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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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АКТУАЛЬНЕ УКРАЇНОЗНАВСТВО

Досить тривалий час в українському 
науковому (і не тільки) співтоваристві 
точилися (й тривають досі) суперечки 
щодо визнання (чи заперечення) украї-
нознавства як науки, його призначення, 
місця, завдань і ролі не лише в академіч-
ній спільноті, а й у науковому світі, жит-
ті суспільства, народу, держави тощо.1

Сучасне українознавство аж ніяк не 
є самостійною окремою науковою галуз-
зю (власне, самостійною окремішньою 
наукою як такою) в усталено-класично-
му розумінні, проте доконано заявило 
й утверджується як самодостатній осу-
часнений синтез (комплекс) інтеграль-
них наукових знань і дисциплін про 
цивілізаційний і світоглядно-духовний 
розвиток українського народу (науково-
дослідницький україноцентризм), його 
нетлінний націєтворчий і соборницький 
усвідомлений інстинкт (науково-дослід-
ницький націєцентризм) та державо-
творчий еволюційний / революційний 
шлях (науково-дослідницький державо-
центризм), основою чого є багатогран-
ний і визначальний стержень: українець 
(людина / особистість / родина) – укра-
їнство (спільнота / суспільство / на-
род)  – державництво (нація / цивіліза-
ція / держава)2.
1 У січні 2019 р. з проектом цієї доповіді було 
ознайомлено керівний склад Міністерства освіти 
і науки України.
2 Докладніше дивіться: Українознавство: концеп-
туальні та теоретико-методологічні основи роз-
витку  / П. П. Гай-Нижник (керівник проекту). 
Київ, 2015. 504  с.; Гай-Нижник  П. Роль та місце 

Отже, основним питанням у колі 
дослiдницьких проблем українознавства 
мусить бути українство у всій його єд-
нос ті та різ но барв’ї (як власні народи є 
прiоритетними у вiтчизнянознавчих на-
уках захiдних країн  – американiстицi, 
ан гло саксознавствi, полонiстицi та ін.), а 
саме – вивчати свiй народ, його споконвіч-
ність і витоки, його дух і тіло, його велич, 
ви нят ковість, державне провідництво й 
уні кальне місце у євросвітовому просторі 
та цивілізаційному поступі людства.

Відтак українознавство мусить ви-
значатися у своїй еволюції у двох вимiрах: 
в одному як наука, котра вивчає Україну 
як природно-соцiокультурну цiлiснiсть, 
i у другому його можна вважати як на-
уку про специфiчнi системоутворюючi 
чинники української КЦС (культурно-
цивiлiзацiйної спiльноти).

Характерною рисою сучасного науко-
вого пізнання є розвиток інтегративних 
і комплексних досліджень. Тож утвер-
дження сучасного українознавства як 
інтегративної системи знань про Україну 
та українство відбувається в епоху ста-
новлення постнекласичної науки, якій 

українознавства у новітньому науковому просто-
рі та його значення в гуманітарній політиці дер-
жави і системі національної безпеки. Українознав-
ство. 2015. № 1. С. 53–60; Гай-Нижник  П. Укра-
їнознавство як чинник концепту «м’яка сила» і 
системи національної безпеки. Україно знавчий 
альманах. Вип.16. Київ; Мелітополь, 2014. С. 234–
241; Гай-Нижник П. Українознавство як комплекс 
знань про Україну та чинник сучасної гумані-
тарної політики і системи національної безпеки. 
 Гілея. 2014.  Вип. 86 (№ 7).  С. 109–116.

DoI: 10.30840/2413-7065.2(71).2019.171745

ОНОВЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ТА ОСУЧАСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  
НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ УКРАЇНОЗНАВСТВА: 

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ
(Доповідь на науково-практичному семінарі від 16 травня 2019 р.)1
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властиві тенденції поступового перехо-
ду від дисциплінарної диференціації до 
міждисциплінарної інтеграції.

За умов динамічного сьогодення 
українознавство мусить еволюціонізува-
тися до сучасних і новітніх викликів як 
для держави Україна, так і для українства 
в планетарному обширі. І провідну роль 
у цьому поступі в освітньо-гуманітарній 
сфері мусить і спроможне виконати укра-
їнознавство в особі Науково-дослідного 
інституту українознавства МОН України.

Тож НДІ українознавства має роз-
робити і втілювати оновлену програму 
і концепцію своєї діяльності відповідно 
до викликів сучасності (як наукових, так 
і концептуально-ідеологічних) з огляду 
на зміну цивілізаційних викликів і за-
гроз та відповідно до стратегії і потреб 
національної безпеки України у гумані-
тарній сфері.

У зв’язку з цим робота усіх відділів 
НДІУ мусить бути скоординована в на-
прямку нагальних потреб щодо зміцнен-
ня національної безпеки України у гума-
нітарній сфері. А саме:

– розробити оновлену концепцію ро-
боти НДІУ, теоретичні основи розвитку 
українознавства відповідно до сучасних 
викликів та розвитку світової цивіліза-
ції у гуманітарній сфері, стратегії націо-
нальної безпеки та новітніх завдань дер-
жави у науково-освітній галузі;

– окрім випуску наукової академіч-
ної продукції, зокрема й виконання від-
ділових науково-дослідних робіт (НДР), 
співробітники НДІУ мають паралельно 
продукувати й роботи популярного ха-
рактеру для широкого загалу (принай-
мні в електронних версіях);

– долучитися до розробки (проекти, 
концепції, аналітичні записки) Страте-
гії національної безпеки у гуманітарній 

сфері та до проектів загальнонаціо-
нальних реформ у науково-освітній га-
лузі (спільно з МОН України та РНБО 
України);

– наукові співробітники мають 
включитися у процес вироблення влас-
ного бачення світового цивілізаційного 
розвитку у гуманітарному просторі, за-
пропонувати власні моделі бачення на-
вчально-освітнього та просвітницького 
напрямів розвитку держави та україн-
ського суспільства, запропонувати влас-
ні проекти шляхів щодо формування 
україноцентричного громадсько-по-
літичного простору та залучення укра-
їнської діаспори до соборної світової 
ідентичності, розробити власні концеп-
ції та теоретично-засадничі моделі укра-
їнської національної ідеї, національних 
цінностей, моделювати можливі викли-
ки та загрози національним інтересами 
та національній безпеці України тощо;

– українознавство має стати протива-
гою і контрударом для розвитку і поши-
рення концепту т. зв. «русского міра» й 
об’єд нати громадян України та українців 
усього світу в концепті світової місії та 
планетарної соборності українства. Тож 
українознавство як синтез наук, що у сві-
тових відповідниках позиціонується як 
країнознавство, має бути науково-ідеоло-
гічним і патріотично-пропагандистським 
чинником (концептом) національної без-
пеки у гуманітарній сфері, «м’якою» си-
лою держави Україна як усередині країни, 
так і на міжнародному рівні;

– українознавство може і має стати 
основним важелем політики і страте-
гії національної безпеки в гуманітарній 
сфері не лише як симетричний фронт 
проти поширення пропаганди і міфів 
концепту «русского міра» (як і кон-
цептів «Великої Угорщини», «Великої 
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Румунії», «Речі Посполитої від можа до 
можа» тощо) та асиметричним ідеоло-
го-концептуальним контрнаступом у 
руйнуванні чужоземних міфів і спроб 
привласнення українсько-слов’янської 
та цивілізаційної спадщини України, а 
також і творцем загальнонаціональної 
української ідентичності як усередині 
держави, так і серед українців у цілому 
світі, україноцентричним ядром само-
свідомості народу тощо;

– активно на академічному та на-
уково-популярному рівні долучитися до 
руйнування антиукраїнських ідеологем 
та концептів;

– провадити потужну наукову і попу-
ляризаційну діяльність щодо збереження 
та захисту історичної, етнонаціональної, 
культурно-релігійної спадщини Укра-
їни та українського народу, обґрунту-
вання його спадкоємності здобутків від 
давньослов’янських часів до сьогодення;

– формувати науково обґрунтовану 
концепцію цивілізаційної місії та виз-
начної ролі українців в історії Європи і 
світу, стрижневої ролі України у світово-
му поступі та суб’єкта світової безпеки;

– досліджувати проблеми національ-
ної ідеї та національної ідентичності 
(включно із світовим досвідом), про-
аналізувати історичну плинність розви-
тку ідентичностей на теренах України, 
виявити їх закономірності й тенденції, 
вивчити й узагальнити стан трансфор-
мацій та кластеризації ідентичностей у 
сучасній Україні та українців у діаспорі;

– розробити концепцію стратегічної 
політики держави у формуванні загаль-
ноукраїнської ідентичності громадян дер-
жави Україна, здійснити проекти щодо 
прогнозування шляхів розвитку само-
усвідомлення її громадян з урахуванням 
різних прийдешніх тенденцій, можливих 

викликів і загроз як на регіональному, 
так і на загальноукраїнському рівнях;

– розробити концептуальні заходи 
та стратегію щодо збереження націо-
нальної ідентичності серед української 
діаспори як провідного важеля україн-
ської «м’якої сили» в світі (в тому числі 
через культурно-історичні заходи та че-
рез навчально-освітню сферу);

– дослідити, проаналізувати й уза-
гальнити стан та тенденції розвитку гу-
манітарної науки і навчально-освітньої 
системи в тимчасово окупованих регіо-
нах України (т. зв. «ДНР», «ЛНР», у Кри-
му), спрогнозувати тактику і стратегію 
політики окупаційних та колабораціо-
ністських режимів на вказаних теренах;

– розробити проекти (моделі) на-
прямків та програм української влади у 
гуманітарній сфері та стратегії роботи 
і діяльності МОН та РНБО України у 
перехідний період у процесі деокупації 
тимчасово відторгнутих українських те-
риторій Донецького краю та Кримського 
півострова;

– моніторинг актуальних регіональ-
них проблем сучасності у гуманітарній 
(навчально-освітній) сфері та їх аналіз, 
прогнозування регіональних явищ і 
процесів;

– вивчення історико-політичних ас-
пектів розвитку регіонів у контексті за-
гальноукраїнської історико-культурної 
спадщини та перспективи;

– аналіз динаміки та рівня комуні-
кації регіональної і центральної влади 
в умовах становлення громадянського 
суспільства в контексті впровадження 
науково-освітніх і українознавчих про-
ектів у гуманітарній сфері;

– дослідження історичних і куль-
турних традицій, питань поліетнічності 
регіонів та цілої країни, ментальності та 
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етнічної (квазіетнічної) стереотипності 
населення, формування адекватного з 
огляду на рівень національної свідомос-
ті та науково-освітнього світобачення 
України регіональних та державної еліт 
(рекрутування їх в органи державної 
влади та просвітницькі (українознавчі) 
проекти для державних службовців);

– дослідження та аналіз світового 
досвіду щодо збереження регіональної 
ідентичності в контексті поширення і 
зміцнення загальнонаціональної іден-
тичності;

– дослідження та аналіз проблем мі-
грації та мультикультуралізму в контек-
сті інкорпорації етнонаціональних мен-
шин в український історико-культурний 
простір і набуття ними загальноукраїн-
ського і державно-політичного самоусві-
домлення;

– офіційний веб-сайт Інституту має 
позбутися надмірної заформалізованос-
ті й набути більш сучасного, мобільного 
і науково-просвітничого вигляду (зокре-
ма, йдеться не лише про його зовнішні 
та локаційні ознаки, а передусім про те, 
що на його сторінках мусили б бути такі 
основні локації, як: структура Інститу-
ту; офіційна документація, академічна 
частина (наукові проекти, розробки, 
праці тощо), науково-популярна части-
на (популярні, просвітницькі доробки 
співробітників відповідно до пам’ятних 
дат, історичних подій, руйнування міфів 
тощо), архівно-документальна сторінка, 
педагогічно-виховна (т. зв. дитячо-бать-
ківська і вчительська) сторінка, мульти-
медійна сторінка, сторінки офіційного 
наукового та науково-популярного ви-
дання Інституту, сторінка електронної 
бібліотеки Інституту тощо;

– українознавство є універсальним 
науково-освітнім концептом (предметом) 

та патріотично-виховним чинником (ва-
желем) у навчальному курсі середньої і 
вищої школи (надто – у ВНЗ військової, 
юридичної, економічної, морської, при-
родничої, медичної та ін. категорій);

– українознавство апріорі є фун-
даментальною складовою державної 
«м’якої» сили за межами України та чин-
ником утворення української іриденти 
за кордоном (зокрема, й через відповід-
ні навчальні програми і центри в ВНЗ 
іноземних держав), а також дієвим та 
плідним україноформуючим й україн-
ським соборницьким стрижнем серед 
української еміграції та діаспори, визна-
чальним фактором збереження через 
покоління національної ідентичності 
українців за кордоном (зокрема, через 
культурно-освітні проекти та навчальні 
заклади української діаспори);

– залучення наукових співробітників 
до написання та рецензування підруч-
ників для початкової і середньої шкіл;

– участь наукових співробітників у 
розробці проектів і програми реформу-
вання вищої освіти в Україні;

– участь провідних учених НДІУ в 
процесі реформування наукової сфери в 
Україні (зокрема, щодо проблеми опти-
мізації аспірантської роботи та якісного 
рівня захисту дисертацій);

– під час підготовки та розробки тем 
НДР авторські наукові колективи мають 
враховувати вказані вище актуальності, 
а також усвідомлювати тенденції сучас-
ної гуманітарної науки і специфіку но-
вітніх викликів та завдань у гуманітар-
ній сфері, що постають (поставатимуть) 
перед вітчизняною освітою та наукою, 
українським народом та державою (від-
так і певною мірою координувати акту-
альність, цілі, завдання тощо як із запи-
тами сучасної науки, так і зі стратегією 
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національної безпеки України та з огляду 
на їх перспективу долучення й викорис-
тання в освітньо-навчальній сфері);

– щільніша взаємодія з середньою і 
вищою школою, МОН і РНБО України 
та налагодження плідної (а не формаль-
ної) міжнародної співпраці;

– окрім отримання базового держав-
ного фінансування, НДІУ та його наукові 
підрозділи (авторські колективи) мусять 
у науково-фінансовому напрямі активно 
і плідно здійснювати усі форми виконан-
ня науково-дослідних проектів – держав-
ні, грантові, стипендіальні тощо.

Проте задля успішного виконання 
цього завдання державної ваги рефор-
мам має бути піддано й саму науково-
дослідну установу НДІУ МОН України. 
Зокрема, перш за все НДІУ як науково-
дослідна установа має:

– посилити до оптимального рівня 
свій кадровий науковий потенціал, який 
був втрачений за останні роки (так, на-
приклад, у 2013 р. в Інституті працюва-
ли 10 докторів наук, а в 2018-му – лише 
3 доктори наук; якщо у 2013 р. в Інсти-
туті працювало 83  наукових  (!) співро-
бітники, то на час 2018/2019 рр. – лише 
47 штатних (!) співробітників);

– відновити роботу Спеціалізованої 
вченої ради;

– відновити діяльність аспірантури;
– видавати, окрім наукового часопи-

су, також і науково-популярний збірник 
(можливо, в електронному варіанті з пу-
блікаціями не лише українською, а й ін-
шими мовами, передусім – мовами ЄС);

– трансформувати (частково) свої 
структурні підрозділи, їхні наукові 
спрямування та завдання відповідно до 
оновлених концепції та завдань Інсти-
туту. Йдеться, зокрема, про такі наукові 
відділи, як:

1. Відділ історичних досліджень но-
вітнього часу (нині – відділ історичних 
студій);

2. Відділ досліджень історії та куль-
тури давнього і нового часу (нині – відділ 
історичних пам’яток українознавства);

3. Відділ суспільних трансформацій 
та соціальних досліджень (нині – центр 
українських військових традицій та па-
тріотичного виховання);

4. Відділ української етнології та ре-
лігієзнавства (нині  – відділ української 
етнології);

5. Відділ геополітики та досліджень 
міжнародної гуманітаристики (нині  – 
відділ філософії та геополітики);

6. Відділ культурології та досліджень 
антропології сьогодення (нині  – відділ 
культурологічних досліджень);

7. Відділ навчально-освітніх техно-
логій та українознавства (нині – відділ 
освітніх технологій та популяризації 
українознавства);

8. Відділ української філології та мо-
вознавства (нині – відділ української фі-
лології);

9. Відділ інформаційного забезпечен-
ня та наукових комунікацій (без змін).

– З огляду на вказані вище пропози-
ції вважаємо за доцільне в перспективі 
відповідно й певною мірою відобрази-
ти зазначені концептуальні, засадничі і 
структурні зміни також і в назві устано-
ви, а саме пропонується таке визначення:

Національний науково-дослідний 
інститут українознавства 
та гуманітарної політики;

– звернутися з проханням до МОН 
України здійснити фінансовий аудит 
НДІУ за останні роки щодо оптималь-
ного і належного використання бюджет-
них коштів дирекцією та бухгалтерією 
Інституту;
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– відновити та налагодити прозо-
рий і справедливий штатний розподіл 
бюджетних коштів в Інституті між його 
підрозділами та співробітниками;

– звісно ж, подібний проект перетво-
рення та оновлення НДІ україно знав-
ства потребуватиме, надто на почат-
ковому етапі, розуміння ґрунтовності 
завдань і важливості українознавства 
як концепту і складової політики націо-
нальної безпеки в гуманітарній сфері з 
боку органів державної влади, зокрема 
державної підтримки в особі МОН Укра-
їни та уряду держави Україна, і перш за 
все у відповідному та належному фінан-
суванні цієї реформованої науково-до-
слідної установи1.

*  *  *
Сучасні міграційні світові процеси 

та дедалі зростаюча динаміка еміграції 
українців в інші держави світу в умовах 
сучасних глобалізаційних викликів го-
ворять про те, що чисельність етнічних 
українців у світі зростатиме, а факт дер-
жавницького існування України посилю-
ватиме інтерес до нашої історії, культури, 
освіти тощо. Тож розвиток українознав-
ства в діаспорі слугуватиме для держа-
ви України одним з аспектів концепту 
«м’яка сила», який нині починає вико-
ристовуватися світовими державами.
1 У 2019 р. на потреби НДІУ було виділено бюджет-
них коштів на суму 4 млн. 811 тис. 983 грн, що на 
81 тис. грн менше, ніж у минулому році, а врахову-
ючи збільшення розмірів комунальних платежів, 
загальне зростання цін, інфляційні процеси щодо 
національної грошової одиниці, вочевидь, таке 
фінансування є дискримінаційним та від’ємним 
чинником у поліпшенні психологічного клімату та 
якості і продуктивності праці наукових співробіт-
ників, які й досі отримуть 0,75% (а деякі науковці 
й 0,50%) від ставки належної їм за законодавством 
України заробітної платні; якщо ж врахувати не-
обхідність підвищення з 1 січня 2019  р., згідно з 
відповідним урядовим рішенням, рівня зарплатні, 
то насправді величина її серед наукових співробіт-
ників НДІУ виявиться ще меншою.

Концепт «м’яка сила» ввів до на-
укового обігу у першій половині 1990-х 
років професор Гарвардського універси-
тету Джозеф Най. Дж. Най стверджував, 
що надто довго практики віддавали пе-
ревагу концепції «політичного реаліз-
му», покладаючись на «жорстку силу» з 
її військовим і фінансово-економічним 
чинниками. «Силою є здатність впли-
вати на інших з метою отримання ба-
жаних результатів. Якщо ви досягаєте 
цього примусом або за плату, я називаю 
таке «жорсткою силою». Якщо ви осяга-
єте цього привабливістю, я називаю це 
«м’якою силою»,  – пояснював Най. До-
слідник також визначив три компоненти, 
з яких складається цей феномен, а саме: 
«культура держави (у тому, чим вона 
приваблює інших), її політичні цінності 
(чи дотримується вона їх у внутрішній 
та зовнішній політиці) та зовнішні від-
носини (чи сприймаються вони як легі-
тимні та морально обґрунтовані)».

«М’яка сила»  – це моральний авто-
ритет наукових, технічних і спортивних 
досягнень та творів високого мистецтва, 
привабливість гуманістичної ідеології, 
ефективної економічної політики та ра-
ціональної адміністративної системи, 
спокуса масової культури, симпатія до 
національної культури, звичаїв та моде-
лей поведінки». Дослідник Леслі Гелб у 
своїй книзі «Правила сили: Як здоровий 
глузд може врятувати американську зо-
внішню політику» стверджує, що «м’яка 
сила нині, схоже, означає майже все».

У зовнішній політиці контексту-
альний розум є інтуїтивною діагнос-
тичною навичкою, яка допомагає по-
літикам узгоджувати тактику з цілями, 
щоб створити розумні стратегії. Осо-
бливо важливо цей момент враховувати 
для України, позаяк якщо для великих 
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держав значний потенціал «жорсткої 
сили» врівноважується «м’якою силою», 
то потенціал «твердої сили» України є 
набагато меншим від сучасної «твердої 
сили» Америки чи Китаю.

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

Тож українознавство має набути 
ширшого (глибшого) стратегічного зна-
чення державної ваги, в тому числі як 
українська «м’яка сила» соборницького, 
дипломатичного і політичного харак-
теру, а не лише наукового чи освітньо-
го. Шляхи мають бути не лише акаде-
мічного чи політичного характеру, а й 
на рівні публічної дипломатії: 1) через 
мас-медіа  – медіадипломатія; 2) через 
культурні акції – культурна дипломатія; 
3)  через можливості здобути освіту  – 
освітня дипломатія; 4) через Інтернет  – 
ноосферна дипломатія; 5) через неурядо-
ві організації – дипломатія «ноополітік».

Відомо, що в сучасному світі най-
більш ефективними вважаються освітні 
і культурні проекти та обміни, позаяк 
вони розглядаються як більш перспек-
тивні і тривалі в часі. Саме така діяль-
ність якнайкраще сприяє формуванню 
в зарубіжних країнах «агентів впливу», 

тобто просуванню на лідерські позиції 
осіб, що представляють цінності пев-
ної країни. І саме таким масштабним 
проектом нашої держави і нації може 
стати українознавство. Тим паче, що 
у новітньому глобалізаційному світі 
утвердження, розвиток, популяризація 
та поширення (пропаганда) ком плекс-
них знань про досягнення, світогляд, іс-
торію, культуру, побут тощо свого наро-
ду і держави (а в даному випадку йдеться 
саме про українознавство) набуває не 
лише освітянського чи наукового зна-
чення, а й політично-стратегічного (гео-
політичного) рівня й стає складовою на-
ціональної безпеки держави!

Так, наприклад, ще донедавна для 
українського суспільства була характер-
ною криза ціннісно-світоглядних засад, 
яка проявлялася у втраті моральних орі-
єнтирів, зростанні девіантної поведінки, 
збільшенні розпорошеності і диференці-
ації українського суспільства. Цю кри-
зу можна подолати шляхом переоцінки 
колишніх норм і побудови на цій основі 
нової системи цінностей. Відтак акту-
алізується питання більш ґрунтовного 
комплексного дослідження вітчизняної 
історії, культури, традицій у контексті 
національних цінностей, національних 
інтересів та цілей у спектрі реалізації по-
літики національної безпеки.

Українознавство (україністика) як 
комплексна й багатогранна наука в но-
вих умовах розвитку суспільства та за 
нового світопорядку, що динамічно змі-
нюється, має місію не лише збереження 
споконвічних історичних, моральних, 
релігійних, культурних цінностей укра-
їнського народу, а й зобов’язане долучи-
тися до вироблення новітніх цінностей 
українців, українізації (україноцентрич-
ності) ціннісного вибору українців 
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(громадян і симпатиків України інших 
національностей) за сучасної динаміки 
цивілізаційного розвитку, а значить  – 
сприяти консолідації новітньої україн-
ської нації, та забезпечення національ-
но-державної безпеки України.

До вирішення цього спектра завдань 
державної політики має також долучи-
тися й українознавство, а його наукові 
школи та дослідники мусять, у свою чер-
гу, вийти на новий теоретичний і орга-
нізаційно-практичний рівень власної 
творчої, наукової та освітньої діяльнос-
ті. І для усвідомлення цього (як вченими, 
так і політиками) не варто було чекати 
на створення в Україні «п’ятих» колон 
інших держав, шпигунських мереж, 
«культурно-історичних» організацій 
впливу, політичних лобістів чи збройно-
го зіткнення!

Проте чи виключає «синтез (комп-
лекс) інтегральних наукових знань і дис-
циплін», власне, саму науковість і дослід-
ницьку складову? Очевидно, що – ні, але 
лише у тому разі, коли до його (у даному 
випадку  – українознавства) репрезен-
тантів належать причетні до науки осо-
би із відповідними освітою, системно-
аналітичними навичками, що володіють 
належними теоретико-методологічни-
ми знаннями та інструментарієм й ін-
шим науково-інтелектуальним багажем 
тощо. Ті, що усвідомлюють також і свою 
особисту наукову відповідальність, а не 
керуються повівом творчо-патріотично-
го пориву чи одержимі фантазійно-сен-
саційним графоманством. Утім такі (і не 
тільки) визначальні критерії та застере-
ження (легітимізація та табу) притаман-
ні науці (науковій діяльності) взагалі й 
кожній її галузі зокрема.

Та чи доречно на сучасному етапі го-
ворити про будь-яку окремішню науку, 

чи не є така позиція апріорі науково 
деструктивною та безперспективною 
з огляду на інтелектуальний вибух сві-
тового постіндустріального (постмо-
дерністського) суспільства й постне-
класичної науки, чи існують, врешті, у 
новітньому науковому просторі ізольо-
вані на самих себе прогресивні науко-
во-дослідні напрями, гадаємо, відповідь 
очевидна: сучасна планета та новітній 
науковий світ неможливий поза син-
тезом, комплексним поєднанням ціло-
го обширу наукових знань і здобутків, 
теоретичних та практичних досяг нень 
тощо.

І українознавство тут не є і не може 
бути винятком, отже, й у разі дотри-
мання відповідних і належних наукових 
умов, рівня та дослідницьких вимог і 
результатів тощо цілком здатне зайня-
ти свою нішу у науковому світі. Нішу 
не окремішню чи особливу, а належну, 
з визначеним спрямуванням щодо кон-
цептуально-власного шляху розвитку, 
відповідно до потреб і запитів часу, із 
формуванням та інкубацією новітнього 
українознавчого інтелектуального ядра, 
яке здатне було б виробляти новітні 
українознавчі школи, наукові напрями, 
теоретичні концепції й методологічні за-
сади тощо, а головно – кожного разу від-
повідати новітнім науковим стандартам 
та вирішувати нові цивілізаційні викли-
ки, що супроводжуватимуть українців, 
українську державу й український світ 
крізь простір, час та історію. А відтак – 
й здобути суспільне, державне, світове і 
загальнонаукове визнання.

