники хо-
чуть бачити своє нове житло, у яке вони 
вклали кошти, справді європейським та 
зручним у користуванні, на відміну від 
старого радянського житлового фон-
ду. Відповідно вони, іноді мимоволі, не 
надають великої ваги формальним не-
зручностям, що виникають згодом, або 
й прагнуть їх зовсім не помічати. Оці-
нюючи життя в своїх новопридбаних 
квартирах, в більшості випадків респон-
денти лишаються задоволеними: «Ник-
то не вытряхивает коврики из окон, 
никто не выбрасывает мусор из окон, 
никто не выбрасывает мусор даже про-
сто на улице, редко бывает какой-то 
пакетик улетел. Корректно паркуются 
в самом комплексе, не нарушают спо-
койствия своих соседей, то есть чисто 
на площадках и тихо в квартирах. То 
есть нет дискотек, нет пьянок, нет гу-
лянок» (Анастасія, 30 років). Як бачимо, 
наша співрозмовниця змальовує досить 
позитивну ситуацію спільного викорис-
тання багатоквартирного будинку, яка її 
цілком задовольняє, адже, інвестуючи 
кошти в нову квартиру, вона прагнула 
також отримати разом із зручною квар-
тирою ще й публічний комфорт.

Моральна економіка 
міського середовища

Як зазначалося вище, купуючи квар-
тиру у новобудові, новосели очікують 

отримати не лише комфортні умови 
проживання всередині власної оселі, а 
й відчувають моральне право на ресур-
си місцевості, в якій купують житло. У 
даному випадку насамперед йдеться про 
бажання людей зберегти лісистість Ірпе-
ня, яка була важливим аргументом під 
час вибору місця проживання.

Наративний аналіз інтерв’ю демон-
струє, що абсолютно всі респонденти 
називали лісистість території безпереч-
ною перевагою Ірпеня. Так, респондент-
ка Марина зазначає, що зважала на це, 
приймаючи рішення про купівлю не-
рухомості: «Сподобалось тим, чим і ре-
кламується, тим, що місто наче в лісі» 
(Марина, 1981  р. н.). Ірпінчанка Каріна 
розповідала, що обрала Ірпінь місцем 
свого майбутнього проживання саме 
тому, що «на тот момент  [это] был 
очень лесной, очень тихий, спокойный, 
приятный город» (Каріна, 1979 р. н.).

Розповідаючи про своє сучасне жит-
тя в місті, респонденти часто висловлю-
ють нарікання з приводу того, що їхнє 
сподівання на життя у «комфортному 
лісі» не справдилося. Наявність зелених 
зон для них є важливою складовою іди-
лічної картини заміського життя, вируб-
ка ж лісів пов’язується з неможливістю 
досягнення цієї ідилії, втратою комфор-
ту, до якого прагнули. Ірпінчанин Лео-
нід з сумом розповідає про те, як насо-
лоджувався життям серед лісу у перший 
час після переїзду і як все змінилося за 
останні кілька років: «Зараз місто Ірпінь 
воно… пройшло скільки – п’ять років чи 
шість? Шість, да. Воно міняється кож-
ного дня. Іде навальне стихійне будівни-
цтво… просто ріжуть ліс і будують, і 
будують, і будують… Я заселявся, у нас 
кругом ліс був, сосни, дуби були, малина, 
земляніка через дорогу, у мене грядка була 



155Українознавство №3 (68) 2018

Овсіюк О., Соболєва О. Нова київська сабурбія...

там, розкопав. А щас це все забудували. І 
ми в окружєнії… опинилися цих будинків. 
У нас тільки лужайка там, слава Богу, 
осталася» (Леонід 1947 р. н.). Мешканка 
новобудови Оксана розповідає, що лю-
бить своє помешкання через дивовиж-
ний вигляд з вікна, але побоюється, що 
скоро він зникне: «Мені затулили мою 
улюблену Бучу і ставок із жабами, які 
мені гарно квакали. Тобто права части-
на, але ще є ліва. Не знаю, коли її забуду-
ють, бо Ірпінь дуже швидко забудовуєть-
ся» (Оксана, 1983  р. н.). Респондентка 
Каріна також вбачає в активній забудові 
міста загрозу його спокійній «лісовій» 
атмосфері, через яку колись тут осели-
лася: «В общем-то [раньше] было непло-
хо, им  [застройщикам] просто финан-
сово было не потянуть такие большие 
проекты, как большой комплекс  – не-
сколько 16-этажек. Сейчас эти застрой-
ки ведутся. Я с опасением смотрю на 
это. Потому что вырубаются эти дере-
вья, теряется ощущение милоты горо-
да. Уже крупный дом, большие парковки, 
большая скупченность людей. В этих 
домах уже нет ощущения того, что сос-
на может заглянуть в окно» (Каріна, 
1979 р. н.). 

Незважаючи на те, що жодних юри-
дичних гарантій на збереження зелених 
насаджень навколо будинків новосели 
не отримували, вони відчувають своє 
моральне право на відстоювання недо-
торканості цієї території. Адже, вклада-
ючи гроші в нерухомість, вони купували 
не лише квадратні метри, а й відповід-
ний образ місця проживання, хоча це й 
не фіксувалося документально. 

Саме тому досить часто мешкан-
ці Ірпеня займають активну позицію 
щодо відстоювання зелених насаджень, 
активно чи пасивно виступають проти 

продовження масового житлового бу-
дівництва в Ірпені, яке є причиною ви-
рубки лісів. При цьому мешканці, ба-
жаючи перешкодити знищенню дерев, 
нерідко діють неформально: влаштову-
ють протестні акції з використанням 
відповідної символіки, руйнують огоро-
жі, встановлені забудовником, привер-
тають увагу засобів масової інформації 
та навіть освячують незабудовані зелені 
острівці. Респондентка Оксана розпові-
дає, що коли нова забудова почала загро-
жувати зеленим насадженням навколо її 
будинку, вона також долучилася до від-
стоювання дерев: «І наші мамочки і не 
мамочки охороняли ці дуби. Встановили 
зелений паркан. Наші знесли огорожу. В 
цьому я брала участь… Площа цієї зеле-
ної території дуже маленька. Але поки 
що ці дерева відстояли. Були репортажі, 
запрошували телеканали…» (Оксана, 
1983 р. н.). Про те, як відстоювали дере-
ва поряд з її будинком, згадує і респон-
дентка Галина: «Знаю, там огородили за-
бором, хотели деревья уже спилить. Но 
отстояли, вот так...».

Варто наголосити, що прямого запи-
тання щодо ставлення ірпінців до лісів 
не було, проте сюжети, пов’язані з зеле-
ними насадженнями в Ірпені та їх долею, 
присутні в усіх інтерв’ю з мешканця-
ми міста. Зникнення лісів респонденти 
пов’язують з агресивною житловою за-
будовою. Але поряд з цим відзначають, 
що активність будівельних компаній 
сприяє розвитку міста. Відповідаючи на 
запитання щодо власної оцінки ситуації 
в Ірпені, пов’язаної з масовим будівни-
цтвом, респонденти не дають впевненої 
відповіді, погано це чи добре, на їхню 
думку, зазначають лише, що воліли б, 
аби будівництво відбувалось у легаль-
ний спосіб: «Я просто хочу, щоб воно 
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все впорядковане було, щоб не ліпили бу-
динок біля будинку. Ділянка для будівни-
цтва… вони ж хитрують… От котеджі 
на дві сім’ї… Так вони замість котеджу 
строять п’ятиповерховий будинок… 
Стихійно це все. Я не бачу ніякої влади, 
ні контроля ніякого нема. Ну як можна 
по санітарних нормах ось так будувати 
будинок, щоб балкон звисав над доро-
гою?» (Леонід 1947 р. н.).

На запитання щодо змін, які відбу-
лись у місті за останні роки, більшість 
респондентів відповідає, згадуючи ми-
нулий стан Ірпеня та порівнюючи його 
з нинішньою ситуацією: «Три роки на-
зад… Ірпінь таке село-селом, все зарос-
ше якесь. В нас враження склалось про 
Ірпінь – недоглянуте місто. Потім бук-
вально коли… все-таки місто змінилося, 
шо б не казали» (Марина, 1981 р. н.). 

Цікаво, що наративи, пов’язані з лі-
сом та зеленими насадженнями, в цьому 
контексті іноді набувають негативного 
забарвлення, що яскраво контрастує з 
попередніми розповідями: «Здесь про-
сто была чаща, просто кусок леса, при-
чем захламленного: бабушки вывозили 
из частного сектора мусор, наркоманы 
кололись, пикники  – это был страх, 
люди приезжают на пикники, после себя 
оставляют такое количество мусора… 
Это нереально было, просто нереальное 
количество мусора, никто не убирает. 
И так весь Ирпень. Только где-то какой-
то оазис зеленый это тупо свалка, му-
сорник и больше ничего… За года два это 
просто уже совершенно другой город. Вы 
сами видите парк, таких парков по Ир-
пеню много…» (Анастасія, 30 років).

Соціальна угода
Зміни в місті почалися після рево-

люційних подій 2013–2014  рр., коли в 

результаті позачергових виборів посаду 
мера Ірпеня здобув лідер партії «Нові 
обличчя» Володимир Карплюк. Під час 
його управління активізувалося житлове 
будівництво в місті. Ірпінь почав приваб-
лювати великі девелоперські компанії, 
що ініціювали будівництво цілих нових 
житлових масивів. Поряд з таунхаусами 
та малоповерховими багатоквартирни-
ми будинками, спорудження яких до-
мінувало в Ірпені наприкінці 2000  – на 
початку 2010  рр., у просторі міста по-
ступово почали з’являтися навіть великі 
16-поверхові житлові комплекси. 

Прямим наслідком будівельного 
буму став наплив значної кількості нових 
мешканців, серед яких вагому частину 
складають молоді сім’ї з дітьми. Ця ситу-
ація стала викликом для застарілої інф-
раструктури міста, не розрахованої на 
таке навантаження. Отже, пріоритетним 
завданням нової міської адміністрації 
стало масштабне реформування міської 
інфраструктури та системи управління 
комунальним господарством Ірпеня. За 
короткий термін міській владі вдалося 
досягти суттєвих змін, що відзначали у 
своїх розповідях всі наші респонденти. 
Кампанія реформування міста включала 
цілий комплекс заходів: від реконструк-
ції старих доріг і тротуарів до розбиття 
нових сучасних парків, реконструкції 
шкільних спортивних майданчиків, ста-
діонів, побудови надсучасної дитячої 
поліклініки, дитячих садків, створення 
прозорого офісу для комунікації меш-
канців з постачальниками комунальних 
послуг – Ірпіньводоканал, Київобленер-
го, Київоблгаз тощо. Вливання у місь-
кий бюджет, що уможливили ці швидкі 
зміни в місті, великою мірою забезпечи-
ли будівельні компанії, які працюють в 
Ірпені. Це значним чином пом’якшило 
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ставлення мешканців до агресивної за-
будови міста. Наші респонденти, як 
правило, висловлювали невдоволення 
активною забудовою Ірпеня, проте чіт-
ко простежували зв’язок будівельного 
буму з позитивними змінами в місті: «…
гроші на це все ідуть від забудовників, в 
нас же не працюють заводи зараз (…). А 
забудовники повинні дати 10% в бюджет 
міста. Це і скульптури, і фонтани з му-
зикою. Але це все робиться від забудовни-
ків. Тут і хороше, але хочеться, щоб все-
таки ліс зберігався» (Олена, 1956 р. н.).

Водночас у засобах масової інформа-
ції неодноразово лунали звинувачення 
чинної влади міста в участі у корупцій-
них схемах забудовників. Подібні підо-
зри висловлювали і деякі наші респон-
денти. Під час дослідження нам вдалося 
записати експертне інтерв’ю з представ-
ником Ірпінської міської ради Арсеном. 
Посадовець так прокоментував цю ситу-
ацію: «Ми не можемо все проконтролю-
вати, і люди мають право розпоряджа-
тися своєю власністю, своєю землею. Він 
може побудувати двоповерховий таун-
хаус і продати його на дві-три частини. 
Але якщо ми говоримо про велике… Нам, 
слава Богу, держава дала повноваження 
архітектурно-будівельного контролю. 
Раніше все йшло на область. Раніше кей-
си з грошима забудовників ходили на об-
ласть. Купували там все: всі умови, які 
треба для будівництва, все купували. 
Сьогодні ми маємо цей інструмент в 
міській раді, ми вже відповідаємо, що за 
останній рік, якщо ми видаєм дозвіл, то 
ми вже відповідаєм. Але у нас є всі служби, 
які контролюють. Плюс ринок, сам ри-
нок… є правила гри. Всі ці забудовники, 
вони сплачують пайову участь, вони до-
лучаються до благодійних проектів дуже 
сильно». Також посадовець розповів, що 

сучасній владі міста довелося вирішува-
ти питання, пов’язані з ситуаціями, коли 
несумлінні забудовники залишали своїх 
інвесторів напризволяще без належного 
підключення до основних комунікацій 
та оформлення документації: «Раніше, 
коли вони росли як гриби. Вони могли по-
будувати, а служби махнули там, а… 
Там каналізації нема, того нема, того 
нема, людям продали і забули і втікли, 
всьо. У нас були будинки, які не були 
введені в експлуатацію, тобто нездані, 
документально, що їх можна підключа-
ти, вводити в експлуатацію. 5-6 років 
люди жили не приписані, жили, платили 
електрику типу як, у них по статусу 
електрика була як на будівництві, а не 
на лічильниках. Хоча лічильники ніби є, 
але тарифу вони не мають… Але посту-
пово-поступово ми одне, перше, третє, 
п’яте питання зрегулювали, повирішу-
вали ці питання, сьогодні таких проб-
лемних моментів немає». 

Але, зрештою, описана вище схема, 
яку практикують забудовники, саме й 
розрахована на те, щоб спочатку буду-
вати будинки без належних узгоджень у 
відповідних інстанціях, а згодом, пост-
фактум, через тривалі перемовини з міс-
цевою владою легалізувати новобудови. 
Таким чином, як будівельні компанії та 
інвестори, так і владні інстанції вияв-
ляються задіяними у напівформальних 
практиках на первинному житловому 
ринку. Ось як наша співрозмовниця, 
мешканка проблемного будинку Ярос-
лава, розповідає про вирішення ситуації 
з новобудовою після візиту управдому 
до міського голови: «Він веде прийом і 
до нього в принципі реально записати-
ся на прийом з будь-якими питання-
ми стосовно господарства будинку або 
там якісь пропозиції, якісь особисті 
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питання, він допомагає. Він одразу, наш 
цей Рома, управдом, сказав, що я провів 
у нього там 5–7 хвилин, і він за 5–7 хви-
лин порішав всі наші питання. Він ска-
зав: «Я дам тобі телефон, це та людина, 
яка може тобі допомогти». При Ромі 
він дзвонить: «До тебе прийде такий-
такий, з такого-такого питання, роз-
берися і доповіси». І в принципі ми були 
задоволені» (Ярослава, 1986 р. н.). Тобто, 
як видно з цих слів, респондентка висо-
ко оцінює здатність і бажання міського 
голови вирішити проблемні питання. З 
цього інтерв’ю також зрозуміло, що чи-
новник задіює власний владний капітал 
та важелі впливу для того, щоб вирішити 
проблему, яку самостійно, спілкуючись 
з відповідними інстанціями, мешканці 
не могли розв’язати. Оскільки в україн-
ському суспільстві неформальні зв’язки 
дуже цінуються, то й такі дії з боку місь-
кої влади не викликають когнітивного 
дисонансу, а, навпаки, отримують пози-
тивну оцінку та вдячність. 

Таким чином, активна діяльність 
міської адміністрації з реконструкції Ір-
пеня та робота з реформування управ-
ління містом забезпечили існування 
певної соціальної угоди між міською 
владою, великим бізнесом та мешкан-
цями Ірпеня. Суть її полягає в тому, що 
бізнес наповнює міський бюджет, що 
уможливлює прогресивні зміни в місті, 
які, відповідно, впливають на зменшен-
ня суспільного напруження, пов’яза но-
го з агресивною забудовою в Ірпені. Це 
у своїх розповідях яскраво артикулю-
ють респонденти: «На данный момент 
я считаю, что он (мэр. – О. О.) обеспе-
чивает самый удачный баланс, который 
возможен между желаниями застройщи-
ков все застроить и получить макси-
мальную прибыль и желанием горожан 

хоть что-то с этого получить» (Каріна, 
1979 р. н.).

Очевидно, що адміністрації міста 
вдається втримати цей баланс, оскіль-
ки міський голова Володимир Карплюк 
тричі вигравав виборчі перегони, при-
чому результати виборів демонстрували 
високий рівень підтримки населення. 

Висновки
У цій статті на прикладі досліджен-

ня кейса функціонування житлового 
ринку та комунальної системи перед-
містя була здійснена спроба антропо-
логічного аналізу наявних механізмів 
взаємодії між різними її суб’єктами: 
спільнотами мешканців, комунальними 
підприємствами, владою та будівельним 
бізнесом. Для вивчення таких взаємодій 
методологічно плідною є концепція не-
формальності, адже в сучасному укра-
їнському суспільстві навіть у сферах, які 
де-юре є досить докладно врегульова-
ними, на практиці панують напівфор-
мальні зв’язки та усталені «звичаєм» 
способи досягнення консенсусу. Кейс 
Ірпеня продемонстрував, що частина 
бізнесу з будівництва багатоквартирно-
го житла лежить поза правовим полем. 
Головні гравці ринку  – будівельні ком-
панії  – на всіх етапах своєї діяльності 
застосовують неформальні механізми 
вирішення питань, не передбачених 
законами України. Забудовники ви-
користовують, з одного боку, правову 
необізнаність людей, а з другого  – їхнє 
бажання отримати нове житло за мен-
шу ціну. Всі схеми організації процесу 
діяльності підприємців спрямовані на 
зменшення фінансових витрат та бюро-
кратичних клопотів забудовників, про-
те несуть великі ризики для інвестора. 
Найчастіше ці ризики пов’язані з якістю 
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надання основних комунальних послуг, 
таких як водо-, електро-, газопостачан-
ня, а також з проблемами, що стосують-
ся управління господарством будинку. 

В таких умовах нові мешканці перед-
містя, часто мимоволі, змушені обирати 
активну позицію в обстоюванні власних 
прав та інтересів, особливо в тих випад-
ках, коли очікування не збігаються з дій-
сністю. Існуюче уявлення про комфорт-
не життя у новобудовах сучасного міста 
формує у мешканців мотивацію боро-
тися за власні права. Саме для розумін-
ня мотивів та дій мешканців новобудов 
ми застосували концепцію моральної 
економіки  – сукупності принципів, які 
актуалізуються в моменти, коли люди 
відчувають своє право на певні матері-
альні блага, навіть у тих випадках, коли 
формальних підстав для цього не мають.

Принципи моральної економіки 
також є важливими в питаннях обсто-
ювання нематеріальних прав на колек-
тивні блага у місті, таких як природне 
середовище, екологія, безпека тощо. Ба-
гато новоселів Ірпеня гостро реагують 
на зміни простору навколо власного по-
мешкання, адже, інвестуючи у житло в 
сосновому лісі, вони не очікували, що 
через кілька років опиняться в оточенні 
інших новобудов. У таких випадках но-
восели відчувають своє моральне право 
на очікувані ними, але не отримані бла-
га. Часто не маючи врегульованих юри-
дичних важелів для зміни ситуації, що 
склалася, люди починають залучатися 
до міського активізму, бажаючи задо-
вольнити свої потреби.

Певною мірою ситуація у місті була 
врівноважена активною діяльністю 
міської адміністрації з масштабної ре-
конструкції соціальної інфраструктури 
міста. Вона частково стала можливою 

завдяки наповненню міського бюдже-
ту будівельним бізнесом, а це сприяло 
зменшенню соціальної напруги та більш 
лояльному ставленню ірпінців до забу-
довників. Часто окремі державні інсти-
туції обирають позицію посередників 
між сторонами конфліктів, таким чином 
вони допомагають досягти суспільної 
угоди для врівноваження ситуації, що 
склалася.
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Анотація. У статті на прикладі семантичного гнізда «вода», «ріка» розглянуто пер-
спективи гідронімних досліджень Східної Європи у контексті залучення мовної, культурної, 
епічної, міфологічної, історичної традицій індоіранських (арійських) народів. Теза про східно-
європейську батьківщину індоіранських народів, що здобуває все більшої підтримки у сучас-
ній історичній науці, закономірно вимагає комплексної верифікації конкретним ономастич-
ним матеріалом. У цьому розумінні висновки гідронімних досліджень з огляду на джерельну 
специфіку цієї ономастичної категорії слід вважати одним із вирішальних аргументів у 
контексті переконливого розв’язання «індоєвропейської проблеми», відтворення ранньої іс-
торії індоіранських народів, реконструкції етнокультурних процесів у Східній Європі у дав-
ню добу. Розглянутий у статті матеріал незаперечно засвідчує факт відбиття у гідронімії 
Східної Європи низки індоіранських й ‒ вужче ‒ індоарійських термінів на позначення води, 
ріки ‒ ap (apsu), danu, sindhu, jala, pani, uda (udra), nadi, vār, ambu, dub, nar та ін., що, вихо-
дячи з семантичної типології гідронімних найменувань, дає підстави вважати цю частину 
гідронімікону одним із найбільш архаїчних шарів східноєвропейської гідронімії, що сходить у 
своїх витоках до періоду індоєвропейської мовно-культурної спільності. Ця обставина, сво-
єю чергою, обумовлює методологічну потребу перегляду традиційної концепції паніранізму 
у підходах до тлумачення східноєвропейської (зокрема скіфсько-сарматської) ономастики у 
бік ширших індоіранських (арійських) інтерпретацій, розширює перспективу тлумачення 
східно європейської гідронімії за рахунок індоарійської мовно-культурної традиції, спростовує 
низку необґрунтованих етимологій вітчизняної ономастики, пропонує нові, переконливіші 
тлумачення численних східноєвропейських гідронімів. Автор вважає, що подальші ономас-
тичні дослідження у царині східноєвропейської гідронімії (зокрема, розгляд її крізь призму ін-
ших семантичних гнізд) додатково обґрунтують таку наукову позицію.

Ключові слова: етнокультурний процес; індоєвропейська проблема; ономастика; гідро-
німія; індоіранці (арії); Східна Європа; методологія; принцип семантичних гнізд; семантичне 
гніздо «вода», «ріка»; санскрит; індоіранська традиція.
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Вагоме значення ономастичних дже-
рел для реконструкції найдавнішого пе-
ріоду східноєвропейської історії незапе-
речне.1 Окрім серйозного самостійного 
інтересу, етимологічні студії спроможні 
відкрити ширшу перспективу інтерпре-
тації етнокультурних процесів регіону 
у розглядувану добу в цілому, бо ж, як 
відомо, власна назва характеризує не 
лише об’єкт, але й суб’єкт називання [29, 
с.  5]. Актуальність звернення до цього 
величезного пласта інформації особли-
во зростає за сучасних умов, коли про 
відчутне розширення джерельної бази 
з давньої історії Східної Європи пере-
1 З огляду на редакційні вимоги до максимального 
обсягу наукової статті матеріал подається у ско-
роченому варіанті.

важно не йдеться, а у царині індоєвро-
пейських досліджень, переповнених здо-
гадами, гіпотезами, припущеннями, а 
часто й свідомими перекрученнями, на 
повен зріст постала проблема критерію, 
спроможного підвести під сучасну індо-
європеїстику надійний науковий ґрунт. 
Тож і перспективи ономастичної галузі 
історичної науки, що має у своєму роз-
порядженні значний і до того ж прак-
тично незадіяний джерельний потенці-
ал, цілковито очевидні.

З усієї сукупності ономастичних да-
них гідронімія справедливо вважаєть-
ся найбільш консервативною, стійкою, 
опірною щодо змін ономастичною кате-
горією [29, с. 160]. Гідроніми, за спільним 
визнанням дослідників, формують одну 

Annotation. The article examines the prospects of hydronymic research in Eastern Europe in 
the context of linguistic, cultural, epic, mythological, and historical traditions of the Indo-Iranian 
(Aryan) people, using the example of the semantic family of words “water”, “river”. The thesis about 
the East European homeland of the Indo-Iranian peoples, gaining ever greater support in modern 
historical science, naturally requires comprehensive verification by a specific onomastic material. 
In this sense, the conclusions of hydronymic research, taking into account the source specifics of this 
onomastic category, should be considered among the decisive arguments for a convincing solution to 
the “Indo-European problem”, the reproduction of the early history of Indo-Iranian peoples, and the 
reconstruction of ethnocultural processes in Eastern Europe in the old days. The data considered in 
the article undoubtedly confirm the presence of a number of Indo-Iranian and, more narrowly, Indo-
Aryan terms for the designation of water and river in the hydronymy of Eastern Europe, that is ap 
(apsu), danu, sindhu, jala, pani, uda (udra), nadi, vār, ambu, dub, nar, etc. This fact, based on the 
semantic typology of hydronymic names, gives grounds to consider this part of the hydronymicon one 
of the most archaic layers of the Eastern European hydronymy that dates back to the period of the Indo-
European linguistic and cultural community. This, in turn, causes the methodological need for revising 
the traditional concept of pan-Iranism in the approaches to the interpretation of Eastern European 
(in particular, Scythian-Sarmatian) onomastics toward wider Indo-Iranian (Aryan) interpretations; 
extends the prospects of interpreting Eastern European hydronymics at the expense of the Indo-Aryan 
language and cultural tradition; refutes a series of unreasonable etymologies of domestic onomastics, 
offering instead new, more convincing interpretations of numerous East European water names. The 
author believes that further onomastic studies in the field of East European hydronymy (in particular, 
its consideration through the prism of other semantic families), will additionally substantiate such a 
scientific position.
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з найглибинніших закодованих інфор-
мативних систем, що вміщують різноча-
сові, різномовні, специфічні формально-
семантичні підсистеми [9, с. 3‒4]. Відтак 
східноєвропейська гідронімія несе з гли-
бин тисячоліть у закодованому вигляді 
винятково цінну історичну інформа-
цію про минуле цих земель. Добути цю 
інформацію, використавши її у справі 
історичної реконструкції,  – непросте, 
проте цілковито досяжне завдання, і за 
належного методологічного підходу ці 
джерела вже сьогодні готові заговорити 
до сучасника.