Павло ГАЙ-НИЖНИК
orcid.org/0000-0002-8912-8398 

доктор історичних наук, завідувач 
відділу історичних студій НДІУ



16 №2 (71) 2019 Ukrainian Studies

УДК 39(477)-37.091
DoI: 10.30840/2413-7065.2(71).2019.172222

УКРАЇНОЗНАВЧИЙ НАУКОВИЙ ДИСКУРС: 
ДОМІНАНТИ КОМУНІКАТИВНИХ ПРОЄКЦІЙ

Анатолій ЦІПКО
orcid.org/0000-0003-2597-2837
доктор філологічних наук, завідувач відділу української філології НДІУ
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домінантного становища. Задля цього в сучасному українознавстві здійснюються подальші 
напрацювання з найвідповідніших можливостей вивчення, добирання й обґрунтування спо-
собів вивчення, а відтак – пропагування вивченого. Виклики, що постають перед сучасним 
українознавством, походять з кількох джерел – це: глобалізація, лібералізм, неоконсерватизм. 
Наголошено, що ідеологія, містячи виразний системотворчий чинник, у подальшому ґрунтує 
епохальний поступ як у науковому житті, так і в державотворчих рухах. У своєму змісто-
вому структуруванні поняття «ідеологія», де увиразнюється наукова системотворчість,  
якнайбільше відбиває завдання українознавства і в ХІХ, і ХХ–ХХІ століттях – системність 
та складносистемність (надсистемність) знань про Україну та українців. Підтверджено, 
що українознавство – це наука (наукова система) україноцентричних знань, що розглядає 
феномени українського культуротворчого та державотворчого фактуму. Зауважено, що при 
окресленні завдань українознавства не слід забувати про справу «системної пайдеї». Цей про-
цес з україноцентричного навчання та виховання, відтак – наповнення шкільного навчаль-
но-виховного простору україноцентричними знаннями та викладовими підходами. Питома 
можливість українознавчого синтезування та систематизування має бути особливим за-
питом сучасної української школи, де пропагуються сумарні підходи до здобування знань. 
Завдяки такій сумі знань  укладатиметься система українознавчої як україноцентричної 
комунікації. Сама держава на основі такого знаннєвого досвіду діятиме як система взаємин, 
що здійснюються лише в координатах відкритого суспільства та постійно «прилюдної» дер-
жави (public state).  

Ключові слова: українознавство; науковий дискурс; комунікативні проєкції; україн-
ськість; українство.
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Annotation. The tasks of Ukrainian studies as a science and teaching discipline are considered 
with the use of information and communication fields of modern humanities. Modern Ukrainian 
studies should respond to the present humanitarian and cultural challenges, multiplying the scientific 
arsenal of Ukrainian-centric knowledge that will keep increasing its dominance. For this purpose, in 
modern Ukrainian studies, further work is being done on the most appropriate possibilities for studying, 
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Теперішній час людського перебу-
вання у світі вказує на наявність стрімко 
змінних та пропонованих, пропагованих 
(нав’язуваних) ідеологічних та життєвих 
«пост» (post) і разом з тим немалою мі-
рою подає засвідчення появи наступаль-
них, так само ідеологічних, «нео» (neo). 
Все це вказує на активування засобів 
тотальної антропології в пропонованих 
інформаційних та  пропагованих ідеоло-
гічних процесах [3]. Всі ці рухи – виразні 
ознаки сьогодення, яке характеризуєть-
ся, перш за все, інформаційним та кому-
нікаційним наступами та звабами. Отже, 
сьогоденне відчування дії та впливу та-
ких ідеологічних механізмів  – це пере-
бування у просторі інформаційного часу 
та інформаційного суспільства, у яких за-
довольняються потреби та запити пост-
індустрійної доби. За класичним під-
ходом усі інтенційні спрямування, що 
містяться у повідомленнях або інформа-
ційних діях, завжди мали би підпадати 
під мірило головного оцінювання, яким, 
безумовно, визнається категорійний 

чинник правди. У цьому зв’язку постає 
умова, що ґрунтується ідеєю «інтенцій-
ного буття», котра є виразно відмінною 
від буття «об’єктивного». Тобто йдеть-
ся про особливе спрямування на об’єкт 
та виокремлений вимір мисленнєвого 
«в-існування» [4, с. 375].

Натепер не лише думка, а й правда 
зазнала плюралізації. З подивом, а глиб-
ше роздумуючи – з прикрістю, можна го-
ворити про допущене існування навіть 
«постправди». Ще прикрішим у зв’язку 
з цим є послаблення дії дискусійного 
чинника, зокрема з огляду на плюралізм 
правди та наявніть необмеженої, без-
перестанно множеної, кількості правд. 
А відтак знецінення або принаймні 
зменшення можливості справдόваного 
(верифікованого) утвердження інфор-
маційного факту. Зауважування такої 
наявності – це в ніякому разі не проти-
ставляння «колишнього» та «теперіш-
нього». Це розмірковування про на-
явний та можливий інструментарій у 
комунікуванні та інформуванні. 

selecting, and substantiating the ways of studying, and, therefore, for propagation of the learned. The 
challenges faced by modern Ukrainian studies come from several sources: globalization, liberalism, 
neoconservatism. It is emphasized that ideology, which contains a clear system-making factor, further 
builds the epochal progress both in scientific life and in state-building movements. In its content 
structuring, the concept of “ideology”, which manifests itself in scientific system-making, reflects, as 
much as possible, the tasks of Ukrainian studies in the 19th and 20th–21st centuries – the systematic 
and complex system (supersystematic) of knowledge about Ukraine and Ukrainians. It is confirmed 
that Ukrainian studies are a science (scientific system) of Ukrainian-centric knowledge which deals 
with the phenomena of Ukrainian cultural creation and state creation factum. It is noted that in 
defining the tasks of Ukrainian studies, one should not forget about that of “system paideia”. This is a 
process of Ukrainian-centric education and upbringing; hence, the filling of the school curriculum with 
Ukrainian-centric knowledge and teaching approaches. The specific possibility of Ukrainianological 
synthesis and systematization should be a special request of a modern Ukrainian school, where common 
(summarized) approaches to knowledge acquisition are promoted. Thanks to this amount of knowledge, 
the Ukrainian-study system will be structured as Ukrainian-centric communication. On the basis of 
such know-how, the state itself will act as a system of relations, which are carried out only in the 
coordinates of an open society and a constantly “public state”.

Key words: Ukrainian studies; scientific discourse; communicative projections; Ukrainian essence; 
Ukrainians in the world.
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Самі поняття «колишнього» і «те-
перішнього» як протиставлення мають 
структурний розподіл та зосередження 
у змістовому складі таких визначень, 
як «модерн» та «традиція», що теж роз-
водяться на різні береги людського зма-
гання на знаннєвому, а відтак – самови-
ражальному полі. У часі ці світоглядні й 
культуротворчі доби показують певну 
наступність-послідовність, а отже  – тя-
глість. При тім, що сам модерн не осо-
бливо хоче зважати на культурну та 
світоглядну ємність традиції. Хоча на-
справді традиція є набагато ємнішим 
феноменальним умістом, навіть з огля-
ду на її часове тривання. Модерн після 
нелегкого часу його розвою в ХХ ст. за-
мінено явищами постмодерного. А збе-
рігання і використання багатьох форм 
культурного досвіду – це дії, що здійсню-
ються завдяки триванню традиції. Не-
зважаючи на свою ніби «попередність», 
традиція невпинно спрямовує творчість 
і вміщує в собі витворене. 

Модерність чи modernity – це сукуп-
не позначення історичної епохи нового 
та новітнього часу з характерними для 
неї особливостями розвитку культури, 
філософії  – розвитку суспільства. При-
кметним є те, що поява позначення ха-
рактеру модерну та модерності не на-
лежить до нового чи новітнього часу. 
Початки розподілу на модерне і перед-
модерне вбачаються в часі пізньої антич-
ности. Тоді християни почали називати 
себе moderni («сьогочасні»), на відміну 
від язичників, яких називалося antiqui 
(«колишні») [14, с. 95]. 

У самому модерні може мати потен-
ціал вияву та силу впливу і таке яви-
ще, як «археомодерн». З нього з огляду 
на присутність дії міфу та міфічного в 
«зорганізуванні» суспільної свідомости 

розвиваються потуги такого явища, як 
«архаїчний міфомодерн». Ним теж на-
снажуються та «споряджаються» чинни-
ки суспільної «настанови». При тім, що 
у сусідстві з Україною розвивається сус-
пільне зорганізування, яке можна було 
би означити як «постмодерне середньо-
віччя». Це приклад сьогоденної Росій-
ської Федерації.

Налаштування на надто чутливе 
ставлення до модерного та модерності 
неабияк стосується й наукової діяльнос-
ті. Інформація та знання наукового типу 
у суспільстві утверджувалися як його 
набуток не завдяки лише запереченням, 
але через застосування дискусійних по-
лів, де ступенево увиразнюється струк-
тура факту як основи знання та підґрун-
тя світогляду. Творення світогляду  – це 
систематизування знань. Власне, таке 
завдання виконує сучасне українознав-
ство як чинник наукового руху та освіт-
ніх практик.

Завдання сучасного українознав-
ства – відповідати на сьогоденні гумані-
тарні та культурні виклики, помножую-
чи науковий арсенал україноцентричних 
знань. Отже, в сучасному українознав-
стві є завдання з вивчення, добирання 
й обґрунтування способів вивчення та 
пропагування вивченого. Такі виклики 
походять з кількох джерел – це: глобалі-
зація, лібералізм, неоконсерватизм. 

Українознавство: науковий 
опорний депозитарій 

В усталеному  – трішки «лівацько-
му» – класифікуванні знання має такий 
розподіл: практичне, духовно-практич-
не та теоретичне. Чи вдовольняє воно 
нас? Певно, що не зовсім. 

Властивішим для українознавців 
був би підхід, що зорганізовує дієву 
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категорію «знання» як найбезпосередні-
ше пов’язану з рухом ідей, на це вказував 
ще С. Єфремов. Щоправда, ця Єфремов-
ська заувага стосувалася історії пись-
менства в українській культурі. Проте, 
зважаючи на виразне системотворче під-
ґрунтя цього типу людської творчости, 
адже письменство – це можливості все-
охоплення у структурах тексту та кон-
тексту розмаїтих здобувальних намірів, 
укладених у координати людського знан-
нєвого поступу, може йтися і про засто-
сування та прикладання Єфремовського 
орієнтиру до всього українського пізна-
вального та знаннєвого досвіду. З при-
воду потреби спиратися саме на поступ 
ідей С. Єфремов висловлювався так: «Іс-
торія письменства  – це твердо повинні 
ми пам’ятати  – є насамперед, історія в 
людській творчості ідей…»  [6, с.  25]. А 
звідси і набування та категоризування 
«досвіду». Отже, категоризовані струк-
тури (вибудови) «знання» та «досвід» на 
тлі руху ідей у просторі України як тягло-
му культуротворчому бутті – чи не це го-
ловний чинник «українознавства»? 

У цьому зв’язку постає ще один ва-
гомий рушій, що систематизує та зорга-
нізовує як уже набуте знання, так і його 
подальше набування, – це ідеологія. По-
казово, що первинні – форма та ділянка 
застосування  – цього поняття були зо-
всім не пов’язаними з політичним зміс-
товим конотуванням. У своїй першій 
появі поняття «ідеологія» якнайбільше 
спричинювалося до посилення наукової 
систематизації. Тож поняття «ідеологія» 
у своєму генетичному структуруванні і 
первинних практиках використовуван-
ня націлювалося на більше скріплення 
наукової системи. На ту пору – системи 
наук. Відтак поняття «ідеологія», з огля-
ду на свою системотворчість, є вагомим 

чинником у творенні наукового розвою 
та поступу. Воно теж, зважаючи на цю 
його властивість, лягає в основу скла-
дання українознавчої науки як системи. 
Уперше це поняття виголошено як про-
позицію до вжиткового застосування 
Антуаном Дестютом де Трасі, котрий 
виступив із лекцією в Інституті Франції, 
організації, що з’явилася з плину фран-
цузьких революційних подій [5, с. 11]. 

У час європейської Реформації у кра-
їнах європейської Півночі, де найбійль-
ше виявився рух протестантів, було 
здійснено протиставлення європейсько-
му Півдневі. Неабияк це позначилося на 
мовних практиках. Передовсім такий 
розподіл упадав у вічі на побутовому 
рівні – в іменах, хоча за цим стояла гли-
бока дія, спрямована на відрубність-від-
хід від спадщини християнського Рима. 
Тоді в європейському іменникόві почала 
з’являтися велика кількість старозапо-
вітних імен. Ними замінялися до того 
широковживані імена з латиномовних 
римських «Мартирологів» («Житійни-
ків-мучеництв»). 

Подібне сталося і в час Французької 
революції. Ця доба особливо захоплюва-
лася Давньою Грецією. Відтак і в мовних 
практиках латину як панівну європей-
ську мову науки та щонайвиразніше  – 
мову Церкви (lingua ecclesiae) почали 
виштовхувати та заміняти грекою. Один 
із наслідків  – поява такого слова-по-
няття, як «ідеологія»  – «слово про ідеї» 
(протообрази-задуми) чи ж «наука про 
ідеї» [5, с. 11]. 

Незважаючи на первинні обстави-
ни появи та початкового побутування 
слова «ідеологія», його значущість як 
центричного поняття руху на самоосяг-
нення й самоорганізацію серед «старо»-
європейських та «ново»-американських 
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народів є безумовною. При тім увираз-
нюється його подвійна практичність. 
Ідеологія, містячи виразний системот-
ворчий чинник, у подальшому ґрун-
тує епохальний поступ як у науковому 
житті, так і в державотворчих рухах. Їх 
можна спостерігати і в українському на-
уковому та державотворчому плинах. 
Щонайбільше в українознавстві, яке 
систематизує та оцінює їх з огляду на фе-
номенологію кожного з процесів. У сво-
єму змістовому структуруванні поняття 
«ідеологія», де увиразнюється наукова 
системотворчість, якнайбільше відбиває 
завдання українознавства і в ХІХ, і ХХ–
ХХІ століттях – системність та складно-
системність (надсистемність) знань про 
Україну та українців. 

Категорія «знання» – вичленуваного, 
вивіреного (практично справдόваного), 
комплексно вибудуваного, посутньо 
систематизованого, організованого у 
предметному пошуку на зразок логосних 
структур  – має ступеневу вищість над 
вивченням (студіями). Логосне струк-
турування та охоплення  – це і спосте-
реження, і виставляння-пропагування – 
перформативність науково-дослідної дії. 
Логосність спонукає до мисленнєвого 
налаштування на широту та всеохоп-
ність. У ній потенційно та акціонально 
зосереджено помічання процесу-тяглос-
ті, етапів-набування та суми передба-
чень (прогностики). У логосному струк-
туруванні вбачаються і actus exercitus 
(здійснена дія), де здійснено аналіз, як 
так само  – actus significatus (позначена 
(окреслена) дія)  [4, с.  134, 137]. Тоді як 
«українські студії» – це, певна річ, «укра-
їністика» [22, с. 145 – 147].

Українознавство  – це наука (науко-
ва система) україноцентричних знань, 
що розглядає феномени українського 

культуротворчого та державотворчого 
фактуму, які тягло з’являються в коор-
динатах етнонаціонального буття укра-
їнців. Українознавство – це наукова сис-
тема україноцентричних знань, в основі 
яких є культуротворчий фактум, доко-
наний в координатах етнонаціонального 
буття українців. 

Українознавство  – це наука, адже 
воно як напрям наукової праці та сис-
тема ідей вже набуло виразних ознак 
та статусности парадигми, що цілком 
може слугувати на те, аби: «…визначати 
планомірність проблем та методів до-
сліджень у кожній ділянці наукових за-
вдань («своєї» науки) для подальших по-
колінь учених…» [9, с. 28].

До дослідних чинників українознав-
ства належать: культурна антропологія 
та розмаїті самості (ідентифікації), в 
тому ліку  – й творча самість українців. 
У цьому зв’язку слід так само згадати 
системність, отже, система внутрішньо 
вилаштовує «домінанти» та «підпоряд-
кування», тобто рівні загального керу-
вання дослідним процесом та впоряд-
кування підсумків, здобутих у ньому. 
Системні рівні українознавчої науки 
творяться як надсистеми із залученням 
мікросистем (це стосовно українознав-
ства), у своєму практичному застосуван-
ні кожен із цих напрямів може творити 
надсистему. Отже, йдеться про інтегра-
тивне (взаємопереходове) залучення до 
українознавчої системи наукових по-
лів культурології (культурознавства), 
антропології (людинознавства)  – пси-
хології (головним чином  – етнопсихо-
логії  – поведінкові типи (біхевіоризм), 
творчий та життєвий етоси), соціології 
(суспільствознавства). Все це – складни-
ки гуманітаристики. Українознавство  – 
це теж гуманітаристика. Але не лише 
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«українська гуманітаристика», а «укра-
їноцентрична гуманітаристика». І на 
цьому – як на особливій та вирізняльній 
рисі – слід наголошувати (!).

Тож українознавство вже у ХХ  ст., 
особливо у його другій половині, набу-
ло виразних ознак системного явища в 
науці, тобто, власне, науки. А ще більше 
таких підстав з’явилося з відродженням 
Української держави у 90-х роках ХХ ст. 
Це, власне, були ті головні обставини, 
що виявилися як основа до остаточно-
го дооформлення «самопізнавальної» 
(М. Драгоманов) [17, с. 217] – «себезнав-
чої» науки про Україну та українців в 
Українській державі як системного поля 
з інтегративним підходом, що ґрунтуєть-
ся на міжгалузевих зв’язках та фактаже-
вому синтезі. То був час остаточного за-
кріплення в понятті «українознавство» 
системотворчого чинника, тобто форми 
українознавства як українології. Отже, 
здійснено ступеневий перехід від спорід-
нених та значно об’єднаних українських 
студій до українознавства як системної 
українології [22, с. 150]. 

Українознавство має свої опорні 
поняття, що вибудовуються як кон-
цептуалії та напрямні українознавчого 
спостереження та розмислу. Система 
українознавчого наукового спостере-
ження – Україно-знання – твориться на 
підґрунті ретро-перспективної (синх-
ронно-діахронної) комплексности, між-
дисциплінарности, інтегративности, на 
культурологічній основі та феноменоло-
гії, психології прогностичної творчості 
як чинникові розгляду творчої поведін-
ки особи й спільноти [19]. Серед них до-
мінантними є такі:

українська спільнота  – це середо-
вище творення і зберігання  смисло-
вого потенціалу української культури 

(цивілізації) та усвідомлені, історично 
виражені часопросторові форми духов-
ного і господарчого єднання українства; 

українськість (українська світогляд-
на та життєва сутність) – особлива прак-
тика набування й утвердження власної 
самости у формах культурного, спіль-
нотного, суспільно-державного самови-
раження українців;

українське  – цивілізаційне вироб-
лення (продукування)  смислів (сенсів) 
українцями, часопросторові історичні 
форми тяглого розгортання українсько-
го культуротворчого потенціалу, мов-
но-словесний та уречевлений простір 
Українського світу, поведінковий етос 
українців; 

українство  – українська етнічна 
множинність у світі, культурно-цивілі-
заційний та самозберігальний (іденти-
фікаційний) феномен української спіль-
ноти в історичних періодах, тяглістю від 
раннього нового до постмодерного часу, 
з інтегративним досвідом культуротвор-
чого, освітнього, наукового, економіч-
ного увзаємнення у суспільствах країн 
проживання. 

Отже, українознавство – це система 
наукового знання про Україну, україн-
ців, українськість, що розглядаються че-
рез практичний досвід культуротворен-
ня і спільнотного єднання.

У тяглому поступі української науки 
спостерігається дія двох європейських 
проєктів. У старому київському досвіді – 
це «єзуїтський проєкт», що представляв-
ся через Академію (колегію), зокрема 
Острозьку та Київську (Могилянську). 
Його підсумок  – історіософський твір, 
приписуваний архімандритові Інокентію 
Гізелю, «Київський Синопсис» (1674 р.). 
Щоправда, донативно спрацював цей 
твір більше на скріплення московського 
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північного царського замислу. А ще «до-
мініканський проєкт»  – це класичний 
європейський університет. А це задуми 
дворянства про створення університе-
тів в Україні. «Українським» було також 
створення Московського університету, 
перші набори до цього навчального за-
кладу були переважно «українськими». 
Московська знать, як і колись бояри за 
київського князя Володимира, не поспі-
шала віддавати своїх дітей на навчання 
до новоствореної високої школи. 

Харківський та Київський універси-
тети дають «професорську» українофіль-
ську течію. Бо попередні – нездійснені – 
задуми щодо заснування університетів 
в Україні хоча і були патріотичними, а 
таки дворянськими, а отже, «малоро-
сійськими» за духом та надиханням. У 
XVIII – на початку ХІХ ст. розглядалися 
проєкти створення університетів на Лі-
вобережній Україні – в Батурині, Черні-
гові, Новгороді-Сіверському [23, с. 71]. 

У середовищі європейських універ-
ситетів, де навчалася значна кількість 
студентів із різних європейських країв, 
починає вперше вирізнятися культур-
не та етнічне самоусвідомлення спу-
деїв. Таке вирізнення ґрунтувалося на 
розумінні уродженого зв’язку із зем-
лею-місцем, на якому витворювало-
ся середовище із згуртованих завдяки 
такому  – спільному  – народженню та 
подальшому їхньому постійному кому-
нікуванню. Отже, йшлося про тих, хто – 
natus est – є там сам народжений та при-
знається до всіх (знається зі всіма), хто 
там народився. У Празькому універси-
теті, заснованому 1348 р., студенти діли-
лися на представників німецької (natio 
Germanica), чеської (natio Bohemica) та 
польської (natio Polonica) нації. В уні-
верситеті міста Абердин (Шотландія) 

тамтешні студенти розподілялися на 4 
нації – Мар, Бачей, Морей і Енгус (місци-
ни Північно-Східної Шотландії). У Па-
ризькому університеті було представле-
но нації Пікардії, Франції, Нормандії та 
Німеччини. В Італії були знаними нації 
Флоренції (nazione fiorentina) та Мілана 
(nazione milanese)  [10, с.  90]. Такі при-
клади виокремлення показують і укра-
їнські студенти, це, зокрема, вихованець 
паризької Сорбонни, який у 1353  р. за-
писався як Magister Petrus Cordowan et 
socius eius de Ruthenia  – «Вивчений до-
стойник Петро Кордован, походжен-
ням з Руси». Загалом у часовій тяглости 
з 1353  р. (це згадка про магістра Петра 
Кордована з Рутенії (Руси) в Сорбонні) 
до 1781  р. (Григорій Розумовський, син 
гетьмана Кирила в університеті Лейде-
на) в записах європейських університе-
тів можна натрапити на імена понад 150 
студентів [12, с. 177]. 

«Український світ» або українська 
цивілізація теж, як видається, вже є до-
конаним фактом історико-суспільного 
життя та, думається, і науки. Принаймні 
так стверджується в українознавстві. 
Адже, незважаючи на класифікативну 
бінарність (двочленування)  – Західна 
та Східна цивілізації, у науці сталося 
поступове «спускання» високого чин-
ника цивілізаційного структурування 
світу до рівня культури. Те, що колись 
визнавалося лише культурами (тоб-
то способами обробітку), вже тепер не 
протиставляється цивілізації  – спосо-
бові ідейного збирання та організацій-
ного проводу. В основі структурування 
«цивілізації» є латинське слово-поняття 
civitas, civitatis – «місто». 

Зрозуміло, що з урахуванням по-
дальшого культуротворчого розгор-
тання ідеться про культурний процес, 
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який теж слід спостерігати в системних 
межах завдяки елементам, що належать 
до класу культурних появ. За Л. Вайтом, 
«…культурний процес – потік взаємодії 
культурних елементів інструментів, віру-
вань, звичаїв…У цьому процесі кожний 
із елементів впливає на інші…Це процес 
є змагальним… Постійно витворюються 
нові комбінації й синтези – відкриття та 
винаходи – культурних елементів…» [7, 
с. 423]. 

А в цивілізаціях, окрім виразно-
го ідейного проводу, що призводить до 
«конфігурацій культурного зростання» 
(configurations of culture grows) (А. Крьо-
бер)  [8, с.  227], з’являється ще й вираз-
ний культуротворчий стиль, який як до-
мінанта залишається в пам’яті кожного з 
наступних поколінь.  

У Російській Федерації наполягають 
на існуванні окремої «російської цивілі-
зації», що має свої «духовниє скрєпи» (у 
концепції «Русского міра») та ґрунтуєть-
ся «русскостью». А межі «Русского міра», 
як заявляв В. Путін,  – це не лише дер-
жавний простір у кордонах Російської 
Федерації. Це, на його думку, простір, що 
витворюється завдяки російській мові, 
отже, російська мова («русскій язик») – 
це «живое пространство…  – живий 
простір багатонаціонального «русского 
міра», який є значно ширшим за саму 
Росію» (перекл. – А. Ц.) [1, с. 152]. 

Російсько-московським «скрєпам» 
мають бути протиставленими українські 
світоглядно-духовні первні (принципа-
ти), середовищем виникнення та прак-
тичного застосування яких була і є укра-
їнська спільнота. А посилатися на досвід 
їхнього використання обов’язково має й 
Українська держава.

Отже, основою російської цивілізації 
та «Русского міра» є духовні «скрєпи». А 

також ідея євразійства. До речі, у цьо-
му випадку українцями може проти-
ставлятися ідея київської історичної 
трансчорноморськості, коли зважати на 
давню українську таласократію  – вла-
ду на Морі. А також чорноморсько-ку-
банський концепт та організаційний 
чинник. Євразійському об’єднанню, що 
виникло на основі: Москва + Тартарія 
(Сибір (Зауралля)), має протистояти 
культурно-історична спілка: Київ + Ку-
бань + Чорномор’я. Саме такі межі землі 
українців  – України окреслив М. Дра-
гоманов у своєму «Попередньому слові 
до “Громади”» [17, с. 359 – 360]. Завдяки 
цьому відбуватиметься протиставлен-
ня і концепції «трієдіной Русі», а відтак 
«трієдіного народа». На жаль, ця концеп-
ція унітарного культурного генетизму та 
історичного буття знову активується в 
російському інформаційному суспіль-
стві, навіть не зважаючи на те, що її було 
цілковито спростовано М. Грушевським 
ще століття тому. 

У цьому зв’язку доречним буде зга-
дати словникарський досвід В. Даля, 
«козака Луганського», який хотів, було, 
назвати, спираючись на тодішню офіцій-
ну триєдність, свою працю як «Толковый 
словарь великорускаго нарѣчія рускаго 
языка». Зробити так йому не дозволили. 
Натомість з’явився «Толковый словарь 
живаго великорускаго языка» (Санкт-
Петербург, 1880 р.).

Зрозумілішою є вартість цивіліза-
ційного, а перш за все,  – державотвор-
чого протистояння, що криється навіть 
у вживанні прийменників «в» та «на» 
стосовно України. Поява такого відхо-
ду від застосування прийменника «в» 
простежується ще в 2011 – 2012 рр. Слі-
дом за В. Путіним почали скасовувати 
правила міждержавних взаємин і його 
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чиновники, а згодом і вся путінська офі-
ційщина. І все це робиться з посиланням 
нібито на норми російської мови. Хоча є 
цілком зрозумілим, що «в» Україні – це в 
державі Україна, а «на» Україні – це «на» 
землі України. При тім, що і в російських 
джерелах XVII ст. писалося «на Москвє». 
Цю форму вживав 1649 р., зокрема, єро-
монах Арсеній (Антон Путіловіч Суха-
нов), який долучався до дипломатичної 
справи, розмовляючи з представниками 
давніх Церков християнського Сходу: 
«Могут на Москвє і четирєх патріархов 
откінуть, якоже і папу єстлі онє нє пра-
вославни будут» [18, с. 422]. 

Як видається, з огляду на сьогочас-
ні наукові напрями у дослідженні куль-
тур та цивілізацій у світі є наявними всі 
підстави розглядати й український ци-
вілізаційний потенціал як доконане іс-
торико-суспільне явище. На цьому теж 
слід наполягати, зокрема, в українознав-
чих дослідженнях. Водночас особливо 
належить концептуалізувати понятій-
ну структуру «Український світ». Отже, 
«Український світ» – це буттєвий простір, 
світогляд, творча місцина (локус), життє-
вий досвід, культурно-історична тяглість. 