Лінгвістична концепція індоєвро-
пейського Північного Надчорномор’я у 
порівняльно-історичному мовознавстві 
вже тривалий час перебуває під знаком 
своєрідного «паніранізму». Концеп-
туальна праця дослідника античності 
М. Ростовцева «Эллинство и иранство на 
юге России» [26], що рівно століття тому 
побачила світ, як і вже «класична» нині 
теза авторитетного іраніста В. Абаєва 
про те, ніби «все, що не пояснюється з 
іранської, не піддається тлумаченню вза-
галі»  [2, с.  37], обумовили ту специфіч-
ну історіографічну обставину, що й нині 
погляд на етнокультурну ситуацію у Пів-
нічному Надчорномор’ї переважно не 
виходить за межі погляду про безпереч-
не іранство давнього населення регіону 
(насамперед скіфів і сарматів). Здавало-
ся б, за сучасного стану знань наявність 
у розглядуваному ареалі якогось іншого 
індоєвропейського етносу справді ма-
лоймовірна. Проте це не так. Основний 
лінгвістичний висновок у цьому розу-
мінні той, що значна частина матеріалу, 
який потрапляє в рубрику «нескіфське у 
скіфському» (власне, неіранське у скіф-
ському), виявляє виразні індоарійські 
особливості, протиставлені іранським 

як у лексиці, так і у фонетиці [20; 33, с. 31, 
61]. Тож і безперечна, за всіх можливих 
коректив, наявність «іранців» у давньо-
му Північному Надчорномор’ї законо-
мірно викликає думку і про наявність 
десь у відносній часовій і територіальній 
близькості їхніх індоарійських родичів, 
праіндійців.

Навіть більше: видається вкрай див-
ним, що цілком природна та логічна, 
виходячи із засад індоєвропеїстики як 
наукового напряму, думка про паритет-
не перебування на землях Східноєвро-
пейської рівнини індоарійців, по суті, 
до межі ХХ‒ХХІ ст. так і не була вислов-
лена в науці. Втім, припускає О. Труба-
чов, якби це і трапилося, навряд чи на 
неї очікував би сприятливий прийом, 
наскільки про це можна судити з того 
швидше негативного ставлення, з яким 
свого часу були зустрінуті нечисленні 
та несміливі голоси з цього приводу [33, 
с.  157]. Проте наука не стоїть на місці, 
й останні десятиліття позначилися ва-
гомими зрушеннями у питанні актуа-
лізації тези про індоарійський субстрат 
в ономастиці Приазов’я, Північного 
Надчорномор’я та Східної Європи за-
галом [16–20; 33]. Нині вже цілком оче-
видно, що саме звернення до мовного, 
культурного, міфологічного спадку індо-
арійських народів у багатьох випадках 
дає змогу надати аргументованих і пере-
конливих відповідей на численні питан-
ня, які не можуть настільки або більш 
вдало бути пояснені із залученням влас-
не іранської традиції. Тож на порядку 
денному стоїть завдання узагальнення 
й систематизації цього вже значного на 
сьогодні матеріалу, що його ми водночас 
розглядаємо і в контексті додаткового 
обґрунтування й верифікації означено-
го наукового напряму.
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Як конкретний приклад в реалізації 
згаданого підходу пропонуємо читачеві 
звернутися до тлумачення східноєвро-
пейської гідронімії, використавши як 
методологічне підґрунтя принцип се-
мантичних гнізд (полів), аргументова-
ний у класичних етимологічних працях 
і не одноразово використовуваний у но-
вітніх ономастичних дослідженнях  [8, 
с. 79; 15, с. 116–118; 31, с. 21–22 та ін.]. При 
цьому систематизацію східноєвропей-
ського гідронімного матеріалу вважаємо 
за доцільне розпочати з семантичного 
пласта, що охоплює коло значень «вода», 
«ріка» та близьких за змістом понять. 
Закономірно, що саме назви з по дібним 
внутрішнім змістом слід найперше очі-
кувати при етимологізації архаїчної гід-
ронімної лексики [9, с. 47].

Санскрит подає низку термінів на 
позначення води, ріки – ap (ab, āpa, apas, 
apsu), danu, sindhu, jala, pani, uda (udaka, 
udra), nadi, vār, ambu, dub, nar та деякі 
інші  [38, с.  47, 59, 83, 183, 191, 414, 613, 
943, 1217, 1332], що їх ми розглянемо 
нижче у прикладанні до гідронімії Схід-
ної Європи.

1. Ap, apas «вода», «води».
У ритуальних ведійських текстах 

води переважно означуються словом 
ap (авест. *âpa- (*ap-), іран. api «вода»), 
значно більш вжитковішим за його си-
ноніми. Санскр. ap «вода» має і форму 
ab, як у назвах Пенджаб «П’ять Річок», 
«П’ятиріччя»; Доаб «Дворіччя» (від 
перс. dō «два» та  āb «вода», «річка»), 
де āb збігається з іранською формою 
(пор. Мурґаб  – річка в Середній Азії 
(туркм. Murgap), Сурхаб – л. п. Амудар’ї); 
перс. ab(i) (пор.  Abi-Hind «річка Інд») 
тощо. Компонент ab формує у санскри-
ті двочленний термін abhra «повітряний 
простір; небо; хмара» (досл. «яка несе 

воду», «водоноша»)  [38, с.  79], що на 
слов’янському ґрунті прибрало форми 
абгла-абла-обла (пор. рос.  облако, обо-
лока руських билин: «Птицей-соколом 
летать под оболока»; принагідно зверне-
мо увагу і на близькість індоар. nabhasa 
та балто-слов. *nebes «небеса») [22, с. 53; 
31, с.  527]. Санскр. abhra споріднене і з 
д.-грец. ἀφρός «піна», відбите, зокре-
ма, в імені богині родючості Афродіти, 
яке принагідно надається до тлума-
чення як «Хмародайна» або «Вододай-
на» (пор.  боспорський епітет Афроді-
ти  – Апатура (Άπατούρη), нібито від 
д.-грец.  απατάω «обманювати», απατη 
«оманлива», обґрунтований народно-
етимологічною легендою і давньогрець-
ке походження якого небезперечне  [33, 
с.  15]; пор. натомість санскр. прикмет-
ник aptur «той, що перетинає води», 
який часто вживається як епітет богів і 
зазвичай означує божественний напій 
сому, що змішується з водою).

У міфологічній традиції арійських 
народів Апа  – жіноче божество, уособ-
лення води. Геродот (IV, 59) оповідає про 
скіфську богиню Апі (д.-грец. Ἀπί), ім’я 
якої виразно відбиває її зв’язок із во-
дою [11, c. 7 і прим. 25], ототожнюючи її 
з Геєю давньогрецької міфології, а також, 
відповідно до скіфської генеалогічної ле-
генди, називає дружиною Папая-Зевса. 
Як вважає cкіфолог Д.  Раєвський, у да-
ному випадку йдеться про поширений 
в уявленнях і.-є. народів міфологічний 
мотив шлюбного союзу неба як чолові-
чого начала (Папай) із землею (водою) 
як жіночим началом (Апі)  [25, c.  44]. 
Ім’я Опойя (д.-грец. Ὀποίη) мала дружи-
на скіфського царя Ар’япіта (Hist., IV, 
78). Слід вказати й на широку популяр-
ність в образотворчих пам’ятках Пів-
нічного Надчорномор’я образа змієногої 
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богині, у якій найчастіше вбачали саме 
Апі (пор. змія Апепа, Апопа єгипетської 
міфології) [25, c. 50]. 

Апаґа  – інша назва Ґанґи, а також 
священна річка у південній частині епіч-
ної Курукшетри, назву яких складають 
санскр. apa+ga, де apa «вода, ріка», а ga 
«текти, бігти, плинути»  [38, c. 341], тож 
Апаґа означає «Водоплинна, Водобіж-
на», власне, «Ріка» (пор. у зв’язку з цим 
східноєвропейські гідроніми на -га  – 
Ствига, Немига і под.) [9, с. 211]. Сварґа-
паґа «Небесна Апаґа» – назва Молочного 
Шляху, утворена з санскр. svarga+apaga, 
де svarga «небо; небесний рай» (svar 
«небо» + ga «дорога, шлях» [38, с. 1281] 
(пор. компонент -га у слов. доро-га).

Відповідники індоіран. ap, api «вода», 
«річка» у балтійських мовах представле-
ні балт. *up-, лит. ùpė, латис. upe, прус. 
ape з аналогічним значенням [29, с. 202; 
21, с.  61]. Для балтійської гідронімної 
традиції спосіб утворення водних назв 
за допомогою цього елементу взагалі до-
сить продуктивний. Кілька сотень утво-
рень такого типу з другим членом upė/
upis/upys відзначено у східнобалтійській 
області, пор. Alupė, Audupė, Bartupe, 
Dainupis, Daugupys, Druskupis, Elksnupis, 
Gelžupis, Karnupė, Šešupe, Šilupe, Šventupė, 
Vandupė, Vebrupė та ін. Зазначений тип 
представлений також низкою прикла-
дів у прусській гідронімії  – Berukapy, 
Kirsnappe, Rinappe, Sarape, Wangrapia 
тощо [32, с. 238].

Як найбільш очевидний приклад 
такого роду у гідронімії Подніпров’я 
вказувалося, зокрема, на річкову на-
зву Апака (Опака), л. п. Сейму, що у 
лінгвістичній літературі переважно 
трактувалася як безсумнівний іранізм. 
Втім широке побутування апелятивів 
upė/upe/ape на теренах Центральної та 

Західної Європи (йдеться, зокрема, про 
композити з -apa у формі -pe, -fe, -aff 
тощо) [32, с. 9, 162; 9, с. 81], Росії (низку 
топонімів Псковщини на Опак-, Опок- 
подає М.  Карамзін), фракійській (Άξί-
οπα, Burd-apa, Ζάλδ-απα) та іллірійській 
областях (Μεσσ-άπ(о), Col-apis, Sal-apa) 
роблять однозначну іранську мовну 
атрибуцію згаданої основи вкрай про-
блематичною, обумовлюючи принципо-
во відмінний погляд на неї як таку, що 
належить до шару архаїчної європей-
ської гідронімії  [34, с.  483]. Подібний 
висновок О. Трубачов поширює і на гід-
ронім Стрипа, л. п. Дністра, другий ком-
понент якої В. Петров схильний атри-
бутувати як балтійський  [24, с.  87]. У 
згаданому словотвірному контексті слід 
також згадати реконструкцію О. Тру-
бачовим здогадно індоарійської основи 
*súb(h)ri apa «світла вода» (без ірансько-
го відповідника), яку дослідник пов’язує 
з топонімом Сібріапа (Σιβριαπα), локалі-
зованим у ІІ ст. Клавдієм Птолемеєм на 
території сучасної Кубані, а також гідро-
німів Σούρουβα < і.-є. *sur- «кислий» = 
«Кисла Вода» і Μαρούβιος, п. Азовсько-
го моря, етимологічно «Мертва вода», 
«Мертвовод» [33, с. 59, 79‒81].

Серед інших східноєвропейських 
гідронімів, у назвах яких, імовірно, 
слід вбачати компонент ap «вода», на-
звемо такі водні найменування, як Упа, 
Упинька (п. Вупенки; за В. Топоровим й 
О. Трубачовим, у випадку назв Вупен-
ка, Упинька йдеться про слов’янське 
переосмислення в плані зменшуваних 
суфіксальних утворень на -енка-, -инь-
ка- балтійського форманта -in- від пер-
вісного балт. upe «річка» [32, с. 164, 211, 
237]), Апока, Апочка, Опака (пор. Апоков 
Колодязь, ХVII ст. – яр біля л. п. Бабки у 
бас. Сіверського Дінця), Опочка (назва 
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передбачає первісне Опака; варіанти 
Апока, Опока з кореневим о, очевид-
но, постали під впливом фонетичної 
близькості з апелятивом опока «осадова 
гірська порода, кремениста глина» (за 
ймовірної лінгвістичної спорідненості 
обох термінів)), Апажа (тут ж перед-
бачає старіше -g-, що відбиває первісне 
-k- [32, с. 222]; щодо суфікса -жа у гідро-
німах див. також:  [34, с.  480]), Опочна, 
Опічна, Опечень, а також гідроніми типу 
Натопа, Жукопа, Ужепа і под. У друго-
му компоненті назви Неропля, л. п. Друті 
вбачали відбиття балтійського гідроніма 
*Ner-up- / *Ner-ap- (пор. лит. Nar-upe) [32, 
с.  170‒171] (щодо компонента nar/ner 
див. нижче). Припускалося також, що у 
гідронімі Гапа, п. п. Зах. Бугу, балт. ape 
«річка» засвоєне зі слов’янським проте-
тичним г [9, с. 73].

Назву Свапá (вар.  – Свопá), 
п.  п.  Сейму, Я. Розвадовський зводив 
до іран. *sų-āp- «хороша вода» [39, с. 9] 
(пор.  авест.  hvāpi-) з подальшою суб-
ституцією початкового приголосного 
(пор.  точний семантичний відповідник 
у вигляді назви Доброводка, л. п. Свапи); 
тут і Вопка, п. п. Свапи (пор. також Вопь, 
Вопец, Вопля, п. п. Мокрянки (!)). Щодо 
назви Дупа (вар. Duba), п. п. Серета, то 
О.  Трубачов припускав членування на-
зви на *du-apa, де перший компонент – 
числівник du- «два», тобто *du-apa тлу-
мачиться як «місце роздвоєння ріки» 
(пор. д.-інд. dvīpa- «острів» < *dvi-ǝpa- < 
*dvi-apa- «дві води», «дві річки»)  [34, 
с. 557] (пор., втім, гідронімний пласт на 
dub- нижче у цій статті). 

Різновид санскритського апеляти-
ва áp – apsú, відбите, зокрема, в індоар. 
apsarā  [38, с.  59], означується як водна 
й небесна діва, тотожна українській ру-
салці (принагідно закцентуємо увагу на 

семантичній відповідності початкових 
компонентів у термінах ap-sarā і рус-
алка, на якій, втім, тут немає можливос-
ті зупинитися детальніше)  [20, с.  17]. З 
арійс. apsú, вочевидь, споріднене й шу-
мер. Abzu, аккад. Apsu  – у шумерсько-
аккадській міфології світовий океан під-
земних прісних вод, що оточує землю, а 
також головний храм шумерського бога 
Енкі у м. Еріду (Ереду).

До східноєвропейських гідронімів 
із компонентом apsú слід віднести, зо-
крема, назву р. Апшиця (п. п. Тиси), що 
витікає з-під гори Апецький Плаєць біля 
с. Водиця на Рахівщині (тут і пот. Апши-
нець (л. п. Чорної Тиси), гребля Апшинец, 
г. Апшенеска, полон. Апецка, нп. Апшиця 
(суч. Водиця), Вишня Апша (суч. Верхнє 
Водяне), Середня Апша (суч. Середнє Во-
дяне), Нижня Апша (суч.  Діброва))  [28, 
с.  23]. До цього ж семантично-слово-
твірного ряду відносимо й назви Псел 
(Псьол, Псло, л. п. Дніпра) з його при-
токами Пселець і Псельчик, а також гід-
роніми Псоля (п. рук. Дніпра на Дні-
пропетровщині), Псуря (л. п. Ломпаді, 
вар.  Псурка) і под., особливо часті в 
ареалі Лівобережного Подніпров’я  [20, 
с.  206; 28, с.  451‒452]. О. Бодянський 
свого часу запропонував зближувати ці 
назви із кавказькими гідронімами типу 
Пса, Псе, Супса, Туапсе і под., спорідню-
вані з адиг. пси, кабард. псо, черкес. псе 
«вода», «річка» (пор. також етнонім псе-
си (д.-грец.  ψησσοί) боспорської епігра-
фіки) [14, № 9, 25, 972, 1015]. При цьому 
давньоєвропейський характер розгля-
дуваного апелятива навряд чи дає під-
стави пов’язувати постання гідроніма 
Псел з міграціями носіїв адигських мов 
на лівобережжя Дніпра за доби ранньо-
го середньовіччя, як це робить, зокрема, 
О. Бубенок [5, с. 295].



168 №3 (68) 2018 Ukrainian Studies

МОВНІ ВИМІРИ ІДЕНТИЧНОСТІ

2. Danu «вода», «ріка».
До найбільш надійних висновків 

ономастичної науки у царині тлумачен-
ня макрогідронімії Східної Європи слід 
віднести виокремлення і.-є. дієслівної 
основи da- «давати, дарувати, наділяти, 
обдаровувати»  [38, с.  464] та її суфік-
сального розширення -dan-//-don- (ін-
доар.  *dā-nu «вода», «ріка»), що й нині 
існує в осет. don «річка»  [1, с. 366]. Зга-
дана основа відбита, зокрема, в імені 
ведійської богині Дану – уособленні жі-
ночого начала й первозданних, земних 
вод (джерел, криниць, колодязів), яке, 
відтак, означає «Дарувальниця (води, 
вологи, врожаю, багатства, добробуту)». 
Як, зрештою, і в теонімі Дажбог-Даждь-
бог (Дайбог, Дабог західних і південних 
слов’ян), тобто «Давець-бог», «Датель-
бог», а водночас і «Дощебог», оскільки 
й укр. дощ, рос.  дождь сходять до цієї 
ж дієслівної основи  [20, c. 269], варі-
ант якої гіпотетично вбачали також у 
санскр.  dhan- «текти», «бігти»  [9, с.  13; 
38, с. 508].

Назви на Дон- у східноєвропейській 
гідронімії становлять у своїй цілісності 
взаємопов’язаний гідронімний комп-
лекс  [24, с.  60‒61]. Упродовж щонай-
менше трьох тисячоліть, беручи по-
чаток від непевних звісток про похід 
аргонавтів до Колхіди і головну річку 
Гіпербореї  – Ерідан-Ірідан, що текла з 
Рипейських гір в океан (Hist., ІІІ, 115), 
компонент -dan-//-don- фіксується у на-
звах найбільших східноєвропейських 
рік  – Дон//Дін  (д.-грец. Τάναϊς), Донець, 
Дунай < Dānubius (герм. Dōnawj-), Дніс-
тер < Dānastris, Дніпро < Dānapris  [35, 
с. 25‒26], пор. також численні назви рі-
чок цього кореня на Північному Кавка-
зі – San-dan, Čar-dan, Xwas-dan, Sag-dan, 
а також Вардан-Όυαρδάνος «Кубань», 

фрак. Sandanos, Родан (лат. Rhodanus) – 
суч. Рона (фр. Rhône) у Франції та 
Швейцарії, Дон (англ. Don) в Анг-
лії, ірл. Donwy тощо  [29, с.  15]. Назву 
Τάναϊς «Дон» В.  Абаєв і собі по в’язу вав 
з  д.-іран.   *dānu-, осет. don «вода», «річ-
ка» [2, с. 151, 162].

Ведучи мову про гідронімію з ком-
понентом dan, О. Стрижак звертає увагу 
на крайні південно-східні точки цього 
ареалу. «Ідеться, ‒ зазначає дослідник, ‒ 
про назви річок типу Йордан//Іордан 
(д.-євр.  Jarden, єгип. Irdn, у класиків 
Jordanes)… що тече кордоном Йорданії 
з Ізраїлем і впадає до Мертвого моря. 
Гідронім пояснюють на семітській осно-
ві. Однак те, що він здобуває відповід-
ники на індоєвропейській території... 
наштовхує на думку про існування 
стародавнього передньоазійсько-серед-
земноморського гідронімного ареалу 
на dan, куди, крім Йорданів//Йарданів, 
входило ще й найменування р. Radanu, 
східної притоки р.  Тігру, яке перекли-
кається з назвою р.  Родану (суч.  Рона) 
на півдні сучасної Франції і поясню-
ється на індоєвропейській, власне, на 
арійській основі»  [29, с.  205]. З-поміж 
неназваних східноєвропейських гідро-
німів цього словотвірного гнізда вкаже-
мо також на Ірдинь (з варіантами Рдень, 
Йрден, Єрдан, Ірдень), Вердинь, Ярдань 
і под. Членування зазначених назв на 
Ръд+инь, де *ръд зводиться до значення 
«червоний», «рудий» [34, с. 613], сумнів-
не з низки міркувань.

3. Sindhu «вода», ріка».
Індоар. sindhu (іран. hindu) «вода», 

«ріка» творить назву знаменитої ріки 
Сіндгу-Інд, від якої постала і сама назва 
Індія. Гімн «Ріґведи» під назвою «Слав-
лення Сіндгу» (RV, Х, 75, 6) присвячений 
Сіндгу та його притокам. У ньому річки 
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біжать до Сіндгу, «як матері до дитини, 
як дійні корови, що мукають від моло-
ка», і «рине Сіндгу з голосним ревінням, 
як бик» (пор. Шевченкове щодо Дніпра 
як реве Ревучий). За ведами, Сіндгу пере-
вершувала своєю могуттю всі плинучі 
річки, вона мчала через прямовисні кру-
чі на землі й була «владикою і ватажком 
всіх плинучих вод». 

У «скіфській» назві Танаїсу-Дону Sinu 
(у Плінія – «tanaim ipsum, scythe sinum 
vocant»), а також самоназві тамтешнього 
племені Sindoi О.  Трубачов вбачав лег-
ке спотворення (можливо, під впливом 
лат. sinus «затока») первісного сіндо- 
меотс. *Sindus, ідентичного д.-інд. sindhu 
«ріка» [33, с. 31, 70]. Прикметно, що по-
ряд із формою sindhu санскрит знає й су-
фіксально дооформлену форму sindhula. 
Припускаємо (всупереч усталеному тлу-
маченню, пор.: [34, с. 606]), що саме тут 
варто пошукати відповідь на питання 
про семантичне наповнення гідроніма 
Інгул, п. п. Дніпра (Χιγγιλούς Костянти-
на Порфирогенета, Х  ст., пор. гідронім 
Hingol у Пакистані), а також назви Ін-
дол – л. п. Мокрого Індолу в бас. Сиваша 
на західному березі Азовського моря [20, 
c.114‒115; 28, с. 223]. Втрата початкового 
індоарійського -s- або субституція його 
на -h- закономірним чином пояснюється 
іранським характером назви.

4. Jala «вода».
Інший санскритський термін, що 

має значення «вода», «рідина» – jala [38, 
с. 415‒416]. До індоарійських гідронімів 
із цим компонентом належать, зокрема, 
Джала «Вода» – п. Ямуни; Джелам «По-
вновода» – одна з п’яти річок Пенджабу, 
які формують загальну назву регіону; 
Упаджала (розкладається на upa+jala, 
де jala «вода, річка», а upa  – префікс із 
значенням «менший, малий» [38, с. 194], 

тож Упаджала – «Менша Джала», «Мала 
Джала», «Притока Джали»).

Є вагомі підстави вважати, що тер-
мін jala зі значенням «вода», «ріка» фор-
мує низку гідронімів Східної Європи 
з компонентами джал-, джел-, джол-, 
джил- і под. До таких ми відносимо, зо-
крема, назви Джалґа, Джольман, Мон-
джіл, як і низку кримських гідронімів 
Джелке-Чокрак, Ічки-Джолган, Ічкин-
Джилґа, де перший компонент по в’я зу-
ється з тюрк. іч «пити» [9, с. 163]. До цьо-
го семантичного ряду слід віднести ще 
один кримський потамонім Суджилка, 
що його складають su+jala, де su – пре-
фікс, що надає основному слову (jala) 
вищої якості, тож Суджилка означає 
«Добра вода», «Доброводка» (пор.  ціл-
ковитий семантичний і словотвірний 
відповідник Супій із п. Доброводкою). 
У зв’яз ку з кримським ономастиконом 
привертає увагу й топонім Джаліта як 
означення Ялти у Ідрісі (ХІІ ст.) (VI клі-
мат, 5 секція).

Припускаємо, що індоар. jala «вода» 
на сло в’ян ському ґрунті трансформу-
валося в Жал-//Жил-, рясно відбите у 
східно європейській гідронімії. Серед 
назв із цим компонентом відзначимо, 
зокрема, гідроніми Жалка, Жалень, Жа-
люнь, Жаленка, Жила (пор. також низку 
гідронімів європейської частини Росії з 
першим компонентом Жилая (Жилая Ку-
рья, Жилая Рельня, Жилая Мушня, Жилая 
Шача і под.), Жилка, Жилейка, Жилочка, 
Жиловка, Жилень, Желань, Желень, Жо-
лонь (Жолонька), Желонья, Жолонька, 
Желомка і под.). Серед альтернативних 
варіантів пояснення такого роду назв 
слід згадати семантично близьке балт. 
*gil-, прус. gillin- «глибокий» (пор. балт. 
гідроніми типу лит.  Gilininkai, Gilieyen; 
прус. Gilde, Gilmen, Gelauwen) [34, с. 517], 
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як і позицію О. Стрижака, що був схиль-
ний пов’язувати походження частини 
згаданих назв з етно-ойко-антропонім-
ним компонентом Γελ- (пор.: Γελωνός 
«Гелон», як іменувалися син Геракла та 
діви-змії, володарки Гілеї, й місто в «Бу-
динії», а також Γελωνοί «гелони»), який 
на слов’янському ґрунті, на думку до-
слідника, мав би дати закономірне Жел- 
(> Жол-//Жал-//Жул-) [29, с. 103‒104]. 

Вважаємо, що саме з індоар. jala 
«вода» доцільно співвіднести й низку гід-
ронімів, яку в ономастичній літературі 
переважно зводили до балт. *gelž- «залі-
зо» [34, с. 481]. Прикметно, що наявність 
«залізних» річок (на кшталт Железенка, 
Железинка, Железник, Железниця, Залаз-
на, Зелезенка, численні Залізні тощо) [28, 
с. 204] В. Топоров й О. Трубачов вважа-
ють істотною рисою дніпровської гідро-
німії [32, с. 187‒188]. Враховуючи перехід 
ж-з, а також імовірні зміни форм назви, 
обумовлені народноетимологічними 
міркуваннями, до цього ряду, вірогід-
но, слід віднести і частину гідронімів на 
Жол-  [28, с.  198], Зл- (Зленька, Злинка, 
Злинь і под.) [28, с. 214‒215], Зол- (Зольня, 
Золенка, Золя та ін.) [28, с. 216], як і деякі 
з гідронімних утворень на Зелен-: Зеле-
ниця, Зеленичка, Зеленка, Зеленча, Зелю-
ня, Зеленщина, численні Зелені тощо [28, 
с. 212‒213].

5. Pani «вода».
Серед індоарійських термінів з се-

мантичним значенням «вода» та близь-
ких до нього вкажемо також на дієслівну 
основу pā «пити, всмоктувати, поглина-
ти» [38, с. 573, 612] із похідними pana – 
«випивання», «пиття»; pani, pānīya, pāya, 
pāyo «питво», «вода»; payoda «даюча 
воду»  – «хмара»; payodhi «вмістилище 
води» – море, океан та ін. [38, с. 585‒586, 
612‒613, 619]. Пайошні (Payoṣṇī) 

«Вододайна» – священна річка, згадува-
на в арійському епосі [38, с. 585]. 

Припускаємо, що саме з терміном 
pani «вода» слід пов’язати другу частину 
гідроніма Гіпаніс (так в античні часи озна-
чувалася р. Кубань, а також однойменне 
місто у її низів’ях), що його більшість 
коментаторів зводили до  д.-грец.  Ίππος 
«кінь», перекладаючи цю назву як «Кін-
ська річка». Л. Гулієва допускає вільний 
переклад цього гідроніма як «велика, 
сильна, буйна річка», мотивуючи його 
бурхливим характером течії і проводячи 
паралель з карач.-балк. къобхан «скаже-
на», «яка мчить, немов кінь»  [12, с.  63]. 
Таке тлумачення видається штучним 
вже тому, що топонімічний «двійник» 
Кубані Південний Буг (також Гіпаніс, 
за Геродотом (Hist., IV, 52)) має спокій-
ний рівнинний характер течії. Очевид-
но, слід погодитися з В. Ніконовим, що 
д.-грец. Ὕπανις з усією сукупністю його 
«кінських» інтерпретацій є усього лише 
переосмисленням місцевої назви, що 
існувала на Кавказі, за зовні подібним 
давньогрецьким словом  [23, с.  131]. Як 
зазначав з цього приводу Ґ. Шрамм, ва-
ріанти Кубань і Гіпаніс у своєму звучанні 
розійшлися так далеко, що тривалий час 
лінгвістам не спадало на думку зводити 
обидві назви до спільного кореня  [35, 
с.  125]. Водночас вони переконливо 
членуються відповідно на Гі-паніс та 
Ку-бань, де компонент пані-бань збли-
жується з індоар. pani «вода, ріка». При-
кметно, що адигейський варіант назви 
Кубані  – Псижь, зафіксований у нарт-
ському епосі, а також низці античних 
джерел, і собі споріднюється з адиг. пси 
«вода», «річка», і.-є. *apa «вода», індоар. 
apsa, apsu «те саме» (див. вище) [38, с. 23, 
47]. Зв’язок згадуваних назв із поняттям 
«вода», «річка» засвідчений і в етимології 
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С. Вербича, який тлумачить гідронім Ку-
бань (у бас. Верхнього Дністра) як фоне-
тично трансформовану форму Кубань 
< Кувбань < Ковбань, зближуючи її з 
укр. діал. кубан’а «русло річки», ковбан’а 
«вир у річці», блр. діал. кубаня «вибоїна» 
< прасл. *kъlban’a [6, с. 57‒58]. Що ж сто-
сується переходу -p- в -b- в середині сло-
ва (як у випадку Кубань < Гіпаніс), цей 
лінгвістичний факт, на думку Ґ. Шрамма, 
не виходить за рамки закономірних фо-
нетичних процесів [35, с. 109].

У контексті розглядуваної основи 
слід сказати і про досі переконливо не 
витлумачену назву Ірпінь (вар. Рпень, Ро-
пінь, Рупінь, Орпень, Вірпінь) – п. п. Дні-
пра на Київщині, стосовно якої при-
пускали зв’язок з і.-є. pi (праслов.  pi-ti) 
«пити» або ж зводили до сло в’ян сь кого 
кореня *rьp-/rupa «яма», оформлено-
го формантом -ьn-/-in- (при відсут-
ності східнослов’янських апелятивних 
зв’язків) [34, с. 610, 658]. Втім наявність 
поряд із гідронімом Ірпінь, з одного боку, 
назв типу Ірдинь, Ірклія, Ірша, Іршиця, 
Ірпа, Ірпиця і под., а з другого – Шипінь 
(у бас. Тетерева, в одному з варіантів 
«древлянської легенди») дає підстави 
членувати назву Ірпінь на компоненти 
Ір+пінь, де пінь співвідноситься з індоар. 
pani «вода, ріка» (щодо семантичного на-
повнення початкового компонента зга-
даних назв див. нижче). Компонент pani 
«вода», «ріка» ми схильні вбачати і в низ-
ці інших східноєвропейських гідронімів, 
таких як Пиня, Піна, Пінка, Пинянка, 
Панова, Паньова, Панівка, Паньківка, 
Паніква (пор. Punkva в Моравії, Ponikwa 
у Польщі, сербохорв. Пониква, Поникви-
ца) і под.

6. Uda, udra «вода».
Винятково продуктивним в імено- й 

назвотворенні є санскритський апелятив 

uda, udaka, udra – «вода» [38, с. 183, 191] 
з похідними oda «вологий, мокрий» та 
uday «водовитий». Термін udra фор-
мує, зокрема, індоар. samudra «море», 
«океан», де компонент udra «вода» до-
повнений префіксом збірності sam-. До 
і.-є. udra «вода» сходить і зоонім видра 
(пор. індоар. udras «видра», латис. udris 
«те саме», грец. (h)ydros «гідра; водяна 
змія»). Термін uda «вода» добре відомий 
і балтійським мовам [21, с. 61].

Серед східноєвропейських гідро-
німів до цієї словотвірної основи слід 
віднести назви Уда (з варіантами Уди, 
Удой, Удай), п. Сіверського Дінця, Уди-
ця, п. Сейму, Удські ровні  – ур. на Хар-
ківщині  [28, с.  578], Овда в бас. Псла (з 
інакшим відбиттям вокалізму [34, с. 475, 
664]), Удава, п. Псла (пор. у словотвірно-
му й семантичному сенсах назви Водава 
на Тернопіллі, Вдова, п. Прип’яті, Уді-
вець, п. Гнилого Тікичу)  [34, с.  446‒447, 
469] (докладніше про формант -ава- в 
гідронімах див. [31, с. 443 і далі, 578; 29, 
с.  167]), Удай (Уда, Уданьє), п. Сули (у 
зв’язку з формою Уданьє пор. санскр. 
udanya «водяний, водовитий»; пор. та-
кож  р. Утка, власне  – *Удка, л. п. Удая, 
при д > т перед к, підтримане народно-
етимологічним зближенням з рос. утка 
«качка»), Одає (ймовірно, дещо спотво-
рене первісне Удай) та под. До переліку 
гідронімів із компонентом uda «вода», 
можливо, слід також віднести назви Су-
дость, п. п. Десни, та Суддівка, п. Сей-
му  [28, с.  539] з імовірним стягненням 
компонента uda «вода» та префікса -su-, 
що надає основному слову вищої якості 
(пор. Судга «Добровода», «Смачново-
да» – одна з назв священної Ґанґи).

Лексичний варіант udra «вода» пред-
ставлений у назвах Одра (пол. та чес. Odra, 
нім. Oder) – річка у Центральній Європі 
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(бас. Балтійського моря), Одра (вар. Над-
ра, Недра)  – п. Ірванця на Чернігівщи-
ні, Одровка (вар. Одра, Одровъ, Одров-
ка, Адровъ та ін.) – п. Дніпра [34, с. 63], 
Одронка, Одринка, Audra, Audruvis – річ-
ки в Литві [29, с. 88], Удра, Удрай, Удрая, 
Удранка, Удрайка, Удринка, Удрега, 
Удруса і под. Сюди ж, очевидно, слід до-
лучити гідроніми типу Видра, Видриця, 
Видричка, Видринка, пол. Wydra (бас. Ві-
сли та Одеру), які В. Шульгач зводить до 
псл. *vydьra (< *vydьrati) з топографіч-
ною семантикою «річка (вода), яка ви-
дирає, підмиває берег» [36, с. 318] (пор. 
аналогічне тлумачення гідроніма Драна, 
Друть, латис. Druve, прус. Drawe)  [32, 
с.  175]  – «що силою води дере, вими-
ває яму» [7, с. 46]). Думається, наведена 
етимологія надлишкова, а зазначені на-
зви достатньо пов’язати з апелятивом 
«вода», «річка», «та, що біжить», при 
тому, що санскритська дієслівна осно-
ва dru «бігти, текти, сочитися» (що міс-
титься, зокрема, у назві  р. Шатадру 
«Стобіжна», пор. у семантичному і сло-
вотвірному сенсах потамонім Стоход, 
п. Прип’яті) справді віднаходить східно-
європейські аналоги (пор. рос. драпать, 
удирать, давать деру, укр. дременути) й 
відбита в слов’янських гідронімах Драва, 
Дрина, Дрипа, Друть та ін. 

7. Nadi «вода», «ріка».
Санскритська основа nada, nadi 

«вода», «ріка», «потік» формує низку 
термінів, пов’язаних із водою, рікою. Се-
ред таких nadistuti «величання річок»  – 
ведійські величальні гімни на честь 
обожнених річок, якими здійснювали 
пожертвини та обряди. Компонент nadi 
входить як складова у назви річок, зо-
крема Маханаді «Велика ріка», Деванаді 
«Божественна ріка», Сварґанаді «Небес-
на ріка», на означення Молочного Шляху 

тощо. Розглядуваний термін входить 
і до назви Панчанад «П’ятиріччя»  – ін-
шої назви регіону Пенджаб у Північно- 
Західній Індії.

Є підстави припускати, що санскр. 
nadi «ріка» відбите і в назвах низки 
східноєвропейських гідронімів, зокре-
ма р.  Надва у бас. Верхнього Дніпра, 
оз.  Надове у Києві та Надків на Ки-
ївщині, р.  Надюнька, п. Серебрянки, 
пот. Нодьпотік, п. Байлови на Закарпат-
ті та ін. О. Трубачов слідом за О. Собо-
левським був схильний долучити сюди 
й назву словацької річки Hornad (Гор-
над), п.  Тиси, споріднюючи її з санскр. 
giri-nadi «гірська ріка». Також він вка-
зує додатково, що низка місцевих назв 
населених пунктів (і рік), відомих лише 
в Трансільванії і Банаті, містять цікаву 
основу nad  – Panade, Tashnad, Tushnad, 
Сenad, причому назву Panade дослідник 
розкладає на Pа+nade, де nade споріднює 
з санскр. nadі «ріка»  [33]. Для повноти 
картини вкажемо й на альтернативний 
варіант членування Pana-de, що знахо-
дить аналогію в індоарійському гідро-
німі Panі-dа «Яка дає воду», «Вододай-
ниця» (пор. jala-da, ambu-da «хмара», 
досл. «Давальниця води», а також семан-
тично тотожний гідронім Панда в Криму 
та структурно близьку назву Путреда на 
Закарпатті, яку Ст. Наливайко тлума-
чить як «Дарувальниця синів» (індоар. 
putra «син»)) [20, с. 207].

8. Var «вода».
Ще одна широковживана індоарій-

ська основа на позначення води ‒ var, 
vari ‒ має рефлекси у багатьох мовах зі 
значеннями, що стосуються води. До та-
ких, зокрема, відносимо і -ver- в укр. вер-
ба (за аналогією до прус. apewitwo «вер-
ба», де -ape- «вода»)  [31, с.  198]. Назву 
Ґодаварі має нині найбільша й найдовша 
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ріка Південної Індії, назву її складають 
компоненти Go+da+vari, де go «коро-
ви, худоба», da «давати, дарувати», vari 
«вода, ріка», тож Ґодаварі означає «Річка, 
яка дарує худобу (багатство)». Розгля-
дуваний компонент міститься і в індій-
ських гідронімах Варада й Варадан, що з 
етимологічного й словотвірного погля-
дів тотожні східноєвропейським пота-
монімам Вардан (давня назва Кубані) й 
Вардар (на Балканах) (у зв’язку з назвою 
Вардан викликають інтерес гідроніми 
Вердин, Ардан, п. Пістинки (бас.  Пру-
ту), Арданівка – п. Боржави і под. Сюди 
ж стають і гідроніми типу Йордан, зга-
дувані вище в контексті аналогічного 
значення другого їх компонента). Варто 
нагадати, що в українців Йордан-Йор-
дань, або Водохреща – одне з найбільших 
християнських свят, що відзначається 19 
січня. Цього дня винятково шанується 
«жива вода» самородних джерел, кри-
ниць і струмків.

Готський історик VI cт. з показовим у 
руслі нашої розмови іменем Йордан по-
дає для Дніпра гунські назви Вар і Варом. 
Візантійський імператор Костянтин Пор-
фирогенет (Х ст.) дає ще одну, печенізь-
ку, назву Дніпра – Варух. До гідронімів на 
Вар-, вочевидь, слід віднести й Геродотів 
Оар (Hist., IV, 123, 3), що його знаменитий 
галікарнасець зараховує до найбільших 
річок Надчорномор’я. А враховуючи ту 
обставину, що іншомовне v у давньо-
грецькій мові переважно передається як 
h (пор. санскр. vira «герой» – грец. heros, 
слов. вода – грец. hydros тощо), є підста-
ви гадати, що саме термін Vara, який в 
іранській «Авесті» вживався на означен-
ня райської обителі праведників, позна-
чав і ту священну для скіфів місцевість 
поблизу Дніпрових порогів із числен-
ними могилами-курганами скіфських 

царів, яку грек Геродот позначає як Герри  
(Hist., IV, 71).

До східноєвропейських гідронімів, 
які, на наш погляд, можуть виявляти 
зв’язок з індоар. vara «вода», відносимо, 
зокрема, назви типу Вара, Варя, Варва, 
Вирва (пор. низку назв Warwa, Wyrwa 
у бас. Сяну та Вісли  [34, с.  473]), Вара-
венка, Варда, Варида (пор. індоар. vara-
da, var-da, vari-da «вододайна»), Вар-
ґа (пор.  індоар. var-ga «біжуча вода»), 
Вараґа, Варагій, Варгедь, Варжа (пор. 
Апага  – Апажа), Варджина, Варпа (при 
близькому тлумаченні другого компо-
нента), Верпа, Вереп, Верепуть (вар. 
Верепінь, при індоар. pani «вода, ріка»), 
Варешка (вар. Вережка, Варижка), Варі-
тин (вар.  Варатин, Варетин), Ворскла 
(Вороскол), а також низку гідронімів 
на Бор- ‒ Бориця, Боруха, Борівка і под. 
Особливо цікавою у цьому розумінні 
видається назва Вариводка, п. Південно-
го Бугу, де другий компонент водка є, по 
суті, калькою з першого; пор. цілковито 
непереконливу, як на нас, етимологію 
Вариводка < Варивода < укр. варивода 
«вередлива людина» [6, с. 61].

9. Ambu, amba «вода».
Серед апелятивів з розглядува-

ною семантикою слід відзначити також 
 індоар. ambu, amba «вода»  [38, с.  83] 
(без достовірних іранських відповідни-
ків) [33, с. 35]. У прикладанні до східно-
європейської ономастики він згадувався, 
зокрема, в контексті тлумачення ойко-
німа Тірамба в Криму (пор. топонім Ту-
ламба у Пенджабі) й гідроніма Ашамба 
на Північному Кавказі, яку пов’язували 
з індоар. Ашвамба «Кінські Води», «Кін-
ська (річка)», де індоар. áśva «кінь»  [38, 
с. 114]. З індоар. ambu «вода», ймовірно, 
слід співвіднести й назву  р. Омбиш на 
Чернігівщині, п. Остра [28, с. 398].
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10. Dub «тонути», «поринати».
Індоарійська основа dub має значен-

ня «тонути», «поринати», «потопати», 
звідки й санскр. dubava «глибина»  [38]. 
Тож не виключаємо, що саме з такою спе-
цифікою водного об’єкта слід пов’язати 
й принаймні частину назв із «дубовою» 
семантикою, нерідкісних, зокрема, у бал-
тійській гідронімії [32, с. 184], тим біль-
ше, що в науковій літературі спеціально 
відзначалася та обставина, що пошук 
прийнятної семантики в даному разі 
доцільно вести саме поза слов’янською 
лексикою  [9, с.  44‒45]. До східноєвро-
пейських гідронімів із цим компонентом 
можна віднести, зокрема, найменування 
Дупа (вар. Duba), Дубна, п. Упи (при цьо-
му звертає на себе увагу значна кількість 
гідронімів із компонентом *Дубьн- у во-
дозборі Оки) [9, с. 137], Рідкодуб, Чорно-
дуб (п. Глибічки (!)) і под.

У зв’язку з розглядуваною основою 
годі оминути увагою і фрагмент опові-
ді руського літописця про те, що під час 
хрещення киян, коли дерев’яний ідол 
бога Перуна скинули зі Старокиївської 
гори у воду, кияни гукали: «Видибай, 
боже!», що нібито мало означати «Ви-
пливай, боже!». Якщо дубати, близьке 
до топити, означає «тонути, поринати», 
то видубати, вочевидь, має означати 
«випливати, виринати». Недарма місце, 
де ідола прибило до берега, назване Пе-
рунова Рінь, де рінь, найімовірніше, спо-
ріднене з рин у дієсловах поринати, ви-
ринати (пор. Шевченкове: неначе човен 
в синім морі то виринав, то потопав).

11. Nar, ner «вода», «води».
Згідно з уявленнями арійських на-

родів, річкові, снігові й дощові води вва-
жалися чоловічими й означувалися nara 
«самець, чоловік, муж; первісні води», 
на противагу «жіночим», земним, водам 

криниць, джерел, колодязів. У ведійській 
і поведійській міфологіях nara означує 
водну стихію взагалі. Згаданий термін 
становить певний інтерес у зв’язку зі 
значною стійкістю в гідронімії Євразії 
та присутністю у численних гідроні-
мах, мовах та міфологічних традиціях. 
Так, у давньовірменській міфології ім’я 
Нар мала богиня води, морів, дощів, рік, 
джерел, відома також у хетів і хуритів. У 
греків морський бог називався Нерей, а 
його п’ятдесят дочок – нереїди.

Гідронімна основа nar-/ner- досить 
характерна і для балтійської терито-
рії  [32, с.  156]. Ще М. Погодін свого 
часу висловив припущення про те, що 
наявність гідронімів з коренем nar-/
ner- слід вважати характерним релік-
том балтійської колонізації, пор. На-
рев, п.  п.  Зах.  Бугу, Нара, л.  п.  Оки, 
прус.  Narien, Narussa, Ponarinne, 
лит.  Nėris, Nãrupė, латис. Nāružas  [32, 
с.  5] тощо. Серед східноєвропейських 
гідронімів із терміном нор-нер в осно-
ві відзначимо назви Нерич (Нерычь, 
Нерчь), Неретва, Нересня (Нересна), 
Нережа (Нерижа), Норин, Норинка, Но-
риця, Норець, Нурець, Норична, Норова, 
Нератва (Неретва) і под. Очевидно, 
саме зв’язком із основою nar «вода» слід 
пояснити і виняткову продуктивність 
терміна «нора» у гідронімії  [24, с.  64, 
66‒69].

12. Sar-//sri- «сочитися», «текти», 
«бігти», «плинути».

Огляд гідрооснов семантичного 
гнізда «вода», «ріка» був би неповним 
без дієслівної основи sar-//sri- «сочи-
тися», «текти», «бігти», «плинути»  [38, 
с.  1244]. Згадана основа формує такі 
санскритські терміни, як sara «вода, 
сік, нектар»; sara, sarani «струмінь, по-
тік, струмок» (пор.  Сереня, п. Стоходу); 
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saras «водойма», відбите, зокрема, у на-
зві знаменитої ріки-богині Сарасваті; 
sarasi «ставок; калюжа»; sira  – «річка»; 
sarit «потік, ріка» тощо [38]. Набгасаріт 
«Небесна ріка»  – ще одне санскритське 
означення Молочного Шляху і священ-
ної ріки Гангу, яка, за міфами, спершу 
текла на небі. Назву складають санскр. 
nabha+sarit, де nabha «небо», а sarit 
«ріка», досл. «текуча, плинна». 

Із санскр. sarit «потік», «ріка», 
вочевидь, споріднена назва Серéт 
(рум. Siret(ul)), що її має велика буковин-
ська ріка (вперше у Костянтина Порфи-
рогенета: Σέρετος (De adm. imp., 38.71), 
поряд із Σαράτ (42.63)), п. Дунаю (є Се-
рет і п. Горині) [9, с. 110; 35, с. 34]. Сюди 
ж стає і назва Серетель – п. Малого Се-
рету, що означає «Серетова», «Належ-
на до Серету». В науці висловлювалися 
припущення, що й архаїчне Славута 
(Славутич) та його литовський аналог 
Slavanta могли б пояснюватися від дієс-
лівної основи зі значенням «текти»  [34, 
с.  565] (пор. санскр. sravanti «потік», 
«ріка»). З д.-інд. snāuti «сочитися, текти» 
зближували й гідронім Снов [27, с. 149], а 
іранський варіант індоар. sar-//sri- «тек-
ти»  – har- знаходили у назві Хоропуть 
(вар. Хоропуд) – п. Іпуті [32, с. 228].

Основа sar має і форму sr-sri, яка на 
слов’янському ґрунті дала стр з про-
тетичним т (як у струмінь, струмок, 
англ. stream)  [34, с.  536] і відбилася у 
гідронімах типу Стрий, Стрипа (за 
С. Вербичем, від прасл. *strypa < і.-є. 
*srū- «текти, струмувати» із вставним 
-t- на слов’янському ґрунті й -p- роз-
ширювачем структури кореня; деталь-
ніше див.:  [6, с.  53]), Струга, Стрвігор, 
Стрвяж, Стриня, Стринавка і под.

Оскільки терміни на sar-sara-saras 
пов’язані з водою, вони, закономірно, 

мають і семантичний нюанс «вологий, 
мокрий» і можуть споріднюватися з укр. 
сирий. Тож до наведеного вище перелі-
ку можна долучити й принаймні деякі 
з численних «сирих» річок, як Сирень, 
Сирець, Сириця, Сировиця, Сирувата, 
Сироватка тощо [28, с. 502].

Компонент sar- міститься і в санскр. 
abhisar «обтікати», де abhi-  – префікс 
зі значенням «довкола, довкруж, зусе-
біч»  – тотожний українському префік-
су обо-об-о, а sar  – «текти, плинути». У 
зв’язку з цим привертає увагу гідронім 
Описар  – нині болото й річка, п. п. Ло-
зуватки, що впадає в Азовське море. Як 
можна виснувати із назви Описар, річка 
в якомусь місці могла роздвоюватися, 
«обтікати» якусь перепону (острів, ске-
лю, косу) і текти двома шляхами. В Укра-
їні є р. Обитік, п. Деркулу, б. Обитік, 
п. Мокрих Ялів, р. Обитічка, п. Псла та 
коса Обиточна (коса, власне, й перед-
бачає ідею обтікання)  [34, с.  528]. Річка 
Обиточна засвідчена і як п. Кільтичії 
(пор. принагідно словотвірний характер 
назв Кіль-тичія і Оби-тічна). Цікава в 
цьому плані й назва Пісара (наголошене 
кінцеве а) – п. Качі в Криму, що її О. Тру-
бачов розкладає на апі+сара, хоч і не по-
яснює значення компонентів, а загально 
тлумачить «притока» [33, c. 203]. Не ви-
ключена можливість, що до цього ряду 
стають і гідроніми Писарева, Писарівка, 
Писарівчина, Писарівська й под. На дум-
ку О.  Трубачова, сучасна Білосарайська 
коса у північно-східній частині Азов-
ського моря вкупі з записами Palastra 
(XV в.) і Balisera (XVII  ст.) й собі може 
відбивати місцеве індоар. *pari-sara- 
«обтікання, обхід», пор. д.-інд. parisara- 
«округа, окружність», parisara- «ходіння 
навколо» (пор. також Παρίσαρα, місто в 
Індії (Ptol. VII, 2, 23)) [33, c. 203].
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Окрім наведених вище індоіран-
ських та індоарійських основ зі зна-
ченням «вода» «річка», в літературі 
неодноразово відзначалися випадки 
використання у цій ролі інших індо-
іранських апелятивів з аналогічним 
значенням. Зокрема, назву Супій спо-
ріднювали з індоар. su-peyа, su-pey, де 
Су-  – префікс, що надає слову вищої 
якості, а пея, пей – «вода» (досл. «питне», 
«питоме», «те, що п’ють»), і тлумачили 
як Добра Вода, Добровода, Добровод-
ка, Доброрічка (притому що Добровод-
ка  ‒ п. Супою). Гідроніми типу Руда 
зводили до д.-перс. rautah- «річка» [34, 
с. 478], Сукель (Сукіль) ‒ до індоар. kula 
«річка» (пор. також Кулявка, п.  Чор-
новідки у бас. Дністра). Компонент, 
споріднений з осет. fūrd, ford «велика 
ріка»  [1, с.  485‒486], вбачали, зокрема, 
у назвах р. Прут  (д.-грец. Πόρατα) [35, 
с.  35], п.  Дунаю, Артополот, п. Сули, 
Сліпород (нібито від с.-іран. *san-pord, 
*san-ford «з’єднання», «злиття»  [34, 
с.  583‒584]), де гідронімна модель із 
префіксом san-, sam-, відома й індо-
арійським мовам, виражає ідею су-
купності, збірності, з’єднання, злиття. 
Очевидно, саме в цьому контексті слід 
шукати відповідь на питання про тлу-
мачення назви Самара, як і топоніма 
Самбор у міжріччі Стрвяжа та Дністра 
(О. Трубачов тлумачить його як *Sam-
bar- «злиття, з’єднання»)  [34, с.  684]. 
Прикметно, що санскриту відома й ді-
єслівна основа śamb- «накопичувати, 
збирати»  [38, c. 1055]; у зв’язку з цим 
характерним видається означення 
Костянтином Порфирогенетом Києва 
Σαμβατάς, що описується в джерелі як 
місце збору човнів-однодеревок (пор., 
втім, санскр. śambin  «човняр», «вес-
ляр», де -in – суфікс діяча) [38, c. 1055].