«Український світ» як явище феноме-
нального типу і як українознавче поняття 
та українознавчий дослідний чинник тіс-
но пов’язується з поняттями українсько-
го «культуротворення» та «культуро-
збереження». Поняття «Український 
світ» лише на початках має прив’язку до 
чинника землі, що виступає як місце за-
родження (появи ядра культуротворчого 
потенціалу) та подальшого тяглого куль-
туротворчого розгортання. До речі, ще у 
XVIII ст. на цьому чинникові наголосив 
Ш. Монтеск’є. Хоча згодом таку думку 
намагалися заперечити, називаючи її 
«натуралістичною оманою» [2, с. 414]. 

В обставинах сьогодення «Україн-
ський світ» не завжди має прив’язку 
до «своєї» землі. Саме так існує фено-
менальне явище світового українства. 
Відтак постійно чинним завданням в 
українознавстві є міжкультурні вза-
ємини. Їхня особливість  – це долання 
початкового культурного шоку-оторо-
піння (К. Оберг)  [14, с.  66] і набування 
моделей співіснування у координатах 
«свій»  – «чужий» (тепер: «свій»  – «ін-
ший») та способів власного культурно-
го «себепредставлення» у світі. У цьому 
зв’язку постають усі форми існування 
та перетворень суб’єктивности в євро-
пейській культурі, спричинені змінами 
«іншого». Сама суб’єктивність має тіс-
не поєднання з символічністю, історич-
ністю та трансцендентним. Згадуючи 
суб’єктивування у площині взаємин 
«свого» та «іншого», слід зауважувати 
не лише обставини, зумовлені історією 
культури, а й глибинний онтогенез люд-
ської суб’єктивности [13].

Український світ має своє творче та 
зберігальне середовище – це спільнота.

Спільнота є основою-осердям у 
зв’язкових та комунікативних коорди-
натах «держава  – суспільство». Спіль-
нота здійснює духовне єднання укра-
їнців. Поряд із тим слід згадати і такий 
єднальний та організаційний чинник, 
як «громада»  – це господарчий утвір 
українців  [21, с.  116]. Він, власне, міс-
тить свою суть та етосне вираження 
в українській шанобливій зверталь-
ній формулі «панове громадо»: « А що, 
панове громадо,  – почав один старий 
дід на цвинтарі…»  [11, с.  385]. Грома-
да здійснює первинне зорганізування 
українського господарчого побуту з 
подальшим ступеневим імпульсуван-
ням на духовному рівні буттєвого стану 



25Українознавство №2 (71) 2019

Ціпко А. Українознавчий науковий дискурс...

спільноти. Власне, «громада» є найбез-
посереднішим «середовищним» понят-
тям. Адже «спільнота» – це вже наукове 
описове спостереження та умоглядне 
виведення і формулювання. 

Спільнота  – це також простір 
(spacium) із випрацюваним культуро-
творчим функціоналом. Здатність спіль-
ноти – активно реагувати на світові куль-
турозміни. Виразний приклад такого 
реагування в українському досвіді  – це 
«побароковлення» української культури 
в XVII–XVIII ст. В українській спільноті 
були і свої очільники – це митрополити-
етнархи [18, с. 194–196]. Доречним буде 
згадати, що і в Чорногорії упродовж три-
валого часу – аж до 1852 р. – митрополи-
ти теж були очільниками народу (спіль-
ноти) – етнархами. 

Згодом сталося так, що українська 
спільнота втратила своїх очільників. На 
ХІХ  ст. всі митрополити Київські були 
вже неукраїнського походження, а дії 
на зразок справ Петра Могили, котрий 
походив із Молдови, вони не вчиняли. 
Малим винятком серед них буде хіба що 
постать митрополита Євгенія Болхові-
тинова, любителя київських «древнос-
тей». Козацька верхівка, зманена дво-
рянством та урядовими «місцями», вже 
теж була не київським руським, з огляду 
на генетично-історичні засади, україн-
ським, чинником, а представниками ма-
лоросійства. Щоправда, ці представни-
ки зачаєно містили в собі генетичну та 
культурну українськість, часами вираз-
но признавалися до всього українсько-
го. Стан зачаєної (потенційної) україн-
ськости при першій нагоді переходив до 
становища її активування, саме такий – 
зачаєний та можливий до переходу  – 
стан дав дієві приклади М. Максимовича 
та М. Гоголя. 

Спільнота як поняття є відомим і в 
«беларусазнаўстве» – «супольнасць», так 
само в Білорусі в науці використовують 
і поняття «беларускасць». Хоча в окре-
мих випадках поняття «беларускасць» 
вживається у більш звуженому  смисло-
вому полі, порівняно з «українськістю», 
визначенням, обґрунтованим в укра-
їнознавстві,  – лише як належність до 
«Беларусі». «Русскость» (як характерна 
особливість росіян) є в «росієвєдєнії», в 
цій науці намагаються теж утвердити по-
няття «спільнота», хоча для нього з важ-
кістю добирається відповідник. Це, як 
запропоновано,  – «общность». Та воно 
вже використовувалося в радянському 
суспільствознавсті на позначення «но-
вой общності»  – «совєтского народа». 
Для цього поняття в українській мові 
вживалося слово (та словосполучення) 
«нова спільність  – радянський народ», 
«спільність соціальна» [16, с. 67, 288].

Спільнота як середовище зорга-
нізовування та спосіб об’єднання-
згуртування у внутрішньосуспільних та 
державних взаєминах – це «паралельний 
світ»  [24], культурно та світоглядно (за 
віровизнанням) відокремлений та істо-
рично обумовлений. Хоча підпорядко-
ваний принципові загального добра (на 
зразок Common wealth у Великобрита-
нії). Форми виявів українського спіль-
нотного досвіду  – Руська (Українська) 
спільнота в Великому князівстві Ли-
товському та Речі Посполитій, Австро-
Угорщині. 

Спільнотний спосіб буття та само-
організації простежується переважно 
в носіїв християнського віровизнання 
під володарюванням ісламських пра-
вителів та в складі мусульманських 
держав. Це мілети  – rum ortodoks 
(«рум-ортодокс»  – греко-православні) 
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та вірмени (ermeniler) в Османській 
імперії – ermeni ortodoks (вірмени-гри-
горіанці), певного часу, до остаточно-
го виокремлення в свій мілет, до нього 
належали і вірменські східні католики 
(«франки»)  – ermeni katolik, мелькити 
та християни-нехалкедонці (сиро-ара-
мейці – яковити) в дамасько-халебській 
та прибережній Сиріях  [20], остання 
тепер – Ліван, айсори (сирійці-христия-
ни) в горах Курдистану та довкола озера 
Урмія, копти в Єгипті, сиро-малабарці 
в індійському штаті Керала. Щоправда, 
досвід спільнотного зустрічається і се-
ред нехристиян: друзи в Ліванських го-
рах, єзиди-курди та сабеї у Месопотамії, 
сикхи, об’єднані довкола Золотого хра-
му в Амритсарі (Пенджаб), та джайни в 
Індії, зороастрійці-гебри в Персії-Ірані. 
У Росії досвід спільнотного згуртування 
показують старообрядці та близькі до 
них «духовні християни» – молокани й 
духобори. 

Українознавчі дослідження вибу-
довуються на основі такого інструмен-
тарно-збірного чинника, як «фактум» 
(factum). Факт – це сума довершених по-
дій (factum est  – «сталося, звершилося» 
з латини). Він має цілковите вирізнення 
від дати-події. Факт скріплює формат 
феномену  – активної явищності завдя-
ки масштабовості контексту. У цьому 
зв’язку слід брати до уваги теорію аме-
риканського антрополога і кроскуль-
турного дослідника Е. Холла про висо-
ко- та низькоконтекстові культури  [14, 
с.  57–62]. Довкола факту витворюється 
контекст довершеного фактуму. Звід-
си наше завдання розглядати тексти та 
контексти як форми культуротворен-
ня. А відтак поява культурознавства 
(культурології). Воно має широке в за-
сягах спрямування та обсягах набування 

предметне поле, де стається охоплення 
предметною структурою спостережного 
матеріалу. Фактові підпорядковується 
data historiae  – історична дата (подія), 
що перебуває у складі factum creaturae et 
culturae – культуротворчого фактуму.

У зв’язку з цим слід згадати етапи 
українознавчого поступу  – це «факта-
жеве українознавство» та концепційне 
(концептуальне) українознавство. «Фак-
тум» у цьому випадку вжито зумисно, у 
ньому криються поняття та вияви збір-
ності й довершеності. Зі структурною 
основою феноменологійного поняття 
«факту» є пов’язаною фактажевість. 
Його удокладнено в процесі набуван-
ня, складання та систематизації знань 
про Україну та українців як «фактажеве 
українознавство»1. 

Кожна наука в своєму плині та по-
ступі вимірюється певним часовим ета-
пуванням та визначеними у кожному 
з цих проміжків-етапів завданнями. З 
огляду на те, як розвивалася європейська 
наука  – від «описовства» (дескрипції) 
до «концептування» (концептуалізації) 
явищ та процесів,  – має свій розвиток 
й українознавство. Це два великих та 
обсягових наукових періоди, властивих 

1 Такий розподіл на великі періоди: знаннєве 
(інформаційне) накопичення історичних пові-
домлень про Україну та українців («фактажеве 
українознавство») та концептуалізацію набуто-
го знання завдяки науковому інструментарію 
та можливостям історичної доби (навіть діб) як 
пропозиція неодноразово висловлювалися та 
обґрунтовувалися А. Ціпком на методологічних 
семінарах Центру українознавства Київського 
національного університету імені Тараса Шевчен-
ка. При написанні посібника «Українознавство» 
(вийшов друком 2008 р. у видавництві Київського 
національного університету імені Тараса Шевчен-
ка) ця пропозиція як підсумок цих обговорень, до 
якого долучалася В. Піскун, ліг в основу розділу 
«Становлення й основні етапи розвитку україно-
знавства» у складі цього посібника [15, с. 43 – 59].



27Українознавство №2 (71) 2019

Ціпко А. Українознавчий науковий дискурс...

часові, перший із них – накопичення-на-
бування, наступний (фактажевий (знан-
нєвий) арсенал)  – опредметнення та 
концептуалізація (науковий потенціал). 
Звісно, кожен із цих періодів може мати 
і своє докладне подрібнення та техніч-
но-інструментарне увиразнення. Тоді 
кількість таких етапів зростатиме. Та чи 
підлягає запереченню оця властивість у 
загальному розвиткові науки, яку і ви-
користовує українознавство як свій ви-
значальний чинник: вбачати щонайбіль-
ше систематизування та структурування 
наукового знання про Україну та україн-
ців, починаючи з XVIII ст., зважаючи на 
той час, коли поняття «ідеологія» почало 
вживатися як системотворчий чинник 
задля потреб науки. Певно, що ні. Тож і 
в українознавстві застосовується ця за-
гальна основа розвитку науки: від зби-
рання-накопичення до концептуалізації 
та системної вибудови здобутих та отри-
муваних знань.

Українознавство: 
наукова комунікативна 

та практично-викладова стратегії
При окресленні завдань україно-

знавства не слід забувати про завдання 
«системної пайдеї» (σύστημα παιδεία) у 
зв’язку з українознавством як викла-
довою та освітньою практиками. Це за-
вдання з україноцентричного навчан-
ня та виховання, відтак  – це зв’язок зі 
школою (всіма рівнями освіти  – почат-
ковою, середньою, вищою), наповнення 
шкільного навчально-виховного про-
стору україноцентричними знаннями та 
викладовими підходами. Питома мож-
ливість українознавчого синтезування 
та систематизування має бути особли-
вим запитом сучасної української шко-
ли, де пропагуються сумарні підходи 

до здобування знань. Окрім основного 
викладового курсу, українознавство 
може бути викладовим підсумком у се-
редній школі та сумарним лекторієм у 
вищій школі як гуманітарна україно-
центрична систематизація вивчено-
го за програмою декількох попередніх 
класів та курсів. Отже, така викладова 
та лекційна «знаннєва сума» (summa 
cognitionis) має читатися і у вищій шко-
лі. Її завдання – представляти сучасний 
світ у розмаїтих можливісних формах 
інформаційного суспільства. Водночас 
такий системний курс має випрацюва-
ти у його слухачів навички та вміння 
опрацьовування інформаційного поля 
з позицій власної культурної – генетич-
ної та історичної  – гідности. В обрисах 
сучасного людинознавства здоміновує 
позиція людинопредставлення особи як 
організму-учасника соціалізації. Інтен-
ції українознавчого курсу мають спря-
мовуватися на закріплення та посилення 
в слухачеві акційної частки його куль-
туротворчого потенціалу. Отже, грома-
дянство особи має неодмінно співдіяти з 
її культуротворчими засадами. Відтак у 
державі така особа представлятиметься 
не лише як громадянин, а й культуро-
творець. Тоді виникатиме усвідомлення 
держави як злагодженої дієвої системи 
врівноважувань творчих та суспільних 
(громадянських) взаємин, що походять з 
ядра-осердя спільноти як постійно чин-
ного середовища, з якого з’являються 
імпульси до практичних – творчих – ви-
явів діяльности особи. Основою яких, 
звісно, виступатиме знаннєвий досвід у 
формах його особистого набування, але 
ґрунтованому також на гуртовому чин-
никові знаннєво-інформаційного потен-
ціалу. Так укладатиметься ще й система 
українознавчої як україноцентричної 



28 №2 (71) 2019 Ukrainian Studies

АКТУАЛЬНЕ УКРАЇНОЗНАВСТВО

комунікації. Сама держава завдяки тако-
му знаннєвому досвідові особи діятиме 
як система взаємин, що здійснюються 
лише в координатах відкритого суспіль-
ства та постійно «прилюдної» держави 
(public state). 

Держава на сучасному етапі свого іс-
нування  – це протиставлення profound 
state (глибинна держава, держава за по-
таємним узгодженням та домовленнями) 
до public state (прилюдна, плебісцитна 
держава). У сьогочасній Україні-державі 
спільнотний чинник як спосіб згурту-
вання та самозахисту не втрачає своєї 
ваги. Здавалося б, за наявності держави 
Україна, як і будь-якої іншої держави, дія 
спільнотного чинника мала б слабшати, 
адже свій державотворчий потенціал 
та культурозахисні завдання спільнота 
передає власній державі, що виникає на 
її – спільнотній – основі. Та так стається 
за умов системного врівноваження вну-
трішньодержавного функціонування. 
Але за умов навпаки – при слабшанні за-
хисного завдання держави щодо спіль-
ноти-ядра – спільнота зактивовує увесь 
свій державотворчий та культурозахис-
ний потенціал в обстоюванні правового 
поля існування «прилюдної» держави 
(public state).

Час «інформаційного суспільства» – 
це епоха швидкого повідомлення, а так 
само швидкого системного звідомлення 
(звіту), тобто інформаційного синтезу 
та систематизування. Навіть за наяв-
ності інших  – альтернативних  – інфор-
маційних джерел все одно в «інформа-
ційній офіційщині» переважає певна 
трансляційна домінанта, що діє на рівні 
цільових повідомлень та  смислових за-
кладань. В усіх державах провідним чин-
ником є, звісно, самопропагування та са-
моутвердження. Його дію розраховано 

з ефекту «змасовіння», в основі якого 
сприйняттєві чинники «масової свідо-
мости». Завдяки їм випрацьовується од-
ностайність як солідаритет корпорації. 
Застосовуючи його, можна зібрати загал, 
що відстоюватиме певне «за» та відкида-
тиме певне «проти». Надмір галасливої 
офіційщини завжди має врівноважувати 
наука з її достеменно вивіреним знаннє-
вим арсеналом.

Отже, в обставинах сьогодення од-
ним із провідних завдань, що теж лежить 
на українознавстві, є подальша україні-
зація суспільного життя та всіляке про-
пагування «українського». Тобто роз-
ширення інформаційного простору та 
утвердження інформаційного суспіль-
ства, де будуть представленими україно-
центричні комунікативні та смислові до-
мінанти. 
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Анотація. Статтю присвячено проблемі дисциплінарної реактуалізації українознав-
ства в контексті сучасних наукових викликів. Новочасні ідеали наукової раціональности 
стають усе більш проблемними. Трендом сучасної критики науки стає викриття ідеоло-
гічних засад наукового виробництва. Політичний процес часто стає причиною появи нових 
наукових дисциплін, визначальним чином впливає на формування предмета досліджень. Укра-
їнознавство як дисциплінарний комплекс має на собі виразний відбиток специфічної соціаль-
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ження наукового імунітету. Ідентичність як предмет українознавства мусить розумітися 
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Від початку Нового часу ідеалом нау-
кового виробництва було продукування 
позаконтекстуального знання. Усі науки, 
й гуманітарні зокрема, приймаючи цю 
ідею, висували критерії наукової вери-
фікації знання, розробляли процедури 
його епістемологізації, семантизації й 
формалізації, розриваючи зв’язок знан-
ня з досвідом і, навпаки, встановлюючи 
кореляцію з апріорними умовами. Від-
так, приміром, теза «Відповідь на пи-
тання залежить від часу постановки пи-
тання» мусила б розглядатися як украй 
релятивістська, навіть провокативна, 
і вже точно не відповідна зазначеному 
ідеалові. 

Наука – це вихід в об’єктивне і поза-
часове, натомість релятивізація, контек-
стуалізація та ідеологізація відсилають 
радше до політичного, з яким наука во-
ліла б уникати будь-яких констеляцій чи 
й навіть випадкових асоціацій. Проте зу-
силля французьких філософів останньої 
третини ХХ століття (Р. Барт, М. Фуко, 
Ж. Деріда, Ж.-Ф. Ліотар та ин.) не мину-
лися безслідно і в сучасній гуманітарис-
тиці воленс-ноленс перемогла думка, що 
процес продукування наукового знан-
ня виявляється неминуче вплетений у 
множину владних відносин, внаслідок 
чого останні інколи вирішальним чином 
впливають на прописування прескрип-
цій, встановлення того чи того режиму 
істинности або організовують і дезорга-
нізовують дискурсивні формації, специ-
фічно обумовлюють оптику наукового 
бачення, залишаючи в полі дослідження 
численні «сліпі плями». 

Визнання неуникненности міцно 
злютованої мат(р)иці «влада-знання» 
(pouvoir/ savoir) потягло за собою не-
обхідність розширення режиму толе-
рантности в науковому виробництві, 

що, звісно ж, знизило рівень наукових 
домагань в гуманітаристиці. Чим не-
гайно скористалася політична філосо-
фія, здавалося б, остаточно підважена 
в ХІХ столітті тодішньою передовою 
наукою. Відтепер усі без винятку со-
ціальні й гуманітарні науки мають у 
своєму джентльменському наборі не-
величке «політично-філософське алібі», 
що засвідчує подолання цими науками 
логоцентризму, євроцентризму, андро-
центризму та инших пережитків епохи 
кондового наукового оптимізму. Тож 
сьогодні ми маємо домінування «слаб-
ких» наукових програм з чутливішою 
оптикою та украй невисокими домаган-
нями щодо істинности чи нормативнос-
ти знання. Ба більше, можна говорити 
про те, що значну частину науково-до-
слідницького ресурсу було кинуто саме 
на доведення обґрунтованости пони-
ження домагань, критику застарілого 
панраціоналістичного оптимізму, ре-
візію попередніх «сильних програм» з 
їхньою наступною обов’язковою декон-
струкцією [3, p. 122 etc.].

Инакше кажучи, ідеали новочасної 
науки, що попри свою недосяжність 
тривалий час надихали науковців, у піз-
ньомодерну добу зазнали нищівної кри-
тики. Спроба врятувати наукову дис-
курсивність, не дати їй розчинитися в 
релятивістському дискурсі політичного 
змусила наукову спільноту вдатися до 
кроків, які легітимували присутність у 
науці дифузних зон предметної неви-
значености  [5, p. 247–249] та санкціо-
нували використання амбівалентної 
мови наукового опису, подеколи занад-
то близької до художньої метафорики. 
Такі компромісні підходи попри все за-
лишали за наукою дискурсивну авто-
номність як гарантію опірности тискові 
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релятивізму політичного, принаймні на 
рівні ретроспективних референцій до 
найвідоміших «сильних програм», як-от 
І. Канта, О. Конта чи К. Маркса, навіть 
з наділенням досліджуваного суб’єкта 
«контекстуальною» тілесністю та «пар-
тикулярним» несвідомим, пониженням 
його статусу до актора чи актанта тощо. 
Проте й такі компроміси можуть вигля-
дати марними з огляду на методологію 
аналізу наукового виробництва, запро-
поновану в межах т. зв. «науково-техніч-
них досліджень» (science and technology 
studies, sts) або «соціальних досліджень 
науки» (social studies of science), що не 
лише знімала протиставлення суб’єкта 
та об’єкта, урівнюючи їх у статусі, але 
й розглядала їх розрізнення як продукт 
політичного чи радше ідеологічного ви-
робництва [6, p. 65].

Навіть природничі науки (science) 
виникають та існують винятково в ме-
жах соціальних структур та практик. 
Годі й сподіватися, що гуманітаристику 
(humanities) ця доля могла б якось оми-
нути. Тож постання й розвиток природ-
ничих та гуманітарних наук, їхнє дисци-
плінарне розмежування не лише мають 
на собі відбиток історичної випадковос-
ти, ба більше, траєкторії роз витку усіх 
наук, є ефектом заплутаних соціальних 
та політичних відносин. Отже, концеп-
ти, через які лише й здійснюється на-
укове пізнання, є лише соціотехнічними 
збірками, що поєднують у собі матері-
альність речей і нематеріальність знаків. 
Наукове виробництво продукує знання, 
роблячи видимими розрізнення, про-
те сам процес наукового виробництва 
вже є результатом практичної діяль-
ности «гетерогенних мереж»: людей і 
речей (не-людей, nonhumans) [4, p. 186]. 
Причому «діяльність» чи «активність» 

останніх виявляє себе не через наді-
лення їх антропоморфними рисами чи 
й взагалі містифікацію, а через потлу-
мачення «активности» як здатности чи-
нити вплив на опис та розуміння вже 
самим фактом своєї присутности (на тлі 
того, що відсутнє і самою своєю відсут-
ністю надає сенс присутньому) [5, p. 74–
78]. Така активність може бути пояснена 
через юридичний термін «діяння», що 
означає не лише дію, а подеколи утри-
мання від дії («халатна бездіяльність»). 
Сам факт наявности чи присутности 
проводить роботу розрізнення, робить 
щось видимим і «доречним», включа-
ючи його в матеріально-семіотичну ме-
режу, породжуючи «очевидність», яку 
науковець «зчитує», запускаючи процес 
наукового виробництва.

Тож «глибока» оцінка стану наукової 
дисципліни, її поточних завдань, кри-
тика досягнень, навіть аналіз умов «ви-
живання» та переформатування мусили 
б здійснюватися не стільки через набли-
ження її до ідеалу науковости, відповід-
ности штивним критеріям істинности, 
процедурам епістемологізації та фор-
малізації, скільки через викриття при-
хованого контексту, що дає можливість 
продукувати «універсальне знання», 
«натуралізуючи» його виробництво. 

Для українознавства як комплексної 
дисципліни прийняття такого підхо-
ду означає визнання тих умов можли-
вости його наукового виробництва, що 
завжди воліли б залишатися неназва-
ними, оскільки їхнє оприявнення під-
ривало б науковий статус дисципліни, 
ставило б під сумнів саму можливість 
наукової безсторонности, давало б скеп-
тикам та опонентам забагато аргумен-
тів «проти». Йдеться навіть не тільки 
про політичний та ідеологічний статуси 
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українознавства, відповідно до новочас-
ного ідеалу науковости, несуміщувані зі 
статусом науки. Мовиться про значно 
більше. Українознавство (як і будь-яке 
«народознавство») від часів своєї появи 
є не лише продуктом політичного про-
цесу та ідеологічного виробництва, але 
умовою можливости та онтологічною 
матрицею такого виробництва. Те, що 
«народознавство» передувало винай-
денню «народу», сьогодні може сприй-
матися як трюїзм. А ось те, що воно самé 
є продуктом  [випадкової] констеляції, 
що склалася у вирі політичної боротьби 
всередині «неполітичної» науки – примі-
ром, боротьби східноєвропейських нау-
ковців за статус «історичности» власних 
народів в пику безапеляційному геґелів-
ському присуду  [1, p. 247],  – тема мало 
розроблена.

Инакше кажучи, предмет своєї на-
укової опіки українознавство не взяло 
зі спостережуваного довкілля, а ретель-
но (або навпаки  – доволі спекулятив-
но) сконструювало його, оскільки саме 
воно (українознавство/народознавство) 
постало (чи було «приготоване») як ін-
струмент для виконання подібного «за-
вдання». Ясна річ, «завдання» це не мало 
скільки-небудь усвідомленого характеру 
і являло собою радше спонтанну спробу 
намацати вихід із конкретної історичної 
ситуації. Хоча іноді вдалий сусідський 
приклад міг бути вирішальним для від-
найдення способу вирішення «завдан-
ня» («Молода Німеччина»  – «Молода 
Польща» – «Молода Україна» чи сокіль-
ський рух).

Що було вирішальним для станов-
лення народознавства, і то не лише укра-
їнського? Вочевидь, утривалений, але 
дедалі все більш помітний занепад двох 
базових ідентичностей домодерного 

суспільства  – релігійної та підданської. 
Цей занепад хибно було б тлумачити ви-
нятково через розгортання секуляриза-
ції чи ідеї громадянських прав і свобод 
замість станових вольностей. Хай там 
як, але конфесійна належність та під-
данство, що вирішальним чином впису-
вали людину у домодерний соціальний 
простір, радикально послабли, через що 
станова належність, конститутивна для 
повсякденного буття, виявилася немов-
би завислою в повітрі. І хоча К. Маркс чи 
Ж. Прудон доклали чималих зусиль для 
проведення нової демаркації на основі 
станової (чи класової) належности, цю 
битву виграли не вони, а, до слова, той-
таки Фрідріх Ліст, чию роль у національ-
ному об’єднанні Німеччини (а відтак у 
перетворенні національної ідентичнос-
ти у домінантну) важко переоцінити. 
Тож базовою для реінтеграції соціаль-
ного простору в умовах швидких соці-
ально-економічних змін ХІХ століття 
стала національна ідентичність, яка до-
волі успішно виконала своє «завдання» 
попри наявність численних східноевро-
пейських аутсайдерів (серед яких були 
й українці). Швидкі зміни, що відбули-
ся мало не протягом кількох десятиліть 
позаминулого століття, дадуть підстави 
пізніше говорити про «винахід націй» 
або принаймні про «постання модерних 
націй». Такий слововжиток мав своїм 
наслідком два ефекти: 1) уневажнювався 
факт існування домодерної національ-
ної (етнонаціональної) ідентичности  – 
стверджувалася його незначущість та 
епіфеноменальність; 2) аутсайдерів було 
недиференційовано віднесено до кате-
горії «щенепосталих», «розтягнутих-у-
часі-в-своєму-становленні» і т. ин. Біло-
руси і кашуби, русини і кримські татари 
у структурі народознавчого комплексу 
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викликали інтерес у дисциплін не вище 
рівня етнографії. Звідси Кримський ха-
нат стає предметом мало не археогра-
фічного інтересу, тоді як Київська дер-
жава (чи Русь) слугує привілейованим 
знаряддям ідеологічного виробництва, 
Велике князівство Литовське надовго 
залишається лише епізодом у білорусь-
кій етнічній історії, а ретельна увага до 
цього історичного періоду  – «проявом 
білоруського націоналізму».