Прикметно, що практично цілко-
вита відсутність гідрографічних но-
менклатурних слів серед гідронімів 
слов’янського походження давали до-
слідникам підстави припускати, що 
згаданий семантичний тип був про-
дуктивний до формування відомої нам 
системи слов’янської гідрогеографічної 
номенклатури, а історично засвідчена 
слов’янська гідрографічна термінологія 
сформувалася вже після занепаду (або 
значного ослаблення) переходу термін 
→ гідронім як особливого словотворчо-
го процесу в індоєвропейській гідроні-
мії [9, с. 47].

Таким чином, підсумовуючи наве-
дений у статті матеріал, зауважимо, що 
теза про індоіранський пласт у східно-
європейській гідронімії переконливо 
верифікується гідронімним матеріалом. 
Йдеться, зокрема, про незаперечний 
факт відбиття у гідронімії Східної Єв-
ропи низки індоіранських й ‒ вужче ‒ 
індоарійських термінів на позначення 
води, ріки ‒ ap (apsu), danu, sindhu, jala, 
pani, uda (udra), nadi, vār, ambu, dub, nar 
та ін., що, з огляду на специфіку гідро-
німіки як особливої ономастичної кате-
горії, а також виходячи з семантичної 
типології гідронімних найменувань, 
дає підстави вважати цю частину гідро-
німікону одним із найбільш архаїчних 
шарів східноєвропейської гідронімії, що 
сходить у своїх витоках до періоду індо-
європейської мовно-культурної спіль-
ності. Вкупі з даними суміжних історич-
них дисциплін (зокрема, новітніх даних 
ДНК-генеалогії) [16] ця обставина надає 
нових вагомих додаткових підстав роз-
глядати терени Східної Європи в контек-
сті найдавніших доль індоєвропейських 
народів. Що, своєю чергою, обумов-
лює методологічну потребу перегляду 
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традиційної концепції паніранізму у 
підходах до тлумачення східноєвропей-
ської (зокрема, скіфсько-сарматської) 
ономастики у бік ширших індоіранських 
(арійських) інтерпретацій, розширює 
перспективу тлумачення східноєвропей-
ської гідронімії за рахунок індоарійської 
мовно-культурної традиції. 

Отже, хоча процес перемін у сучас-
ному індоєвропейському мово знавстві 
відбувається непросто, значно більш 
важливо, що дослідження проблем 
східно європейської ономастики, на 
наше переконання, перебуває на пра-
вильному шляху. І якщо на початку 
ХХ  ст. дослідники задовольнялися тим 
досягненням, що було викрито іран-
ський характер скіфських мовних за-
лишків, вже наприкінці минулого сто-
ліття постало питання про «нескіфське 
(неіранське) у скіфському»  [33, с.  157]. 
Сучасні ж пошуки слідів суміжного 
індо арійського (праіндійського) мов-
ного шару слід розглядати як цілком 
закономірне продовження цієї тенден-
ції. Припускаємо, що якби досліджен-
ня мови скіфів розпочали свого часу не 
іраністи, а індологи, концепція давньої 
східноєвропейської історії виглядала б 
нині цілковито інакше. Відтак є вагомі 
підстави сподіватися на те, що розумін-
ня необхідності звернення до мовної 
та культурної традиції індоіранських 
(арійських) народів у дослідженні най-
давніших доль східноєвропейського 
терену стане, нарешті, частиною істо-
ричної самосвідомості сучасного до-
слідника індоєвропейської тематики.
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Нині вже цілком очевидно, що саме звернення до мов-
ного, культурного, міфологічного спадку індоарійських на-
родів у багатьох випадках дає змогу надати аргументованих 
і переконливих відповідей на численні питання, які не мо-
жуть настільки або більш вдало бути пояснені із залученням 
власне іранської традиції. Тож на порядку денному стоїть 
завдання узагальнення й систематизації цього вже значно-
го на сьогодні матеріалу, що його ми водночас розглядаємо 
і в контексті додаткового обґрунтування й верифікації озна-
ченого наукового напряму. 
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Повсякденне життя суспільства, 
пев ного соціуму загалом і окремо кож-
ної людини характеризується низкою 
важливих матеріальних та духовних по-
треб, які регулюють суспільний розви-
ток людства. Однією із таких потреб є 
задоволеність в їжі, вгамування голоду, 
ситість. Це часто виступало і важливим 
показником якості життя. «Харчування 
було головним контролюючим світоре-
гулятором суспільного та господарського 
розвитку, достатня кількість харчуван-
ня і якість визначали зростання та роз-
виток населення, його працездатність, 
натомість відсутність їжі гальмувала не 
тільки демографічне зростання, а іноді 
зупиняла економіку і навіть спричиняла 
до суспільно-політичних змін», – зазна-
чав Анджей Вичанський у праці «studia 
nad konsumpcją żywności w Polsce w XVI 
i pierwszej połowie XVII w.» [8]. Таким чи-
ном, харчування та їжа розглядаються 
нині не тільки як спосіб задоволення біо-
логічної потреби, але і як феномен куль-
тури, соціальної диференціації, складової 
частини економічного життя суспільства.

Історія харчування – це частина істо-
рії розвитку та діяльності людства, мате-
ріального життя суспільства, суттєва 
складова історії його культури. Напри-
клад, «батько французької антропології» 
французький соціолог Марсель Мосс 
розглядав їжу з позицій культурно-ан-
тропологічної перспективи як «тоталь-
ний суспільний феномен» [4]. Сучасний 
італійський історик-медієвіст Массімо 
Монтанарі в праці «Голод и изобилие. 
История питания в Европе» пише про 
рух майбутнього вперед без залежності 
з минулим, але разом з цим підкреслює 
такий розвиток, який буде зберігати 
зв’язок з минулим через вірність тра-
диціям. Це дає можливість через істо-
рію їжі, способів виробництва і моделей 
споживання торкнутися більш широкої 
теми, дослідити економічні, соціальні, 
політичні та культурні аспекти, а мож-
ливо, й цивілізаційні [3].

В українській історіографії тема хар-
чування ХVI–XVII століть практично 
не досліджена. Є лише поодинокі на-
працювання, які містять інформацію 
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про переліки необробленої сировини і 
вже готової продукції, яка вживалася в 
раціоні харчування населенням Волині. 
Зокрема, такі відомості містяться в дея-
ких документальних публікаціях сучас-
ної дослідниці І. Ворончук «Володіння 
князів Острозьких на Східній Волині (за 
інвентарем 1620 р.)», де із описів філь-
варків можемо дізнатися про сільсько-
господарську продукцію, яка виготовля-
лася не лише для власного споживання, 
а також і на продаж [1]. Певною мірою 
ці питання заторкуються у праці «Насе-
лення Волині в ХVI – першій половині 
ХVIІ ст.: родина, домогосподарство, де-
мографічні чинники», де порушуються 
не тільки соціальні питання, а й еконо-
мічні [2]. 

Разом з тим маємо значну інфор-
мацію про харчові запаси населення 
Волині в актових документах ґрод-
ських та земських судових установ 
ХVI–XVII ст., які є не тільки правовими 
пам’ятками, а й джерелами різнобічно-
го характеру. Деякі з них опубліковані 
на сторінках документального збірника 
українського повсякдення Волині ХVI–
XVII  ст.  [6]. Характеристика аналогіч-
них документів, які до сьогодні збере-
глися та містять важливу інформацію 
про запаси їжі та раціон харчування 
різних верств волинського соціуму 
ранньомодерної доби, була подана в 
нашій статті «Джерела з історії харчу-
вання волинського населення ранньо-
модерної доби» [5]. 

Наразі пропонуємо декілька доку-
ментів про запаси їжі та харчовий ра-
ціон ранньомодерної людності Волині. 
Наведені документи дають можливість 
проаналізувати основні пріоритети у ви-
борі їжі, особливостях її заготівлі, збері-
гання, вирощування тощо. 

Документи
№ 1

1593 р., листопада 22. Кременець. – 
Позов несухоїзького поповича Радіо-
на Стефановича Дороготийського до 
кременецького земського суду на під-
ляського воєводу Януша Заславського 
і його дружину Олександру Романівну 
Санґушківну, слуги яких пограбували 
двір у селі Несухоєжах, де детально пе-
релічено майно

Року Божого нарожTнz тисTча 
пzтсот дTвTтдTсzт трTтTго мца 
ноzбра двадцат второго днz

На рокох (!) сYдовых зTмъскихъ 
крTмzнTцких по свzтомъ МихалT, 
свzтT римъскомъ, в шTстъ нTдTлъ 
jтъправованыхъ пTрTд нами ZнYшомъ 
Жабокрицкимъ, судTю, а Михаиломъ 
КраTвскимъ, подсудкомъ, врадниками 
зTмскими крTмzнTцкими, ставши, 
jчTвисто, Y сYдY, Yрожоныи панъ 
ВалTнтии ХоTнскии, писар кгродскии 
хTлмскии, а до справы и позвY нижTи 
jписаного jтъ поводовоT стороны в 
томъ позвT jписаноº, за Yмоцованого сT 
бытъ повTдаючи, маючи при собT, пTрTд 
судомъ нинTшнимъ jбличнT стоячого, 
Михаила ГYлzлъницкого, возного 
повTтY крTмzнTцкого, jтъ сYдY TмY 
албо сторонT поводовои до вшTлzких 
справъ приданого и шлzхTтных Адама 
Ганского, АлTксандра, Стана и ПTтра 
Кгалинского1 тTж jбличнT бYдYчихъ 
стоzчи, моцнT, и зоставаючи при 
jсвTтчTнъю своTм в справT нижTи 
jписанои, и при тои жT справT кгды 
была сYжона YчинTномъ просилъ, абы 
TмY тыT пzтъ позвов jтъ стороны 
поводовоT то Tстъ Радиjна СтTaановича 
Дороготииского, попа нTсYхоTзского, 
Tго мл. княжа ЖTславъскоº, воTводY 
1 Літеру «н» правлено.
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подлzского, и малжонкY Tго мл. позваных 
заарTстованыº кгды при тои справT 
покладано до читанz и с тою справою 
сполнT до писанz нT былъ допYщоны1. 
А с тTпTрTшним jсвTтъчTнTмъ были 
принzты и в книги зTмскиº такъ zкосz 
в соби мають слово jт слова были 
вписаны. Што суд с повинности своTT 
Yчинил, тыT пzтъ позвовъ принzли 
с таковымъ jсвTтчTнъTмъ до книгъ 
записати, и выписY с книгъ выдати 
позволили. С которых пzти позвовъ 
пTрвого позвY тыº сYтъ слова:

«Жикгимонт ТрTтии, Божю млю, 
корол полскии etc

ВTлможномY ZнYшови, княжати 
жTславскомY, воTводT подлzскомY и 
малжонъцT Tго мл. кнгни АлTксандрT 
РомановнT СанкгYшковнT, воTводинои 
подлzскои, зо всих добръ вTрности 
вшоT рYхомых и нT рYхомых, гдT колвTкъ 
лTжачих, // приказYTмо абы вTрност вша 
стали на роках зTмских крTмzнTцких в 
шTст нTдTлъ по свzтомъ МихалT, свzта 
римского, в КрTмzнцY року тTпTрTшнTго 
тисTча пzтъсотъ дTвTтъдTсzт трTтTг[о] 
припадаючихъ, кгды порадкомъ своимъ 
jтправованы бYдYт, на жалобY и 
правноT попиранº Радиjна СтTaановича 
Дороготииского, попа нTсYхоTзского, 
которыи вTрност вашY позываTтъ jто, 
иж:

«ВTрностъ ваша чотырнадцатого 
днu мца jктTбра рокY тисTча пzтъсотъ 
дTвTтъ дTсzтъ пTрвог[о], наславши 
кгвалтовнT слуги свои на домъ мTшканz 
Tго, в НTсYхоTжахъ, чTрTз тыT слуги свои 
при взzтъю Tго до кгвалтовного вTзTнz j 
коморT волноT право заховYTтъ, побрали 
TстT кгвалтомъ рTчи нижTи jписаныº то 
Tстъ: книг рYскихъ и полских розных за 
сто золотых полских, кубков срTбръныхъ 
1 Літеру «ы» правлено.

шTстъ, кождыи по золотых полских 
пTтнадцати, котTлковъ сTрTбрTных 
два, кождыи по золотых полских 
двадцати и пTти, пасовъ бTлоголовскихъ 
срTбръных позлотистых чотыри, кождыи 
по золотыхъ полских сорокY, ложок 
сTрTбрTныхъ jсмънадцатъ за золотых 
полских сTмъдTсzтъ, пTрстTнковъ 
золотых с камTнми дорогими шTстъ, 
кождыи по золотых двадцати, тканокъ 
пTрловых дв , кождаz по золотых сороку, 
брамокъ пTрловыхъ с пунталы золотыми 
три, кождаz по золотых пTтидTсzтъ 
полских, срTбра ламаного гривTнъ дTсTтъ, 
бобровъ выправных дTсTтъ, кождыи 
по золотых пTти, почTрTвz бобрового 
тридцатъ, кождоT по золотомY полскомY, 
кожух бобровыи за золотых полъскихъ 
двадцатъ пzтъ, адамашкY чорного 
локотъ пzтнадцатъ, кождыи локотъ по 
два талzри, аксамитY чорного локътTи 
дTсTтъ по золотых полскихъ три, jбрYсов 
ткацких поставов три, кождыи по золотых 
двадцати, лисов выправных дванадцат, 
кождыи по двY золотых полских, кун 
сорок за сто золотых полских, скриню 
полотTн и хустъ // бTлоголовских за 
триста золотых полских, панцыров два зъ 
зарYкавъTмъ за золотых двадцатъ полских, 
плахотъ волънzных бTлоголовских за 
пzтдTсzт золотых полских, волъны 
рYнъ сто за тридъцатъ золотыхъ полских, 
прадива лнzнов по вTсTм тисzчTи, три за 
сто золотых полских, прадива конопного 
за золотых сорокъ, насTнъz конопного 
мац ковTлъскихъ три за дTсzтъ золотых 
полских, насTнz лнzного мац ковTлских 
дви за jсмъ золотых полъских, начинz 
жTлTзного: сTрповъ, косъ, сTкTр, плYговых 
жTлTз, jбложин, вишнахъ, жTлTза 
нTробTного за сто золотыхъ полских, 
возов три на два кони, кождыи по шTсти 
золотыхъ, возковъ простых, колzс пzт, 
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кождыи по три золотыхъ полских, шлTи, 
хомYтовъ, скури нTроблTныº выправныº 
за шTстъдTсzтъ золотых полъских, 
скринку с панTнскими кошулками 
шитими TдвабTмъ с товалънzми, с 
хYстъками за шTстдTсzтъ золотых 
полскихъ, скринку малYю с пTрлами 
нTроблTными за золотых полскихъ 
сто, чирвоных золотых чотыриста, 
сYкна aалюндышY брYнатного локтTи 
дTсTтъ, кождыи локотъ по золотыхъ 
полских три, сYкна aалюндышY чорного 
локотъ шTстъ по золотых чотири, сYкна 
люнского, постав цTлыи за золотых 
полских пzтъдTсzтъ, сукна мYравского 
два поставы за сорокъ золотых полских, 
начинz цинового: мисъ, конвTи, aлzш, 
талTров, лихтаров и иншихъ рTчTи 
циновых за золотых полских jсмъдTсzт; 
Tрмzкъ чорныи aалюндышовыи, 
китаикою подшитыи за золотых 
полских тридцатъ пzтъ справлTныи, 
жYпан чорныи aалюндышовыи, 
лисами подшитыи за золотыхъ 
полъскихъ тридцатъ справлTныи, шубка 
бTлоголовскаz кYнzz, чорнымъ сYкномъ 
aалюндышовымъ крита за сто золотыхъ 
полъскихъ справлTнаz, шYбка лисzz 
чорнымъ сYкномъ критаz за золотых 
полских сорок справлTнаz, лTтников 
китаиковых новых панTнских два за 
золотых полских шTстдTсuт справлTныº, 
сукTн панTнских aалюндышовых 
брYнатных дв  // за пzтдTсzт золотых 
полских справлTныº, мYхоTровыи 
лTтникъ чирвоныи jдинъ за золотыхъ 
пzтънадцатъ полскихъ справлTныи, 
лTтникъ чамлTтовыи за золотых двадцат 
полъских справлTныи, кобTрцов чотыри 
по золотыхъ полских дTсTти, соли 
тисTчTи двадцатъ за шTстъ золотых 
полских, начинz мTдºного1: котловъ, 
1 Слово правлено.

панвTи и горщковъ, такъжT и инших 
рTчTи дробных за золотых пzтдTсzтъ 
полских; жита молочоного мац дTсTтъ, 
кождаz по копT2 гршTи литовскои, муки 
житноT мац jсмъ, кождаz по золотых 
три, мYки пшTничноT мац дви, кождаz 
по золотыхъ чотыри полских, проса 
мац шTстъ, кождаz по золотыхъ чотыри 
полских, татарки мац чотыри, кождаz 
по полътора золотых полских, солодY 
мацъ шTстъ за пzтнадцатъ золотых 
полских, муки татарчаноT мац дв , 
кождаz по золотыхъ полских два, jвса 
мац дванадцат, кождаz по золотомY 
jдномY полскомY, горохY маца jдна 
за золотых полских чотыри, макY3 мац 
дв  за золотыхъ полских пzтнадцатъ, 
слонины полтTи jдинадцать по золотыхь 
полскихь полтрTтz, сал сTмъ4 по полтора 
золотыхь полскихь, рибъ вzлыхъ 
розныхь: Yгоричовъ, щукъ, лTщовъ за 
золотыхь полскихь двадцать, масла 
горщковъ jсмь, кождыи по золотыхь 
польских два, сыровъ копь шTсть, 
кождаz копа по золотыхь двY полских, 
мTдY нTсычоного прTсного кадовбовъ 
два за злотых тридцать полъскихъ, 
липцY нTсычоного кадолбъ jдинъ за 
золотых полских пzтнадцат кYплTныи, 
мTдY сычоного бочокъ дв  за золотых 
пzтнадцат полских, пива бочок шTстъ за 
золотых двадцать полских, jцтY доброго 
бочка за золотых полских три, капYсты 
квашоноT солоноT, jгурковъ, zблокъ, 
цибYли, грYшокъ, zрин вшTлzких, при 
том домовство начинº домовоT дTрTвTноº 
и глинTноº за золотых полских сто, конTи 
Tздных, возниковъ // плTснивых два за 
золотых сорок полских, иноходникъ 

2 Літеру «к» правлено.
3 Слово правлено.
4 Слово правлено.
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гнTдыи за золотыхъ тридъцатъ1 пzтъ 
полских, воловъ чотыри, кождыи по 
золотыхь дTсTти полскихъ, коровъ jсмъ, 
кождаz по золотыхь полъскихь пzти, 
коз пzтнадцатъ по золотых полских 
двох, jвTц пzтнадцатъ по золотых 
полскихь двух, вTпровъ кормныхь jсмь 
по золотыхь полскихь трохь, свинTи 
вTликихь двадцать, кождаz по золотых 
двY полских, поросzтъ и подсвинковь 
шTстьдTсzтъ, гусTи тридцать, каплYновь 
сорок, кур шTстъдTсzть, золотых полских 
двадцатъ и два, в гYмнT жита копъ сто, 
кождаz по золотих два полских, jвса 
копъ пzтдTсzтъ, кождаz по золотому 
jдномY, татарки копъ пzтдTсzтъ, 
кождаz по золотому jдномY полскомY, 
zчмTню копъ тридцатъ, кождаz по 
золотых полских полтора, проса копъ 
тридцат, кождаz по золотых полских 
полтора, проса копъ тридцат, кождаz 
по золотих двY полских, гохогY2 стогъ 
копъ тридцат, кождаz по золотых 
полтора полских, сTна стырта за золотых 
двадцатъ полских, с пасTки пчолъ, YлъTвь 
пzтдTсzтъ такъ, zко j том всTмъ 
протTстацыz Yрадовна противко в. м. 
YрадовнT YчинTна, въ jписанъю своTмъ 
по достатъкY jбмовлzTтъ, ку вTликои 
кривдT и шкодT Tго, што шацYTт соби 
напротив вTрности вашTT на три тисzчи 
копъ грошTи личбы и монTты литовскоº 
zко на рокY вTрности вашои ширTи 
jбъzснTно и довTдTно бYдTть j иншиT 
кгвалты и шкоды, которыT чTрTз выбитъº 
кгвалтовноT3 послTднTT з маTтности 
помTнTноº поднzлъ заховYT соби 
волъноT правомъ чинTнъº з вTрностю 
вшою судовнT жT бы вTрностъ ваша 
jтъказовали.
1 Літеру «д» виправлено.
2 Так в оригіналі. Має бути «горохY».
3 Першу літеру «о» правлено.

Писанъ Y КрTмzнъцY, мца jктTбра 
чTтвTртого днz рокY панъского тисTча 
пzтъсотъ дTвTтъ дTсzтъ трTтTго. Макар 
ЛTдоховъскии, писар. 

Которыи жT то позовъ вышTи 
мTнованыи до книгъ зTмскихъ 
крTмzнTцкихъ Tстъ записанъ.

ЦДІАК України, ф. 22, оп. 1, спр. 8, 
арк. 572–574. 

№ 2
1609 р., лютого 27. Луцьк. [ 1609 р., 

лютого 18. Славожичі]. – Опис теста-
менту та реєстру майна Раїни Русинов-
ни Семенової Хребтовичової Богурин-
ської

YписанT тºстамºнтY и при нºм рººстрY 
нºбожчицы панºº БогYринъскоT рокY 
тисzча шºстсот дºвzтого мца aºвралz 
двадцат сºмог[о] днz

Пришºдши, jчºвисто, на врzд 
кгродскии лYцкии до мºнº Матºz 
Стºмпковског[о], подстаростºго 
лYцког[о], Yрожоныи пан Матºи 
Кгрохолскии, слYга zснº вºлможног[о] 
пана Криштоaа, кнzжати Збаразског[о] 
крºмzнºцког[о] и старосты имºнºм 
кнzжати ºго мл. подал длz вписанъz 
в книги кгродскиT лYцкиT тºстамºнътъ 
рYским писмом пасаныи4 нºбожчки 
панºº Раины, º, РYсиновны Сºмºновоº 
Хрºбътовичовоº БогYринскоº с подписом 
и пºчатю нºбожчки панºº БогYринскоº, 
такжº с пºчатми и подписми людºи 
добрих, которыи нºбожчка пана 
БогYринскаz ºсчº за живота из рººстром 
до кнzжати ºго мл. послала, жадаючи, 
абы в книги кгродскиT лYцкиT был такъ 
тºстамTнт, zко и рººстръ вписаныи.
«Z, бачºчи, тот тºстамºнт быти, 

водлº права справлºныи, цºлыи и ни 
в чом нº подºизроныи до актъ такъ 
4 Слово правлено.
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тºстамºнт, zко и рººстръ, которыи такжº 
с пºчатю и с подписом нºбожчки панºº 
БогYринскоº, прочитавши ºго, принzлом 
и такъ сº в собº маºт:

«Во имz Jтца, и Сына, и Свºтог[о] 
ДYха Бога во Троицы ºдиног[о]. Нº хаи 
сº всº станºт кY вºчнои памºти рºчºи, 
нижºи jписаных, понºваж каждаz1 
рºч, котораz сº jдно колвºкъ на свºтº 
родит Yмºрти мYсит и нимашъ ничог[о] 
на свºтº пºвнºишого zко смºртъ лºчъ за 
сº нимашъ ничого вонътпливъшого zко 
час смºрти, j к[от]оромъ2, иж жадºнъ 
чоловºкъ вºдати нº можºт длz чог[о] 
нº бºз причины ДYх свºтыи мовит. С 
росправ дом свои, прото и z, Сºмºноваz 
Хрºбтовичоваz БогYринскаz Раина 
РYсиновна, ачъ на тот час, бYдYчи 
хоро[бо]ю jт // jт пана Бога навºжона, 
лºч на Yмыслº памºти и розсYдку добром 
з ласки Tго свzтоT здоровz YпатрYючи то, 
абы по животº моºм j добра и маºтности 
моº вшºлzкиT жаднаz шарпанина мºжи 
потомком и повинными моими нº Yросла, 
и j вшºм, абы кождыи тым комY што 
тою jстатнºю волºю моºю jзначоно 
и jписано было контºнтовалсº тым 
записом тºстамºнтом моим и jстатнºю 
волºю моºю jзнаимYю и так зоставлzю3, 
иж кгды пан Бог ВсºмогYсчии всих рºчºи 
видомых и нº видомых, створитºл ДYха 
моTг[о] с того мизºрного прибыткY 
тºлºсног[о] до aалы своºº свºтоº 
поволати бYдºт рачил в чом нºвонплю, 
иж jнъ з милосºрдz своTго свºтог[о] а 
длz заслYги наимилшого Сына своTго, 
нºпомнºчи на выстYпки мои, jног[о] 
до aалы своºº свºтоT приимºт т ло 
моT гр шноº, абы было, водлº порzдкY 
хрºстиzнского, до зºмли jтдано и 
1 Літеру «к» виправлено з «д».
2 Місце пошкоджене при прошнуровуванні книги.
3 Літеру «о» правлено.

при цºркви манастыра и храмY свºтого 
Спаса в мºстº Чºтвºртºнском поховано 
было, кгды жºи з ласки и милосºрдz 
Бога ВсºмогYсчог[о], в вºрº старожитнои 
грºчºскои Yродившисº, в тои жº и с 
тог[о] свºта из хорY. J што пилнº и 
покорнº и слºзнº прошY вºлможного 
Tго млсти кнzжати Крыштоaа 
Збаразског[о], старосты крºмºнºцкого, 
моTго млстивог[о] пна, абы тºло моT 
грºшноº Yчтивº и статочнº до зºмли на 
мºстцY намºнºном jтдали. А штосº 
дотычºт маºтности моºº и рºчºи 
рYхомых такъ записYю и тым jстатнºº 
воли моºº тºстамºнтом зоставовлzю4 
против котороT jстатнºº воли и тог[о] 
тºстамºнту моTг[о] ºсли жº бы хто хотºл 
што мовити, або иначºи чинити, водлº 
воли и вымыслY своTг[о], // таковыи зо 
мною розсудитсº пºрºд млстивым Богом. 
А тои тºстамºнтъ мои jстатнºº воли 
моºº, написаныи всюды и на кождом 
мºстъцY и пºрºд кождым врzдом, 
маºт быти важныи и вºрY во всºмъ 
томY тºстамºнтY моºмY дати мают. А 
такъ тым тºстамºнтом моимъ jстатнºº 
воли моºº маºтность мою росправYю 
на прод, што которYю сYмY пнзºх маю 
собº записанYю jт зошлого нºбожчика 
Tго мл. пна Алºксанъдра Сºмашка, 
кашталzна браславског[о], на имºню 
Славожичах, котороT имºнº вжº тºпºр 
в чностью их мл. вºлможным кнzжатом 
Збаразским налºжит, то ºст двºстº копъ 
и дºсºт копъ грш. литовских тYю сYмY 
jтписую на манастыр Чºтвºртºнскии, 
котораz сYма маºт быти за вºдомостю 
вºлможног[о] Tго мл. кнzжати 
Крыштоaа Збаразског[о], старосты 
крºмºнºцкого, котороº сумы маºт быти 
давано до тог[о] храмY свzтог[о] на 
слYжбY БожYю свºчи, ладан, вино, а 
4 Літеру «о» виправлено з «а».
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чºрнцови и слYжитºлºви того храмY 
свºтого маºт быти дано золотых дºсºт 
на рыбы и на иншиT потравы, за чим бы 
jныи чºрнºц и слYжитºл1 храмY Божого 
jтправовали за дYшу мою сорокоYст и 
слYжбы Божиº по вс х сYботы (!) до рокY 
и в сYботник мºнº Yписати мают, с тоT 
тºж сYмы вышºи мºнованоT ºсли жº бы 
было потрºба до тог[о] храмY свºтог[о] 
ризы албо jбраз zкии коштовныи2 
мают справити кY хвалº Божои, толко 
ж абы таz сума нº была jтдалºна jт 
тог[о] храму Божог[о] на вºчныT // ныT 
часы. А што которYю-м сYмY позычила 
Tго мл. кнжти Корºцкому, воºводичови 
волынскомY, двº тисºчи золотых, на 
которYю сYмY запис маю jт Tго мл. 
кнzжати Корºцкого даныи на чотыри 
тисºчи золотых, а такъ абы трYдности 
zкоºи нº понºс j двº тисºчи золотых 
нºвиннº j тыT двº тисºчи золотых волным 
чиню Tго мл. кнzжати Корºцкого, бо в 
мºнº jдно двº тисºчи золотых позычил. 
С которых двох тисºчºи золотых Tго 
млсти панY Миколаz СºмашкY, панY 
браславскомY, старостº лYцкомY, тисºчY 
золотых jтписYю, бо в нºг[о] взzла-м 
тисºчY золотых з ним правYючисº за 
выклады моº. А так, абы тоº на дYши моT 
нº залºгло назад ºмY тYю тисºчY золотых 
jтдаю, што повинºн бYдºт Tго мл. 
кнzз Корºцкии jтдати тисºчY золотых 
вышмºнованомY Tго мл. панY Сºмашкови, 
а дрYгYю тисºчу золотых пzтсот 
золотых пнºи Кнºгининскои, пнºи Ганнº 
Корытºнскои, сºстричнº моºи, бо мнº 
слYжила лºт дванадцат и зостала-м 
Tи винна за слYжбY, а дрYгYю пzтсот 
золотых сºстры моºи пнºи Соколовои 
мают сº подºлити с панною Катºриною 
Соколовною, дочкою своºю, а Tго мл. 
1 Слово правлено.
2 Літери «к» і «о» правлено.

кнzз Корºцкии маºт тую сYмY двº тисºчи 
тым jсобам вышмºнованым бºз жадноº 
трYдности jтдати вцалº, рYхомыº рºчи 
вс  моT так шаты, zко и бTлыT [хY]сты3, 
цын, м д и вс м домовством моим мают сº 
подºлити пни Кнºгининскаz и с панною 
Катºриною Соколовною, сºстранкою 
моTю, // гYмно помолотити, што быт 
можºт пашн  тºпºрºшнºи в гYмнº и на 
цºрковныº потрºбы jбºрнути, быдло 
и всº домовъство моº маºт роздати 
посланºц на то присланыи jт Tго мл. 
кнzжати Крыштоaа Збаразског[о], 
старосты крºмºнºцкого4, водлугъ 
рººстру моTг[о], што комY в рººстрº 
моºм jписано бYдºт, которым z тым 
тºстамºнтом и jстатнºю волºю моTю 
jтписYю и jттинаю jт маºтности 
моºº так крºвных и повынных моих, zко 
тºж и дочку мою МаринY ПалYцкую 
и нº мают крºвныº и повинныº моº, 
так тºж и дочка моz вышмºнованаz5 
YстYповатисº в маºтности моT сим 
тºстамºнтом моим и jстатнºю волºю 
моºю jписаныи, алº кождыи маºт при 
своºм зостати, што комY ºст jт мºнº 
jписано в том тºстамºнтº моTмъ, zкож 
сºс тTстамºнт мои jстатнºº воли моTT 
jставYю, пºчат свою запºчатавши, и 
рYкою власною подписавши. 

При которог[о] справованю сºг[о] 
тºстамºнту моTг[о], иж нº могYчи на 
тот час способити YрzдY зºмског[о], ани 
кгродского, тогды длz лºпшоT вºры сºго 
тºстамºнту моTго просилом j приложºнº 
пºчатºи и j подпис рYкъ их мл. пнвъ и 
приzтºлºи моих то ºст Tго мл. кнзz 
Zкова Чºтвºртºнског[о], лºсничог[о] 
пинског[о], а Tго мл. кнзz Стºaана 
Чºтвºртºнског[о], а Tго мл. кнзz Григорz 
3 Місце пошкоджене при прошнуровуванні книги.
4 Слово правлено.
5 Літеру «о» правлено.
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Чºтвºртºнского а пна Василz Коптz, 
а пна Мацºz Кгрохолског[о], и возных 
ºнºралов воºводства Волынског[о] 
шлzхºтных пна Радиjна Станиºвича 
а пна Григорz Суºты, которыº их мл. 
за Yстною прозбою // прозбою моºю до 
сºго тºстамºнтY моTго, бYдYчи того всºго 
добрº свºдоми, пºчати своº приложити и 
рYки подписати рачили.

Писан Y Славожичах, л та Божого 
нарожºнz тисºча шºстсотного дºвzтого 
мсца aºвралz jсмогонадцат днz».

Y тог[о] тºстамºнътY пºчатºи 
притиснºных сºм, а подпис рYкъ тыми 
словы:

Раина РYсиновна Сºмºноваz 
Хрºбтовичоваz БогYринскаz, власною 
рYкою. Zков Чºтвºртºнскии, лºсничии, 
рукою, Stephan Czetwertenský, ręką swą, 
Hrehorey Czetwertensky, ręką swą, Maczey 
Grocholsky, reką swą, Радиjн Станкºвич, 
возныи, рYкою, Грºгорºи СYºта, возныи, 
рYкою власною, Мартинºи, свºсчºнникъ 
холпнºвскии, дYховник ºº мл., на тот 
час будYчии при справованю тог[о] 
тºстамºнтY за прозбою TT мл., руку 
свою подписал, Мартинºи, свºсчTнникъ 
холпнºвъскии, власною рYкою. 

А рººстръ при том тºстамºнтº для 
вписанz до книг поданыи, до того ж 
тºстамºнту налTжачии, таксº в собº 
маºт:

«Рººстръ тºстамºнтY моºму 
налºжачии, што z кому, Раина РYсиновна 
Сºмºноваz БогYринскаz, тою jстатнºю 
волºю моTю jтказала и назначила, абы 
то кождомY по смºрти моTи jтдано, 
што комY тым рººстром моим jзначоно и 
написано будºт то ºст напTрвºи: чамара 
новаz сукºннаz aалºндышоваz чорнаz, 
лисами подшитаz, в которую-м Yправила 
золотых тридцат а пласчик гатласовыи 
чорныи, соболцами подшитыи, тыT 

шат пару [пр]одати1 а за тыT гроши 
крºстъ коштовныи до манастыра 
чºтвºртºнског[о] свºтого Спаса справити 
на вºчныT часы, абы то нº было jт тог[о] 
храму // jтдалºно, было кобºрцовъ 
два, jдин паннº Ганнº Корытºнскои, 
панºи Кнºгининскои, а дрYгии паннº 
Катºринº Соколовнº и колдра пнºи 
Кнºгининскои, и пºрина исподнzz 
пнºи Кнºгининскои, вºрхнzz пºрина 
паннº Катºринº Соколовнº и подYшки 
и простирадºл двº нºхаисº подºлzт 
панна Катºрина и пани Кнºгининскаz, 
быдло, коровъ три, а быковъ два пнºи 
Кнºгининскои, служºбци2 моTи3 Вовди 
коровY zкаz сº ºи подобаºт, тожº 
Вовди маца жита и полот мzса, сукон 
двº jболочистых, трºтzz jдºгалнаz 
и кожYх и плахта синzz Вовди всº тоT 
Рыбицкои маца жита и полот мzса и 
кожYх и плахта, Стºпанови полмаци 
жита и сало, МиколинскомY, попови 
луцкому коровY, а чºрнцом, што в 
манастыри свºтоT Прºчистоº в Луцку 
коров двº за тоT нºхаи по дYши моTи 
сорокоYст jтправYют, д вчинº Кулинº, 
што-м винна полторы копы тыT нTхаи 
Протас jтдаст, бо ми винºн за шинкъ 
на погрºб тºла моTг[о], коров маю двº 
кормных длz росходY на погрºб мои, 
сало и полот мzса, таци слYжºбци моºи, 
тºлицY, по jб дº, Yбозство подарити 
по шматY4 сала, а ºсти для Yбозства 
достаткомъ, попови холпнºвскомY коровY 
добрYю, карºта з чотырма возниками 
ºи мл. пнºи КYликовскои Григорºвои, 
лыжок срºбрных jдинадцат, панY 
Кгрохомко[мY]5 Аврамови Максимович, 
1 Місце пошкоджене при прошнуровуванні книги.
2 Слово правлено.
3 Слово правлено.
4 Літеру «м» правлено.
5 Місце пошкоджене при прошнуровуванні книги.
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быка, ц нь, которым сº мают дºлити 
панна Катºрина Соколовна с панºю 
Кнºгининскою, мис вºликих чотыри, 
полмисковъ три мºнших // мºнъших, 
мисокъ двº, талºров дванадцат, наливка 
тYт.

Y того рººстрY пºчат ºº мл. пани 
БогYринскоº притиснºнаz jдна а 
подпис рYкъ тыми словы: Раина 
РYсиновна Сºмºноваz Хрºбтовичоваz 
БогYринскаz, власною рYкою. 

А потом на дрYгои картº того 
рººстрY тыT рºчи сYт списаныT 
на ризы на ºдамашковыT, з гYмна 
моºг[о], пашни продавши, справити до 
манастыра чºтвºртºнъског[о]1 мают, 
два пºрстºнъки моº, которыT на рYцº 
маю, ºдºн сºгн т золотыи с пºчатю, а 
дрYгии jбаыи (!) с камºнцами золотыT, 
jбадва скоро посмºрти моºи маºт слYга 
ºго мл. кнzжати тот, которомY всº 
jт ºго мл. кнzжати порYчоно будºт 
з мºнº зънzти и, зваживши за тоº, до 
цºркви манастыра2 свºтог[о] Спаса 
Чºтвºртºнског[о] патрахил коштовныи, 
zкии до тых рыз, коториT за пнзи мои 
справлºны бYдYт справитисº мают; 
быдло рогатоº: воловъ робочих чотыри, 
быковъ нºYчоных, всºг[о] на всº з одного 
тридцатºро, а jзимковъ дºвºт воиткови, 
возницы сYкна брºжинског[о], локот сºм 
и пол золотог[о] грошºи, которыи жº то 
тºстамºнт и рººстръ вышºи мºнованыT 
такъ zкосº в собº мают за поданºм 
вышъмºнованоº jсобы а за принzтºм 
моим до книг кгродских лYцких ºст 
записано».

ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 82, 
арк. 68–71 зв. 

1 Слово правлено.
2 Літери «м» правлено з «н».

№ 3
1613 р., жовтня 23. Володимир. – Де-

крет володимирського земського суду 
в справі між браславською каштелян-
кою Марією Василевою Загоровською, 
яка доводила справедливість своїм по-
грабованим підданим і волинським ка-
штеляном Яном Лагодовським 

ВзданT в пTршомъ нTстаном Tго мл. 
пна волынъског[о] jт TT мл. кнTжны 

ЗбаразскоT
Року АХГІ [1613] мца jктºбра КГ 

[23] днz
На роках судовых зºмских 

володимºрских в три нºдºлº по свºтом 
Михалº, римскомъ свzтº, в року 
тºпºрºшнºм вышъмºнованом припалых 
и судовнº jтправовати зачатых 
пºрºд нами, Андрººм Залºнским з 
Слубиц, судºю, а Григориºм Кисºлºмъ 
Низкиницким, подсудком, врzдниками 
сYдовыми зºмскими володимºрскими, 
кгды справа з рººстрY судовог[о] за 
потрикротным по три дни приволанºм 
возног[о] шлzхºтног[о] Стºaана 
Ковалºвског[о] с позву зºмского 
володимºрского порzдкомъ своим ку 
сужºнъю припала мºжи вºлможъною3 
TT4 мл. кнºжною МарYшою зº 
Збаража Василºвою Загоровъскою, 
кашталzновою браславскою, поводом 
з одноº, а вºлможнымъ пномъ 
Zномъ Лагодовскимъ, кашталzномъ 
волынскимъ, позванымъ з дрYгоº 
стороны. Тогды, постановившисº, 
jчºвисто, Y судY, Yмоцованыи стороны 
поводовоº Yрожоныи панъ Станиславъ 
Котовскии, давши позваног[о] ку правY 
чºрºз возног[о] вышºи мºнованог[о], 
приволати, которыи кгдысº нº jтозвалъ 

3 Слово виправлено.
4 Слово правлено.
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и вºдомости жадноº j нº станъю 
своºмъ такъ нам судови, zко и сторонº 
поводовои нº дал. Тºды, Tго прºрºчоныи 
Yмоцованыи стороны поводовоº з 
допYщºнz судY нинºшнºго до годины 
звыклоº арºштовоT въ винº пºршомъ 
нºстаномъ вздал на позовъ свои в тыT 
слова писаныи:

«Жикгимонт Трºтии, Божю млтю, 
корол полскии etc

ВºлможномY пнY Zну 
ЛагодолвскомY, кашталzнови 
волынскомY, зо вс х добр вTрности 
твоºº лºжачих и рYхомых, приказYºм 
абы вºрностъ твоz на роках судовых 
зºмских володимºрских, которыT в 
року тºпºрºшнºмъ тисºча шºстсот 
тринадцатомъ Y три // Y три нºдºли 
по свºтом Михалº, рымском свтº, 
припасти и сужоны быти маютъ в замку 
нашомъ володимºрскомъ пºрºд судом 
зTмским ку правY zко на року завитомъ, 
jбличнº, сталъ на жалобу и правноº 
попиранъº вºлможноº TT млт пнºº 
Василºвоº Загоровскоº, кашталzновоº 
браславскоº, кнжны МарYши 
Збаразскоº, котораz вºрностъ твою 
позываºт, доводºчи справºдливости 
воитови своºму суходолскомY на имº 
Григорºви ЛYпиносови и подданым 
своим суходолским, то Tст: Кгрºсºви 
Лzхови, Сидорови Засzдкови, Илкови 
Пархомовичови j то, иж в року 
нºдавно прошлом тисºча шºстсот 
дванадцатом, мсца дºкабра чºтвºртог[о] 
днz при насланю чºрºз вºрностъ твою 
на маTтност поводовоº стороны сºло 
Суходолы и при выпYстошºню запYстY 
сYходолског[о] насланци слуги, боzрº и 
гаидYки твоº, Yчинивъшисº жолнºрми, 
наºхавши моцно, кгвалтомъ на сºло 
Суходолы в способъ zкоºс стации тому 
воитови и подданымъ суходолским 

вышъмºнованым гуси, куры, бараны 
были из собою побрали, а мºновитº, Y 
Грица, воита, Yзºли баранов три, которыT 
стоzли по пYл копы грошºи литовским1, 
гусºи дºсºтºро, которыT стоzли по пºти 
грошºи литовских, Y Кгрºсz Лzха Yзzли 
баранов три, которыT стоzли по пул копы 
грошºи литовскихъ, кур с курника Yзzли 
пzтнадцºтºро, которыT стоzли по три 
грошºи полских, Y Сидора Засzдка Yзºли 
гусºи jсмънадцºтºро, которыT стоzли по 
пzти грошºи литовских, Y того ж Засzдка 
Yзºли кур двадцºтºро, котрыT стоzли по 
три грошºи полских, Y Илка Пархомовича 
Yзzли кур пzтºронадцºтºро, которыT 
стоzли по три грошºи полских, Y того 
жъ Илка Пархомовича Yзzли гусºи 
двоº, // которыT стоzли по пºти грошºи 
литовских, и иншихъ шкод нºмало 
в том имºню начинивши, залºдвº 
с тоº маTтности выºхали. А такъ 
прºрºчоныи повод пни браславскаz, 
маючи таковую кривдY и шкодY jт 
вºрности твоºº такъ, zкосº вышºи 
помºнило, доводºчи справºдливости 
томY воитови и подданым сYходолскимъ 
j тоº кгвалтовно наºханº на маºтност 
мºнованYю и j побитº баранов, гусºи, 
кур и j кгвалт посполитыи сусºдскии, 
и j далшиT вины в правº посполитомъ 
jписаныT, позываºт прºто, абыс на 
роках помºнºных завитº стал на то всº 
и што Tщº вºрности твоºT Y судY ширºи 
словы задавано и довºдºно будºт 
судовнº jтповºдал и Yсправºдливилсº. 

Писан Y Володимºри, рокY тисºча 
шºстсот тринадцатог[о], мца августа 
дºсzтого днz. А, иж позваныи, будYчи, 
j годинº звыклои арºштовои чºрºз того 
ж возного, вышºи мºнованого, ку арºштY 
приволыван нº стал, тоº справы нº 
арºштовалъ и арºштовати такъ сам чºрºз 
1 Так в оригіналі. Має бути «литовских».
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сºбº, zко и чºрºз кого иног[о] нº хотºл и 
причины нºстанz своºг[о] zко и пºрвºи 
вºдати нº дал. Прото сYд нинºшнии 
зºмскии володимºрскии за домовºнºмъ 
и правными поступками стороны 
поводовоº, а за нºстанºмъ позванного на 
нºм zко нº сталом и права посполитог[о] 
нºпослушном вину пºршого нºстаног[о] 
в статутº jписанYю всказал и присYдил. 
И нинºшним дºкрºтом всказYºт и 
присYжаºт. J што кгды повторº jт 
повода1 позваныи будºт пºрвºи вину 
пºршого нºстаног[о] заплатит а потомъ 
на рºчъ в позвº jписанYю jтповºдати 
повинºнъ будºтъ.

Што всº длz памºти до книг зºмских 
володимºрских Tст записано.

ЦДІАК України, ф. 27, оп. 1., спр. 22, 
арк. 51–52.

№ 4
1613 р., жовтня 23. Володимир. – Де-

крет володимирського земського суду 
в справі подружжя Жиґмунта та Бар-
бари Іріковичів з троцьким воєводою 
Олександром Ходкевичем, ракибор-
ським старостою Матеєм Лешневським 
й Адамом Санґушком щодо пограбу-
вання маєтностей міста Камінь, села 
Конюхи та належних до них сіл

Зыскъ Tг[о] мл пна Ириковичов 
и малжонки Tг[о] на Tго млсти пну 
воºводº троцком и на кжти Tг[о] 

сил Коширскомъ и на пну старостº 
ракиборскими

РокY АХГІ [1613] мсца jктобра КГ 
[23] днz

На роках судовых зºмских 
володимºрских Y три нºдºли по 
свºтом Михалº, римском свтº, в року 
тºпºрºшнºм вышºи мºнованом припалых 
и судовнº jтправовати зачатых 
1 Літеру «а» виправлено з «в».

пºрºд нами, Анъдрººм Залºнскимъ з 
Слубиц, судºю, а Григориºм Кисºлºм 
Низкиницким, подсудком, врzдниками 
сYдовыми зºмскими володимºрскими, 
кгды сº приточила справа з рººстрY 
судовог[о] мºжи Yрожоным Tго мл 
пномъ ЖикгъмYнътомъ Ириковичом 
и малжонкою Tг[о] мл // пнºю 
Барбарою з ДзºдYшиц, поводами з 
одноº, а вºлможными их млтю пномъ 
Алºксандром Ходкºвичом Грабºю на 
Шкловº, Быховº и Мыши, воºводою 
троцким, Адамом Санъкгушком, 
кнжатºм коширским, и Матººм 
Лºшънºвским, старостою ракиборским, 
позваными з дрYгоº стороны, с позвY 
зºмского володимºрского jт поводов 
по позваных на тºрмин нинºшнии 
вынºсºным. Тºды, постановившисº, Y 
судY, Yмоцованыи стороны поводовоº 
Yрожоныи пан Алºксандºр Барзиковскии, 
давши позваных ку правY, чºрºз возног[о] 
шлzхºтног[о] Стºaана Ковалºвског[о] 
по три дни трикрот приволати. За 
которым приволанºмъ возног[о], иж 
сº позваныT нº jтозвали до права нº 
становили и вºдомости никотороº j 
нºстанъю своºм судови нинºшнºмY и 
сторонº поводовои нº дали. Тºды, их 
мл Yмоцованыи прºрºчоныи стороны 
поводовоº з допYщºнz сYдY нинºшнºг[о] 
до годины звыклоº арºштовоº в зыску 
рºчи вздал на позов в тыT слова писаныи:

«Жикгимонт Трºтии, Божю млтю, 
корол полскии, вºликии кнzз литовскии, 
рYскии, прYскии, жомоитскии, 
мазовºцкии и aлzнтскии, швºдскии, 
кготскии, вандалскии дºдичныи королъ.

Вºлможным Алºксандрови 
Ходкºвичови Граби на Шкловº, Быховº 
и Мыши, воºводº троцкому, Адамови 
Санкгушкови, кнжти коширскомY, 
и Матººви Лºшнºвскому, старостº 
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ракиборскомY, зо вс хъ добр вºрностºи 
вших, лºжачих и рYхомых, приказYºм 
абыстº вºрност ваша на роках 
зºмских володимºрских, которыT в 
рокY тºпºрºшнºм тисºча шºстсот 
тринадцºтом во три нºдºли по свºтом 
Михалº, римскомъ свтº, припадYт 
и в замку володимºрском судовнº 
jтправованы быти мают, сами, jбличнº, 
и завитº zко на року jзначономъ стали 
на жалобY и правноº попиранº Yрожоных 
Жикъмунта // Ириковича и Барбары з 
ДдºдYшиц1, малжонки Tго Ириковичовоº, 
которыT нºроздºлнº вºрностъ вшу тым 
позвом позывают j то, иж вºрност 
вша пнº, воºводо троцкии, и с кнжтºм 
коширским арTндовавши, и пºвными 
записами, водлº права волынског[о] 
справлºными, записавшисº, поводови 
и малжонцº ºг[о] пºвнYю маºтност 
в повºтº2 володимºрскомъ лºжачую, 
мºстºчко Камºн зо всми присºлками 
и приналºжностzми до нºг[о] 
налºжачими, такъжº и сºло Конюхи, 
тºжъ с присºлками до нºг[о] налºжачими 
и в записº мºноваными, на три лºта 
зYполныT по собº идYчиº за пºвнYю 
готовYю сYмY пнзºи за дванадцºт 
тисTчºи золотых полских, которYю то всю 
суму3 тоº арºнды, вºр. вша пнº воºвода 
троцкии и с кнжтºм Tго мл. Коширским, 
до рYкъ своих jт повода и малжонки 
Tг[о] зYполнº взzли и jтличили из нºº 
зараз квитовали, которыT то маºтности 
поводовº бYдYчи за правом своим в посºси 
и спокоином дºржаню и Yживаню аж до 
того часу прºз jдин рокъ помºнºныT 
маºтности дºржал и но н ст (!) вºдома 
длz котороº причины, вºрностъ ваша 
воºводо троцкии с кнжатºм коширским, 
1 Так в оригіналі. Має бути «ДзºдYшиц».
2 Літеру «º» правлено.
3 Другу літеру «у» правлено.