«Домодерна» національна ідентич-
ність не була базовою, тобто не продуку-
вала політичних імплікацій, на відміну 
від релігійної чи підданської ідентичнос-
ти. Саме тому в ХІХ столітті, коли було 
проведено роботу з розрізнення, її було 
оголошено несуттєвою. Натомість «мо-
дерна» національна ідентичність роз-
глядалася вже як цілком осібна, хоча й 
містифікована (зв’язком з «неіснуючою» 
домодерною). Її творення було продук-
том широкого кола людей  – від роман-
тиків до народників. Не всі проєкти на-
цієтворення були вдалими (панславізм, 
ілліризм) і т. ин. Тож певний відтинок 
часу протягом ХІХ століття розглядав-
ся як «період відкритих можливостей», 
протягом якого можна було встигнути: 
1) запропонувати свій проєкт, 2) мобі-
лізувати усіх охочих на його розбудову, 
3) занапастити проєкт, 4) долучитися до 
розбудови иншого проєкту, більш вда-
лого і засяжного, 5) не розрахувати сили 
і не встигнути розбудувати проєкт про-
тягом зазначеного періоду, залишивши 
химерну перспективу добудувати його 
у майбутньому, щойно знову з’явиться 
таке «вікно можливостей».

Перемога соціалконструктивістсько-
го підходу над примордіалістським у пи-
танні постання націй не є перемогою на-
уки над мітологією, а радше результатом 

більш витонченого ідеологічного ви-
робництва. Причому продуктом тут є не 
«нація», що «насправді була створена у 
ХІХ столітті, а не існувала завжди», а сам 
«соціалконструктивізм» як методологія, 
конститутивний принцип проведення 
розрізнення. Завдяки цьому народо-
знавчий дисциплінарний комплекс здо-
бував чіткий дороговказ своєї науковос-
ти – територію, де народознавство може 
працювати, не боючись звинувачень у 
ненауковости. Адже якщо предмет на-
укового вивчення (тобто націю) ще не 
сконструйовано, то й вивчати тут нічого.

Міт віковічного існування нації по-
борювався ідеологізованою концепцією 
її поетапного творення у модерну добу. 
Причому ідеологія тут виявляла себе 
і через концепт нації (байдуже, вічної 
чи винайденої, важливо, що принай-
мні його модерній версії приписувалися 
певні трансісторичні прагнення), і через 
фіґуру «націотворця»-візіонера з певним 
«завданням» та покликанням. Успіх на-
цієтворення ХІХ століття надав мож-
ливість у майбутньому розглядати той 
період як точку відліку або точку легіти-
мації всіх народознавчих дискурсів в їх 
найширшому розумінні.

Продуктом домінування соціалкон-
структивістської методології у питанні 
постання націй є фактичне роздвоєн-
ня сучасного народознавства (й украї-
но  знавства зокрема), на яке воно без-
страшно заплющує очі: прийняття нації 
за нативний феномен, що створює ілю-
зію безпроблемности предмета дослі-
дження (здобуток народознавства ХІХ 
століття), за рівночасного визнання ме-
тодологічних новацій ХХ століття, які 
лише й дають можливість під сучасну 
пору здійснювати актуальні наукові ма-
ніпуляції з предметом дослідження.
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Не вдаватимемо, що ситуація є така 
одномірна – «модерністи» проти «тради-
ціоналістів». Час від часу дисциплінар-
ний комплекс зазнає критики і з боку 
кола умовних «постмодерністів». То, 
приміром, заперечуються претензії на-
ціональної історії. Ще більше критики 
зазнає її спопуляризована й дидактич-
на версія у вигляді «шкільної історії». 
Нелегітимним оголошується зв’язок 
історичних студій з «державним за-
мовленням». То здійснюється замах на 
здобутки національної «віктимології» 
(«романтичний» період становлення на-
родознавства незворотно позначився 
на розбудові мартирології як значущої 
частини будь-якого національного про-
єкту) за рівночасного заклику до «більш 
оптимістичного» історіописання.

Ситуацію вирівнює той факт, що і 
«традиціоналізм», і «модернізм», і на-
віть «постмодернізм» у народознавстві 
однаковою мірою є продуктами ідеоло-
гічного виробництва. Що прямо веде до 
необхідности усвідомлення безпідстав-
ности метакритичних претензій одних 
стосовно инших. За таких умов немину-
чим видається не лише консенсуальне 
прийняття самого факту ідеологічного 
виробництва, але й коректна інтер-
претація сутности останнього. Звісно, 
наука мусить продовжувати прагнути 
вислизнути з лещат ідеології (попри 
неможливість остаточної втечі). Так, 
ступені ідеологізації наукових практик 
сильно різняться й їх не варто змішува-
ти чи прирівнювати. Безсумнівно, пра-
вила наукової коректности і далі вима-
гатимуть оприявнення власної чи чужої 
ангажованости. Проте треба розуміти, 
що ідеологічне виробництво запуска-
ється самими науковцями, а не є чимось 
стороннім до наукової діяльности. І що 

його запуск не є автоматичним, як це ін-
коли намагаються показати.

Протягом ХХ століття регулярне 
використання концепту ідеології в різ-
номанітних теоретичних побудовах, 
особливо в критиці ідеології, призвело 
до невиправданого збільшення обсягу 
поняття, через що «ідеологічність» мо-
гла бути інкримінована кому і чому за-
вгодно, а ідеологічне виробництво було 
визнане мало не онтологічною умовою 
будь-якого соціального ладу  [2, p. 47– 
49]. Прийняття такого розуміння бло-
кує можливість скільки-небудь вільної 
від ідеології наукової діяльности. І тут 
важливо спостерегти певний парадокс: 
так, за бажання ми зможемо віднай-
ти ідеологічну зумовленість, здавалося 
б, найневиннішої наукової практики. З 
другого боку, численні наукові практи-
ки, навіть за умови викриття їхньої ідео-
логічности, анітрохи не підважуючись, 
залишаються дієвими та безальтерна-
тивними. Згадаймо, що сам К. Маркс, 
котрий так переконливо обґрунтував 
існування класової ідеологічної опти-
ки, продовжував жити життям дрібного 
буржуа, залишатися сімейною людиною, 
пророкуючи зникнення як буржуазної 
родини, так і буржуазного трибу життя 
вже в иншій реальності – реальності ко-
мунізму.

Тож ми мусимо прийняти погляд, що 
ідеологічне виробництво, на відміну від 
наукового, не має самостійної цінности. 
Як критика, так і прийняття ідеологіч-
ного погляду потребують свого «алібі» – 
доказу, що у цьому конкретному випад-
ку ідеологічне виробництво серйозно 
спотворює наукову картину світу, веде 
до прямо протилежних висновків і, що 
найголовніше, існує доволі прагматична 
версія того, як можна позбутися таких 
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спотворень. Звісно ж, прийняття такого 
погляду не буде консенсуальним. Адже 
«сетинг» окремих дослідницьких про-
єктів (візьмемо, до прикладу, «політич-
ну семіологію» Роляна Барта) фактично 
буде порушено і знівельовано. Це ж сто-
сується великої кількости концепцій, що 
їх можна віднести до критичної теорії у 
ширшому сенсі.

Ідеологія як присутність чи радше 
презумпція присутности седиментова-
ної політичної логіки (логіки політич-
ної боротьби) у феноменах, артефактах 
чи концептах є способом нагадати, що 
наукові практики здійснюються в со-
ціальному і політичному довкіллі, що 
кардинальним чином фіксують умови її 
релевантности (а не лише релевантности 
її знання). І навіть коли наука конструює 
спеціальні умови пізнання (приміром, 
лабораторний експеримент), останні на-
бувають сенсу та визнання лише через 
мережу складних стосунків, у яких на-
укова спільнота взаємодіє не лише між 
собою, але й з тим, що можна було б на-
звати науковим антуражем. Ідеологія  – 
це не тільки затруєння науки, але й свідо-
цтво успіхів останньої. Питання лише в 
тому, що, як виявилося, успіхи науки за-
являють про себе не через справдження 
новочасних ідеалів науковости, а через 
продукування різними науковими дис-
циплінами стохастичних і контрафак-
тичних реальностей, принципово несу-
міщуваних і неспівмірних. Реальностей, 
у яких один факт може мати доволі різ-
не, якщо не протилежне, значення. Саме 
тому, що у кожній реальності цей факт 
вписано у свою семіотично-матеріальну 
систему, через яку він, власне, і набуває 
специфічного значення.

Українознавство є ідеологічним дис-
циплінарним комплексом. У тому сенсі, 

що цю комплексність «зібрано» історич-
но випадково. Передумовою його існу-
вання є апріорна презумпція значущос-
ти таких досліджень, навіть якщо вони 
ще не подолали «поріг позитивности» 
(тобто перебувають на протонауковому 
рівні). Проте така ідеологічна «збірка» 
обов’язково має на собі відбиток часу. 
Тобто щодо неї є чинною теза, згада-
на наприпочатку статті: «Відповідь на 
питання залежить від часу постанов-
ки питання». Це значить, що питання 
«Що таке українознавство?», поставлене 
у ХІХ столітті, тоді ж і отримало свою 
відповідь у вигляді розбудови історич-
но зумовленої конструкції народознав-
ства. Визнання ідеологічности проєкту 
українознавства легітимує необхідність 
регулярної його ревізії, що не може не 
породжувати серйозних морально-ре-
путаційних проблем для наукової спіль-
ноти українознавців. І річ тут не стільки 
у психологічній проблемі самооцінки, 
скільки у соціологічному чиннику оцін-
ки з боку инших інституцій та спіль-
нот. Новочасні ідеали науковости про-
довжують диктувати прецизні критерії 
науковости пізнання. Політичні та сус-
пільні інститути, навпаки, чекають на 
прагматичний продукт, що його можна 
було б невідкладно утилізувати в їхніх 
виробничих процесах. «Прагматизація» 
у гуманітарному виробництві, власне, 
і означає виготовлення ідеологічного 
продукту.

Тож підсумуймо. Розбудова народо-
знавства була частиною ідеологічного 
проєкту націєтворення. Функціону-
вання українознавства як комплексної 
дисципліни має ідеологічний характер, 
оскільки ця комплексність забезпечу-
ється зовнішнім чинником – існуванням 
та інтересами української національної 
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держави (звісно, так, як ці інтереси ба-
чать бенефіціари держави). Продукт 
українознавчого наукового виробни-
цтва мірою його прагматизації також пе-
реважно є ідеологічним. Картина постає 
доволі безвиглядна…

Чи є на те рада? Чи можемо ми за-
побігти перетворенню україніста (в 
кінцевому рахунку) в ідеологічного пра-
цівника? Чи можемо знизити ступінь 
ідеологічности українознавчого науко-
вого виробництва? 

Звісно, ми не маємо скидати з ра-
хунків наявність інтелектуальної сво-
боди та наукового етосу. Ретельну фак-
тографію і логічність конклюзій. Проте 
найважливішим, як видається, мусить 
бути широке застосування первнів по-
літичного і тих, що існують в наявних 
академічних практиках  – дискусій та 
полеміки, і тих, що сьогодні залишилися 
лише у власне політичних практиках  – 
дебатів (у науковій традиції – диспутів). 
Проблематизація знання, відхід від за-
шкарублої дидактики і спекулятивної 
нормативности, тобто усе те, що робить 
науку відкритою.

І найрадикальніший крок  – послі-
довна критика власних ідеологічних за-
сад. Як самого проєкту націєтворення, 
так і апарату його ідеологічного забез-
печення (тобто власне народознавства). 
Результатом такої діяльности буде не 
втрата українознавством своєї легі-
тимности (як багато хто побоюється), а 
перехід до нового розуміння предмета: 
української ідентичности як процесу, 
а не як стану. Власне, ця процесуаль-
ність і реєструватиметься поточним 
українознавчим науковим виробни-
цтвом. Щó є Україна, українське, укра-
їнськість, задаватиметься не аскрип-
тивно, а прескриптивно, як продукт 

роботи українознавців, вислід їхніх 
дискусій. Мінливий характер предме-
та не буде проблемою, зникне потреба 
проведення ідеологічного зв’язку між 
безпроблемною минувшиною і таким 
непевним сьогоденням. Українознав-
ство, переважно занурене у досліджен-
ня минулого, відтепер отримає можли-
вість відгукуватися про сьогодення не 
в ракурсі освячення його великим ми-
нулим, а для його проблематизації: як 
триває процес української національної 
ідентичности? Як остання співвідно-
ситься з регіональними (крайовими), 
європейською чи етнічними мінори-
тарними ідентичностями? І вкрай важ-
ливо, щоб українознавство залишилося 
вагомим чинником як творення укра-
їнської ідентичности, так і його норма-
тивного розуміння.
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Наука — це вихід в об’єктивне і позачасове, нато-
мість релятивізація, контекстуалізація та ідеологізація 
відсилають радше до політичного, з яким наука воліла 
б уникати будь-яких констеляцій чи й навіть випадкових 
асоціацій. Проте зусилля французьких філософів остан-
ньої третини ХХ століття (Р. Барт, М. Фуко, Ж. Деріда, 
Ж.-Ф. Ліотар та ин.) не минулися безслідно і в сучасній 
гуманітаристиці воленс-ноленс перемогла думка, що про-
цес продукування наукового знан ня виявляється неминуче 
вплетений у множину владних відносин, внаслідок чого 
останні інколи вирішальним чином впливають на пропи-
сування прескрипцій, встановлення того чи того режиму 
істинности або організовують і дезорганізовують дискур-
сивні формації, специфічно обумовлюють оптику науково-
го бачення, залишаючи в полі дослідження численні «сліпі 
плями».
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Анотація. Концептуально осмисливши дилему спільнотної ідентичності як базову про-
блему в дискурсивному просторі українознавства та проаналізувавши специфіку формуван-
ня уявлень про українську самобутність в історіографії «старшинських автономістів» і 
студіях над художньою словесністю початку XІX ст., можна зробити обґрунтований висно-
вок про те, що пробудження у Європі під впливом Французької революції та наполеонівських 
війн національних рухів поставило перед українськими інтелектуалами питання, на які не 
було відповіді у системі координат «старшинського автономізму». Прикметно, що навіть 
«История Русов» – своєрідний політичний маніфест найрадикальнішого крила автономіс-
тів – все ж лишається ще в межах дискурсу малоросійського, а не загальнонаціонального: чин-
ник конфесійний відіграє для його автора одну із вирішальних ролей, селянство опиняється 
за межами «політичного народу», право імператора на володіння козацькими теренами не 
піддається сумніву. Перші спроби аналітичного осмислення пам’яток української художньої 
словесності (збірка дум, яка збереглася в паперах В. Ломиковського, «Грамматика малорос-
сийского наречия…» О. Павловського) засвідчили становлення наукового зацікавлення україн-
ською мовою та словесністю як цікавими та самобутніми феноменами. Таке зацікавлення ще 
більше посилилося під впливом філософії гердеризму, яка розглядала народну пісню як втілен-
ня автентичного народного буття. Важливим етапом на цьому шляху став вихід «Опыта 
собрания старинных малороссийских песен» М. Цертелєва – першої друкованої збірки козаць-
ких дум, автор якої підніс до рівня естетичного ідеалу народно-героїчний епос України. Такий 
підхід став передвістям кардинальної зміни не тільки в методології українознавства, а й у 
цілій системі уявлень про спільнотну ідентичність українців, до якої спричинили незабаром 
«Малороссийские песни» М. Максимовича.

Ключові слова: ідентичність; українознавство; інтелектуальна історія; культурна 
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of the Ukrainian singularity in the historiography of senior autonomists and language art studies of 
the early 19th century, we can make a substantiated conclusion that the European revival of national 
movements, influenced by the French Revolution and Napoleon invasions, faced Ukrainian intellectuals 
with the question to which the system of “senior autonomy” didn’t have an answer. It is worth mentioning 
that even “History of the Rus” – a kind of a political manifesto of the most radical autonomists’ wing – 
still remains in terms of the Little Russian discourse instead of the national one: the denominational 
factor plays for its author one of the crucial parts; peasantry appears beyond the “political nation”; 
the emperor’s right for owning Cossack terrains stays out of question. The first attempts to analytically 
comprehend the Ukrainian language arts (the collection of dumas, preserved in V. Lomykovskyi’s 
papers, O. Pavlovskyi’s “Grammar of the Little Russian Dialect”) testified the establishment of the 
scientific interest in the Ukrainian language and language arts as a specific and singular phenomenon. 
This interest intensified under the influence of Herder’s philosophy, which considered folk songs as the 
implementation of the authentic people’s being. An important stage of this way was marked by the 
release of “Experience of Collecting Old Little Russian Songs” by M. Tserteliev – the first published 
collection of Cossack dumas, whose author lifted the vernacular-heroic epos of Ukraine to the level of an 
aesthetic ideal. Such an approach foreboded radical changes not only in the methodology of Ukrainian 
studies but also in the entire system of the communal Ukrainian identity concept, which later included 
M. Maksymovych’s “Little Russian Songs”.  

Key words: identity; Ukrainian Studies; intellectual history; cultural tradition; language arts; 
senior autonomists; cognitive modalities; semantic context.

Розпочатий М.  Максимовичем та 
його послідовниками інтелектуальний 
рух, який підніс народну пісню до ма-
єстатичної висоти клейноду й репре-
зентанта національної самобутності, 
спричинив у процесі становлення укра-
їнської визвольно-національної ідеології 
до наслідків, які мали характер достоту 
радикальний. Це була у справжньому 
сенсі цього поняття духова революція. 
Передовсім  – революція лінгвістична 
(піднесення народної мови, яка лиша-
лася соціокультурним маркером се-
лянського або дрібноміщанського по-
буту, до рівня спочатку рівновеликої 
з церковнослов’янською, російською і 
польською, а потім і сенсотворчої в націо-
нальній культурній роботі мовної прак-
тики); революція культурна (ті з’яви, 
артефакти, стильові тенденції, які досі у 
кращому випадку поблажливо сприйма-
лися як «творения простой музы», стали 
формувати «горизонт» світоглядно-ес-
тетичних модальностей національної 

культури); революція станово-соціальна 
(модерна нація – феномен антистановий, 
засадничо не сумісний із кріпаччиною, 
спадковим дворянством або окремими 
судами для шляхти і селян). Все це разом 
неминуче вело до кардинальної поста-
новки питання про докорінну зміну со-
ціально-політичного статусу українців, 
які за цією логікою мали бути політично 
рівноправними, а ще далі – до появи пи-
тання про окрему країну з окремішніми 
мовою, культурою, літературою, істо-
ричною традицією.

Певна річ, люди, яким випало стоя-
ти при початках цього процесу, аж ніяк 
не мислили у революційних категорі-
ях. Дрібномаєтні чи й зовсім безмаєтні 
шляхтичі, відставні офіцери, чиновники 
різних урядових установ (найчастіше  – 
архівісти), вчені (їх було зовсім мало: 
впродовж двох перших десятиріч XІX ст. 
лише нечисленні ентузіасти з акаде-
мічного середовища цікавилися укра-
їнською словесністю, зіштовхуючись із 
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великими труднощами в бажанні «ввес-
ти простонародные песни «чумаков и 
пастухов» в рамки классической теории 
словесности»  [8, с.  2])  – усі вони мали 
за спонуку цікавість, симпатію до тра-
диційного українського побуту з усім 
розкішним багатством його звичаєвості, 
певний етнічний сентимент до лірико-
героїчного пісенного мелосу (систем-
ний інтерес до створеної на живомовній 
основі писемної словесності з’явиться 
значно пізніше), проте ніяких задумів за-
сягових суспільних змін у них не було. За 
С.  Єфремовим, репрезентанти цієї пер-
шої генерації українських культурників 
«твердо додержували азбуки лояльнос-
ти й поза своїм тихим світом культурної 
роботи ніби й не догадувались, яке за 
ним велике криється полум’я» [13, с. 88]. 

Полишаючи на боці епізоди спора-
дичні і малозначущі, хронологічно пер-
шим у шерезі дослідників усного мелосу 
в українознавстві, яке у той час зробило 
вже кілька перших кроків, слід назвати 
ім’я В.  Ломиковського  – нащадка гене-
рального обозного І.  Ломиковського, 
який був одним із найвідоміших при-
хильників І.  Мазепи. Колишній офіцер 
на російській службі, дбайливий гос-
подар у власному маєтку на Полтавщи-
ні (його перу належить кілька цікавих і 
важливих свого часу праць з агрономії 
та лісознавства), він, як і багато хто се-
ред його оточення, цікавився малоро-
сійською минувшиною: робив відповід-
ні виписки з різних джерел, уклав збірку 
матеріалів «О Малороссии. О древних 
обычаях малороссийских, о службе во-
инской и гражданской, о чинах и долж-
ностях чиновников по алфавиту» (1808). 
Серед його паперів залишилася укладе-
на 1805  р. одна з перших відомих нині 
збірок українських дум, записаних на 

Миргородщині, під назвою «Повести 
малороссийские числом 16. Списаны из 
уст слепцы Ивана, лучшего рапсодия, 
которого застал я в Малороссии в на-
чале XІX века»  [14, с.  177  – 178]. Серед 
інших тут знаходимо такі відомі думи, 
як «Втеча трьох братів з Азова», «Хведір 
Безрідний», «Іван Коновченко», «Самій-
ло Кішка», «Олексій Попович», «Ота-
ман Матяш» (вперше вони були опу-
бліковані лише 1893 р. П. Житецьким у 
студії «Мысли о народных малоруских 
думах»: прикметно також, що думи тут 
називаються «повестями малороссий-
скими»  – термін «дума» утвердиться в 
науковій термінології, тільки почина-
ючи з 20-х рр. XІX ст.). Звертає на себе 
увагу важливий аспект: збирач дум (ви-
словлювалися сумніви стосовно того, 
чи був він справді записувачем дум, чи 
лише скористався чужим набутком, 
проте для нашого аналізу це питання 
малосуттєве: збірка  – духове свідчення 
конкретно-історичної доби і точка від-
ліку початкової кристалізації певних, 
нехай і вкрай обережних, світоглядних 
напрямних українознавства) не надає 
їм особливого значення, не осмислює 
їх як аргумент у ширшій дискусії  – для 
нього це просто один з елементів ста-
роукраїнського побуту, безсумнівно, 
менш важливий за «чины и должности 
чиновников по алфавиту» (мине трохи 
більше двох десятиліть – і видавець «За-
порожской Старины» І. Срезневський 
саме метатекст дум зробить підставовим 
для творення нової історіософської кон-
цепції, про «чины и должности» не зга-
дуючи взагалі). І ще одна деталь, на якій 
справедливо наголошує О.  Журба  [15]: 
В.  Ломиковський надзвичайно далекий 
від будь-яких імперативів українського 
національного відродження, він навіть 
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не порушує питання про його гіпотетич-
ну можливість або бажаність. Він лише 
«антиквар».

У той же приблизно час, що й поли-
шена в рукописі збірка В. Ломиковсько-
го, і на тих же теренах колишньої Геть-
манщини укладається наукова праця, 
якій судилася значно краща доля. Йдеть-
ся про «Грамматику малороссийского 
наречия, или грамматическое показание 
существеннейших отличий, отдалив-
ших малороссийское наречие от чисто-
го российского языка, сопровождаемое 
разными по сему предмету замечания-
ми и сочинениями» випускника Києво-
Могилянської академії О. Павловського. 
Ця праця, яка була написана ще перед 
1805  р. і побачила світ у Петербурзі 
1818 р., стала не лише першою друкова-
ною граматикою живої нашої мови, а й, 
у суті речі, першою друкованою працею 
з народної етнопсихології українців. Від-
штовхуючись від розмірковувань про 
мову та специфіку словесності, О.  Пав-
ловський раз по раз виходить на рівень 
аналізу ментальності та історичного 
буття України (Малоросії). Амбівалент-
ність цих політонімів, кожен з яких про-
явлюється у своєму єстві мерехтливим і 
дискурсивно-драматичним,  – не випад-
кова: те, що студіював О.  Павловський, 
об’єктивно було українською мовою та 
українським фольклором, натомість та 
суб’єктивна система координат, у якій 
він їх оцінював, була навіч малоросій-
ською.

«Любителям соотечественников и 
словесности. Усерднейше посвящает 
Сочинитель»  [32, с.  5]  – присвята ша-
нувальникам словесності у «Грамати-
ці…» не випадкова, як не випадковими 
є вміщений тут українсько-російський 
словник (значно ґрунтовніший, ніж в 

«Енеїді» І.  Котляревського, хоча, наза-
гал беручи, семантико-світоглядний 
перегук із першим твором нової укра-
їнської літератури  – більш ніж очевид-
ний, адже першодрук «Енеїди» у 1798 р. 
також з волі її видавця М. Парпури су-
проводжувався присвятою «Любителям 
малороссийского слова усерднейше по-
свящается», а до видання додавалося і 
«Собрание Малороссийских слов, со-
держащихся в Энеиде, и сверх того еще 
весьма многих иных, издревле вошед-
ших в Малороссийское наречие с других 
языков…») і коротка хрестоматія усної 
та писемної словесності (серед іншого 
О.  Павловський вперше друкує тут на-
родну пісню «Гомін, гомін по діброві» – 
один із вершинних зразків ліро-епічного 
мелосу, сконденсований до лаконізму 
кількох катренів розмисел над екзистен-
ційно-межовою бутністю хвилюючого і 
безмежно трагічного українського про-
стору, відкритого усім небезпекам, неза-
хищеного, і водночас якогось навдиво-
вижу лірично-просвітленого). Назагал 
беручи, саме статус української мови 
та української словесності в тогочасних 
соціокультурних координатах поставав 
для О. Павловськоого концептуальною 
напрямною аналітичної рефлексії. Одна-
че на питання про те, чи мають ці з’яви 
самостійний характер, О. Павловський 
так і не спромігся дати чіткої відповіді 
(важливо пам’ятати, що обговорення 
питання про мову і слово було латент-
ною, можливо, навіть самим автором та 
його читачами не усвідомленою, формою 
дискусії про спільнотну ідентичність 
українців та історичну перспективу 
України). Як учений (і як безсумнівний 
пошановувач свого, рідного, звичаєвого) 
він не міг не сконстатувати самоочевид-
ного – існує окремий від росіян народ з 
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лише йому притаманною духовою твор-
чістю, психотипом, ментальністю. За 
автором «Грамматики малороссийского 
наречия…», малоросіяни «даже по сие 
время отличаются от всех других наро-
дов… одеянием, языком и многими дру-
гими свойствами» [32, с. І – ІІ] (в одному 
місці він навіть стверджує, що вони  – 
окрема «нация») [32, с. 3]; в їхньому «на-
циональном характере» [32, с. ІІ] перева-
жає «что-то приятно-меланхолическое, 
отличающее их… от всех других обита-
телей земного шара» [32, с. ІІ]; вони на-
ділені багатьма чеснотами: зовнішньою 
красою, гостинністю, працелюбністю, 
схильністю до наук, а особливо – музич-
ністю та властивою їм унікальною пісен-
ністю («Песни их всегда почти томны, 
но скрывающиеся в них, особливо для 
Стихотворцев интересные, замыслы, 
непринужденное выражение мыслей и 
блистающая всегда какая-то нежность и 
невинность  – бесподобны!»  [32, с.  ІІІ]); 
їхня історична традиція, зафіксована в 
пам’ятках словесності, сягає доби Київ-
ської Русі («Читая Историю летописца 
Российского, преподобного Нестора, я 
во многих местах чувствовал, что на-
добно бы знать язык Малороссиян» [32, 
с. 111 – 112]).