нº jглºдаючисº ничог[о] на вины в 
правº посполитом jписаныº, напомнºчи 
на jбликги своº в записºх своих 
поводом даныT, и вºр. твоz, старосто 
жакиборскии, року тºпºрºшнºг[о] тисºча 
шºстсот тринадцатого, мца сºнътºбра 
двадцатого днz, наславши слуги свои на 
помºнºныT маºтности повода самог[о] 
и малжонку Tго с тоº маºтности и 
jт власноº поводови маºтности там 
звºзºноº и в схованю маючоº, зо всºг[о] 
кгвалтовнº выбыли и jт всºг[о] выгнали, 
с котороº и jд котороº маºтности 
залºдво поводъ зъ жоною из чºлzдю4 
своºю здоровTм // Yшол. При котором 
наºханю и выбитю с тоº маºтности такъ 
Yжитки зºмныº до гумна спроважºныT и 
звºзºныT, zко и рºчи поводовъ власныT 
рYхомыT чºрºз вºр. вшу сут побраныT 
то Tст, мºновитº, Y aолварку конюском: 
жита копъ дванадцºтсот, пшºници коп 
триста двадцºт и пzт, zчмºню копъ 
сто и шºстдºсzт, jвса копъ тисºчу и 
пzтсот, татарки копъ шºстсот, проса 
копъ сºмдºсzт, горохY стыртъ чотыры, 
сна (!) стогов дºсºт, солодовъ готовых 
роблºных чотырнадцºт, в кождомъ 
по мац три zчмºню готовог[о], мацъ 
двадцºт и шºст мºры горYховскоº 
пшºници, мац чотыры крYпъ татарчаных, 
мац jсмънадцºт zгол, мац чотыры 
маку, мац три мYки готовоº, мац тридцºт 
мºры горYховскоº, солонины полтºи 
jсмънадцºт, сал шºст, прzдив лнzных 
и конопных клYбовъ сто, конопºл5 и 
лну стогов два, насºнz лнzног[о] мац 
шºст, масла aасок двадцºт, сира копъ 
двадцºт, коровъ доиных пzтнадцºт, 
zловых двадцºтºро и пzтºро, волов 
тридцºт и два, стада шºстºронадцºтºро, 
роботных конTи чºтвºро, jвºц 
4 Літеру «ю» виправлено з «Y».
5 Літеру «н» виправлено з «п».
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доиных сто и шºстдºсzт, свинии сто 
двадцºт, вºпровъ кормных дºсºтъ, 
гусºи jсмъдºсzт, кур двºстº, павов 
чотырнадцºт, котºл броварныи вºликии 
новыи, куплºныи за золотых сорок, 
жита розданог[о] мºжи хлопы в новоº 
мац триста мºры гороховскоº, пнзºи 
мºжи хлопы даных на новоº на пшºницY 
золотых триста, возов роботных сºм, 
хомYтовъ сºм, зºл з плуговых1 зо вс
мъ до чотырох плугов, котлов два 
м даных новых, гор лки квартъ пzтсотъ 
по грошии три, вºпровъ во млынº два 
кормныхъ, столов шºст // липовых 
вºликих, зыдлºв чотыры, зыдликовъ 
jсмъ, бочокъ пивных jсмънадцºт и 
иншиº вс  начинz zко броварныº, такъ и 
дворныº до господарства налºжачиº. А 
въ aолварку Камºню: жита копъ пzтсот 
и шºстдºсzт, татарки копъ пzтсот, 
jвса копъ сто и тридцºт, гороху стог, 
zрого жита стог, проса копъ шºстдºсzт, 
пшºници стог, лну копъ сто, конопºл 
копъ jсмъдºсzт, коров их власных 
jсмъ, приплодковъ рогатог[о] за тот 
прошлыи рокъ двадцºтºро, хмºлю мац 
двº тисºчи и чотырыста, пнзºи готовых 
позычаных мºжи поддаными zко и тыхъ 
которыºм платил за них побор и жолн
рщинY золотых пzтсот, сºна пултораста 
стогов, горохY молочог[о] мац пzт, жита 
мац дванадцºтъ, гаковниц шºст, пташих 
рYчниц шºст, мYшкºтув тридцºт, рYчниц 
малых двº, jдна с крºсом, а дрYгаz 
швºдка, рогатин шºст, мунштукув 
двадцат, бубны, твламбасы, пYклир 
Tдвабныи, тръсцина, вилковъ дºвºт, 
лысов2 дºсºт, скора мºдвºжаz, жYравлºи 
два, сºдло волоскоº, рzдики козацкиº 
плºтºныº3, срºбром jправныº два, скор 
1 Слово правлено.
2 На слові чорнильна пляма.
3 Слово правлено.

юхтовых сорок, бончуки два, jдин 
jправныи, кончиров шºст, палашъ, 
мºчов два, кордовъ два, пуинал, шпада, 
воз скарбныи, накритыи, кованыи, 
колzс три, зºл за готовог[о] роблºного 
на двº шкутº, дºрºва готовог[о] на 
шкуту и на дYбас, буздикганъ jправныи, 
чºкан jправныи, скринъ4 вºликих двº, 
в которых скринzх Tст литниковъ 
аксамитныхъ два, адамашковых 
два, пост л китаиковаz цºjлzстаz, 
колдра гатласоваz чирвонаz, дрYгаz 
китаиковаz жолтаz пºрºшиванаz5, дºл
z зºлºнаz пулкгранатоваz зº злотыми 
пºтълицами, соболцами подшитаz, // 
жYпан6 атласовыи жолтыи, злотокгловºм 
подшитыи, шлик мармурковыи, 
соболюв два, хYтро рисºº, чºнкгатура 
злотокгловова, шпалºр пzт, кобºрцовъ 
адзzмских jсмъ, диванских два, килимов 
три, чапракгъ пул шкарлатъныи, шаблz 
пºрскаz, золотом jправнаz, туркасами 
сажонаz, шкатула, в которои Tст 
ланцYховъ золотых два, jдин зº смалцºм, 
дрYгии колчастии, прºндзоно пºрловоº, 
чTпцов пºрловых чотыры, а два з 
штуками манºлºтроº, в дрYгих скринzх 
рºчºи шитых полно, хYст бºлыхъ до 
Yбºрy бºлоголовског[о] налºжачих, Y 
дрYгих такъжº хYст бºлоголовских 
полно и постºлºи нºмало, вс хъ скрин з 
скринками в личбº jсмънадцºт, мис 
вºликих цºновых двº, ванºнка м дzнаz7, 
котлов мосzжовых до кухни новых 
дванадцºт, дрYшлzкъ jдин, кºлнz, 
вилковъ до кYхни з обложинами двº 
парº, котºл в кухни на ланцYхY, бан 
м даных чотыры, волны пултораста рYн, 
прzдива лнzног[о] клубов пzтдTсzт, 
4 Літеру «ъ» виправлено з «–».
5 Літеру «и» правлено.
6 Літеру «ж» правлено
7 Першу літеру «z» виправлено з «н». 
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конопног[о] клубов jсмъдºсzт, 
полотна лнzног[о] пулсотков двадцºт, 
jбрYсов пулсоток, маку мац три, 
а бºлог[о] пул маци, масла aасокъ 
двадцºт, сира копъ двадцºтъ, насºнz 
лнzног[о] мац jсмъ, конопног[о] мац 
дºвºтъ кгвалтовнº побрали, на пожитокъ 
свои то всº jбºрнули вºр. вша и инших 
рºчºи нºмало, которых сº и спамºтати нº 
могло нºмало побрано. 

J чом ширºи протºстациz и 
рºлzциz возного j выбитº и j побранº 
рºчºи в кгродº володимTрском Yчинºнаz 
в собº jбъмовлzºт.

J котороº кгвалтовноº выбитº, 
вºр. вшу, поводоваz сторона jсобным 
позвом до сYдY налºжного запозвала, 
зоставYючи собº волноº право j зарYки 
и заклады и j шкоды инъaоро aори 
// в судº налTжном. А тºпºр вTр. вшу 
толко тым позвом до сYдY нашог[о] 
зºмског[о] володимºрског[о] j побранº 
рºчºи вышъмºнованых позываTт. 
Прото абыстº вºр. вша на року вышъ 
jзначоном стали, рºчи помºнºныº з 
винами правными поводом поворочали. 
А шкоды тºжъ поводом за тым побранºм 
рºчºи спалыT, которых быти мºнzт на 
сºмдºсzтъ тисºчºи золотых полских 
нагородили, и во всºм сº вºр. вша скутºчнº 
Yсправºдливили. Што часY 1 Y права вºр. 
вшои jт поводов ширºи словы довºдºно 
и показано будºт конºчнº абыстº стали и 
поводом во всºм сº Yсправºдливили.

Писан Y Володимºри, рокY тисºча 
шºстсот2 тринадцатог[о], мца jктºбра 
пzтог[о] днz.

Юрии Jвлучимскии, писар. 
Которого взданz, иж позваныT 

бYдYчи j годинº звыклои до арºшту 
приволываны, нº арºштовали и причины 
1 Слово правлено.
2 Слово правлено. 

zко и пºрвºи нºстанz своºг[о] судови 
нинºшънºму и сторонº поводовои вºдати 
нº дали. 

А Yмоцованыи стороны поводовоº на 
ных zко нºсталых и права посполитого 
нºпослушных далшог[о] поступку 
правног[о] домавzлсº. Прото суд 
нинºшнии зºмскии володимºрскии за 
нºстанºмъ позваныхъ а за правнымъ 
попартºмъ и правными поступками 
Yмоцованог[о] стороны поводовоº, 
допYстивши, повторº в зыску 
позваных вздати а в моц тог[о] зыску 
припатривъшисº, позвови сумY пнзºи за 
шкоды и за побранº маºтности в позвº 
положоныT сºмдºсzт тисºчºи золотых 
полских, а за бºзправноº побранº и 
пограбTнº тоº маºтности дрYгую 
таковYю ж сумY сºмдºсzт тисºчºи 
золотых полских, а за кгвалт посполитыи 
двадцºт копъ грошºи литовских и за винY 
грабºжY три рYбли грошºи всºго сумою 
// сто тисºчºи сорокъ тисºчºи двадцºт 
и пzт копъ грш литовских поводовои 
сторонº на позваных и вшºлzких добрах 
их мл., лºжачих и рYхомых всказал 
и присудил. И нинºшным дºкрºтом 
всказYºт и присужаºт.

Котораz сYма пнзºи дºкрºтомъ 
нинºшнымъ присужонаz на добрах 
позваных порzдкомъ права посполитого 
jтправлºна быти маºт.

Што всº длz памºти до книг справ 
судовых зºмских володимºрских ºстъ 
записано.

ЦДІАК України, ф. 27, оп. 1, спр. 22, 
арк. 141 зв.–145.

№ 5
1616 р., лютого 3. Володимир. – 

Скарга володимирського земсько-
го суду у справі між Матіяшем Іва-
ницьким, який позиває стольника 
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цехановської землі Войцеха Сенков-
ського, котрий, наславши своїх слуг, 
пограбував маєтність в селі Осекров

Апºлzциz мTжи пномъ Иваницкимъ 
а паномъ Сºнковъскимъ

РокY АXSI [1616 ] мсца aºвралz 
трºтºго днz

На роках сYдовых зºмских 
володимºрских вº три нºдºли по 
Трºх Кролzх, римъскомъ свтº, в рокY 
тºпºрºшнºм вышмºнованом припалых 
и сYдовнº jтправовати зачатых 
пºрºд нами, Андрººм Залºнъскимъ з 
СлYбиц, судTю, а Григориºм Кисºлºмъ 
Низкиницким, подсYдкомъ, врzдниками 
сYдовыми зTмскими володимTрскими, 
кгды справа з рººстрY сYдового за 
приволанºмъ возного шлzхTтного 
Zна Комнацкого порzдкомъ1 своим 
кY сYжºнъю припала мTжи Yрожонымъ 
паномъ Матиzшомъ Иваницкимъ, 
поводом з одноº, а Yрожоным паном 
Воицºхом Сºнковскимъ, столником 
зºмл  цºхановскоº, позванымъ з 
дрYгоº стороны, за позвомъ зºмскимъ 
володимTрскимъ и за росписом рокY до 
тог[о] позвY мTжи сторонами на роках 
прошлых зºмских володимTрских Y три 
нºдºли по свтомъ МихалT, римскомъ 
свтº, в рокY прошломъ тисºча шTстсот 
пzтнадцатом, мца jктºбра двадцат 
шостого днz сужоных, Yчинºног[о] 
из рокY тым розºимомъ заховалог[о]. 
Тогды, постановившисº, jчTвисто, Y 
сYдY, повод пан Иваницкии самъ поднºс 
позов по позваного на рокъки2 прошлыº3 
выданыи, которыи Y сYдY был читан и 
таксº в собº маºт:

«Жикгимонтъ ТрTтии, Божю млстю, 
корол полскии etc
1 Слово правлено.
2 Слово правлено.
3 Слово правлено.

ТобT, YрожономY Воицºхови 
СºнковскомY, столникови зºмл  
цºхановскоº, сºкрºтарови4 Tго кр. млти 
зо вшºлzких добр твоих рYхомых и 
лTжачих, из сумъ пнжных, гдº колвºкъ и 
zко колвºкъ в Коронº Полскои чTрºз тºбº 
маючихъ // и jсºгаючих, и зособы твоºº 
власноº приказYºмо, абы ºси пTрºд сYдом 
нашимъ зºмским володимºрскимъ во 
три нºдTли по свºтом Михалº, римскомъ 
свтº, в рокY тºпºрºшнºмъ, припадаючих в 
замкY володимºрскомъ, завитº и jбличнº 
станол на жалобY и правноº попºранº 
Yрожоного Матиzша Иваницкого в 
Старых Иваничах и в Дрºвиню, дºдича, 
которыи тºбº позываºт j то, иж ты в 
рокY тºпTрºшнºмъ чºрTз слуг помочников 
и насланцов своих то Tст Матиz 
Кривъковъског[о], ZкYба Паплинского, 
Андрºz Климчицкого и инших многих 
тобT знаºмых до того приспособлºных, 
которых ты имºна, назвиска, прозвиска 
и jсобы лºпºи знаºш и вºдаºш в 
рокY тºпTрºшнºмъ тисºча шTстсот 
пzтнадцатом, мца aºвралz чºтвºртого 
днz правº добрº по заходº слонъца нº 
мал пул годины в ночъ при наºханю 
кгвалтомъ до сºла и двора Jсºкрова и 
при выбитю5 кгвалтомъ з спокоиного 
дTржанz с чºтвиртоº (!) части сºла 
Jсºкрова и двора YсTг[о], водлº прав 
и записов, поводови тºпTрºшнºмY 
служачих и налTжачих, j котороº 
выбитº повод собº цºлYю акцию тобº 
юж чTрºз позвы интTнтованYю и заданYю 
инaоро aори заховYTт, побрал Tси в 
том дворº Jсºкровскомъ маºтностъ 
поводовY рYхомYю власнYю там бYдYчYю, 
то Tст, мºновитº: в гYмънº збожа 
зложоного жита стыртъ двº, в кождои по 
шºстидºсzт копъ, рахYючи кождYю копY 
4 Другу літеру «º» правлено.
5 Літеру «ю»правлено.
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по сорокY грошºи полских, jвса пулторы 
стырти, которог[о] было всºг[о] такъ в 
тои стыртº, zко и в дрYгои початои копъ 
дºвºтдºсzт, шацYючи кождYю копY 
по золотомY, грºчки стырта, в которои 
было коп шTстдºсzт и пzт, шацYючи 
кождYю копY по золотомY, Tчмºню стог, 
в которомъ было копъ сорокъ, шацYючи 
кождYю копY по пул копы // по пул 
копы грошºи литовских, жита в стодолº 
молочаного мац пzтнадцатъ, шацYючи 
кождYю мацY мºры володимTрскоº, 
zко на тот час платило по копº грошºи 
литовских, jвса мацъ jдºнадцатъ, 
шацYючи кождYю мацY1 по пzтдºсzтъ 
грошºи полских зас, в коморº, в которои 
спрzт был домовыи, взzто в корытах 
три маци мºры володимTрскоº мYки 
жытноº, шацYючи кождYю мацY по три 
золотых полских, пшºничноº мYки, маца 
тоºж мºры, за которYю шацYºтъ чотыри 
золотых и грошºи дºсºт, крYпъ грºчºных 
тоºж мºри володимTрскоº, пултори 
маци, шацYючи их мацY по пулъ чTтвTрта 
золотого, мzса пултºвого, солонины 
полпºта2 пултz, шацYючи кождого полтz 
по два золотых садов3 тры, шацYючи 
кождоº по золотомY, масла aасокъ 
чотыри, шацYючи кождYю aаскY по 
пºти золотых, сыра копъ пzтъ, шацYючы 
кождYю копY по чотыри золотых и по 
пzтнадцати грошºи, а в пивници кадºи 
вºликих с капYстою чотыри, шацYючи 
кождYю по чотыри золотых, jгорков 
кад за тры золотых, свºклы кад за тры 
золотых, zица кYрачиº, которыº были 
в начиню, половами пTрºсыпаны на 
схованъº, тых было копъ тры, шацYючи 
кождYю копY по пул золотого, пива 
бочокъ двº, шацYючи кождYю бочкY по 
1 Літеру «ц» правлено.
2 Слово правлено.
3 Так в оригіналі. Має бути «салов».

два золотых, горTлки барылко, в котором 
было квартъ пzтдºсzт, шацYючи 
кождYю квартY по три грш. полских, 
гYсºи пулкопы, шацYючи кождYю по 
пTти грошºи полских, кокошии копа, 
шацYючи кождYю по три грошºи 
полских, когYтов jсмъ шацYючи кождого 
по чотыри гроши полских, качокъ пул 
копы, шацYючи кождYю по три гроши 
полских, свинºи матºрок поросных пzт, 
а нºпоросных шTст, кºрнозъ jдTн, // 
то сº всº шацYTт золотых двадцат, 
воборы быдла, коров с тºлzты дºвºт, 
шацYючи кождYю по jсми золотых, 
zловиц пzт, шацYючи кождYю по пºти 
золотых, волов робочих jсмъ, шацYючи 
кождого по дºсºти золотых полских, 
нTYкув быков пzт, шацYючи кождого 
по шºсти золотых полских, jвºц з 
zгнzты пzтнадцатъ, шацYючи кождYю 
з zгнzтºм по два золотых полских, куз 
jсмъ с козлzты, шацYючи кождYю и 
с козлzтºм по три золотых полских, 
рºпы в долах чотырох закопаноº мац 
пzтнадцTт, шацYючи кождYю мацY 
по двадцºти грошºи литовских, нач
нъz jгородныº розмаитыº, такжº и 
высадки розмаитыº то всº шацYTт на 
дºсит золотых полских, сºна стыртъ три, 
сложоного на сºножатTх, кождаz стырта 
по сºми сажонъ, которыº сº шацYют 
по золотых пzтидºсzт, zкож их так 
слYги твоºº попродали, конºи робочих 
три, шацYючи кождого по пzтнадцати 
золотых полских, вºнцъ корыта вºликиº 
до хованz збожа, кади броварныº, вºнцъ 
спрzты домовыº вшºлzкиº малыº и 
вºликиº чого сº всºг[о] zко и инших 
дробнTиших рºчºи zко то в домY бываºт 
памºтати нº можTт то сº всº шацYTт 
пzтдºсzт золотых полских, вºнцъ долги 
Y подданых, такжº чиншºи, п нºжныº, 
jвсzныº, вºнцъ поборы, которых повод 
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под час конaTдºрации сам поплатил за 
подданых, а jни ºмY тоº потом мºли 
попълатити, а нº поплатºли то сº всº 
шацYTт на полтораста золотых полских, 
мºншºи або болшºи, што ºщº потом и 
на рокY припалом рTºстром и словнº 
показано бYдTт, чого сº на тот час 
Yсºго памºтати нº можºт бо Yрzдникъ 
тот шлzхTтныи Zрошъ Вирковскии 
нº вºдати гдT ºстъ, чºрºз // чºрºз слуг 
твоих jбрYцоныи и затрыманыи zко 
то в протºстации ширºи Tст доложоно. 
Што всº забравши, на пожиток твои 
ºст jбрYцоно, за чим ºси повода до 
шкод, которых собº в нº Yживанъю тых 
рºчºи помºнºных мºнYºт мºти на двº 
тисºчи золотых полских приправил, а 
так абы Tси на рокY помºнºном стал и на 
то всº, што ºщº часY право тобº ширºи 
задавано бYдTт сYдовнº jтповºдал и 
Yсправºдливилсº.

Писан Y Володимºри, рокY панского 
тисºча шTстсотного пzтнадцатого, мца 
августа дºсzтог[о] днz.

А по вычитаню позвY, сторона 
поводоваz, довTдши рокY, так с 
позвY, zко и списанz рокY слушнº 
припадаючого, просил и домовzлсº, 
абы ºмY позваныи на позов справилсº, 
иншиº вшºлzкиº при том доводы и 
добродºиства своº правныº, собº вцалº 
заховYючи, а жадных нº jпYщаючи. До 
котороº справы за приволанºмъ возного, 
Y сYдY, jдозвавшис j позваноº стороны 
Yмоцованыи Tго шлzхTтныи панъ Zн 
Брºжинскии повºдил, иж:

«Тут в сYдº нинºшнTм позваныи 
aорYмъ поносити нº можº понºважъ то 
сут добра ликвиди юрис королz Tго 
млсти, j которыº нигдº инъдºи тылко в 
сYдº королz Tго млсти асTсорскимъ албо 
на сºимº право aорYмъ показало, кривды 
мниманоº нº признаваючи и j вшºм 

jныº aирмитTр нºкгYючи иж jдºт j 
добра королz Tго млсти.

Просил Yмоцованыи позваного абы 
был аaоро прº[зла]ти1 волнымъ Yчинºныи 
вцалº собº jбороны правныº актора 
и акции за налºжных нº прTзнаваючи 
заховавши.

А сторона поводоваz выводила то и 
Yказовала иж таковаz Tксъцºпциz zко 
нºправнаz Y сYдY вмсти мºстца мºти 
нº можºт бо zко вжº в кгродº инкавза 
принципали рациjнº Tксъпулсиjнис 
Yказало сº то достаточънº // жº 
тыº добра власныº сут зTмскиº 
шлzхºцкиº, которых и тотъ до 
натариYшъ адмалºнарата доживотº на 
них Yпросивши собº иначºи до них нº 
моглъ приити jдно пTркомпозициjнºм 
мусºл аж кYпити чTтвºртYю част тоº 
маºтности, на которои то чºтвTртои 
части вºчности пна Прилºпского повод 
маючи пºвныº варYнки и контракти так 
з стороны вºчности zко тºж и стороны 
долговъ и заставы такъ в тои маºтности 
zко и в козинщинº зо всººю своºю 
маºтностъю там бYдYчою спровадилъ 
а пан Сºнъковъскии с тоº маTтности 
jного выбил zко j том протTстацию 
сут починºныº, в которои справº в 
кгродº налTжºно aорYмъ бы тºж добрº 
пан Сºнъковскии розYмzл соб  мити2 
право zкоº тºды ни квалтом алº правомъ 
было доходити а ºсли ж до добр лTжачих 
ничого нº мTл и мºти права слушного 
нº можºтъ поготовю домоº рYхомоº 
маTтности хоча ж бы там права жадного 
нº мºл ани там мºшкал алº хочъбы толко 
и до схованъz рºчи моº дал тºды ºмY сz 
их брати нº годило и нº годит а ижъ j 
власныº рºчи своº чинитъ тTды aорYмъ 

1 Місце пошкоджене при прошнуровуванні книги.
2 Слово правлено.
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нигдº индºи jдно въ1 зºмъствT2 Tстъ 
гдº Tстъ aорYмъ Tнºралº што вывTдши 
и показавши повод просил и домовzлсº 
zко и пºрвºи абы суд тыº jбороны 
zко нºправъныT jт стороны позваноº 
вношоныº на сторонY jтложивъши 
позваномY на позов справоватис наказал 
иншиº вшTлzкиº при том jбороны и 
доводы своº правныº [в ц]алº3 заховYючи 
а жадных нº jпYщаючи. 

Суд нинºшныи зºмскии 
володимTрскии контровºрсыи сторон 
мºнованых выслYхавши и jныº 
достаточнº Y сTбº YважTвши бачито иж 
повод сº добра своº власныT чинит, 
которыº под посºсиTю своTю там в 
тои // там в тои4 маºтности мºл тºды 
суд aорYмъ наидYºтъ и позваномY 
постYповати наказYºтъ а Yмоцованыи 
стороны позваноº того дºкрºтY за 
правныи нT приимYючи до сYдY Tго 
королºвскоº млти за двором апºлºвал.

А сторона поводоваz выводила 
то и Yказовала иж апºлzциz тогдº 
индºи jдно на трибYнал маºт быти 
допYщона zко j власныº рºчи и 
маºтностъ шлzхºцкYю Tсли быстº в. 
м. допYстити мºли, котораz слYшнº нº 
маTт быти допYщона бо нº маºш jд 
чого а до того и нº на воºводство власноº 
волынскоº алº власнº интºр кавзасъ 
jaиции понºважъ таz справа дºпºндºтъ 
Tксъкавза Tксъпулсиjнис а zко кавзас 
TксъпулсиjнYмъ интTркавзас консºрватас 
сYдzт тамжº и таz тTж маTтъ быти 
сYжона кгдыж з5 одного aYндамºнтY и 
aродла идYт суд тоº апºлzции за двором 
Tго королºвскоº млсти нº допустил алº 
1 Слово виправлено з «до».
2 Літеру «T» виправлено з «а».
3 Місце пошкоджене при прошнуровуванні книги.
4 Літеру «и» правлено.
5 Літеру «з» правлено.