Більше того, у «Грамматике…» чітко 
фіксується, сказати б, засадниче проти-
ставлення екзистенційних модусів двох 
соціокультурних реальностей – України 
та Московщини. Інакше кажучи, усві-
домлення того, що український народ 
цілком відмінний від російського, що 
психотипові характеристики їхні абсо-
лютно протилежні, було для О. Павлов-
ського самоочевидною істиною.

Вражаюче симптоматичним по-
стає під цим оглядом «Отрывок изъ ис-
тории некоторого Малороссиянина», 

який О.  Павловський включив до роз-
ділу «Примеры на малороссийское со-
чинение»: «Нехай царствуе, покийнык 
пан отець! Як я ихав у Петембурх 
погдядившы на мене пылненько, за-
кивав головою та й занышк: а потым 
вынывшы из кишени хустынку утер 
свои очыци, и говорыв зо мною, якъ 
тепер чую: «Сыну! Чы тебе нечыста 
несе у Московщыну? Чы вже то тоби 
надоив батькив хлиб? Чы тебе збыло з 
пантелыку? Скажы, будь ласкав, чого ты 
туды пресься?»  – «Татуню! Я иому ска-
зав, тамъ кажуть росте срибло та золото, 
уси люде говорять по Латыни, и знають 
усе, що робыцця на свити: тамъ и панив 
багацько». – Колыж тоби вже прытьмом 
закортило цьвиринькать по Латыни, дак 
послухай мене дурня, будешъ розумный: 
десь там йе Кграп n. То ты ходы до иого 
на Рыздво з виршою, а на Велыкдень 
з ральцем; вин пан добрый, и вси люде 
хвалять. Колы будеш иого слухаты, то 
вын буде тобы батьком; а вже мои ворон 
и кости туды не занесе. Чы послухаеш 
же ты мене?» – «Послухаю, татусю». – «А 
не брешеш?»  – «Ни».  – «Наж поцилуй 
образ».  – Я перехрестывся трийчы; по-
цилував святого Палыкоу; поклонывся 
панотцю й панматци, поциловав Одар-
ку, Терешкову дочку, заскыглыв як соба-
ка; сив на виз да й попхався. – Отеж як 
я прыихав у Петембурх, дак мов тоби не 
той свит: нигде непобачыш нашого Ко-
зацтва ни пывчоловика, усе Москали да 
Нимота, и вси харамкають по Нимецьки, 
хыба тильки где-не-где почуеш що хто 
словечко мовыв таке як говорять наші 
батьки, диды и пращуры, що жывуть у 
Конотопах, у Кременчуци, у Сваркови, 
Карыжи, и там геть-гееть по за Киевом 
и около Мыргорода, аж до самого до Во-
роняжа» [32, с. 90 – 93]. Повищий текст з 
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його маркерами етносоціальної ідентич-
ності виразно уможливлює розгорнутий 
коментар історико-культурологічного 
кшталту, адже в аспекті типологічному 
маємо наратив, цілковито подібний до 
архетипічного сюжету в Шевченковому 
«Сні» – творі, який окреслився одним із 
сенсотворчих у процесі формування мо-
дерної української ідентичності (йдеть-
ся про епізод, пов’язаний із «землячком 
з циновими ґудзиками»: його прооб-
разом тут  – молодий прохач, який як 
мешканець колись вільної Гетьманщин 
відчуває до Московщини змішаний із 
відразою острах, проте як упокорений 
малорос вірить, що в імперській столиці 
росте «срібло та золото», і покладає на-
дії на «Кграпа n.» з його безпечною для 
кар’єри малоросійською сентименталь-
ністю).

Здавалося б, у цих координатах на-
явні належні складові для концептуалі-
зації світоглядних засад національного 
ствердження. Одначе висновок, до якого 
доходить у «Грамматике малороссийско-
го наречия…» О. Павловський, далекий 
не лише від оптимістичного тлумачення 
перспектив українства, а й від очевид-
ної наукової об’єктивності. Першим ви-
пустивши друком граматичну працю, 
у якій студіювалося живе народне мов-
лення (мовлення не якоїсь вузької групи, 
а мільйонів українських селян), запро-
понувавши свої цікаві критерії фор-
мування нової української орфографії 
(деякі з принципів його фонетичного на-
писання, які точно відображають народ-
ну вимову, збережено і в чинному нині 
нашому правописі), О.  Павловський 
водночас вважав, що українська мова 
приречена на зникнення, а вивчення її 
має значення виключно історико-архів-
не. Якщо репрезентанти пробудженого 

Максимовичевими збірками першого 
покоління дослідників словесності за-
звичай розпочинали свої писання похва-
лою красі, силі і вітальній спроможності 
українського слова, то О.  Павловського 
взятися за перо змусило, як він зазначає, 
прагнення «положить на бумагу одну 
слабую тень исчезающего наречия сего 
близкого по соседству со мною народа, 
сиих любезных моих соотчичей, сиих 
единыя со мною отрасли происходящих 
моих собратьев» [32, с. ІІ]. 

Чому ж мова його «соотчичей и со-
братьев»  – то лише слабка тінь, чому 
він називає її «ни мертвым, ни живым 
языком»  [32, с.  ІV]? Якщо відбувалася 
стрімка русифікація – то кого, якої соці-
альної групи? Селянство у той час про-
сто не могло, висловлюючись у термінах 
сучасної соціальної лінгвістики, втра-
тити «мовну стійкість», бо на початку 
XІX  ст. Російська імперія ще не володі-
ла таким комунікативним інструмен-
тарієм, що здатен був зрусифікувати не 
відносно нечисленні (у співвіднесенні із 
загальною кількістю населення) верстви 
дворянства та вищого духовенства, а 
україномовний «океан» села (інтенсив-
но зросійщувала селян рекрутчина, але 
«перемелених» царською солдатчиною 
людей по селах теж було відносно мало). 

Власне, у цьому випадку важливий не 
пошук реальних доказів «исчезновения» 
в часи написання праці О. Павловського 
української мови в Полтавській та Черні-
гівській губерніях (бо їх ми не віднайде-
мо), а розуміння того, що в світоглядних 
модальностях, які й зумовили творення 
«Грамматики малороссийского наре-
чия…», мова поставала субстанційним 
атрибутом певної соціополітичної ре-
альності, яка справді безповоротно зни-
кала. Йдеться про Малоросію. «Страна 
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сея», що вона «имела прежде своих 
собственных владетелей, была разде-
ляема… на Княжения и Уделы, после 
того на Воеводства и Поветы, потом на 
Полки и Поветы… а наконец во испол-
нение благословенного определения 
управляющих всеми Россиями судеб, 
разделена на Губернии и Поветы же, или 
Уезды»  [32, с.  І], справді у форматі до-
теперішньої своєї історичної бутності 
була позбавлена перспектив  – у цьому 
щоденний досвід переконував не тільки 
О.  Павловського. І потрібен був ради-
кальний «методологічний переворот» в 
українознавстві, аби усвідомити: відхід у 
минуле Малоросії зовсім не означає, що 
Україна як культурно-цивілізаційний 
феномен приречена на небуття. Більше 
того  – саме такий відхід актуалізує той 
семіотико-соціальний простір, у регі-
страх якого українське національне від-
родження здобувається на достеменну 
повноту.

Серед важливих теоретичних роз-
мислів у конструюванні такого простору 
стала філософія Й.  Гердера  – німецько-
го історіософа і культуролога, одного з 
найвизначніших представників пізньо-
го Просвітництва і раннього роман-
тизму. Породжена кризою логістичних 
концепцій  – наріжного каменю як тео-
рій «просвіченого абсолютизму», так і 
радикальних політичних стратегій Ве-
ликої французької буржуазної револю-
ції  – ця світоглядова концепція вперше 
почала утверджувати народний суве-
ренітет (засадничий концепт вчення 
Ж. -Ж. Руссо, який він розгортав у суто 
раціоналістичному тлумаченні і який 
романтики згодом осмислять у вимірах 
інтуїтивно-екзистенційних) у чуттєво-
емоційній специфіці духового буття на-
роду, що на найповнішу свою реалізацію 

здобувається саме в піснях: «Народо-
знавство надзвичайно розширило мапу 
людства: наскільки більше ми знаємо на-
родів, ніж греки та римляни. Але як ми 
їх знаємо? Чи за зовнішнім виглядом, чи 
за карикатурними гравюрками, з чужих 
слів, які анітрохи не краще цих гравюр. 
Проти цього є один-єдиний… засіб. 
Усі… народи… співають і діють... Їх піс-
ні – архів народів, скарбниця їхньої на-
уки та релігії, їхня теогонія та космого-
нія, діяння батьків та події їхньої історії, 
відбиток їхнього серця, картина їхнього 
домашнього життя, в радощі і горі, на 
шлюбному ложі і на смертному одрі… У 
ній вони втілюють себе, виступають та-
кими, якими вони є» [5, с. 68]. 

Пізнання народу, за Й.  Гердером,  – 
це найперше пізнання не його політич-
них інституцій або династичного права 
королів на володіння тими чи іншими 
теренами (у гердерівській філософії – це 
явища похідні, у суті речі – вторинні), а 
пізнання його внутрішнього життя, що 
найінтенсивніше вияскравлюється саме 
в піснях як у безпосередньому і вільному 
від деформуючого тиску репресивних 
структур екзистенційному формовияві 
буття спільноти. «Невеликий збірник та-
ких пісень, записаних з вуст народу, про 
найвидатніші явища та події його жит-
тя, його рідною мовою, пісень, правиль-
но витлумачених і пояснених» [5, с. 69], 
здатен адекватніше й поліфонічніше ві-
добразити характер буття національної 
спільноти, аніж цілі томи відсторонено-
об’єктивних наукових праць, автори 
яких, ковзаючи поверхнею народного 
буття, не заглиблюються у пласти його 
автентики. Й. Гердер, всупереч панівній 
класицистичній настанові, що відво-
дила народній словесності місце тільки 
в регістрах «низького», комедійного, 
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профанного, розглядав пісню як квінт-
есенцію «національного духу» [4, с. 83] – 
той універсальний символічний код, 
який вміщує все багатоманіття сенсів 
буття етносу. Вкрай вагоме значення 
мало також і те, що, виступаючи палким 
апологетом відродження національного 
духу (певна річ, найперше йшлося фі-
лософу про його Німеччину), Й.  Гердер 
був надзвичайно далеким від апології 
мілітаризму, культу «сильної держави» з 
притаманними їй завойовницькими вій-
нами, утвердженням «вищості» одних 
народів над іншими  – тобто від усього, 
притаманного пізніше розгорнутій ні-
мецькій націоналістичній ідеології вже 
шовіністичного кшталту. Прикметні 
під цим оглядом «Листи для заохочення 
гуманності»  [6], які Й.  Гердер видавав 
упродовж 1793–1797 рр., – це розгорнута 
антимілітаристська та антиколоніальна 
декларація, оперта на світоглядну тра-
дицію християнства.

На українському ґрунті гердеризм 
набув особливого значення, і то з кількох 
причин. По-перше, важливою була увага 
самого німецького філософа до культур-
ної традиції слов’янських народів (його 
не випадково вважають творцем євро-
пейської славістики) і спеціально  – до 
культури української, яку він виокрем-
лював і приділяв їй особливу увагу. 
«Україна стане новою Грецією. Прекрас-
не небо цього народу, його весела вдача, 
музичний хист, родюча земля та ін. ко-
лись прокинуться. Так із багатьох диких 
народів, якими були колись і греки, по-
стане культурна нація. Її межі простяг-
нуться до Чорного моря  – а звідси і на 
весь світ. Угорщина, усі ці народи, час-
тина Польщі і Росії стануть причетними 
до цієї нової культури» [3, с. 324], – цей 
фрагмент зі «Щоденника моєї подорожі 

в 1769 році» Й. Гердера, характеристич-
ний вияскравленням екзистенційної су-
голосності духових «стилів» української 
та середземноморсько-еллінської Ойку-
мени, привертає увагу також і з огляду 
на те, що автор його усвідомлює Україну 
етнічною цілісністю, засадничо відмін-
ною від Польщі та Росії. Гердерівські ідеї 
правили за джерело натхнення для бага-
тьох поколінь українських інтелектуа-
лів – йдеться не лише про ціле XІX ст., а 
й про XX вік, досить лише назвати імена 
Є. Маланюка (у «Нарисах з історії нашої 
культури» він із вдячністю згадає «Йога-
на Готфріда Гердера… великого дослід-
ника національних культур, визначного 
історіософа, приятеля Гете і учителя на-
шого М. Максимовича» [30, с. 75], який 
«з такою геніальною інтуїцією відчув дух 
нашої культури» [30, с. 76]) та В. Стуса, 
що напередодні свого арешту у 1972  р., 
навівши в самвидавній статті цю цита-
ту зі «Щоденника…», додає: «Врятувати 
цю новітню «Грецію» для народів світу 
з її геніальними народними піснями, з 
її співучою мовою, з її народом, що ви-
кохав, проніс крізь віки свою людяність, 
гостинність, доброзичливість до всіх на-
родів світу, до будь-якого найменшого 
народу-брата,  – що може бути радісні-
шим, вищим, шляхетнішим, світлішим, 
природнішим для українського інтелі-
гента за цю мету, якій наші попередники 
офірували всіма своїми силами і навіть 
життям» [39, с. 203 – 204].

З другого боку, вже «саме підсоння 
нашого краю і виформуваний ним пси-
хотип українця» [43, с. 57] з його звичає-
во-словесною культурою виявилися на-
вдивовижу суголосними гердерівському 
інтелектуальному «сюжету». Важливим 
і у сучасній науці ще малодослідже-
ним аспектом цієї проблеми бачиться 
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типологічна подібність філософії Герде-
ра та доглибно-християнської народної 
свідомості українців (вплив християн-
ства на «український образ світу» ґрун-
товно осмислив Т.  Рильський у студії 
«Изучение украинского народного ми-
ровоззрения» [36]). Симптоматично, що 
М. Костомаров, автор взорованих на са-
крум Святого Письма «Книг буття укра-
їнського народу», вже на перших сторін-
ках своєї видрукуваної 1843 р. у Харкові 
монографії «Об историческом значении 
русской народной поэзии» (праці етап-
ної для всього процесу вивчення ху-
дожньої словесності в українознавстві: 
у суті речі, йдеться про першу енцикло-
педію української пісні) з щонайвищим 
пієтетом підносить ім’я німецького фі-
лософа: «Пред всеми народами немцы 
могут похвалиться своим бессмертным 
Гердером, который нанес решительный 
удар прежним мнениям и водрузил на 
незыблемом основании знамя народнос-
ти» [24, с. 44 – 45].

Виразні свідчення присутності гер-
деризму в інтелектуальному просторі 
post-Гетьманщини простежуємо, по-
чинаючи з кінця другого десятиріччя 
XІX ст. Йдеться саме про присутність, а 
не про спорадичні «сліди» ознайомлен-
ня з тими або іншими текстами німець-
кого філософа: вони наявні в писаннях 
і Я. Марковича, і А. Чепи, хоча назвати 
їх послідовниками Гердера аж ніяк не 
випадає. Важливим етапом на цьому 
шляху став вихід у Петербурзі 1819  р. 
книги «Опыт собрания старинных ма-
лороссийских песен»  – упорядкованої 
М. Цертелєвим першої друкованої збір-
ки українських дум (подібно до В. Ломи-
ковського М. Цертелєв теж ще не вико-
ристовує терміна «дума»). Книга містить 
текстові варіанти десяти дум, частина з 

яких належить до найбільш розповсю-
джених у кобзарській традиції [21, с. 62] 
(найвідоміші з них: «Про втечу трьох 
братів з города Озова»; «Про Олексія 
Поповича»; «Про смерть Івана Конов-
ченка»; «Про похід гетьмана Богдана 
Хмельницького і обрання гетьманом 
його сина Юрія Хмельницького»; «Про 
смерть козака Федора Безрідного»; «Про 
тугу сестри від розлуки з братом»; «Про 
від’їзд козака від родини»).

Прямо ще не посилаючись на Герде-
ра, М.  Цертелєв  – грузинський князь з 
походження, вихованець Харківського 
та Московського університетів, певним 
чином пов’язаний також із традицією 
«військових канцеляристів», бо, подібно 
до Я. Марковича, автора «Записки о Ма-
лороссии, ея жителях и произведениях», 
присвячує свою книгу знаному тогочас-
ному меценату і вкрай обережному ав-
тономістові Д. Трощинському – мислить 
у координатах тієї категоріальності, яка 
значною мірою вже виформувана була 
народоцентричним світоглядом герде-
ризму. Вкрай важливо, що М.  Церте-
лєв, на відміну від своїх попередників 
(вони якщо й приділяли українському 
фольклору увагу, то досить незначну), 
вважає вивчення словесності справою 
поважною і потрібною. О.  Білецький 
свого часу назвав цю збірку «витвором 
аматорства»  [2, с.  74], проте така оцін-
ка видається навіч незбалансованою: 
у першій чверті XІX  ст. усі артефакти 
оперативного поля українського інте-
лектуалізму творилися людьми, яких 
академічний дискурс потрактував би 
як «аматорів». Звичайно, він ще не роз-
мірковував у категоріях осмислено-
го творення підстав для світоглядно-
го пробудження українства  – до праці 
його спонукало насамперед естетичне 
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замилування красою народної пісен-
ності як частини звичаєвого простору 
рідного і близького йому світу. Першим 
поштовхом став для М. Цертелєва випа-
док, який трапився з ним у Полтавській 
губернії 1814 р.: «Нечаянно попался мне 
слепой, шестидесяти лет бандурист, 
который, подобно древним рапсодам, 
переходя из одного места в другое вос-
певает подвиги отечественных героев. 
Я списал все, что он знал, и с удоволь-
ствием увидел шесть старинных песен, 
к которым впоследствии присоединив и 
еще четыре таковых же, принял намере-
ние издать оные» [45, с. 56] (як свідчать 
такі авторитетні дослідники історії на-
шої фольклористики, як К.  Грушевська 
і Ф.  Колесса, він справді відтворював 
думи у їхньому автентичному вигляді, 
іноді лише скорочуючи поетичні амп-
ліфікації  [33]). В окресленому контек-
сті важливі кілька моментів: по-перше, 
укладач був зорієнтований на збирання 
зразків духової творчості саме в селян-
ському середовищі, і то зразків висо-
кого героїчного епосу, а не вже «легалі-
зованих» сентименталізмом ліричних 
пісень або пам’яток «сміхової культури», 
«знижена тональність» яких вкотре під-
креслювала б їхній підрядний статус як 
елементів культури залежної, інфан-
тильно-примітивної, такої, яка потребує 
патронату та опіки; по-друге, він робив 
це в ситуації, коли тенденції, які визна-
чали культурну орієнтацію панівної вер-
стви, до якої належав і сам М. Цертелєв, 
були до українознавства відверто во-
рожими. «Украинския думы, изданныя 
князем Цертелевым, не находили себе 
сочувствия у наших панов-земляков, 
которые, привыкши в народе своем ви-
деть только рабочего мужика или горь-
кого пьяницу, не подозревали и в песнях 

народных ничего достойного внима-
ния»  [28, с.  154],  – свідчитиме згодом 
М. Максимович.

У передмові до «Опыта собрания…» 
(факт непроминальної ваги: М.  Церте-
лєв першим – а після нього цю традицію 
продовжать М.  Максимович, І.  Срез-
невський, П. Лукашевич – супроводжує 
видання пам’яток усної словесності 
концептуально важливим текстом, у 
якому обґрунтовує свої принципи та 
критерії їхнього осмислення) фоль-
клорист повсякчас підкреслює своє за-
хоплення красою епічних шедеврів, де 
«виден пиитический гений народа, дух 
его, обычаи описываемого времени и, 
наконец, та чистая нравственность, ко-
торою всегда отличались малороссияне 
и которую тщательно сохраняют по сие 
время, как единственное наследие пред-
ков своих, уцелевшее от жадности на-
родов, их окружавших!»  [45, с.  57]. Він 
аналізує художню специфіку конкрет-
них дум, підносить простоту високого 
лаконізму та естетичну досконалість 
їхнього мистецького формовияву: «Во-
обще в песнях малороссийских все про-
сто и благородно» [45, с. 58]; «Что каса-
ется до картин в целости, то они, кроме 
удачного выбора предметов, особенно 
отличаются естественностью и вернос-
тью изображений»  [45, с.  58]; «Если бы 
искусный живописец взял кисть и с точ-
ностью начертал каждое слово поэта, мы 
бы увидели полную и вместе разитель-
ную картину!»  [45, с.  59]. Показово, що 
М. Цертелєв особливо виокремлює в ду-
мах супротилежне площинно-деклара-
тивній риториці тонке психологічне ню-
ансування почуттів та емоційних станів 
ліричних героїв епосу. «Что же касается 
до чувств, то…малороссийская поэзия 
ими исполнена. Вообще проглядывает 
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в оной тихое уныние, повсюду сопут-
ствующее поэту. Может быть, причинно 
сему бедствия, беспрерывно более трех 
веков отягощавшие Малороссию и бро-
сившие, так сказать, на самый характер 
народа какую-то тонкую тень печали», – 
відлунює у цих рядках М. Цертелєва і до-
стоту глибинне прозирання в екзистен-
ційні пласти української етнопсихології, 
і правдива любов до того краю, де впер-
ше почув він оповиті таким невимов-
ним чаром «старинные песни». Власне, 
у такого кшталту фрагментах з передмо-
ви до збірки М. Цертелєва, де вперше в 
інституційно-дискурсивному просторі 
Російської імперії український героїч-
ний епос підноситься до рівня екзис-
тенційного взірця, ідеалу, відлунюють 
обертони вже не так естетичні, як світо-
глядно-громадські (хоча, звичайно, про 
останні можемо говорити лише як про 
реальність у її латентному вимірі). Вар-
то погодитись із М. Суздаль, яка під цим 
оглядом зазначає: «Збірка пісень місти-
ла дві провідні ідеї: народності та мови, 
обидві в той час належали не стільки до 
творчо-літературної сфери, скільки до 
громадсько-ідеологічної, стаючи марке-
ром «перехідної епохи» [40, с. 151].

Одначе попри всі безсумнівні чесно-
ти і «Опыта собрания старинных мало-
российских песен», і студії М. Цертелєва 
«О старинных малороссийских песнях», 
що як передмова супроводжувала це ви-
дання (прикметно, що фольклорист опу-
блікував цю студію також і окремішньо 
у впливовому петербурзькому часописі 
«Сын Отечества» – маємо ще одне свід-
чення того, що вивчення словесності 
він мав за справу поважну), не йому, а 
М.  Максимовичу судилося започатку-
вати методологічний переворот у ви-
вченні художньої словесності. Важливо 

зауважити, що М. Цертелєв всіляко під-
тримував видавця «Малороссийских 
песен», передаючи для публікації свої 
записи пісень – М. Максимович окремо 
дякує йому в передмові  [27, с.  XXXVІ]. 
Зв’язок між цими піонерами української 
фольклористики  – безсумнівний, проте 
М. Цертелєв все ж завершує попередній 
етап, а не відкриває новий: «наречие ма-
лороссийское» багате поетичними фор-
мами, але «язык старинных малорос-
сийских песней, конечно, далеко отошел 
от своего корня и еще далее от языка 
российского»  [45, с.  57]; творець думи, 
на його переконання, наділений без-
сумнівним талантом, проте він, «конеч-
но, не имел никакого понятия о пра-
вилах поэзии: не знал ни Горация, ни 
Буало, ни Батте»  [45, с.  61]. Але це все, 
зрештою, були б частковості, якби не 
головне, визначальне: притаманне саме 
шляхетсько-автономістській свідомості 
переконання, що разом з відходом у не-
буття Гетьманщини пощезнуть і всі сут-
нісні ознаки духовості козацького тере-
ну – мова, пісня, звичаєвість, історична 
традиція. «Это безобразные развалины, 
свидетельствующие о красоте разрушен-
ного здания. Умирающий отголосок гар-
монии, слышанный некогда на берегах 
днепровских» [45, с. 58], – таким бачить-
ся М.  Цертелєву сучасний стан та істо-
рико-культурна перспектива бутності 
української словесності. І потрібна була 
вже радикально інша, справді Шевчен-
кова, «оптика», аби зрозуміти: політико-
адміністративні форми старої Малоросії 
справді відходять у небуття, і процес 
цей уже не спинити, одначе «гармонія 
не берегах днепровских»  – тобто жива 
бутність творчості народу  – не лише 
не приречена на неминучу загибель, 
а утверджується наріжним каменем 
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онтологічного піднесення нової, вже не 
старшинсько-станової, а спільнотно-ці-
лісної України. 

Підсумовуючи аналіз формування 
уявлень про українську самобутність у 
дискурсивному просторі перших аналі-
тичних студій над художньою словесніс-
тю першої чверті XІX ст., варто наголо-
сити:

– Перші спроби аналітичного осмис-
лення пам’яток нашої художньої сло-
весності (збірка дум, яка збереглася в 
паперах В. Ломиковського, а особли-
во  – «Грамматика малороссийского на-
речия…» О. Павловського, до якої до-
лучено також і коротку хрестоматію 
фольклорних та напівлітературних тво-
рів) засвідчили появу інтересу до укра-
їнської мови та словесності як цікавих 
і самобутніх феноменів. Водночас саме 
домінування у цей час «малоросійсько-
автономістської» парадигми мислення 
спричинило до того, що автор першої 
опублікованої граматики живої народ-
ної мови відмовляє їй у праві на перспек-
тиви історичного розвитку.

– Філософія гердеризму з її запере-
ченням раціоналістичних домінант та 
опорою на чуттєво-емоційні первні, з її 
культивуванням народної пісні як дже-
рела пізнання автентичної сутності на-
роду окреслилась тією світоглядною 
системою, яка розгорнула перспективи 
системного дослідження української 
художньої словесності. Засадничий 
християнський етос ідейних концепцій 
Й.-Г. Гердера виявився навдивовижу су-
голосним ментальності та духово-звича-
євій традиції українців.

– Вихід у Петербурзі 1819  р. книги 
«Опыт собрания старинных малорос-
сийских песен» – упорядкованої М. Цер-
телєвим першої друкованої збірки 

українських дум, автор якої вперше під-
ніс до рівня естетичного ідеалу народ-
но-героїчний епос України, став перед-
вістям кардинальної зміни не тільки в 
методології українознавства, а й у цілій 
системі уявлень про спільнотну іден-
тичність українців, до якої спричини-
ли незабаром «Малороссийские песни» 
М. Максимовича.
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Філософія гердеризму з її запереченням раціоналістич-
них домінант та опорою на чуттєво-емоційні первні, з її куль-
тивуванням народної пісні як джерела пізнання автентичної 
сутності народу окреслилась тією світоглядною системою, 
яка розгорнула перспективи системного дослідження укра-
їнської художньої словесності. Засадничий християнський 
етос ідейних концепцій Й.-Г. Гердера виявився навдивови-
жу суголосним ментальності та духово-звичаєвій традиції 
українців.
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Анотація. У статті висвітлено основні засоби та методи гібридних війн проти укра-
їнських урядів більшовицької Росії у роки Української революції та Російської Федерації на 
території Криму та Донбасу з 2014 р. Виникненню гібридної війни як політичного явища на 
сучасному етапі сприяв розвиток засобів масової інформації. У ході війн, спрямованих на лік-
відацію української державності, було використано сепаратистські рухи. Статус гібридної 
війни означав збереження дипломатичних відносин. Під час інформаційної війни більшовика-
ми успішно було використано пропагандистські методи поширення своєї ідеології для успіху 
у військових діях. Значний внесок у перемогу та насадження більшовицького устрою на те-
риторії України зробила і діяльність «п’ятої колони», що допомагала просуванню російських 
військ та сприяла успіху в військовій кампанії. Натомість Центральна Рада, Українська дер-
жава П. Скоропадського та Директорія УНР робили спроби зменшити політико-пропаган-
дистський, фінансовий та культурний тиск більшовиків. Ключовим закликом протидії та 
об’єднання українського населення можновладці українських урядів у 1917–1921 рр. вважали 
поширення української національної ідеї. Ідеологічні парадигми гібридної війни Російської Фе-
дерації на Донбасі та при анексії Криму зумовлювалися проштовхуванням пропаганди ідеї 
«русского мира». Інформаційний вплив ідеології В. Путіна на українське суспільство є, на 
жаль, продуманим та детальним. Гібридна війна з погляду міжнародного права є абсолютно 
поза будь-якими міжнародними нормами та конвенціями. 