на трибYнал ºº воºводства Волынского 
допYщаTтъ а Yмоцованыи стороны 
позваноº j попартº тоº апºлzции своº за 
двором Tг[о] королºвскоº млсти и за нº 
допYщºнъºмъ ºº там противко сYдови jт 
рава (!) мºнског[о] кодыи (!) свTтчилсº.

А повод j попартº тоº апºлzции 
мTжи консTрватами воºводствъ 
киºвского волынског[о] и браславского 
тºж свTтчилъсº. 

А суд сº тºж свTтчил ижъ апºлzции 
за двором Tго кр. м. нºдопYстил с тоº 
мºры иж шлzхтич j побранº своº6 
маºтности чинит и с тог[о] розYмººтъ 
жº сторонº жадного трава (!) мºнY нº 
Yчинилъ иж апºлzции на трибYнал 
допYстил zкож за тоºю апºлzциºю 
на трибYнал допYщоною в сYдº 
головном трибYналскомъ на воºводствº 
Волынскомъ, котороº напTрвºи по датº 
дºкрºтY нинºшнTго припадTт и сYжоно 
бYдTт рокъ кY правY jбºюм сторонам 
кром припозву становитис зложилъ // и 
назначил.

Што всº длz памºти до книгъ Tстъ 
записано.

ЦДІАК України, ф. 27, оп. 1, спр. 24, 
арк. 347–350 зв.
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Повсякденне життя суспільства, пев ного соціуму за-
галом і окремо кожної людини характеризується низкою 
важливих матеріальних та духовних потреб, які регулюють 
суспільний розвиток людства. Однією із таких потреб є за-
доволеність в їжі, вгамування голоду, ситість. Це часто ви-
ступало і важливим показником якості життя. «Харчування 
було головним контролюючим світорегулятором суспільно-
го та господарського розвитку, достатня кількість харчу-
вання і якість визначали зростання та розвиток населення, 
його працездатність, натомість відсутність їжі гальмувала 
не тільки демографічне зростання, а іноді зупиняла еконо-
міку і навіть спричиняла до суспільно-політичних змін», — 
зазначав Анджей Вичанський у праці «Studia nad konsumpcją 
żywności w Polsce w XVI i pierwszej połowie XVII w.». 
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РЕЦЕНЗІЇ, ПРЕЗЕНТАЦІЇ

12 липня 2018  р. в інформаційному 
агентстві «УКРІНФОРМ» відбулося об-
говорення проблеми «Польсько-україн-
ський конфлікт у роки Другої світової 
війни: міфи і факти».  Захід пройшов у 
рамках співпраці Науково-дослідно-
го інституту українознавства, Україн-
ського інституту національної пам’яті 
та історичного факультету Київського 
національного університету імені Тара-
са Шевченка.

Модератором заходу виступив ди-
ректор НДІУ кандидат історичних 
наук Богдан Галайко. У вступному сло-
ві він наголосив на теперішній ескалації 
ситуації польською стороною довкола 
питання польсько-українського проти-
стояння в часи Другої світової війни. 
Насамперед мусимо зазначити, що того-
часні події не можна звужувати лише до 
«Волині-43», як це намагаються подати 
поляки. «Конфлікт варто розглядати у 
ширшому контексті. Слід зауважити, що 
польська окупаційна та колонізаційна 
політика на західноукраїнських землях 
бере свій початок з 1340 р., з часу смер-
ті Юрія ІІ – останнього правителя Русь-
кого королівства, коли польські війська 
захопили українське столичне місто 
Львів та спробували встановити свою 
адміністрацію. Якщо ж ми говоримо про 
ХХ  ст., то польсько-український кон-
флікт в активній фазі розпочався у лис-
топаді 1918 р. – з часу проголошення За-
хідноукраїнської народної республіки та 
війни за її знищення з боку нововіднов-
леної Польської держави. Протистояння 
продовжилося у міжвоєнний період, у 

1920–30-х роках. Адже польська адміні-
страція, що була встановлена на захід-
ноукраїнських землях, проводила від-
криту антиукраїнську дискримінаційну 
політику й сприймалася українською 
спільнотою як окупаційна. В цей час на 
українські землі переселялися польські 
колоністи, зокрема т. зв. «легіо нери»  – 
ті польські вояки, що воювали проти 
армії ЗУНР. Українців утискають у гро-
мадянських правах, не допускають до 
зайняття будь-яких посад в органах вла-
ди, закривають україномовні школи, в 
Львівському університеті встановлюєть-
ся невелика квота для українських сту-
дентів тощо. Окремо на Волині у другій 
половині 1930-х років масово нищаться 
православні храми, а місцевих українців 
польська влада змушує ставати католи-
ками. Нового виміру конфлікт набув у 
часи Другої світової війни. Тоді, по суті, 
розгортається локальна Друга польсько-
українська війна. Протистояння тривало 
і після завершення світової війни, адже у 
1947 р. польська державна влада провела 
сумнозвісну операцію «Вісла». 

Отож конфлікт варто розглядати ши-
роко, крізь призму польсько-українських 
взаємин у першій половині ХХ ст.».

Відповідно метою зустрічі україн-
ських науковців із журналістами стало 
спростування польських міфів щодо 
теми польсько-українського конфлікту в 
роки Другої світової війни. Також необ-
хідним було донести до широкої укра-
їнської громадськості перевірені через 
архівні джерела факти про трагічні сто-
рінки нашої історії.

DoI: 10.30840/2413-7065.3(68).2018.145347
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Б. Галайко підкреслив, що «нагні-
танню ситуації сьогодні сприяють го-
лосні заяви польських високопосадов-
ців – президента та прем’єр-міністра, які 
звинувачують українців у нібито «акті 
геноциду», вчиненого супроти поляків, 
та очікують, що офіційний Київ має по-
каятися за вчинений у минулому злочин. 
Водночас у Польщі тема обросла цілою 
низкою міфів, які спочатку з’явилися у 
маргінальному середовищі т. зв. «кре-
совяків», згодом  – у науковій літерату-
рі, а сьогодні їх поширюють політичні 
та державні діячі. Паралельно останнім 
часом спостерігаємо процес публічного 
переслідування тих істориків, дослідни-
ків теми, які наважуються наголосити на 
питанні українців, що були вбиті поля-
ками у часи війни (до прикладу – ситуа-
ція довкола промови Григорія Купріяно-
вича в Сагрині 8 липня 2018 р.)».

Спочатку як гіпотеза в польській іс-
торіографії, а потім як доконаний факт 
у польських медіа побутувала  теза про 
існування «таємної директиви» або на-
казу вищого керівництва ОУН та УПА 
про повну ліквідацію поляків на Воли-
ні. Ця теза лягла в основу міфу, на під-
ставі якого Польща кваліфікує польсько-
український воєнний конфлікт часів 
Другої світової війни як геноцид, вчине-
ний українцями супроти поляків. «Од-
нак детальний аналіз історичних джерел 
ставить під сумнів їх автентичність»,  – 
зауважує дослідник Сергій Рябенко. 

Деякі польські історики наводять на-
віть цитати подібного «наказу» чи «таєм-
ної директиви» 1943 р., які приписують 
командувачу УПА Дмитру Клячків-
ському. Дуже часто такі цитати супро-
воджуються посиланням на «спеціаль-
ний лист» одного з командирів УПА на 
Волині Юрія Стельмащука до «Рубана». 

Однак повного тексту «наказу» досі не 
оприлюднив жоден дослідник, а «спе-
ціального листа» немає за архівними 
посиланнями, до яких апелюють Вла-
дислав Філяр, Леон Попек, Едвард Прус, 
Владислав Наконечний, а також Гжегож 
Мотика, Міхал Клімецький та україн-
ський історик Ігор Ільюшин. 

«Можна однозначно стверджувати, 
що і «таємна директива» Клячківсько-
го, і «спеціальний лист» Стельмащука є 
фальшивками. Їхнє призначення – бути 
обґрунтуванням для популярної тези 
про існування та активну реалізацію 
«таємного наказу» вищого керівництва 
ОУН та УПА про винищення польського 
населення на Волині», – зазначив Сергій 
Рябенко.

Іншим аргументом польської сторо-
ни для оцінки цих подій як геноциду та 
ґрунтом для підготовки відповідних по-
літичних рішень сейму та сенату є  теза 
про те, що 11 липня 1943  р. відбулася 
масова антипольська операція, під 
час якої було атаковано понад 100 сіл, 
де жили поляки. У цей день з 2016  р. 
в Польщі відзначають «Національний 
день пам’яті жертв геноциду, здійснено-
го українськими націоналістами проти 
громадян Другої Речі Посполитої».

«У польських документах того часу 
знаходимо доволі детальні описи кілька-
надцяти (тобто від 11 до 19) акцій, які 
відбулися в ніч з 11 на 12 липня, точ-
но названо 12 місцевостей (хоча датою 
знищення частини з них також названо 
період між 13 і 18 липня). Ніде в поль-
ських документах немає підтвердження 
інформації про понад півтори сотні ата-
кованих сіл протягом однієї ночі», – по-
яснює голова Українського інституту на-
ціональної пам’яті кандидат історичних 
наук Володимир В’ятрович. 
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Він зауважив, що операція, яка пе-
редбачала би одночасну атаку великої 
кількості населених пунктів, вимагала 
серйозної координації і тому мала би за-
лишити бодай якісь документальні слі-
ди і в матеріалах УПА, і в звітах різних 
її територіальних підрозділів. Натомість 
такої інформації (принаймні поки що) 
не віднайдено. Жодних німецьких доку-
ментів про акції цього дня поки теж не 
виявлено. Очевидно, що й німецька оку-
паційна адміністрація не могла не помі-
тити такої великої операції.

Перебільшена кількість нападів 
на польські села 11 липня 1943  р. ста-
ла хибним засновком, з якого зроблено 
висновок про масштабну антипольську 
операцію, «генеральний антипольський 
наступ», який нібито мав відбутися од-
ночасно трохи не на всій території Воли-
ні. А звідти, знову ж таки, зроблено ви-
сновок про існування окремого наказу, 
що приписував цілковите знищення по-
ляків, надавав антипольським виступам 
чітко продуманого характеру і навіть ге-
ноциду. 

11 липня 1943  р. трактується як 
точка відліку, яка дала моральне право 
полякам запустити механізм «відплат-
них акцій». Тому у Польщі наголошу-
ють, що до 11 липня не було польських 
акцій проти українців.

Науковий співробітник Інституту іс-
торії України НАНУ кандидат історич-
них наук Ярослав Борщик спростував 
цю тезу, зауваживши, що «перша анти-
українська акція з боку поляків відбула-
ся у проміжку 8–10 березня 1943 р. у селі 
Переброди Луцького повіту. Уже в квітні 
події набули значно ширшого розмаху. 
Напади на українські села відбувалися 
на території п’яти з одинадцяти повітів 
Волинського воєводства: в Дубенському, 

Костопільському, Ковельському, Луць-
кому та Сарненському». 

Науковець розповів, що загалом у 
своїх антипольських акціях поляки до 
липня 1943 р. діяли не лише самостійно. 
Поширені випадки, коли вони заручали-
ся підтримкою німців, рідше  – загонів 
червоних партизанів, які діяли на Воли-
ні. Пік протистояння припав на червень 
1943 р., і було очевидно, що ситуація на-
гнітатиметься й надалі. Загалом за пе-
ріод від 8 березня до 11 липня 1943 р. у 
Волинському воєводстві відбулося 107 
нападів на українські села за участю по-
ляків, було вбито як мінімум 722 україн-
ці (за іншими даними – 1041). 

Керівник академічних програм 
Центру досліджень визвольного руху 
Володимир Бірчак розповів про пере-
говори між українським та польським 
підпіллям у роки Другої світової війни. 
На його думку, сам факт таких перемо-
вин теж ставить під сумнів тезу про ге-
ноцид, адже свідчить, що українці та по-
ляки взаємно визнавали себе сторонами 
конфлікту та навіть здійснювали спроби 
його залагодження впродовж першої по-
ловини 1940-х років.

Ще одним аргументом на користь 
геноцидної концепції, який викорис-
товують польські медіа та політики, є 
разюча диспропорція між польськи-
ми та українськими втратами. Прези-
дент Польщі Анджей Дуда заявив, що в 
проти стоянні було вбито 100 тисяч по-
ляків і 5 тисяч українців. Згодом очіль-
ник Люблінського воєводства Пшемис-
лав Чарнек оголосив уже про 130 тисяч 
убитих поляків. 

Ці спекулятивні цифри спростував у 
своєму виступі доктор історичних наук, 
професор Іван Патриляк. На його думку, 
під час українсько-польської локальної 
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війни на території Холмщини, Грубешів-
щини, Берестейщини, Полісся, Волині й 
Галичини з кінця 1942 р. до кінця 1944 р. 
українці втратили 13–16 тисяч осіб уби-
тими (з яких близько 4 тисяч припадало 
на Холмщину, Грубешівщину і Підляш-
шя), втрати поляків – 38–39 тисяч осіб.

Загалом учасники заходу наголосили 
на тому, що всі жертви польсько-укра-
їнського протистояння заслуговують на 

вшанування пам’яті, водночас одним із 
виявів цієї шани є скрупульозне дослі-
дження правди про причини, перебіг, 
масштаби та наслідки трагічної сторінки 
сусідських взаємин. 

Богдан ГАЛАЙКО
orcid.org/0000-0002-9543-6290

кандидат історичних наук, 
директор НДІУ
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ВИСТАВКА НА ЧЕСТЬ СТОРІЧЧЯ ВИПУСКУ 
ПЕРШИХ МАРОК УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

2 серпня 2018 р. в Музеї Української 
революції 1917–1921  рр. у Києві від-
крилася виставка на честь відзначення 
100-річного ювілею перших марок Укра-
їнської держави. В експозиції представ-
лені марки-ювіляри, а також поштові 
й непоштові матеріали, випущені на їх 
честь в Україні, Німеччині та США  – 
конверти філателістичних товариств і 
музеїв, марка і конверт Української під-
пільної пошти, марки, блоки і конверти 
сучасної незалежної України тощо.

Виставку організували Кримська фі-
лія Асоціації філателістів України і Му-
зей Української революції 1917–1921 рр. 
Експонати надані переважно істориком 
і колекціонером з Криму Андрієм Іван-
цем, а також взяті із музейних фондів. 

Завідувач Музею Української рево-
люції Олександр Кучерук на відкрит-
ті виставки наголосив, що народжені 
100 років тому в екстремальних умовах 
українські марки мають не тільки істо-
ричну, а й високу мистецьку вартість, є 
атрибутом державності.

Кандидат історичних наук, стар-
ший науковий співробітник Науково-
дослідного інституту українознавства, 
координатор Таврійської гуманітарної 
платформи Андрій Іванець розповів 
про появу поштових марок в Україні і 
випуск Українською державою перших 
власних марок у 1918  р. Домарковий 
період для пошти на українських зем-
лях в імперії Габсбургів завершився у 
1850  р., а в імперії Романових на кіль-
ка років пізніше, з появою в обігу зна-
ків поштової оплати цих держав. Перші 
марки були випущені безпосередньо 
на Наддніпрянщині у 1866  р. Дніпров-
ським земством Таврійської губернії і 
Верхньодніпровським земством Кате-
ринославської губернії, а у Галичині з 
кінця ХІХ століття друкувалися спе-
ціальні марки для пересилки судових 
повісток. Одним із ключових моментів 
для історії пошти в Україні та одним із 
свідчень створення новітньої україн-
ської державності став випуск в обіг 18 
липня 1918  р. п’яти марок Української 
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держави номіналами 10, 20, 30, 40 і 50 
шагів. Їхній дизайн створили непере-
січні митці Антін Середа (дві марки 
нижчих номіналів) і Георгій Нарбут 
(три марки). Ця серія марок отримала у 
філателістів назву «Символи і алегорії». 
Друкувалися марочні аркуші у друкар-
нях Василя Кульженка в Києві та Юхи-
ма Фесенка в Одесі. 

А. Іванець наголосив, що марки ви-
кликають не тільки суто філателістич-
ний інтерес, але й являють собою арте-
факти  – створені людиною предмети, 
які є не тільки засобами платежу та ко-
мунікації, а й носіями важливої соціо-
культурної інформації. Перші українські 
стандартні марки 1918 р. можуть чимало 
розповісти про історію, грошову систе-
му, мистецтво та промисловість України 
того часу. Хоча необхідно знати історич-
ний контекст, адже, наприклад, на них 
зазначена назва держави «Українська 
Народня Республіка», а насправді вони 
побачили світ вже за часів Української 
Держави гетьмана Павла Скоропадсько-
го. А ось марка номіналом 20 гривень, 
яка з’явилася в обігу після відновлення 
УНР у січні 1919 р., має напис «Україн-
ська Держава». 

«Перші марки України мають висо-
кий мистецький рівень. Кращим свід-
ченням цього стало те, що нарбутівське 
зображення з марки номіналом 30 шагів 
алегорії «Молода Україна»  – профіль 
молодої жінки у вінку в стилі українізо-
ваної античності  – було перенесено на 
перший стандартний випуск марок не-
залежної України у 1992  р. Це, мабуть, 
унікальний випадок у світі, щоб зобра-
ження з перших марок отримало друге 
життя на стандартних марках через де-
сятки років. Якщо у нас колись з’явиться 
музей однієї марки, то це, напевне, буде 

марка Георгія Нарбута із алегорією «Мо-
лодої України», – вважає А. Іванець. За 
його словами, це зображення розійшло-
ся на понад 240 мільйонах марок. Істо-
рик розповів про життєвий шлях гені-
ального графіка Г. Нарбута та зазначив, 
що шаги, які були у 1918  р. сотою час-
тиною гривні і двохсотою українського 
карбованця, одночасно були і марками-
грошима.

Відповідно до указу Президента 
України від 22 січня 2016 р. № 17 «Про 
заходи з відзначення 100-річчя подій 
Української революції 1917–1921  рр.» 
та розпорядження Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження плану за-
ходів з відзначення 100-річчя подій 
Української революції 1917–1921  рр. та 
вшанування пам’яті її учасників на пе-
ріод до 2021  р.» створено Оргкомітет з 
відзначення 100-річчя випуску перших 
поштових марок України. Його член, 
київський філателіст Вадим Іщенко, 
на відкритті виставки проінформував, 
що 9–14 жовтня 2018 р. у Мистецькому 
арсеналі чи Українському домі в Києві 
відбудеться велика філателістична ви-
ставка. Під час цього заходу плануєть-
ся погашення кількох комеморативних 
марок і блоків на честь перших знаків 
поштової оплати і паперових грошей 
України. 
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Гортаючи сторінки історії україн-
ської книги, автор застановляється на 
маловідомих явищах, актуалізація яких 
спонукає до переосмислення багатьох 
фактів, подій і явищ української гума-
нітарної аури й відновлення історичної 
справедливості через повернення Укра-
їні культурних цінностей, які належать 
їй, і тільки їй.

Відновлення такої справедливості че-
рез уроки історії – ось шлях, яким пішов 
автор, щоб відстежити витоки націо-
нального книгодрукування й розвиток 
української книжної традиції. На цьому 
шляху йому доводиться долати відверто 
вороже настановлення до всього укра-
їнського, розбиратися в суті нав’язаної 
воріженьками ж антиукраїнської поле-
міки, захищати книгознавчу фаховість 

і наукову порядність.  У цьому контек-
сті сенсаційною й повчальною сприй-
мається історія пошуку М. Тимошиком 
архівних документів та ствердження їх 
змістових домінант у свідомості не лише 
дослідників, а й пересічних українців. За 
цими документами є всі підстави ствер-
джувати: російський друкар Іван Федо-
рович не був першозасновником укра-
їнської книги. Маємо власну історичну 
постать, засновника першої у Львові 
друкарні ще 1460 року – за 112 років до 
приходу туди Федоровича. Й ім’я цього 
українського першодрукаря  – Степан 
Дропан. 

Цікаві спостереження наводить ав-
тор в одному з розділів, присвячених ви-
токам української книги: замість глиб-
ше вивчати ці документи, активізувати 

DoI: 10.30840/2413-7065.3(68).2018.146050

ПРОРИВНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 
УКРАЇНСЬКОГО ДІАСПОРОЗНАВСТВА

(Рецензія на книгу Миколи Тимошика «Українська книга і світ» / 
передм. Володимира Іваненка. Київ: Наша культура і наука; 

Вашингтон: Український університет, 2018. 516 с. 
Іл., ім. пок., резюме англ., нім., франц., польськ. мовами)

Нове дослідження професора Миколи Тимошика  – спільний проект Українсь
кого університету (Вашингтон) та Київського національного університету куль
тури і мистецтв. Це видання є знаковим і проривним. І не лише для тих царин, 
які стосуються українського книгознавства, діаспорознавства, а й для сучасного 
українознавства в цілому.

Значення «Української книги і світу» виходить далеко за межі упослідженого 
через хронічну байдужість влади до проблем національного книгознавства як важ
ливої складової націє і державотворення. Її актуальність у тому, що автор при
вертає увагу до тих фактів і факторів історії та сучасних проблем, які через по
літичні обставини принципово замовчувалися або ж були жертвами упередженого 
дослідницького підходу. Адже упродовж багатьох літ розглядалися крізь призму 
«старшого брата», затвердженої в Москві концепції «спільної колиски» для трьох 
народів. Відтак другорядності, залежності, загумінковості української культури 
і науки в цілому й українського друкованого слова зокрема.
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пошуки у віднайденні інших «темних 
плям» національної історії деякі доморо-
щені дослідники, не пройшовши й метра 
архівних лабіринтів колишніх спецсхо-
вів, фактично з чужого голосу продо-
вжують вторити чужу пісню на кшталт 
«цього не може бути».

Переосмислення історичних фактів, 
подій і явищ із погляду сьогодення дає 
авторові змогу запропонувати новітнє 
бачення і витоків українського книго-
друкування, і долі та розвитку україн-
ської книги під гнітом московитського 
панування. Він переконливо доводить, 
що заборона й нищення українського 
друкованого слова в Російській імперії 
були спрямовані на знищення україн-
ського етносу й української культури.

Логічно розпочавши свої сюжети з 
розділу «Уроки історії», відомий дослід-
ник і публіцист уводить читача у світ 
тих книг із першого десятка, які він на-
зиває «скрижалями національної духов-
ної скрині». Різна доля судилася цим 
шедеврам. Скажімо, довкола «Велесової 
книги» та «Реймського Євангелія» й досі 
точаться заполітизовані наукові диску-
сії. «Слово про Ігорів похід» все ще про-
довжують «приватизовувати» північні 
сусіди українців. «Острозьку Біблію», 
«Повість врем’яних літ» та «Києво-Пе-
черський патерик» неодноразово пере-
писували в Москві та Петербурзі, що-
разу русифікуючи тексти, віддаляючи 
змістові акценти від першого рукопис-
ного варіанта. Легендарне ж «Українське 
питання» повернено самим автором із 
небуття зовсім недавно  – шляхом його 
перекладу з російської та виданням із 
ґрунтовною науковою передмовою до-
статнім накладом у київському Видав-
ництві імені Олени Теліги. Маловідомі 
сюжети про долю цих книг направду 

захоплюють. І їхня хрестоматійність по-
стає вже в іншому, дещо несподіваному, 
ракурсі. Маємо гарну заявку на окремий 
посібник з національної історії, який 
можна було б озаглавити «Сто кращих 
українських книг». 

Доречним у цім виданні є розділ 
«Книга і українська держава». Він не-
значний за обсягом, але досить промо-
вистий. Крізь призму роздумів довкола 
двох проблем – сучасного стану архівної 
справи та пристрастей довкола створен-
ня Українського інституту книги – автор 
вказує на больові точки гуманітарної по-
літики держави, яка потребує докорінної 
реорганізації.  

Прикро констатувати, що й після 
розвалу Радянського Союзу та прого-
лошення незалежності України в укра-
їнському книговиданні залишається 
багато невирішених проблем. Коріння 
їх тягнеться в авторитарно-тоталітарне 
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минуле і розв’язання упирається в жи-
вучість совкових традицій та низький 
рівень національної свідомості й грома-
дянської відповідальності усього україн-
ського суспільства, не кажучи вже про 
окремі державні інституції та деяких 
представників галузі.

За таких обставин і сама українська 
книга, і українська видавнича справа на-
гадують долю Попелюшки, коли держава 
в особі органів влади одну з найважли-
віших галузей національної культури, 
освіти та просвіти штурхає з одного кут-
ка в інший, віддаючи книгу, видавничу 
справу й книгознавство на поталу не-
компетентних відомств та осіб.

Професор М. Тимошик як один із 
провідних учених з редакційно-видав-
ничої справи висловлює слушні думки й 
пропозиції щодо того, як можна і варто 
було б вивести українську книгу, укра-
їнську видавничу справу й українське 
книго знавство з глибокої кризи. Добре 
було б, якби прислухалися до нього.

Два серцевинних розділи книж-
ки присвячені розглядові українського 
друкованого слова поза межами україн-
ських етнічних земель. Йдеться про міс-
ця компактного проживання українців у 
країнах Європи та Америки. Часто-гус-
то там українська книжка почувалася 
вільніше, ніж на рідних землях. Там на-
роджувалися і вільно переміщувалися 
між кордонами й ті книги, яким просто 
неможливо було з’являтися ні за умов 
Російської імперії, ні за умов СРСР.

Діаспора завжди була й залишаєть-
ся terra incognita для українського сус-
пільства в Україні. Упродовж десятиліть 
на теренах УРСР радянська пропаганда 
культивувала образ діаспори як укра-
їнських буржуазних націоналістів, а 
отже – найлютіших ворогів українського 

народу. Більш-менш позитивним було 
ставлення до так званої «трудової емі-
грації», в середовищі було багато членів 
компартій відповідних країн.

Свого часу авторові цих рядків до-
велося присвятити чимало часу й зусиль 
студіюванню періодичної преси укра-
їнської еміграції, а на першому конгре-
сі Міжнародної асоціації україністів у 
Києві виступити з доповіддю про важ-
ливість і завдання наукових досліджень 
української зарубіжної періодики (стат-
тю за матеріалами цієї доповіді було опу-
бліковано в журналі «Журналіст Укра-
їни»). Це була, либонь, перша спроба 
позитивно й неупереджено заговорити 
про пресу й книгу діаспори на теренах 
тоді ще радянської України. 

Незважаючи на те, що після розпаду 
СРСР увага українських дослідників до 
різних аспектів життя українців у роз-
сіянні посилилася (відкрилася в Києві 
бібліотека діаспори, виникли цілі на-
уково-дослідні підрозділи з вивчення 
української еміграції та ін.), упереджен-
ня українського суспільства щодо діа-
спори мало змінилося на краще за роки 
незалежності України. Незважаючи на 
відкритість кордонів і масової міграції 
заробітчан.

У цьому контексті книжка Миколи 
Тимошика, зосереджена на студіюванні 
книжкових видань української діаспори, 
здійснених найбільшою мірою двома її 
хвилями – післяреволюційною (20–30-ті 
роки минулого століття) та після Другої 
світової війни у 40-ві  – 60-ті роки,  – є 
проривною, і, думається, що вона до-
поможе українському суспільству по-
новому поглянути на діаспору як явище 
і належним чином оцінити значення й 
роль світового українства у розвиткові 
книговидавництва. 
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Зверніть увагу на географію побу-
тування української книги на світових 
обширах. Чехословаччина, Польща, Іта-
лія, Німеччина, Франція, Великобрита-
нія  – в Європі, США й Канада  – в Пів-
нічній Америці… А ще  – (поки що) не 
охоплені поглядом автора Аргентина й 
Бразилія  – у Південній Америці, а та-
кож – Австралія… Прага, Варшава, Рим, 
Мюнхен, Лондон, Нью-Йорк, Стемфорд, 
Торонто й інші міста ставали центрами 
українського книговидання й осередка-
ми живучості української книжки, якій 
сутужно жилося або й узагалі не було 
місця на Батьківщині.

Написана у жанрі переважно дорож-
ніх нарисів, ця книжка захоплює цікави-
ми епізодами з історії українського за-
рубіжного книговидання, розповідаючи 
то про осередки книготворення, то про 
авторів, то про окремі книжкові з’яви, 
які ставали раритетами невдовзі після 
їхньої появи на світ.

А ще Микола Тимошик застановля-
ється на тих історико-культурних осе-
редках у різних країнах світу, які стали 
місцями збереження не тільки періоди-
ки й книжкових видань, але й архівних 
фондів та унікальних музейних експона-
тів, що їх авторові пощастило відвідати і 
яким може позаздрити Україна. Завдяки 
діаспорі збережено багато чого з того, 
що в Україні послідовно знищувалося 
неукраїнськими режимами.

Визначальною особливістю так зва-
них діаспорних розділів книги є те, 
що всі сюжети (про українську книгу в 
Польщі, Німеччині, Франції, Великій 
Британії, Італії, Канаді, США) написані 
з перших рук. Це не запозичення фак-
тів із кимось оприлюднених текстів, не 
суха статистика з узагальнених довідко-
вих видань. Кожен факт, кожну сторінку 

автор добував самостійно – в бібліотеках 
і архівах тих зарубіжних країн, де йому 
пощастило побувати на наукових стажу-
ваннях. 

Низка сюжетів розбавлена спо-
гадами тих, живих ще, безпосеред-
ніх учасників розмаїтого українського 
книго видавничого руху на чужині, кого 
авторові вдалося розшукати та встиг-
нути зафіксувати для історії такі цінні 
свідчення. З книги вони вже постають 
неспростовними документами доби, що 
відходить. Знайдені автором, перепуще-
ні через його серце, вдягнені в цікаву до-
кументальну-публіцистичну оболонку, 
такі сторінки й розділи не можуть не 
 захоплювати читача.

Велика цінність цієї книги в тому, 
що зроблена вона в критично важливий 
час. Із роками пошук рідкісних на сьо-
годні підшивок газет та журналів, книг 
і брошур, які є незамінним джерелом ще 
не написаної нами національної історії в 
цілому і діаспори зокрема, буде помітно 
утруднюватися. 

Причина? 
Виготовлені 50–100 літ тому паперо-

ві носії інформації у результаті неналеж-
них умов зберігання (а такою є доля пе-
реважної більшості архівів української 
еміграції) сьогодні гинуть на очах: лама-
ються, кришаться, пліснявіють, фізично 
відмирають. У всіх державах цивілізова-
ного світу віддавна дбають про надійне 
збереження рукописних і книжкових 
шедеврів своєї нації. Там усе це давно 
вже оцифровано, а самі оригінали папе-
рових носіїв інформації надійно закон-
сервовані. Ми ж про таке лише мріємо. 

Прикро констатувати, але Україн-
ська держава ніколи не переймалася 
реальними проблемами української діа-
спори. І нині мовчазно спостерігає, як 
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гине на очах, скажімо, унікальний ар-
хів і бібліотека Наукового товариства 
імені Шевченка у французькому Сарсе-
лі  – місці творення жменькою ентузі-
астів-одержимців безцінної на всі віки 
десятитомної «Енциклопедії україно-
знавства». Сама діаспора через обмеже-
ні матеріальні можливості не в змозі 
самотужки зберегти свої неповторні 
надбання, не кажучи про те, щоб влас-
ними силами продовжувати україно-
знавчі студії. 

За умови, коли нинішня далеко не 
патріотична і хронічно не професійна 
державницька еліта в Україні продовжує 
не помічати набутків зарубіжного укра-
їнства на ниві відродження нації, не ви-
вчає багатьох її гірких і повчальних уро-
ків, спроби таких одинаків-учених, як 
професор Микола Тимошик, зруйнувати 
стіну байдужості, ввести до інформацій-
ного обігу крупинками добуті з рідкіс-
них підшивок і документів за кордоном 
факти, події і явища, пов’язані з буттям 
української книги і преси на чужині, не 
можуть не викликати захоплення.

Ще одна важлива деталь. М. Тимо-
шик як журналіст-практик із багаторіч-
ним стажем уміє шукати в пожовтілих 
підшивках періодичної преси (газети, 
журнали, інформаційні бюлетені-обіж-
ники), під обкладинками численних 
книг, у багатющих колекціях архівів 
українського зарубіжжя цікаві, малові-
домі й повчальні сюжети. 

Це ж чудова джерельна база для діас-
порознавчих студій, яку, на жаль, ми 
мало використовуємо.

Хоч українська діаспора й створю-
вала наукові й науково-освітні заклади 
(Українську вільну академію наук і мис-
тецтв, Український вільний університет, 
низку інститутів, наукові товариства 

тощо) за межами України, робота цих 
закладів, як і випуск періодичних та не-
періодичних видань, зводилися до студі-
ювання України й української спадщи-
ни. Власне, українці в розсіянні робили 
те, що мало робитися, але не робилося в 
підневільній Україні.

Прикметно, що досі вчені, журналіс-
ти й письменники були настільки закло-
потані справами України, що їм руки не 
доходили досліджувати й саму діаспору 
як явище, як феномен. Вони спромогли-
ся на кілька видань інформаційно-до-
відкового характеру. Це  – енциклопедії 
діаспори, які вийшли друком як солідні 
видання, хоч і вельми обмеженими на-
кладами. 

Неоціненними є також збірки статей 
і розвідок про життя українців в окремих 
землях тих чи інших країн або окремих, 
переважно релігійних, громад. Зазвичай 
вони виходили друком із нагоди ювілеїв 
і надзвичайно малими накладами.

Нам би повчитися у євреїв, які мають 
кількісно меншу, ніж українці, діаспору і 
для яких розсіяння було основним спо-
собом існування. Завдяки цьому вони 
активно досліджували себе саме в цій 
формі буття й відтак створили діаспо-
рознавство як науку, яка охоплює, ли-
бонь, увесь спектр наукових дисциплін. 
Українці до такої науки ще тільки під-
ступають.

Як ми вже зауважили, в Україні по-
чали з’являтися осередки вивчення діа-
спори. Діаспора стає частиною україно-
знавчих студій. Але українська діаспора 
як явище, як феномен ще не зацікавила 
академічну науку. Маємо на увазі пере-
дусім такі галузі науки, як історія, етно-
графія, демографія, мовознавство, 
літературознавство, культурологія, 
етно психологія та інші. 
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Калина В. Міжнародний науковий семінар «Наукові...

Поки що можемо лише мріяти, щоб 
ук раїнська діаспора стала об’єктом і 
пред метом спеціальних комплексних 
і сис темних досліджень. Але до цьо-
го вже йдеться, і маємо сподівання, що 
ми, зреш тою, таки створимо цю науку – 
українське діас  по ро  знавство. 

Книжка професора М. Тимошика є 
однією з тих тривких цеглин, які надійно 
лягають у підмурівок цієї науки.

Володимир ІВАНЕНКО
президент Українського університету 

(Вашингтон, США)

DoI: 10.30840/2413-7065.3(68).2018.147236

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ СЕМІНАР 
«НАУКОВІ ВИДАННЯ УКРАЇНИ: 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

28 вересня 2018 р. у Міжре-
гіональній академії управління 
персоналом відбувся міжнарод-
ний науковий семінар «Наукові 
видання України: сучасний стан 
та перспективи розвитку». Від 
НДІУ цей захід відвідали науко-
ві співробітники Вікторія Кали-
на та Олександр Сцібан. 

Організаторами семіна-
ру виступили видавничий дім 
«Інтернаука» та ВНЗ «Міжре-
гіональна академія управлін-
ня персоналом», що, як і інші 
компанії-посередники, спів-
працює з реєстраційним агент-
ством Crossref для надання 
науковим виданням ідентифі-
катора DoI. Наявність цього ідентифі-
катора полегшує пошук наукових пу-
блікацій в мережі Інтернет, що робить 
їх доступними для широкого наукового 
загалу. Також згідно з наказом МОН 
№  32 від 15.01.2018  р.1 наявність DoI 
є обов’язковою умовою для проведен-
ня відповідної категоризації наукової 
періо дики.
1 http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0148-18

На семінарі було обговорено низку 
важливих питань, що стосуються нау-
кометричних баз та індексації в них 
нау кових видань, категоризації фахової 
періодики, надання та використання 
науковими виданнями цифрового іден-
тифікатора DoI, створення Національ-
ного репозитарію для доступу до ака-
демічних текстів, проблеми хижацьких 
видань, плагіату тощо.
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Про зміни у формуванні переліку 
фахових наукових видань України роз-
повів учасник семінару, представник 
МОН Михайло Голубєв. Згідно з нака-
зом МОН № 32 від 15.01.2018 р. існуючі 
фахові видання автоматично зарахову-
ються до категорії «В» строком на два 
роки, тимчасом як вищі категорії нада-
ються їм за умови дотримання певних 
вимог. Серед них – включення періодич-
них видань до профільних міжнародних 
наукометричних баз даних, рекомен-
дованих МОН (категорія «Б»), зокрема 
Web of science Core Collection та/або 
scopus (категорія «А»).

Нагадаємо, що наразі журнал «Укра-
їнознавство» входить до 13 наукоме-
тричних баз та індексів цитування, в 
тому числі Index Copernicus, «Наукова 
періодика України», Cite Factor, РІНЦ 
тощо, а також відповідає всім базовим 
вимогам Web of science Core Collection 
і scopus, однак високий рівень конку-
ренції та низка супутніх вимог значно 
ускладнюють реальний процес реєстра-
ції. Своїм досвідом просування науко-
вого видання до згаданих вище баз по-
ділилася виконавчий директор президії 
Всеукраїнської асамблеї докторів наук з 
державного управління Ірина Чаплай. 
Вкотре стає зрозуміло, що гуманітарні 
видання відносно вужчої спеціалізації 
(як-от українознавство порівняно з фі-
зико-математичними науками) мають 
нижчий шанс для включення до Web of 
science та scopus. Так, МОН було про-
аналізовано ситуацію в європейських 
країнах, які не є англомовними, однак 
часто вживають англійську в науці  – 
Польщі, Чехії, Данії, Норвегії, Словаччи-
ні та ін. На підставі цього у публікації на 
сайті Міністерства від 12 червня 2018 р. 

генеральний директор директорату нау-
ки МОН Дмитро Чеберкус зазначив, що, 
за даними 2014 р., показник присутності 
публікацій зі сфери соціогуманітарних 
наук у базі Wos становить від 15% (Поль-
ща) до 50% (Данія). Це, за словами Д. Че-
беркуса, «свідчить, що більшість таких 
публікацій залишається поза межами 
Wos. А отже  – є невидимою для широ-
кої наукової спільноти […]». Це, в свою 
чергу, спотворює об’єктивність оцінки 
наукового доробку вченого. Альтерна-
тивним критерієм оцінки цитованості 
в Україні нерідко пропонують ресурс 
Google Академія, однак він не є доско-
налим, адже враховує цитування в не-
перевірених ресурсах та навіть у ЗМІ. У 
даному контексті особливо актуальною 
є перспектива створення Національно-
го репозитарію академічних текстів. Цю 
ініціативу МОН на семінарі представи-
ла Олена Чмир, завідувач відділу ДНУ 
УкрІНТЕІ. 

Сподіваємося на врахування МОН 
цих аспектів для оптимізації вимог до 
класифікації наукової періодики, а та-
кож ширше зацікавлення міжнародної 
наукової спільноти публікаціями з, так 
би мовити, вужчих дисциплін, що під-
вищить рівень міжнародного цитуван-
ня відповідних наукових видань. Попри 
необхідність стандартизації критеріїв 
для оцінювання наукових журналів не-
обхідно уникнути ситуації, у якій фор-
мальний критерій переважав би над 
змістовим. 

Вікторія КАЛИНА
orcid.org/0000-0002-4552-0929

науковий співробітник 
відділу інформаційного забезпечення 

та наукових комунікацій НДІУ
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Chyrkov O. “to Hollywood from Ukraine” by stanislav suknenko...

Los Angeles’s famous Hollywood, 
thanks to the concentration of film makers 
who made a major contribution to the world 
cinema, even in the first half of the twentieth 
century became known in different parts of 
our planet. today, it does not contain most 
of the American film industry; however, 
its name often relates to the entire film 
production of the country. At the end of the 
summer and autumn of 2018, the publishing 
house sAMIt-BooK introduced in Ukraine 
a new book “to Hollywood from Ukraine” 
(in english). It tells about descendants from 
Ukraine of different ethnic backgrounds, as 
well as their successors, who became globally 
famous due to their achievements in the field 
of the influential American cinema.

The project was supported by the 
Ministry of Information Policy of Ukraine. 
It should be noted that the publication 
of the book took place in the period 
when significant positive changes in 
film production and television started in 
Ukraine. It is indicative that the share of 
Ukrainian cinema and tV products has 
increased. The author of the book, movie 
expert stanislav suknenko, used a variety 
of print media and electronic information 
resources (it would be nice to have listed 
them), as well as interviews done by Miss 
Universe Ukraine 2017 Yana Krasnikova 
with a number of representatives of the 
modern fellow countrymen involved in 
the Us movie industry. The editor of the 
publication is Philip sutcliffe. The book 

contains a large number of illustrations 
provided by Global Images Ukraine (sales 
Director Kiril Matvienko). This agency 
is the exclusive representative of Getty 
Images – the world leader in the visual 
communications market (unfortunately, the 
Ukrainian representative of this powerful 
company has a Russian-language web page 
and does not have a Ukrainian one).

The book consists of 36 chapters, most 
of which cover the life and career of one 
person in the American film industry at 
a time: a director, scriptwriter, operator, 
artist, composer, singer, actor, etc. – all of 
them having at least a Ukrainian descent. 
But there are sections where groups of such 
persons are united. In general, destinies of 
about a hundred people from Ukrainian 
lands (ethnic Ukrainians, Jews, Russians, 
individuals of the mixed ethnic origin) are 
reflected. some facts of their biographies, 
professional and sometimes social activity, 
which show the connection with Ukraine, 
characterize their career and contribution 
to the development of the cinema in the 
UsA at various stages of its history. For 
example, the first chapter “In the beginning 
was… Hollywoodland” tells about the life 
of Lewis J. selznick (born Laizer Zeleznik 
in 1870 in Kyiv), Myron selznick, David o. 
selznic, Louis B. Mayer (born Lazar Meir 
in 1884 in Dymer, near Kyiv), while the 
last section, “to Hollywood from Ukraine 
today: Actors” highlights the work of well-
known contemporary actors, such as Milla 

DoI: 10.30840/2413-7065.3(68).2018.147237

“TO HOLLyWOOD FROM UKRAINE” by STANISLAV SUKNENKO, 
WITH INTERVIEWS by yANA KRASNIKOVA 

(2018, Kyiv: SAMIT-bOOK, 360 p.): A bOOK ON CITIZENS 
FROM UKRAINE IN THE US CINEMATOGRAPHy
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Jovovich, Vera Farmiga, olga Kurylenko, 
Mila Kunis, Katheryn Winnick. The life 
and career of certain persons are explained 
in more detail. The author states that some 
previously known dates and facts from the 
biographies of the personalities presented 
in the book have been clarified or corrected. 
A lot of new information has been obtained 
from an interview given by seven figures 
of the American film industry. The merit 
of the author is the outline and a certain 
systematization of a wide range of Ukraine-
related, at least by origin, successful 
participants of the Us film industry, which 
can be further refined and supplemented.

In our opinion, it is an exaggeration 
to call all the persons represented in the 
book our “compatriots”. It would be quite 
problematic to generally identify these 
people (as well as other people from Ukraine 
and their descendants) in the context of their 

relation to Ukraine. In this regard, there is 
no established concept today. Among them 
there are real compatriots, but there are 
also grandchildren of people born in the 
nineteenth century in the territory that now 
belongs to Ukraine. Certain individuals 
among those highlighted in the book are 
aware of their Ukrainian background since 
childhood, do not conceal it, and preserve 
it as they can. But the connection with 
the Ukrainian culture, Ukrainian state, 
economy, or politics of many well-known 
figures of the American cinema in the past 
and today is too weak. In many cases, it 
was deliberately not advertized or did not 
prove to exist. In the past, there were time 
periods when not only the citizens of the 
UssR feared to confess the existence of their 
foreign relatives; after all, the careers of Us 
citizens could also suffer because of their 
links with the communist UssR.

An illustration from the book
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Фігурний Ю. Презентація колективної монографії...

In our opinion, this literary and 
artistic Ukrainian-language publication 
will create a positive image of our society 
provided that it is accessible to the english 
reader. The book was presented at the 
Museum of Kyiv History, at the odesa 
International Film Festival (2018), at the 
International Book Publishers’ Forum in 
Lviv, etc.

The book will be soon published on web 
resources, and will subsequently become 
available in the Ukrainian language. In this 
case, it will open a lot of new pages for the 
mass Ukrainian reader, will help overcome 
the complex of inferiority, strengthen 
national self-esteem, establish new ties 

between modern Ukrainian society and 
descendants from Ukraine.

stanislav suknenko informed attendees 
of the presentation that “to Hollywood 
from Ukraine” would be screened as a 
documentary, which will open an unknown 
part of the history of Ukrainians abroad to 
the Ukrainian audience. The author of the 
book continues working in this direction, 
collecting material for the second volume. 
so, the study will be continued.
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У квітні 2018 року вийшла друком 
колективна монографія «Україна й укра-
їнство в етнокультурних процесах: кон-
цептуальні узагальнення» (Київ: НДІУ, 
2018. 304 с.). Її авторами є як знані, так 
і молоді у науковому середовищі до-
слідники: В.  Баран, С. Бойко, О. Гула, 
Л. Залізняк, С. Наливайко, Л. Отрошко, 
Т.  Присяжна, Ю. Фігурний, О. Чирков, 
О. Шакурова, М. Шостак. 

Дещо згодом, 17 травня 2018 р., у 
рамках участі НДІУ у Всеукраїнському 
фестивалі науки відбулася її презента-
ція. Модератором наукового заходу став 
заступник директора НДІУ МОН Укра-
їни В. Терлецький, який наголосив, що 
ця праця здійснена у відділі української 

етнології у форматі виконання науково-
дослідної роботи, завершеної минулого 
року, та надав слово завідувачу відділу 
Ю. Фігурному. 

У своєму виступі вчений-українозна-
вець відзначив, що монографія, яка нині 
презентується,  – це не тільки доробок 
виключно відділу української етнології. 
Це підсумок багаторічної праці творчо-
го колективу під керівництвом доктора 
історичних наук, професора, члена-ко-
респондента НАН України В.  Барана з 
виконання науково-дослідної роботи 
«Україна й українство в етно культурних 
процесах світу» (2015–2017). Її вико-
навцями у різні роки були наукові спів-
робітники НДІУ: О.  Гула, Л.  Залізняк, 
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С.  Наливайко, Л. Отрошко, Т. При-
сяжна, О. Чирков, О. Шакурова, 
М. Шостак, С. Бойко, Л. Дворніцька, 
А. Кононенко, Н. Осадча, О. Смоль-
ницька, Н.  Філатова, О. Шевчук, 
Ю. Шинкарик. На превеликий жаль, 
не все, що планувалося дослідни-
ками, вдалося їм реалізувати  – на 
це були об’єктивні та суб’єктивні 
причини. Разом з тим переважна 
більшість задуманого була втілена 
у життя, зокрема й ця колективна 
монографія. Експерти МОН України 
оцінили виконання фундаменталь-
ного дослідження, яке здійснюва-
лося у 2015–2017  рр., поставивши 
47,5  бала. При підготовці нового 
проекту творчим колективом було 
враховано зауваження колег щодо 
покращення наукової роботи у май-
бутньому. Загалом монографія скла-
дається зі вступу, чотирьох розділів, 
висновків, списку використаних 
джерел та літератури, списку публі-
кацій виконавців НДР за період 2015–
2017 рр. та інформації про авторів. 

У першому розділі «Населення те-
риторії України в етнокультурних про-
цесах стародавнього світу» оприлюднені 
матеріали Л. Залізняка, присвячені ви-
токам етнічного поділу людства й по-
ходження індоєвропейців, та підрозділ 
С.  Наливайка, в якому досліджується 
як вузлова «індоєвропейська проблема»  
етнокультурної історії Східної Європи. 

У другому розділі «Походження 
українського народу» опубліковані тек-
сти Л. Залізняка та В. Барана, присвяче-
ні цій тематиці, історіографічний аналіз 
О.  Шакурової ранньосередньовічної 
тео рії походження українців та осмис-
лення Ю. Фігурним основних концепцій 
походження українського народу.

У третьому розділі «Етнокуль-
турні процеси на теренах України у 
 І – ІІ тис. н. е.» представлені напрацюван-
ня В. Барана щодо етнокультурного роз-
витку на території України у І тис. н.  е. 
й етнокультурних процесів у добу Ки-
ївської Русі й Галицько-Волинського 
князівства; історіографічний аналіз 
М.  Шостак українознавчих досліджень 
кінця ХХ – початку ХХІ ст., присвячених 
етнічному та етнокультурному розвитку 
на теренах України у ІХ–ХІІ  ст.; харак-
теристика О.  Чиркова головних етно-
культурних змін людності на території 
Донецько-Надазовського краю від най-
давніших часів до сучасності; концепту-
альні узагальнення Л. Отрошко місця, 
ролі та значення символів в українсько-
му етнокультурному розвитку та аналіз 
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Ю. Фігурного українських етнічних, дер-
жавотворчих, націєтворчих та етнокуль-
турних процесів. 

У четвертому розділі «Етнокультур-
ні процеси на теренах України у ХХ – на 
початку ХХІ  ст.» оприлюднені тексти 
О. Чиркова, у яких досліджуються фор-
мування і поширення знань про етно-
культурний розвиток людності укра-
їнських земель засобами Вікіпедії та 
аналіз людності України в етнокультур-
них процесах у ХХ – на початку ХХІ ст.; 
наратив С. Бойко, присвячений украї-
нознавчому спрямуванню освітніх галу-
зей як чинника збереження і розвитку 
національного культурного середовища 
та висвітленню українознавчих пріо-
ритетів освітнього процесу в контексті 
національно-патріо тичного виховання 
молоді; матеріал Т. Присяжної, який роз-
криває практичне наповнення україно-
знавства як комплексної дисципліни та 
філософії освітньо-виховного процесу 
в загальноосвітніх навчальних закладах 
України, а також дослідження О. Гули 
щодо вивчення діяльності українських 
емігрантів як чинника етнокультурного 
розвитку у Королівстві Сербів, Хорватів 
і Словенців. 

Також виступаючий наголосив, що 
найбільш важливою частиною колек-
тивної монографії, на його думку, є дру-
гий розділ, оскільки він дає можливість 
як пересічним українцям, так і фахівцям 
осягнути проблему походження укра-
їнського народу. Автори розділу пере-
конливо й аргументовано свідчать, що 
на даний момент найбільш науково об-
ґрунтованою версією українського етно-
генезу є теорія ранньосередньовічного 
походження українців. 

До представлення колективної моно-
графії долучилися й інші автори, зокре-
ма С. Наливайко, С. Бойко, О. Чирков, 
які розкрили основні концепти своїх на-
укових текстів. Після виступів розпоча-
лося обговорення, у якому взяли участь 
А. Ціпко, П. Гай-Нижник та О. Чирков. 
У дискусії було висловлено низку заува-
жень і пропозицій, які у майбутньому 
можуть посприяти виконанню нової на-
уково-дослідної роботи.
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