Ключові слова: гібридна війна; Центральна Рада; Українська держава; Директорія УНР; 
«русский мир».
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Гібридна війна є новим для історії 
людства явищем, що виникла в ХХ  ст. 
завдяки можливості маніпулювання сві-
домістю людей та появі засобів масової 
інформації. Події 1917  – 1921  рр. та на 
сучасному етапі в Україні зумовили за-
грозу втрати державного суверенітету 
і необхідність вирішення військового, 
фінансово-господарського, мовного та 
інших питань. Російсько-українські ві-
йни періоду Української революції та 
Революції гідності зумовили резонанс у 
міжнародних відносинах у зв’язку з по-
рушенням Кремлем правових норм. 

Джерелами для вивчення та дослі-
дження проблеми гібридної війни на те-
риторії України в 1917 – 1921 рр. є збір-
ники опублікованих документів урядів, 
зокрема «Директорія, Рада Народних 
Міністрів Української Народної Респу-
бліки. Листопад 1918 – листопад 1920 pp.: 
Документи і матеріали» [7], «Українська 
Держава (квітень  – грудень 1918 року). 
Документи і матеріали»  [19], «Україн-
ська Центральна Рада. Документи і мате-
ріали»  [21], «Cтaттi. Листи. Дoкyмeнти» 
С. Петлюри  [13], які містять укази ор-
ганів влади, що дають нам можливість 
проаналізувати заходи українських кер-
маничів з питань запобігання наслідків 
гібридної війни, та опубліковані спогади 
вищих посадовців: О. Жуковського  [8], 

П. Скоропадського [15], тритомна праця 
В. Винниченка «Відродження нації»  [4, 
5]. Питанням гібридних війн на тери-
торії України займаються й сучасні до-
слідники Я. Верменич [3], В. Головко [6], 
В. Смолій [16], Ф. Турченко [17].

Цікавою з погляду дослідження 
анексії Криму та війни на Донбасі як 
наслідків Євромайдану є монографія 
«Україна після Євромайдану: досяг-
нення та виклики»  [18]. «Русский мир» 
як основну ідеологію, що успадкувала 
імперське минуле, досліджує Л. Якубо-
ва [21]. Позицію українського дисиден-
та В. Чорновола щодо гібридної війни 
розкрив М. Кучерук.  [10] В українській 
історіографії також наявні спеціальні 
дослідження вагомості фінансово-гос-
подарського та релігійного чинників 
у гібридній війні Російської Федерації 
проти України [6, 10].

Метою статті є визначення тенден-
цій ведення гібридних війн Росією про-
ти українських урядів 1917  – 1921  рр. 
та 2014  – 2019  рр. Завданнями  – аналіз 
основних особливостей гібридних росій-
сько-українських війн, заходів обох уря-
дів у контексті аналізу подій та визначен-
ня рівня готовності української влади до 
агресії з боку Російської Федерації. 

Війни між російськими та україн-
ськими урядами зумовлені амбіціями 

The “fifth column” had also significantly contributed to the victory and inculcation of the Bolshevist 
order, facilitating the advance of Russian forces and success in the war campaign. Nevertheless, Central 
Council, Ukrainian State of Pavlo Skoropadskyi, and the UPR Directorate undertook steps to alleviate 
the political, propagandistic, financial, and cultural communistic pressure. The members of the 
Ukrainian governments of 1917–1921 considered Ukrainian national idea the core of counteraction 
and consolidation of the Ukrainian nation. Ideological paradigms of the Russian Federation’s hybrid 
warfare in Donbas and annexation of Crimea stemmed from the propaganda of the “Russian world” 
idea. Unfortunately, the information impact of V. Putin’s ideology on the Ukrainian society is well-
thought and planned. International law considers hybrid warfare beyond any international norms and 
conventions. 

Keywords: hybrid warfare; Central Council; Ukrainian state; the UPR Directorate; Russian world.
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більшовицької влади та президента Ро-
сійської Федерації В. Путіна, спрямова-
ними на збереження впливу в Східній 
Європі, репрезентації на міжнародній 
арені, та економічною кон’юнктурою, 
притаманною для російських урядів.

Після Жовтневої революції більшо-
вики розпочали масштабний інформа-
ційний та військовий наступ на встанов-
лення та утвердження свого режиму на 
території України. Дотримуючись сво-
їх же правил ведення гібридної війни, 
більшовики приступили до тотальної 
агітації проти Центральної Ради в пресі, 
організовували мітинги та оголошува-
ли відозви про необхідність підтримки 
більшовиків у Києві [4, с. 137].

Протистояти більшовицькій навалі 
керманичі Центральної Ради, на жаль, 
не мали змоги та можливостей: «Гарні-
зон міста Київа був дуже не певний; вхо-
дили в нього ріжні дружини, та запас-
ний Український полк і роспреділковий 
пункт з тисячами дезертирів і всяким 
злочинним елементом» [8, с. 54].

На початку грудня 1917 р. в Катери-
нославі відбулася більшовицька демон-
страція під гаслом «Вся власть Совєтам!». 
Демонстрація була досить численна, але 
більшовики все ж таки були ще не готові 
до війни з УНР. Мета більшовиків – ма-
сове поширення антиукраїнських на-
строїв. Успіху майбутньої війни РСФРР 
проти УНР сприяли масштабні запрова-
джені пропагандистські методи ведення 
гібридної війни [11, с. 48].

Основними гаслами більшовиків, що 
сприяли їх популярності серед україн-
ського народу, були диктатура пролетарі-
ату та забезпечення миру і права власнос-
ті на землю, що створювало благодатні 
умови для підтримки їх українськими 
селянами та робітниками. Українське 

суспільство найбільше потерпало від жо-
рен Першої світової війни і заклики біль-
шовиків щодо її припинення потрапили 
на вдячний ґрунт свідомості українців. 
Навіть утворені в Росії українські полки, 
названі на честь українських гетьманів, 
заявляли, що вони проти більшовиків 
воювати не будуть. Як приклад можна 
назвати прибуття з Петербурга до Кате-
ринослава українських полків, які оголо-
сили нейтралітет [11, с. 49].

У відповідь Центральна Рада Украї-
ни проводила контрпропаганду. В. Вин-
ниченко писав про шовінізм більшови-
ків у національному питанні; пояснював 
програму й діяльність Центральної Ради 
та Генерального Секретаріату; дово-
див демократичність влади та бажання 
більшовиків ліквідувати соціалістичний 
уряд через відстоювання української 
державності. Однак більшовики здобули 
успіх в інформаційній війні завдяки від-
сутності у Центральній Раді радикаль-
них методів щодо соціальної політики, 
в результаті чого значна частина україн-
ського населення прийняла сторону ра-
дянської влади [4, с. 157].

17 грудня 1917 р. більшовики обрали 
у Харкові робітничо-селянський уряд, 
що підтримувався РКП(б), як альтерна-
тиву з’їзду Ради робітничих, селянських і 
солдатських депутатів у Києві. Радянська 
Росія відкидала причетність до військо-
вого конфлікту з Центральною Радою, 
трактуючи воєнні дії як громадянську 
війну Харківської ради депутатів проти 
Центральної Ради, що фінансувалася з 
Москви. Український радянський уряд 
був альтернативою української влади в 
Києві [1, с. 148].

Окрім агітації, пропаганди, поши-
рення лозунгів та організації україн-
ського більшовицького уряду, ще однією 
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формою гібридної війни були спроби 
партійного перевороту деякими члена-
ми лівої течії партії українських соціа-
лістів-революціонерів (есерів), що також 
були ще й членами Російських Установ-
чих Зборів. Після розформування тим-
часового органу влади до скликання 
парламенту в Радянській Росії ліва течія 
партії стала на бік Ради Народних Комі-
сарів з метою утворення української ра-
дянської влади. Есери мали приїхати до 
Києва й за допомогою місцевих жителів 
організувати виступ проти Центральної 
Ради та захопити владу. Значну частину 
їх було арештовано у Києві комендан-
том міста соціал-демократом М. Ковен-
ком. Існував ще один план захоплення 
влади лівих політичних партій на чолі з 
М. Поршем. До плану захоплення влади 
входив і арешт голови Генерального Се-
кретаріату та оголошення влади Рад, пе-
ревибори Центральної Ради й швидкий 
вступ у мирні переговори з Радою На-
родних Комісарів. План був відкинутий 
М. Поршем і М. Ткаченком через недо-
віру більшості членів Центральної Ради 
більшовикам [4, с. 220].

Більшовики критикували позиції 
меншовиків, есерів і Тимчасового уряду 
щодо національного питання. Для забез-
печення підтримки українського насе-
лення РКП(б) висунула гасло про право 
націй на самовизначення, однак лозунг 
не реалізовувався на практиці через при-
хильність більшовиків до ідеї шовінізму, 
поширення соціалістичної революції та 
подолання економічної кризи за рахунок 
потенціалу УНР. Політика більшовиків 
у перший період встановлення влади 
в Україні велася в напрямі знищення 
української державності та національ-
ної культури, проведення соціальної ре-
волюції  [24, с.  181]. Вивезення вугілля, 

цукру, хліба з України до голодуючої Ро-
сії спонукало більшовиків якнайшвидше 
захопити Україну. В. Винниченко зазна-
чив, що майже відразу після встановлен-
ня радянської влади на території Украї-
ни більшовики заборонили українську 
пресу, конфіскували друкарні, зачинили 
книгарні, школи, за спілкування україн-
ською мовою підозрювали в контррево-
люції [4, с. 269].

У відповідь на більшовицьку про-
паганду українська влада намагалася 
застосувати власні методи політичного 
тиску. Центральна Рада заборонила ви-
возити хліб до Росії, вимагаючи розпла-
ти за нього готівкою. Проти постачання 
хліба виступив Продовольчий комітет, 
який не приймав претензій більшови-
ків. Інформаційні методи боротьби були 
ключовим елементом ходу більшовиць-
кої окупації [11, с. 53].

Ще одним із методів антибільшо-
вицької політики Центральної Ради були 
подальші заходи в гуманітарній сфері: 
31 грудня 1917 р. директор департамен-
ту В. Приходько підписав постанову 
Генерального Секретаріату припинити 
надавати державну допомогу родинам 
осіб, котрі воювали на боці більшовиків. 
У документі вказано, що постанова ді-
яла щодо родин вояків, які повернулися 
додому і не були визнані законом непри-
датними до військової служби [21, с. 83].

Центральна Рада проголосила неза-
лежність УНР 22 січня 1918 року, неза-
лежність радянської України проголо-
сили на Другому всеукраїнському з’їзді 
рад, який відбувся в Дніпрі, тодішньому 
Катеринославі, 17  – 19 березня того ж 
року [20].

Дипломатична служба Центральної 
Ради повідомляла міжнародне товари-
ство щодо антиукраїнської політики 
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більшовиків. У відозві «До народів сві-
ту» (лютий 1918 р.) наголошено, що за-
гарбання більшовиками території Укра-
їни спричинить світову економічну 
нестабільність [4, с. 292].

Після захоплення більшовиками 
Києва 9 лютого 1918 р. офіційно завер-
шилася окупація УНР. Московські біль-
шовики встановили в Україні владу зі 
старим гаслом царської дореволюційної 
Росії «Никакой Украины не было, нет и 
не будет» [10, с. 64].

Основним вектором здійснення зо-
внішньої політики більшовиків було 
припинення Першої світової війни. 
Укладення Брест-Литовського мирно-
го договору 9 лютого 1918 р. із Четвер-
ним союзом давало більшовикам шанс 
зміцнити свої сили для розвитку та по-
ширення соціалістичної революції. У 
шостому пункті угоди йшлося про згоду 
Німеччини стати гарантом збереження 
суверенітету Української Народної Рес-
публіки [17, с. 73].

На зміну Центральній Раді прихо-
дить Українська держава, що існувала 
з 29 квітня по 14 грудня 1918  р. і була 
проголошена на Всеукраїнському з’їзді 
хліборобів, очільником держави було 
обрано гетьмана П.  Скоропадського. У 
«Спогадах» гетьмана (1918  р.) заното-
вано, що на початку червня 1918  р. до 
Києва приїхала велика делегація на чолі 
з членом ЦК РКП(б) Х. Раковським, як 
наслідок розпочався новий виток по-
силеної більшовицької агітації. Перего-
вори між П. Скоропадським та більшо-
вицькими делегатами про встановлення 
українсько-російського кордону ні до 
чого призвести не могли. Варто відзна-
чити й окремі моменти відносин із Ку-
банню. Після встановлення командуван-
ня А. Денікіна над збройними силами 

Півдня Росії відносини П. Скоропад-
ського з ними зіпсувалися, оскільки по-
чалася агітація білогвардійців з метою 
запобігання поповнення військових час-
тин П. Скоропадського [15, с. 213].

У період Гетьманату П. Скоропад-
ського були вжиті заходи з господар-
сько-фінансових питань. В обіжнику 
Міністерства праці щодо з’ясування 
матеріальних втрат, яких зазнали про-
фесійні робітничі організації через ро-
сійську-українсько війну (18 травня 
1918 р.), виданому керівником Міністер-
ства праці Д. Полупановим, відомості 
про збитки вносилися в акти про втра-
ти, завірені повітовими старостами або 
повітовою міліцією, й пересилалися до 
Міністерства праці [19, с. 88].

Важливим питанням, яке вирішу-
валося в період існування Української 
держави, було регулювання політики 
в сфері шляхів сполучень з огляду на 
необхідність контролю над транспорт-
ними перевезеннями. Згідно з наказом 
Міністерства шляхів про збір інформа-
ції щодо збитків, заподіяних більшови-
ками на залізницях України (23 травня 
1918  р.), створенням інформації щодо 
збитків займалося Міністерство закор-
донних справ і комісія при ньому. Шля-
хові інституції мали надсилати звіти до 
Міністерства шляхів по фінансовому де-
партаменту [1, с. 154]. 

У період Гетьманату П. Скоропад-
ського відбувалася перевірка держав-
них службовців. 31 травня 1918 р. було 
видано наказ Міністерства шляхів про 
створення слідчих комісій з розсліду-
вання справ службовців, звільнених за 
підозрою в участі у більшовицькому по-
встанні. Комісії складалися з представ-
ника адміністрації і представника від 
культурно-просвітницької української 
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організації на чолі з місцевим коміса-
ром, що керувалися інструкціями для 
комісарів [19, с.101].

Українська держава врахувала необ-
хідність контролю в фінансовому пи-
танні. 17 серпня 1918 р. урядом П. Ско-
ропадського було видано закон про 
обмеження ввозу в Україну російських 
грошових знаків. Згідно з указом забо-
ронялося впровадження на територію 
України 5% зобов’язань і білетів Росій-
ської державної скарбниці. Видання нор-
мативно-правового акту було зумовлене 
фінансовою нестабільністю на території 
більшовицької Росії [1, с. 153].

П. Скоропадський згадував про про-
паганду більшовиків: «Більшовицька 
преса писала про мене з піною в роті 
чортзна-що. Особливо вони були не-
вдоволені, коли прийшлося здійснити 
заходи проти своїх більшовиків». Отже, 
гетьман намагався протистояти подаль-
шій агітації [15, с. 242].

Сепаратизм у період Директорії УНР, 
зокрема діяльність отаманських загонів 
Болбочана на Харківщині, Полтавщині 
й Катеринославщині, отамана Ангела на 
Чернігівщині, сприяв успіху більшови-
ків. Повстання проти Директорії прово-
дилося частково під керівництвом лівих 
українських есерів та російського радян-
ського уряду [5, с. 201].

Директорія УНР намагалася прово-
дити заходи з обмеження впливу про-
паганди більшовиків. 8 грудня 1918  р. 
було видано наказ С. Петлюри про забо-
рону антиукраїнської агітації на терені 
Катеринославщині. У пункті 6 вказано, 
що забороняється діяльність партій та 
організацій, які мали антиукраїнське 
спрямування. Окремі особи та органі-
зації притягалися до відповідальнос-
ті згідно з законами військового часу. 

Порушників постанови відсилали до 
найближчої військової частини або ко-
менданта [11, с. 48].

Важливим було питання надання 
гуманітарної допомоги населенням на 
потреби української армії. 17 грудня 
1918 р. згідно з наказом С. Петлюри гу-
бернським і повітовим комісарам щодо 
допомоги в зборі для армії одягу та 
взуття Директорія закликала здати речі 
військового вжитку до волосних народ-
них Управ, повітових та залізничних ко-
мендатур, Управ військових начальни-
ків [13, с. 222].

У соціально-економічній політиці 
Директорія УНР врахувала необхідність 
вирішення земельного питання й поши-
рення української національної ідеї для 
запобігання більшовицької агітації. 18 
грудня 1918 р. згідно з наказами С. Пет-
люри про наділення землею вояків армії 
УНР та про поширення національної 
свідомості серед них було встановлено 
скласти реєстри армії УНР, а кожному 
солдатові видати особисту картку (по-
свідчення), яку солдат мав носити при 
собі. У картці кожного тижня мав ста-
витися підпис командира чети. Для по-
ширення національної свідомості при 
кожній частині (не більше полка) мали 
бути хата-читальня, курси, школи, виді-
лені кошти [13, с. 224].

Важливими були заходи, що перед-
бачали зміни в законодавстві щодо по-
карань за поширення більшовицької 
пропаганди. Згідно з наказом Головної 
Команди військ УНР про введення в 
дію окремих статей закону про кри-
мінальну відповідальність за анти-
державну діяльність і грабежі мирно-
го населення (22 грудня 1918  р.) було 
встановлено смертну кару, рішення про 
яку приймав польовий суд. У випадках 
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переваги пом’якшувальних обставин 
польові суди мали карати за злочин без-
строково та строково каторжною тюр-
мою [5, с. 204].

Інформаційна війна активно про-
вадилася і на дипломатичному рівні. 5 
січня 1919  р. народний комісар Г. Чи-
черін відповів на ноти міністра закор-
донних справ В. Чеховського, заявивши, 
що військові частини радянської Росії 
в Україні відсутні. У відповіді сказано: 
«Військова акція на українській тері-
торії в цей момент провадиться поміж 
військом Директорії й військами Укра-
їнського Совітського Уряду, який є ціл-
ком незалежний». У відповідь на ноту 9 
січня 1919 р. Директорія заявила: «Твер-
дження комісара закордонних справ, 
ніби на територію України російське 
військо не вступає, по перевіреним ві-
домостям єсть або умисним перекручу-
ванням правди, або ж цілковитою непо-
інформованістю Комісара закордонних 
справ» [5, с. 205].

Директорія УНР провела ради-
кальні заходи щодо прихильників се-
паратистського руху. Згідно з наказом 
Головного отамана С. Петлюри Військо-
вому міністрові УНР про вжиття суво-
рих заходів до антидержавних елемен-
тів (2 січня 1919  р.) було встановлено 
«за пограбування населення висилати 
за межі України всіх ворогів української 
влади». Висилці підлягали й сім’ї агіта-
торів [7, с. 141].

Із своїм поверненням мовне питан-
ня більшовики відразу вирішили на 
користь російської мови. Голова укра-
їнського радянського уряду 13 лютого 
1919  р. декларував у Раді робітничих 
депутатів: «Декретування української 
мови яко мови державної є реакцій-
ним заходом. Кому це потрібно? Тій 

імпровізованій інтелігенції та бюрокра-
тії, яка творилася самостійною Украї-
ною?» [5, с. 302].

Зразок ведення економічної політи-
ки більшовиками майстерно продемон-
стровано в журналі соціал-демократів 
«Червоний прапор» від 28 листопада 
1919  р.: «Перше заперечення, яке нам 
виставляють зараз проти суверенности 
української Соціалістичної Республі-
ки, так це те, що радянська Росія зараз 
голодає, а ви тут «незалежність» свою 
лаштуєте, та всякі кордони муруєте, це 
зовсім є зайве й контр-революційне» [5, 
с. 339].

Більшовицька пропаганда заполони-
ла й пресу: «В Жмеринці… я дістав від 
жмеринських робітників жмут больше-
вицьких часописів з різних кінців Украї-
ни. Всі вони були переповнені неправди-
вими пропагандивними «інформаціями» 
на адресу Директорії» [11, с. 106].

Існує відозва за підписом Х. Раков-
ського й В. Антонова-Овсієнка «До сол-
датів Директорії галицьких січовиків» 
(5 березня 1919 р.), вміщена в єлисавет-
ських «Известиях». У відозві їх заклика-
ли до підтримки більшовицького уря-
ду, війна означалася як громадянська, а 
головне, що «Директорія ставить вище, 
ніж інтереси трудового народу, інте ре-
си купки честолюбних і властолюбних 
людей, що змагаються проти волі тру-
дового народу України накинути йому 
свою владу». Більшовики пояснювали 
появу військ Антанти на Півдні України 
«спробою відновлення влади поміщиків 
і капіталістів» [5, с. 306].

13 – 14 березня 1919 р. у Жмеринці 
готувалося більшовицьке повстання з 
метою відрізати Північний фронт від 
Південно-Західного. Повстання було 
придушене, однак через чутки про 
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відсутність можливості переїзду в разі 
захоплення більшовиками міста укра-
їнська армія була близькою до демора-
лізації. 

ЦК УСДРП підготував «докладну за-
писку» щодо ситуації на території Укра-
їни, де вказувалося, що «під впливом 
большевицької агітації українські селя-
ни й робітники стали пасивними, тому 
відмовляються від боротьби з больше-
виками, або й зовсім переходять на їх 
бік» [17, с. 90].

Більшовики вважали Україну своєю 
колонією. Наприклад, один із визначних 
діячів УСДРП Г. Довженко, що залишав-
ся в Києві, писав у листі від 14 березня 
1919  р.: «У нас тут повна руїна. Хліб та 
інші продукти енергійно вивозяться. Па-
сажирські потяги до Москви припинено 
зовсім. Везуть лише хліб, мануфактуру, 
військове майно, тільки не до нас, а від 
нас. Забирають в крамницях сукно, по-
лотно, шерсть і все це пруть до Москви». 
І. Мазепа також згадує: «Большевики ки-
нули проти нас на Волинському фронті 
свої найкращі частини місцевого форму-
вання. Наприклад, Таращанську дивізію, 
що складається переважно з українців. 
Це деморалізуюче впливає на наших во-
яків» [11, с. 115].

Головною проблемою армії УНР 
було постачання, УГА (Українська Га-
лицька Армія) постачалася краще. Так, 
наприклад, військовий референт при 
уряді диктатора Є. Петрушевича Остап 
Левицький у своїх спогадах («Галицька 
армія на Великій Україні», Відень, 1921) 
з приводу цього писав, що в розпоря-
дженні УГА було 800000 збіжжя на 8 мі-
сяців, цукор і сіль, які було захоплено як 
здобич. У спогадах А. Кравса згадувало-
ся, що в Козятині було захоплено «вели-
кий парк льокомотивів і возів, 30 вагонів 

солі, частину якої поміняли на черевики 
та білизну» [11, с. 228]. 

Важливим питанням було матері-
альне забезпечення сімей українських 
військовослужбовців. Згідно з Ухвалою 
Директорії УНР про затвердження по-
станови Ради Народних Міністрів щодо 
забезпечення родин тих осіб, які пере-
бувають на військовій службі (30 лип-
ня 1919  р.), військову допомогу могли 
отримувати дружини, діти до 16-річного 
віку, непрацездатні (діти, батько, мати, 
брати й сестри) розміром 50  – 100 гри-
вень за місяць державної допомоги й 
щомісячної допомоги розміром 1/3 – 1/2 
щомісячного заробітку для робітників 
фабрик. Робітники без сім’ї отримували 
одноразову допомогу в розмірі 3-місяч-
ної платні. Місцева влада контролювала 
видачу допомоги [7, с. 439]. 

Директорія УНР намагалася збіль-
шити рівень довіри українського насе-
лення до армії і влади для запобігання 
успіхів більшовиків в інформаційній ві-
йні. Згідно зі зверненням С. Петлюри до 
українського селянства з проханням під-
тримати збройний наступ проти біль-
шовиків (серпень 1919 р.) було мотиво-
вано населення згадками про соборність 
України. Корпуси, дивізії, повітові ко-
місари в кожному селі мали одержати 
зброю та майно [13, с. 275]. 

Події на Кримському півострові 
розгорталися за загальноросійським 
сценарієм гібридних воєн. З ініціативи 
більшовиків, які все-таки перебували 
у меншості в севастопольському Цен-
трофлоті, в ніч на 29 грудня 1917 р. був 
сконструйований надзвичайний орган 
влади  – військово-революційний ко-
мітет. Встановлення радянської влади 
в містах Криму, як зазначав А. Дені-
кін у мемуарах, відбувалося завдяки 
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злочинним елементам. Захоплення вла-
ди супроводжувалося жахливим теро-
ром, який мусив викоренити будь-яку 
думку про можливість опору [16, с. 376]. 
1 травня 1919  р. Крим опинився під 
контролем Кремля. Вдруге більшовики 
захопили Крим у листопаді 1920 р. за до-
помогою анархістських з’єднань Н. Мах-
на [17, с. 92].

Для визначення картини гібрид-
них війн на території України в 2014  – 
2019 рр. варто висвітлити характер яви-
ща. У загальному вигляді особливості 
цих подій такі: агресія без офіційного 
оголошення війни; приховування кра-
їною-агресором своєї участі в конфлік-
ті; «інформаційна війна»  – пропаганда 
та контрпропаганда з застосуванням 
«брудних» інформаційних технологій; 
широке використання «п’ятої колони» 
і нерегулярних збройних формувань 
(у  т.  ч. під прикриттям мирного насе-
лення); нехтування агресором міжна-
родними нормами ведення бойових дій, 
чинними угодами і новими домовленос-
тями; заходи політичного та економіч-
ного тиску (за формального збереження 
дипломатичних зв’язків між двома кра-
їнами); протистояння у кібернетичному 
просторі тощо [17, с. 143].

У Російській Федерації «гібридна ві-
йна» на Донбасі оцінюється з позиції 
суспільно-політичної спекуляції, що 
отримала назву «Русская весна». Клю-
човим завданням стало зміцнення влад-
них інституцій і державної влади. Згідно 
із позицією російських можновладців 
(Є. Холмогоров, О. Дугін, О. Проханов), 
експансія виправдовувала відсутність 
розбудови правової держави, оскільки 
відволікала суспільство від внутрішніх 
проблем. Правлячі кола Росії викорис-
тали кризу на Донбасі для мобілізації 

російського суспільства навколо неоім-
перського порядку та усунення політич-
ної опозиції [22, с. 210].

Війна в Україні (на території Криму 
та Донбасу) в сучасні роки проводиться 
під лозунгом ідеології «русского мира». 
Це офіційна філософія Російської Фе-
дерації (РФ), з іншого  боку – евфемізм 
для означення російської агресії проти 
України, а в ширшому сенсі  – синонім 
інформаційної війни, яку проводить 
Росія проти західних демократій  [22, 
с.  157]. Показово, що станом на осінь 
2014  р., 71% росіян нічого не чули про 
«русский мир», але 63% респондентів 
висловили впевненість, що він таки іс-
нує, якщо про нього говорять російські 
політики. За український Донбас як 
складову «русского мира» висловили-
ся 75% росіян, тоді як за Центральну і 
Західну Україну  – тільки 29%. Ця ста-
тистика вкотре вказує на політтехноло-
гічний аспект «русского мира». Ідеоло-
гія позиціонується як багатоетнічний, 
поліконфесійний, мультикультурний 
глобальний проект, завдяки якому Ро-
сія набуде нової ідентичності й відкриє 
нові можливості для «ефективного спів-
робітництва з рештою світу» та отримає 
«додаткові імпульси подальшого розви-
тку» [14, с. 103].

Митрополит УПЦ КП Євстратій, 
наприклад, небезпідставно вважає, що 
«концепція «русского мира» є насправ-
ді осучасненим варіантом традиційної 
російської імперської ідеї. А ця ідея не 
може бути реалізована без України. 
Тому «русский мир» у будь-якому з його 
варіантів явно або приховано є воро-
жим до української національної ідеї, 
до української державності»  [1, с.  425]. 
Конфігурація «русского мира» в ана-
літичних розробках його технологів 
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виглядає так: ядро «мира» становить 
Росія, Україна та Білорусь; внутрішню 
сферу  – пострадянський простір; зов-
нішню  – країни з великою російською 
діаспорою (Німеччина, Ізраїль, США, 
Британія), православні країни (Сербія, 
Кіпр, Румунія, Чорногорія, Болгарія), 
країни, де формуються російські діа-
спори та є цікавість до російської куль-
тури (Італія, Фінляндія). На відміну від 
решти цивілізацій, унікальність «рус-
ского мира», за логікою його творців, 
полягає в тому, що він є водночас сино-
німічний значенню «імперії» та «великої 
держави». Серед політичних цінностей 
«русского мира» зазначені: сакральність 
влади, патерналізм, суверенність. Духо-
вні цінності вибудовуються довкола ме-
сіанства в його класичному російському 
розумінні «Москва – третій Рим». Росій-
ська мова згідно з ідеологією має бути 
домінуючою на території проживання 
росіян, пропагуються цінності росій-
ської освіти та культури. Просування 
«русского мира» було б неможливим без 
потужної присутності російських ЗМІ в 
українському інформаційному просто-
рі [3, с. 105].

Інформаційна війна має дезінформа-
ційний характер стосовно українських і 
російських громадян, а також до всього 
світу. Російські керманичі використо-
вують історію писання у власних полі-
тичних іграх. У Росії історія обслуговує 
політичний режим, і за його завданням 
науковці займаються створенням «пра-
вильної» історії Новоросії та Криму, 
тобто такої, що відповідає поглядам 
політичного керівництва сучасної Ро-
сії. Перші прояви «Русской весны» в 
історіографії  – це колективна моногра-
фія «История Крыма» і книга О. Шубі-
на «История Новороссии», які вийшли 

друком наприкінці 2014  – на початку 
2015 рр. [17, с. 145].

Українські дослідники постійно на-
голошують, що «воєнні дії В. Путін про-
водить з метою повернення Російській 
Федерації статусу наддержави. Проте 
президент не прагне відновити Радян-
ський Союз, а створити нову Російську 
імперію в кордонах 1914 р. (псевдодемо-
кратичну за формою і автократично-то-
талітарну за змістом)» [1, с. 456].

Події весни 2014 р. – класичне про-
ведення гібридної війни російською 
стороною на українській території, яка 
призвела до низки юридичних, еконо-
мічних та культурних прецедентів, що 
самі по собі стали вагомим викликом 
українській державності. Офіційно 
жодна зі сторін не оголошувала війни. 
Україна та Російська Федерація збере-
гли дипломатичні відносини, здійсню-
ють постійні контакти на політичному 
рівні, тривають (хоч і у значно меншому 
обсязі) торговельні відносини та куль-
турні зв’яз ки тощо. До літа 2014 р. кон-
флікт вдалося локалізувати окремими 
районами Донецької та Луганської об-
ластей [22, с. 153].

Стимуляція сепаратизму є одним із 
елементів гібридної війни на Донбасі 
та анексії Криму. Можна виділити три 
етапи дій Росії щодо України в 2014  р. 
Першим етапом є анексія Криму та 
організація «вуличного сепаратизму» 
на півдні та сході країни, коли маргі-
нальні групи проголошували «народні 
республіки» (кінець лютого  – квітень 
2014  р.)  [2, с.  50; 22, с.  9]. Росіянами у 
Криму проводився детальний аналіз 
ситуації, вивчалися об’єкти стратегіч-
ної інфраструктури, готувалися кар-
ти, плани дій, формувалися спеціальні 
групи з місцевого населення (зокрема, 
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з офіцерів-відставників), що пройшли 
воєнний вишкіл. Уже з початку 2013 р. 
тривала лавиноподібна активізація ро-
сійської розвідки, збільшилася кількість 
обльотів літаками-розвідниками укра-
їнського кордону, почастішали військо-
во-морські навчання-маневри тощо. Усе 
це українські спецслужби фіксували, 
проте київська влада жодним чином не 
протидіяла подібним операціям і ма-
неврам з боку Росії. Референдум 14 бе-
резня 2014 р. визнано Конституційним 
Судом України неконституційним  [1, 
с. 340; 18, с. 105].

Другий етап характеризується фор-
муванням маріонеткових «народних 
республік» на Донбасі для маскування 
агресії під «громадянську війну», тут ак-
тивну участь брали російські громадяни, 
а з боку Російської Федерації були орга-
нізовані постачання зброї та військо-
вої техніки (травень – серпень 2014 р.). 
Третій етап  – примушення України до 
перемир’я: Російська Федерація ввела 
війська, тим самим кардинально змі-
нивши воєнну ситуацію; це змусило 
українську владу погодитися на «тим-
часовий режим самоуправління» в райо-
нах Луганської і Донецької областей, за-
хоплених сепаратистами і російськими 
бойовиками (кінець серпня  – жовтень 
2014 р.) [6, с. 8; 20].

На Закарпатті також були невдалі 
спроби оголосити «Народну Республі-
ку»: «було проголошено підпільне се-
паратистське утворення «Республіка 
Підкарпатська Русь». Закарпатські се-
паратисти навіть оперували поняттями 
«спеціальна самоврядна територія, як 
суб’єкт, що не входить до жодних ін-
ших територіально-адміністративних 
утворень», положеннями Статуту ООН, 
Декларацією прав людини тощо, що 

закріпляли право народу на самовизна-
чення, а також «підтвердженням Між-
народним Судом ООН щодо Косово 22 
липня 2010 р. того факту, що однобічне 
проголошення незалежності частиною 
держави не порушує будь-яких норм і 
принципів міжнародного права». Сепа-
ратисти вели антиукраїнську пропаган-
ду, використовували терористичні ме-
тоди та «зливали» компромат у ЗМІ [1, 
с. 385].

Російські політики й політтехноло-
ги ризикували власним іміджем зара-
ди порушення міжнародних договорів. 
Коли Україна відмовилася від третього 
за величиною ядерного арсеналу у світі, 
Російська Федерація позиціонувала себе 
в числі гарантів її безпеки. У Будапешт-
ському меморандумі, до речі, йшлося 
про те, що ніяка зброя держав-гарантів 
ніколи не буде використовуватися проти 
України, за винятком у цілях самооборо-
ни. Пояснити таку коротку відстань від 
держави-гаранта до держави-агресора 
можна лише невисокою питомою вагою 
моральних оцінок у російській інтелек-
туальній традиції. Кордони дозволеного 
і недозволеного в ній віддавна визнача-
лися не законами і – тим більше – не мо-
ральними критеріями, а витлумаченою в 
суб’єктивістському дусі політичною до-
цільністю. З позиції міжнародного пра-
ва порушення Мінських домовленостей 
(5 вересня 2014 р.) було незаконним: об-
стріл територій і досі не припиняється, 
відбувається подальше озброєння росій-
ської армії. Дипломатичні спроби П. По-
рошенка щодо припинення війни зазна-
ли невдачі [3, с. 334].

Релігійний чинник відігравав значну 
роль у гібридній війні як один із систе-
моутворюючих елементів. Упродовж 
останніх десятиліть рівень довіри до 
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церкви в Україні завжди був і є високим. 
Вплив Російської православної церкви 
Московського патріархату підсилював 
місцеві проросійські симпатії, що ста-
вило виклик внутрішньополітичній ста-
більності в Україні. Релігійний фактор 
ніколи не посідав помітного місця в са-
моідентифікації населення. Напередод-
ні війни, як і впродовж усіх років неза-
лежності, рівень релігійності та ступінь 
важливості релігії для населення Донба-
су були одними з найнижчих в Україні: 
на сході країни на початку 2013  р. де-
кларували себе віруючими 59% (проти 
66% у 2010  р.), тоді як на заході  – 86% 
(у 2010 р. – 89%). Прикметно, що в обох 
випадках ці показники демонстрували 
тенденцію до скорочення. У переліку 
життєвих цінностей населення Східної 
України релігія посідала 17-те місце із 19 
запропонованих для відповіді позицій 
(Західної – 9-те) [9, с. 73].

Для запобігання сепаратизму в ре-
гіонах 16 червня 2014  р. було запропо-
новано зміни до проекту Конституції, 
ключовим елементом яких була децен-
тралізація влади. Також передбачалося, 
що одразу ж після прийняття мирного 
плану і змін до Конституції мали бути 
проведені дострокові місцеві вибори 
у Донецьку і Луганську для того, щоб 
громада мала можливість обрати сво-
їх представників і в такий спосіб дати 
владні повноваження, з якими б вони 
несли відповідальність за мир, спокій, 
злагоду на території громади. Президент 
запевняв також, що за останній тиж-
день більше ніж на 250-ти кілометрах 
кордону повернутий контроль, встанов-
лені блокпости, що шляхи потрапляння 
до української території збройних під-
розділів, танків, систем залпового вог-
ню, артилерії, яка ще нещодавно вільно 

перетинала кордон на двох найбільш 
небезпечних ділянках, закрито. За тиж-
день П. Порошенко пообіцяв відновити 
безпеку на державному кордоні, проте 
усе це виявилося марним. Односторон-
нє припинення вогню з українського 
боку протривало лише до 30 червня, зі 
сторони ворога  – не припинялося  [1, 
с. 382].

Мовне питання стало одним із клю-
чових елементів політичної боротьби 
з перших років незалежності України. 
Більшість політичних сил намагалися 
використати його, розігруючи «мовну 
карту» передусім у передвиборних гон-
ках. Тим часом етномовна ситуація на 
Донбасі вимагала не бурхливих сплесків 
і не менш виразних відпливів, а щоден-
ної, конструктивної, наполегливої ро-
боти. Недотримання конституційного 
статусу української мови є, на жаль, сьо-
годнішньою реалією [3, с. 341].

Енергетична складова весь час після 
розвалу СРСР й удержавлення України 
та Російської Федерації була однією з 
стрижневих і вогненебезпечних у вза-
єминах між цими країнами. У 2014 р. від 
16 червня Росія припинила постачан-
ня газу Україні. Крім того, проросійські 
колаборанти і російські окупанти мето-
дично прагнули зруйнувати енергетич-
ну інфраструктуру України, і не лише 
газотранспортну, а й шахти, деякі з них 
вже тоді було знищено. За чотири місяці 
держава таки спромоглася на поставки 
російського і неросійського газу з Євро-
союзу. Було започатковано й реформу-
вання газотранспортної системи через 
розділення постачальника, транспорту 
й створення операторської компанії, 
де контроль мав належати Україні, тру-
ба ж – на 100% – залишалася у держав-
ній власності. Зберігалася залежність 
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України від РФ і в частині постачання 
ядерного палива на українські АЕС (за-
гальний обсяг вироблення електричної 
енергії на АЕС складав близько 50%). 
Уряд прийняв рішення укласти контракт 
з компанією Westinghouse на диверсифі-
кацію постачання ядерного палива, тоб-
то Україна розпочала купувати ядерне 
паливо не тільки у Росії [1, с. 398].

Цікавий український феномен, який 
істотно розширює контекст досліджен-
ня сучасних суспільних трансформа-
цій, є волонтерство та доброчинність. 
Волонтерство у тому вигляді, в якому 
воно існує в Україні, виявилося пози-
тивним чинником впливу на суспільну 
атмосферу; воно багато в чому допома-
гає армії виконувати поставлені перед 
нею завдання, а вимушеним переселен-
цям – виживати. Що ж до благодійнос-
ті, то її вплив на соціальні процеси не 
є однозначним. Відсутність венчурної 
філантропії стимулює апетити невелич-
ких груп шахраїв, які спритно збирають 
«вершки» з відкритого для благодійності 
суспільства [12, с. 66].

Отже, гібридні війни 1917 – 1921 рр. 
та на сучасному етапі між Росією та 
Україною були і є змаганнями за конт-
роль над свідомістю населення шляхом 
маніпулювання інформаційно-пропа-
гандистськими гаслами. Диктатура про-
летаріату та модифікаційна ідеологія 
«русского мира» мали на меті створити 
умови для виправдання анексії Кри-
му та війни на Донбасі, що створювали 
кон’юнктуру життя суспільства. Осо-
бливостями гібридних війн було збере-
ження дипломатичних відносин в умо-
вах воєнних дій, заходи урядів щодо 
сепаратистів, поширення ідей щодо 
культурних цінностей, фінансово-гос-
подарська політика та використання 

релігійного чинника. Українська влада 
частково за допомогою підтримки окре-
мих країн Заходу отримала можливість 
забезпечити суверенітет решти тери-
торії. У роки війни на сучасному етапі, 
незважаючи на зростання суспільної 
активності, українська влада, на преве-
ликий жаль, не зуміла протистояти Ро-
сійській Федерації без територіальних 
та людських втрат.
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Анотація. В історичному контексті творення української державності у першій чверті 
XX ст. постать О. Шульгина окреслюється однією з визначальних: знаний громадсько-по-
літичний діяч, перший міністр міжнародних справ УНР, він діяльно утверджував на міжна-
родній арені концепцію політичної суверенності України. З огляду на це видана ним 1918 р. 
у Києві книга «Політика (Державне будівництво України і міжнародні справи). Статті. До-
кументи. Промови» становить особливий інтерес, бо вона стала першою в інтелектуальній 
історії українського самостійництва системною працею, у якій право України на державне 
самоствердження обстоювалося не за допомогою поетичних пророцтв, художніх метафор 
або аргументів історико-філологічного, педагогічного чи правничого характеру (саме в та-
кий спосіб концептуалізувалася наша окремішність в українській політичній літературі на 
зламі XІX – XX ст.), а утверджувалося доконаними фактами присутності на міжнародній 
арені України як цілковито незалежної держави. За О. Шульгиним, імперативом зовнішньої 
політики України мало стати повсякчасне підтвердження її суб’єктності: Україна може 
і повинна враховувати на міжнародній арені інтереси інших країн та їхніх блоків, проте 
вона у жодному разі не може допускати втрати власної суверенності, підпорядковуючи свою 
політику інтересам сторонніх сил. Важливо відзначити також те, що О. Шульгин у сво-
їй книзі одним із перших в українській суспільно-політичній думці ґрунтовно проаналізував 
більшовизм як специфічно російський політичний та світоглядно-ідеологічний інструмента-
рій «конструювання» нової імперії, наголосивши на тому, що централістичні традиції Мос-
ковщини цілковито узгоджуються із духом більшовицького тоталітаризму. Сформульована 
О. Шульгиним концепція, згідно з якою утворення на теренах колишньої Російської імперії 
незалежних національних держав лишається єдиним шляхом для встановлення політичної 
рівноваги на східноєвропейському просторі, набуває особливого значення у контексті розпо-
чатої у 2014 р. нової війни Росії проти України.

Ключові слова: Українська революція; українська дипломатія; державне самостверджен-
ня; міжнародне становище; політичні практики; історичний контекст; суб’єктність; цен-
тралістичні тенденції.
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В історичному контексті становлен-
ня та розвитку ідеї українського держав-
но-політичного самостійництва (таке 
уточнення параметрів оперативного 
поля «самостійницького дискурсу» ба-
читься вкрай важливим, адже йдеться не 
про етнографічну окремішність України 
від Московщини та Польщі, яка стала 
беззаперечною константою нашої сус-
пільної думки ще від часу славнозвісної 
передмови М. Максимовича до його пер-
шої збірки українських пісень 1827  р., 
а саме про ствердження самостійності 
як доконечної необхідності суверенно-
державного унезалежнення України: 
М. Возняк у виданій 1918 р. надзвичайно 
важливій під цим оглядом книзі «Укра-
їнська державність» наголошував, що 
вперше такий концепт було теоретично 
обґрунтовано і стверджено 1895  р. га-
лицьким соціал-демократом Ю.  Бачин-
ським у праці «Україна іrredenta» з її 

гаслом «Вільна, велика, незалежна, полі-
тично самостійна Україна – одна, нероз-
дільна від Сяну по Кавказ!»  [2, с.  117]) 
виокремлюється низка книг, час і обста-
вини появи яких об’єднують шерег цих 
артефактів у виразну дискурсивну ціліс-
ність та надають їм особливої ваги й зна-
чення. Ідеться про видання, більшість 
із яких побачила світ у Києві впродовж 
першої половини 1918 р., точніше – пе-
реважно у період між початком березня 
і останніми числами квітня, коли над-
дніпрянську столицю було звільнено 
від більшовиків і тут на кілька місяців 
утвердилася влада Української Народ-
ної Республіки: книги ці мають на собі 
виразний відбиток саме того неповтор-
ного часового періоду, який у багатома-
нітті своїх проявлених і непроявлених 
інтелектуальних сюжетів окреслився 
реальною точкою біфуркації для про-
цесів подальшого розгортання Великої 

Annotation. The historical context outlines O. Shulhyn as a key figure of the Ukrainian statehood 
established in the first quarter of the 20th century. A prominent social and political actor, the first UPR 
Minister of International Affairs, he took a proactive stance in establishing the concept of Ukraine’s 
political sovereignty in the international arena. In this regard, his book “Politics (State-Building of 
Ukraine and International Affairs). Articles. Documents. Speeches” requires special attention. It became 
the first system work in the intellectual history of the Ukrainian singularity to have substantiated the right 
of Ukraine for its governmental establishment not through poetic prophecy, metaphors, or historical, 
philological, pedagogical, and legal arguments (conceptualized in such a way in the Ukrainian political 
writings at the turn of the 19th–20th centuries) but through assertion of proven facts that Ukraine had 
already existed in the international arena as a fully independent state. According to O. Shulhyn, the 
constant substantiation of Ukraine’s subjectivity must become the imperative of its foreign policy: 
Ukraine can and must consider the interest of other global powers and their blocs, however without 
losing its sovereignty, while subordinating its policy to the interests of other parties. It is also important 
to mention that O. Shulhyn was among the first Ukrainian social and political writers and thinkers 
to have analyzed Bolshevism as a genuinely Russian political and ideological tool for “constructing” 
a new empire, accentuating that centralist traditions of Muscovy totally coordinated with the spirit 
of Bolshevist totalitarianism. O. Shulhyn’s concept, which proclaims the establishment of independent 
national states in the territory of the former Russian Empire the only way to set political balance in the 
Eastern European space, is gaining special meaning in the context of the new war initiated by Russia 
against Ukraine in 2014.

Key words: Ukrainian Revolution; Ukrainian diplomacy; national establishment; international 
standing; political practices; historical context; centralist trends.
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Української Революції. Найпершою, зви-
чайно, тут слід назвати книгу М. Грушев-
ського «На порозі Нової України: Гадки 
і мрії» [6], із нею тематично та світогля-
дово кореспондуються книги О.  Шуль-
гина «Політика (Державне будівництво 
України і міжнародні справи). Статті. 
Документи. Промови»  [39], П.  Стеб-
ницького (П.  Смутка) «Поміж двох ре-
волюцій. Нариси політичного життя 
за  рр. 1907  – 1918»  [30], С.  Єфремова 
«Під обухом. Большевики у Києві» [13], 
Г. Коваленка (Гр. Гетьманця) «До страш-
них днів у Київі: Єврейська соціалістич-
на молодіж і єврейське робітництво в сї 
дні»  [17] (можна у цьому зв’язку згада-
ти і про кілька інших «бібліографічних 
позицій», зокрема, про видані у 1918  р. 
брошури Д.  Донцова, С.  Шелухина та 
А.  Ніковського, але вони до окреслено-
го проблемного поля причетні тільки 
другорядними своїми аспектами). Поява 
цих видань (за всієї своєї різноплано-
вості одноцільних у визначальному  – у 
чіткому усвідомленні того, що відтепер 
уже не питання філологічні або літера-
турно-культурні, як в епоху «Киевской 
старины», а саме проблема повноти дер-
жавного самоствердження України посі-
датиме у дискурсивному просторі націо-
нального буття центральне місце) була 
зумовлена доконечною необхідністю для 
українського загалу, насамперед  – для 
інтелігенції, яка традиційно перебувала 
в авангарді процесів національного від-
родження, осмислити той унікальний 
досвід, на який здобулося українство 
у часі свого, починаючи від березня 
1917 р., феєричного піднесення, коли із 
прірви імперсько-централістичного не-
буття, де все українське  – від ранкової 
газети до вечірньої школи – перебувало 
під урядовою забороною, враз постала 

ціла країна, і вулицями Києва потекли 
повноводні людські ріки стотисячних 
маніфестацій із гордо піднесеними вго-
ру національними прапорами. Разом із 
тим не менш пекучою у березні – квітні 
1918  р. окреслилась і доконечна необ-
хідність зрозуміти, у чому ж полягали 
причини тієї, скористаємося лексикою 
тогочасного політико-суспільного дис-
курсу, «січневої катастрофи», коли піс-
ля розпочатої ленінським Совнаркомом 
прямої збройної агресії проти України, 
певна  – і то немала!  – частина україн-
ського громадянства залишилася від-
верто байдужою до оборони свого краю 
від смертельної небезпеки, значною мі-
рою сприяючи цим більшовицькій оку-
пації України.

Прикметно, що на час своєї з’яви усі 
перераховані повище книги вважалися 
виданнями публіцистичними: саме в та-
кий спосіб характеризує їх один із фун-
даторів видавничого товариства «Час» 
С.  Паночіні в опублікованому у квітне-
вому за 1919 р. числі київського часопи-
су «Книгарь» «Огляді української книж-
кової продукції в 1918 році» [23, с. 1320]. 
Одначе оперативне поле тем, обговорю-
ваних у них, виходить далеко за межі 
актуальної публіцистики: українська 
традиція в її «розривах» і в неминучій 
на кожному новому етапі історичного 
розвитку актуалізації її вершинних ося-
гів; політико-соціальні виклики револю-
ційної доби і проблема зміни геополі-
тичних орієнтацій; духово-світоглядні 
виміри українства; етнополітичний 
аналіз засадничого протистояння укра-
їнської та російської ментальностей; 
український погляд на більшовизм як 
на спадкоємця централістичної традиції 
російського царату – ці та багато інших 
тем у різних пропорціях дискурсивної 
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комбінаторики присутні у кожній із на-
званих книг. Зважаючи на таку широту 
семантико-ідеологічного контексту, у 
координатах сучасної гуманітаристики 
названі повище праці доцільніше (і в 
аспекті структурно-аналітичному  – ко-
ректніше) потрактовувати не як книги 
самого лише публіцистичного виміру, а 
як видання на помежів’ї націології, полі-
тології, етнополітики.

Неоднакова доля судилася цим арте-
фактам у нашій інтелектуальній тради-
ції: книга М.  Грушевського «На порозі 
Нової України: Гадки і мрії» здобулася на 
голосну славу і масове цитування – осо-
бливо це стосується таких його текстів, 
як «Кінець московської орієнтації» та 
«Очищення огнем»; добре знана загалові 
також і невелика за обсягом, проте в ас-
пекті змістового наповнення вражаюче 
містка брошура С. Єфремова «Під обу-
хом. Большевики у Києві» (доволі часто 
цитується вміщений у ній славнозвісний 
«Лист без конверта. До «командуючо-
го українським військом» та «народно-
го секретаря» Юр. Коцюбинського»; чи 
й потрібно нагадувати, що і «На порозі 
Нової України: Гадки і мрії», і «Під обу-
хом. Большевики у Києві» неод норазово 
перевидавалися за часів незалежності); 
натомість книзі П.  Стебницького «По-
між двох революцій. Нариси політич-
ного життя за  рр. 1907  – 1918» (попри 
те, що її київською «Темпорою» пере-
видано 2009  р. у томі вибраних творів 
П.  Стебницького  [28]) пощастило вже 
значно менше, бо з-посеред її матері-
алів більш-менш знаним для сучасно-
го читача лишається хіба що есей «Ріг 
Вернигори» з його пристрасною аполо-
гією загальноукраїнського єднання як 
націєрятівної стратегії  [24], натомість 
ціла ця книга з такими її інтелектуально 

викшталтуваними та наснаженими по-
тужною антиімперською концепційніс-
тю текстами, як «Російський сфінкс», 
«Немезида», «На пожарині» (С. Єфремов 
не випадково віднаходив у цих творах 
П. Стебницького «потужний розум і ло-
гіку, певний і видержаний до дрібниць 
світогляд та оригінальність думки»  [14, 
с. 1269]), лишається для сучасного читача 
практично незнаною. Певно, найбільшою 
мірою «непрочитаною» серед артефактів 
окресленого кола виявилася книга Г. Ко-
валенка «До страшних днів у Київі: Єв-
рейська соціалістична молодіж і єврей-
ське робітництво в сї дні» (її спорадично 
згадують у кількох роботах про перше 
терористичне вторгнення більшовиків 
у Київ на початку 1918 р.): таке «історіо-
графічне забуття» цієї праці бачиться 
цілковито несправедливим, адже, окрім 
унікального історичного фактажу, ця 
книга прикметна ще й своїм по лу м’яно-
непримиренним самостійництвом, яке 
не допускає жодних компромісів.

Книзі О.  Шульгина «Політика (Дер-
жавне будівництво України і міжнародні 
справи). Статті. Документи. Промови», 
останню крапку у якій було поставле-
но 28 квітня 1918  р. (тобто у переддень 
ухвалення Конституції УНР та «геть-
манського» перевороту), в інтелектуаль-
ному контексті розвитку українського 
самостійництва XX ст. судилася під цим 
оглядом особлива доля. З одного боку, 
цю працю просто не вільно було омину-
ти увагою ні в часі її появи, ні тоді, коли 
не лише УНР, а й цілі визвольні змаган-
ня стали історією. І пов’язано це було 
найперше із особою її автора, бо й на-
правду О.  Шульгин був постаттю надто 
і надто помітною: син відомого історика 
Я. Шульгина, дослідника Коліївщини, од-
ного із найбільш знаних у другій половині 
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XІX ст. українських громадсько-культур-
них діячів, він з юнацьких років став од-
ним із провідників молодого покоління 
політично свідомих українців (лідер ки-
ївських «неокласиків» М.  Зеров згадує 
О. Шульгина серед тих, хто в його гімна-
зійні роки  – а йшлося про період рево-
люційного збурення 1905 – 1908 років – 
найбільше спричинився до формування 
його національної свідомості [25, с. 52]). 
Найголовніше ж – О. Шульгин став пер-
шим міністром міжнародних справ УНР, 
якому випало формувати «порядок ден-
ний» міжнародної політики вже суве-
ренної держави, діяльнісно утверджу-
ючи проголошений ІV Універсалом її 
«самостійницький» вимір (вартим уваги 
в окресленому контексті може бути його 
виступ на засіданні Малої Ради 30 грудня 
1917 р., де О. Шульгин, інформуючи про 
мирні перемовини в Бересті, заявив, що 
«зараз Україна переживає той момент, 
коли вона стає самостійною», додавши: 
«Щоб з нами рахувались і інші, нам тре-
ба зміцнити свої внутрішні сили, ідучи, 
наприклад, добровільно, я скажу, в укра-
їнське військо. Тоді ми зможемо досягти 
наших вікових національних ідеалів» [16, 
с. 83], – симптоматична фраза для одного 
з лідерів Української Центральної Ради, 
яку так часто в історичній публіцистиці 
звинувачують у нехтуванні міліарними 
аспектами державотворення). Усе це без-
помильно свідчить, що книга О. Шульги-
на «Політика» залишитися поза увагою 
просто не могла. 

І справді, попри всі карколомні 
зміни тогочасної політичної ситуації 
(Центральна Рада  – Гетьманат  – Дирек-
торія  – більшовики  – денікінці  – зно-
ву більшовики) упродовж 1918  – 1919 
років вона перебувала в оперативному 
полі актуального суспільно-політичного 

дискурсу. У часи визвольних змагань 
«Політику» О.  Шульгина читали й об-
говорювали: прикладом тут може бути 
О.  Саліковський, разом із С.  Петлюрою 
співредактор знакового для своєї доби 
журналу «Украинская жизнь» та один 
із лідерів соціалістів-федералістів, який 
1919  р. у книзі «Нова Україна (Шлях 
нашої державности)» називає книгу 
О.  Шульгина «інтересною» і стверджує, 
що її автор «досить докладно та пере-
конуюче доводить, що велика Російська 
держава склалася в значній мірі як раз че-
рез випадково сприяючі цьому умови зо-
внішнього характера» [27, с. 71]. «Кругом 
Московщини на протязі цілих століть не 
було сильних супротивників, і вона без 
особливих зусиль захоплювала одну кра-
їну за другою. Зникли ці умови, виросли 
кругом сильні супротивники, і став роз-
валюватися колос на глиняних ногах» [27, 
с.  71],  – знати, що О.  Саліковський під-
креслено солідаризується із тими висно-
вками, до яких дійшов у своїй книзі пер-
ший міністр міжнародних справ України. 
Не залишилася «Політика» О. Шульгина 
й осторонь уваги найвпливовіших укра-
їнських часописів. Її рецензували  – і то 
провідні тогочасні суспільно-громадські 
діячі: на шпальтах березневого за 1919 р. 
числа київського «Книгаря» на неї найви-
щою мірою прихильно відгукнувся  [29] 
знаний публіцист і, подібно до О. Шуль-
гина, чільний діяч УПСФ П.  Стебниць-
кий (про О.  Шульгина автор рецензії 
говорить як про «одного з небагатьох 
видатних людей, яких могла вистави-
ти з-межи себе українська інтелігенція 
на тяжку і одвічальну працю будування 
української держави» [29, с. 1186]), нато-
мість К. Грушевська у квітнево-червневій 
за 1918 р. книжці «Літературно-науково-
го вісника» розмірковує  [5] над книгою 
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О.  Шульгина у значно більш критично-
му тоні, не приховуючи своєї неприязні 
як до політичної позиції автора, так і до 
діяльності цілої партії соціалістів-феде-
ралістів (безсумнівно, тут позначився 
вплив М. Грушевського, адже очолювана 
ним Українська Центральна Рада була у 
березні – квітні 1918 р. об’єктом гострої 
критики «есефів»). 

Звичайно, після остаточної окупації 
України більшовиками життя вимагало 
обговорення інших пекучих проблем, 
тож «Політика» з огляду на час та об-
ставини своєї з’яви просто не могла не 
опинитися на маргінесі нових громад-
сько-політичних дискусій: вочевидь, ко-
жен історичний період підносить свою 
актуальність, яка враховує минуле, од-
наче не може жити виключно ним (зре-
штою, і сам О. Шульгин як один із про-
відних діячів середовища УНР на цю 
нову політичну актуальність своєчасно 
реагував – досить згадати такі його голо-
сні свого часу книги, як «Державність чи 
гайдамаччина?»  [36] або «Без території. 
Ідеологія та чин уряду УНР на чужи-
ні»  [34]). В умовах еміграції такий стан 
речей був до певної міри виправданим і 
навіть неминучим, проте не може не ви-
кликати подиву той факт, що історики 
вже в незалежній Україні, приділяючи 
значну увагу вивченню багатьох аспектів 
діяльності О. Шульгина (не враховуючи 
суто популяризаторських матеріалів, 
перелік фахових публікацій на цю тему 
становитиме кілька десятків позицій: в 
окресленому контексті своєю фундамен-
тальністю вирізняється підготований у 
2016 р. Інститутом української археогра-
фії та джерелознавства збірник наукових 
праць та документів «Олександр Шуль-
гин в українському державотворенні 
та міжнародній політиці»  [22], у якому 

постать і чин цього першорядного укра-
їнського політика та вченого аналізують-
ся в усій багатоаспектності – від біографії 
до подробиць його участі у міжвоєнному 
прометеївському русі та окреслення ди-
наміки світоглядних орієнтацій), першу 
книгу першого міністра міжнародних 
справ УНР у своїх публікаціях характе-
ризують лише в найзагальніших аспек-
тах, детальніше не застановляючись ні 
на тих її інтелектуальних сюжетах, які 
були суголосними історичному «гори-
зонту» березня – квітня 1918 р., ні на іс-
торіософських концептах, які зберігають 
свою актуальність і в наші дні, на почат-
ку XXІ  ст., коли Україна вкотре мусить 
оборонятися від нового нападу імпер-
ської Росії (як і усі попередні  – нападу 

Титульна сторінка книги 
О. Шульгина «Політика»
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«гібридного», тобто водночас і мілітар-
ного, й інформаційно-культурного).

На підтвердження безсумнівної ак-
туальності «Політики» в сучасному істо-
ричному контексті досить буде навести 
бодай такий її фрагмент: «Вони (російські 
демократи, які, здолавши царат, так і не 
змогли звільнитися від марева «Великої 
Росії». – О. Х.) не розуміли, що Республі-
ка Всеросійська, навіть дійсно конститу-
ційна монархія Всеросійська це  – нон-
сенс, абсурд… Що наслідком революції, 
або, краще, того бешкету, що розпочався 
під впливом війни, може бути або по-
вернення знов до монархії  – деспотії, 
як це сталося під час менш інтенсивної 
революції 1905 – 6 року, або ж – розпад 
Росії»  [39, с.  36]. Більше сторіччя мину-
ло відтоді, як у квітні 1918  р. були на-
писані ці рядки, проте ми нині, у квітні 
2019 р., можемо з певністю ствердити, що 
О. Шульгин анітрохи не помилився в па-
раметрах свого аналізу: так, без розпаду 
утримуваного в насильницький спосіб 
імперського гіперпростору Росія (йдеть-
ся не про т. зв. «Російську Федерацію», а 
про, власне, етнографічну Московщину) 
неспроможна запровадити конституцій-
но-правової форми правління, прирече-
но лишаючись, як підставово зауважив 
О.  Шульгин, «монархією  – деспотією» з 
обожненим правителем на горі, з ієрар-
хією бюрократів, які йому безпосередньо 
підпорядковані, та з позбавленим будь-
яких громадянських свобод народом. І, 
зрештою, не має вирішального значення, 
хто опиниться на вершині піраміди у та-
кій деспотії – Микола І, Сталін чи Путін – 
і якою риторикою він виправдовуватиме 
збереження своєї необмеженої влади. 
Приклади вражаючої прогностичності, 
на яку спромігся О. Шульгин у надсклад-
них обставинах березня – квітня 1918 р., 

прогностичності не лише політичної, а й, 
назвемо її так, візійно-історіософської, 
вільно множити й множити, а між тим 
«Політика», попри те, що багато з чис-
ла концептуально важливих книг цього 
автора вже перевидані в Україні («Без 
території Ідеологія та чин уряду УНР на 
чужині», наприклад, здобулася на пере-
видання ще у 1998 р. [35]), ще й досі ли-
шається для читача практично невідо-
мою. Щоправда, наприкінці 2018 р. одне з 
маловідомих приватних видавництв Ки-
єва зробило спробу відтворити полігра-
фічним способом «Політику» О.  Шуль-
гина [40], проте і мікроскопічний наклад 
цієї книги, і відсутність у ній як перед-
мови належного рівня, так і відповідних 
коментарів (та й назагал  – відповідного 
археографічного опрацювання текстів) 
не дає змоги вважати, що ми отрима-
ли гідне О.  Шульгина перевидання. А 
між тим і запитання, які поставив перед 
українським загалом у цій книзі її автор, 
і відповіді, які він тому ж таки загалові 
пропонує, мають у контексті інтелекту-
альної історії українського політичного 
самостійництва XX ст. значення справді 
неперебутнє.

Назагал беручи, текстуально-семан-
тична імперативність книги О.  Шуль-
гина розгортається у поєднанні двох 
визначальних дискурсивних модальнос-
тей  – узагальнюючо-історіософської та 
політико-ситуативної: у концептуально-
му структуруванні аналітичних регістрів 
«Політики» ця дихотомія виразно під-
креслена. Перші два її розділи («Fatum» 
історії» та «Третій Рим») – це ґрунтовні 
розмисли як над розпочатим у березні 
1917  р. новим етапом українського від-
родження, який відразу ж переріс у про-
цес національного державотворення 
(«Fatum» історії» має на меті дати спробу 
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історико-психологічного і почасти юри-
дичного аналізу того, як неминучий хід 
подій привів нас до Української держав-
ності» [39, с. 5], – наголошує перший мі-
ністр міжнародних справ УНР), так і над 
історико-культурною зумовленістю тра-
диційного для Московщини деспотич-
но-імперського типу правління, який з 
неминучістю породжує і зовнішню екс-
пансію. Звичайно, і в цих розділах маємо 
постійні «виходи» автора в простір го-
строї політичної злободенності, одначе 
переважає все ж логіка широких контек-
стів, історичної типізації, вторування на 
«горизонти» культурологічних узагаль-
нень. Натомість такі розділи «Політики» 
О. Шульгина, як «Союзники Росії», «Со-
юзники Росії та Україна», «Міжнародний 
скандал», цілковито «занурені» у деталі 
та фактологію конкретної історичної 
ситуації зламу 1917  – 1918 років, коли 
перед тільки-но проголошеною на тере-
нах підросійської України суверенною 
республікою з усією гостротою постали 
проблеми економічної кризи, невизна-
ченості міжнародного становища, прак-
тичної неможливості утримувати фронт 
проти німців, внутрішньої дезорганізації 
тилу, а головне – прямої збройної агресії 
більшовицької Росії (наведені О.  Шуль-
гиним наприкінці його книги документи 
та промови, з якими він як міністр ви-
ступав на засіданнях Центральної Ради, 
вияскравлюють джерельне тло для тако-
го зумовленого конкретною політичною 
ситуацією аналізу). 

Власне, із дискурсивних вимірів 
окресленої політичної злободенності і 
належить почати безпосередню розмову 
про змісти та світоглядні концепти сис-
тематизованої аналітичної студії пер-
шого у XX ст. нашого дипломата. На те 
буде кілька причин. По-перше, вже сама 

назва книги – нагадаємо її «повну» фор-
му: «Політика (Державне будівництво 
України і міжнародні справи). Статті. 
Документи. Промови» – своєю підкрес-
леною антиметафоричністю (автори 
більшості видань на суспільно-політич-
ну тематику, які з’явилися у той час, ви-
разно акцентували у своїх назвах саме на 
образно-метафоричній домінанті: «На 
порозі нової України», «Поміж двох ре-
волюцій», «Під обухом», «До страшних 
днів у Київі») свідчила, що її автор праг-
не розмовляти з читачем у тональності 
конкретній, діловій, інструментально-
практичній. Свідомість українства у 
його бездержавний період, підкреслює у 
такий спосіб репрезентативного «пред-
ставлення» своєї книги О. Шульгин, за-
надто довго перебувала в полоні поетич-
ної невизначеності та плекання культу 
краси, абстрагованої від політико-соці-
альної дійсності, тому в революційній 
добі доконечно необхідним постає ім-
ператив повернення до простору реаль-
ності, найперше – реальності політичної. 
(«Україна… Да… Проґавили – і пішла від 
нас. Україна пішла. А все тому, що ми по-
ети, що ми не комерційної вдачі… Ми не 
політики… Ми романтики» [32, с. 51], – 
симптоматично, що болісні роздуми про 
причини поразки Української революції 
одного з героїв новели М.  Хвильового 
«Редактор Карк», написаної на трагічно-
му схилку визвольних змагань, теж роз-
гортаються у координатах для багатьох у 
той час визначальної дихотомії «поетич-
не – реалістичне»). 

По-друге, саме в практично-інстру-
ментальних регістрах книги (тобто в 
конкретному і прагматично-виважено-
му аналізі комплексу міжнародних та 
юридично-правових аспектів тогочас-
ного українського державотворення) 
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вбачали найбільшу цінність «Політики» 
О. Шульгина люди того покоління, яко-
му випало творити нашу історію у добу 
визвольних змагань. Характеристичною 
під цим оглядом постає згадувана вже 
рецензія П.  Стебницького (друкована у 
березневому за 1919 р. числі «Книгаря», 
вона, вочевидь, писалася у період, коли в 
Києві ще при владі була Директорія: за-
гальна її тональність свідчить, що автор 
ще не спізнав «другої» більшовицької 
окупації лютого – серпня 1919 р.): «Про 
цей період (добу Центральнї Ради та Ге-
нерального Секретаріату.  – О.  Х.) гово-
рить і книжка д. Шульгина, але вона, без-
перечно, має для нас інтерес сучасності, 
бо присвячена головним чином міжна-
роднім стосункам України, які за півтора 
роки існування української державності 
не тільки не визначились в певних ри-
сах, але тепер ще більш неясні і заплута-
ні ніж тоді, коли ці справи були в руках 
автора як міністра. Саме тоді зав’язались 
і стали на твердий ґрунт відносини до 
держав Антанти, з яких Франція та Ан-
глія формально признали Українську 
республіку, тим часом, як тепер, після 
гетьмансько-німецького періоду, це при-
знання знов стоїть під знаком сумніву. 
З цього погляду надруковані в книжці 
д. Шульгина тексти нот, з якими зверта-
лись представники Антанти до україн-
ського уряду в кінці 1917  р., читаються 
з особливою цікавістю як документи, до 
яких сучасна міжнародня політика Укра-
їни повинна була б, власне, вернутись 
як до вихідних точок в відносинах, що 
диктуються теперішньою політичною 
ситуацією» [29, с. 1185]. Думка П. Стеб-
ницького тут цілком очевидна, і так само 
зрозуміло, що виформували її конкретні 
політичні події зламу 1918 – 1919 років: 
після падіння Гетьманату та поразки у 

війні Німеччини як ситуативного со-
юзника України Директорія опинилася 
в ситуації практично повної міжнарод-
ної ізоляції (переможці у Першій світо-
вій із відвертою недовірою ставилися 
до її лідерів, звинувачуючи їх і в проні-
мецьких симпатіях, і в прихильності до 
більшовизму, і в крайньому шовінізмі: 
такі настрої були особливо поширени-
ми серед французьких політичних кіл 
із їхньою традиційною орієнтацією на 
Росію), тому підходи відомого прихиль-
ника орієнтації на Антанту О. Шульгина 
(«Він був переконаний антантофіл, та і 
вся його недовга попередня міністерська 
діяльність була зв’язана з цією орієнта-
цією» [31, с. 460], – згадувала співробіт-
ниця його міністерства Н.  Суровцева), 
які він обстоював на посаді міністра 
міжнародних справ і які по тому систе-
матизував у «Політиці», могли у тій си-
туації стати дієвими та ефективними. 
Зрештою, не слід забувати, що при під-
тримці Антанти Польща та Чехословач-
чина відродили тоді свою державність.

Особливим трагізмом відлунюють 
у вимірах політичної актуальності цієї 
книги і найперші її рядки. «Присвячую 
світлій пам’яти брата мого Володимира 
Шульгина і його товаришів, що загинули 
в бою під Крутами за волю і державність 
України. Автор»  [39, с.  3],  – ці слова, з 
якими зустрічається читач, розгорнув-
ши обкладинку «Політики» (а написані 
вони у час, коли бій під Крутами не став 
ще віддаленою історією і біль за його 
жертвами лишався живим і пекучим), 
спонукали тогочасну українську спіль-
ноту та й нас, нині в Україні сущих, теж 
спонукають прочитати написану пер-
шим міністром міжнародних справ УНР 
книгу в особливий спосіб. Прочитати з 
чітким усвідомленням того, що українці 



82 №2 (71) 2019 Ukrainian Studies

ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ

були і вимушені будуть сплачувати 
кров’ю за невдачі української політики…

Серед іншого, книга, про яку йдеть-
ся, прикметна також і ще одним цікавим 
своїм аспектом: попри те, що писався її 
текст уже після відходу О. Шульгина від 
роботи в урядових структурах УНР (таку 
позицію поділяла ціла партія соціалістів-
федералістів, яка не погоджувалася із за-
надто радикальним, на її думку, курсом 
Центральної Ради, у керівництві якої ви-
рішальну роль почали відігравати україн-
ські есери), вона дає можливість зрозумі-
ти, якою бачив програму своєї діяльності 
наш перший міністр міжнародних справ. 
Навіть більше того  – зрозуміти, якою 
була його концепція утвердження су-
веренності України у системі тогочас-
них міждержавних стосунків (перший 
очільник зовнішньополітичного напря-
му тогочасної української політики таку 
концепцію мав і послідовно намагався 
втілити її у життя: вона мала як свої по-
зитиви, так і негативи, одначе була ціліс-
ною і внутрішньо несуперечливою). Від-
повідь на ці питання віднаходимо у двох 
розділах «Політики» – «Союзники Росії» 
та «Союзники Росії та Україна»: спочат-
ку ці розділи друкувалися як статті від-
повідно у 53 – 54-му та 56, 59, 60, 61-му 
числах часопису «Нова Рада» за 1918  р. 
(до книги вони увійшли із певними змі-
нами). Слід зазначити, що О. Шульгин у 
період березня – квітня 1918 р. регуляр-
но друкувався на шпальтах цієї газети, 
і прикметно, що далеко не всі з опублі-
кованих ним тоді матеріалів увійшли до 
«Політики»: О. Шульгин підставово вва-
жав, що його книга має свою визначаль-
ну світоглядну «тему», концептуальним 
параметрам якої зміст і тональність дея-
ких його текстів не зовсім відповідає (се-
ред таких не вміщених О. Шульгиним під 

обкладинку «Політики» статей  – «Зміна 
тактики»  [37], «Самостійна українська 
держава і федералізм»  [41], «Перед пар-
тійним з’їздом (Міркування соціаліста-
федераліста)» [38]).

Як випливає вже із самої назви розді-
лів «Союзники Росії» і «Союзники Росії 
та Україна», центральною в усьому комп-
лексі проблем, які постали тоді перед бу-
дівничими першої у XX  ст. української 
державності, О.  Шульгин бачив війну. 
Більше того, як випливає із системи його 
аргументації, саме світова війна постала 
точкою відліку для тієї траєкторії полі-
тичного розвитку цілої Європи (особли-
во ж це стосується її Центру та Сходу), 
який ні до яких інших наслідків, окрім 
катастрофічних, спричинитися просто 
не міг. За О. Шульгиним (і ця його думка 
історичними фактами підтверджується 
безпомильно), категорична вимога союз-
ників по Антанті продовжувати за будь-
яких умов війну проти Четвірного со юзу 
зумовила наприкінці 1917  р. пораз ку 
російської буржуазно-демократичної 

Присвята пам’яті Володимира Шульгина 
та його побратимів
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революції. «Ми не знаємо, що сталося б 
з Росією, коли б не було цієї війни. Факт 
же той, що війна утворила, може, на-
віть не революцію, розуміння, яке перед-
бачає також і творчу роботу, а просто 
соціальний і державний глибокий розвал. 
Ні російська інтелігенція, ні буржуазія, 
ні тим більше союзники Росії не хотіли 
зрозуміти того, що цей штучний, не-
нормально централістичний, малокуль-
турний організм  – Росія, весь перегорів 
у війні і дальше вести її не може»  [39, 
с. 45], – констатує О. Шульгин, додаючи, 
що саме безапеляційна вимога союзників 
тримати фронт проти німців та австрій-
ців до «полной победы» і спричинила до 
того, що прихильники Керенського «до-
воювались до большевиків»  [39, с.  45  – 
46]. Проте тема участі Росії у війні для 
О. Шульгина зовсім не визначальна – то 
лише тло для аналітичного розмислу 
над українськими перспективами посе-
ред тієї кривавої хитавиці, у яку занурив 
Європу серпень 1914 р. Під цим оглядом 
слід відзначити, що попри те антанто-
фільство, яке відзначали у його політич-
ній позиції сучасники (така орієнтація 
зумовлена була аспектами суто прагма-
тичними: О.  Шульгин, як і С.  Петлюра, 
який у цьому питанні був його однодум-
цем, усвідомлювали, що в остаточному 
підсумку Четвірний союз шансів здолати 
об’єднану потугу Британії та Франції, 
до яких долучилися і США, просто не 
мають: «Від того часу, коли до світової 
війни ув’язалась Америка, я був переко-
наний, що війну виграють не німці, а Ан-
танта», – писав під цим оглядом 1922 р. 
С. Петлюра у листі до М. Удовиченка [26, 
с.  223]), перший міністр міжнародних 
справ УНР не міг не відзначити, що по-
зиція країн Антанти у питаннях цен-
трально- та східноєвропейської політики 

майже завжди була відверто проросій-
ською. Ні Франція, ні Англія як країни з 
демократичним урядуванням у жодний 
спосіб не запротестували проти того ан-
тиукраїнського терору, який розв’язала 
російська армія в окупованій нею Гали-
чині у 1914 – 1915 рр.: «Що таке Галичи-
на? Хто там живе? «Воєнна необхідність» 
примусила Росію нищити цей край і за-
силати мешканців його у далеку Сибір, 
може, навіть цілими тисячами [39, с. 54 – 
55], стверджували союзники по Антанті, 
натомість про якусь далеку Україну вони 
«нічого не знали і знати не хотіли…» [39, 
с.  55]. Власне, України як геополітичної 
та історико-культурної реальності для 
союзників не існувало і у переддень ре-
волюції 1917 р. («Того, що готувалося по 
селах наших і містах, того вогня, який 
вже тлів на Україні з тим, щоб підняти-
ся раптом високо вгору, вони не поміти-
ли…»  [39, с.  55]), і навіть після падіння 
царату, коли «несподівано для всіх так 
високо залунав голос України» [39, с. 55], 
в урядових колах Франції та Англії про-
довжували слідом за російською владою 
повторювати, що «Україна це німецька 
інтрига» [39, с. 55]. 

До зміни тактики Антанту змусила 
тільки очевидна нездатність Тимчасо-
вого уряду контролювати ситуацію і в 
столиці, і на обширах цілої колишньої 
Російської імперії, до якої додалися ка-
тастрофічні поразки російської армії 
на фронті (провал т. зв. «наступу Ке-
ренського»): «Вони (союзники.  – О.  Х.) 
були одної думки з Тимчасовим Урядом 
щодо автономних змагань України, одної 
думки щодо націоналізації війська. Але 
разом з тим вже в іюлі місяці до Києва 
надсилають принаймні французи, а далі 
і другі для інформації і знайомства сво-
їх представників. І тут тільки починають 
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розуміти вони, що в цьому (українсько-
му. – О. Х.) рухові є та сила, якої «інтри-
гою» не утвориш»  [39, с.  55  – 56] (ім’я 
Жана Пелісьє, французького журналіста 
і дипломата, у подальшому  – незрадли-
вого приятеля України, О. Шульгин під 
цим оглядом виокремлює особливо  [39, 
с. 56]). Після більшовицького переворо-
ту, коли союзники вимушені були навіч 
переконатися у повному розвалі всіх ін-
ституцій імперського центру і Петербург 
став «в їх очах символом анархії»  [39, 
с.  60], контакти військових представни-
ків Антанти із Центральною Радою по-
чали стрімко інтенсифікуватися, наби-
раючи різних форм, аж до встановлення 
офіційних відносин з українським уря-
дом  [39, с.  57  – 58]: ця частина розділу 
«Союзники Росії і Україна» багатством 
фактологічних подробиць бачиться про-
сто неоціненною для дослідника нашої 
дипломатичної історії періоду визволь-
них змагань, бо йдеться про інформацію, 
сказати б, «із перших рук», одначе у на-
шій студії на цьому аспекті докладніше 
не зупинятимемося, бо аналізуватимемо 
саме інтелектуальний, а не подієво-іс-
торичний контекст книги О.  Шульгина 
(політико-дипломатичні аспекти сто-
сунків Британії та Франції із представ-
никами УНР вже належною мірою про-
аналізовані в науковій літературі: досить 
тут назвати ґрунтовну книгу В.  Косика 
«Франція та Україна. Становлення укра-
їнської дипломатії (березень 1917  – лю-
тий 1918)»  [18]). Одначе попри таку, на 
перший погляд, відчутну зміну підходів 
представників Антанти в Києві до оцін-
ки ситуації («Коли я в своїх розмовах з 
ними нагадував їм про їхню попередню 
віру в централістичну Росію, про свої 
розмови з ними в цій справі, вони тіль-
ки махали рукою. – Що, мовляв, і казати, 

справа ясна: спасіння Росії тільки в феде-
рації» [39, с. 59]) О. Шульгин на сторінках 
«Політики» надзвичайно чітко вияскрав-
лює в «українській стратегії» союзників 
один аспект, який завжди і всюди лишав-
ся для них визначальним. Ідеться про 
прагнення за допомогою різноманітних 
політичних комбінацій утримати ново-
посталу УНР у таборі воюючих із Ні-
меччиною країн, не рахуючись із тим, чи 
має вона для того бодай найменші мож-
ливості і ресурси. Більше того, відпові-
даючи українцям, які переконували, що 
продовження війни для них абсолютно 
неможливе, бо для цього відсутні належ-
ні ресурси і цього в категоричній фор-
мі не бажають ні армія, ні суспільство, 
і тільки негайне укладення миру зможе 
врятувати українську державність, союз-
ники накреслювали таку «оптимістичну» 
перспективу: «Ну то що ж, ніж миритись 
і тим іти проти культури, права, справед-
ливості і т. і. і т. і. (тобто проти інтересів 
Антанти. – О. Х.), краще хай війною буде 
поруйновано ваш край, хай змете навіть 
хвиля народня ваш уряд,  – ідіть сміло 
шляхом Бельгії, Сербії і Румунії… На зе-
леному полі конгреса, де ми будемо пере-
можцями, ваша правда буде над усім» [39, 
с.  63]. Інакше кажучи, українці повинні 
були змиритися із перспективою повної 
руйнації свого краю (подібно до тогочас-
ної Бельгії, знищеної війною і окупова-
ної німцями) в надії, що на майбутньому 
Мирному конгресі Україна отримає пре-
ференції від переможної Антанти. То-
тальне нерозуміння союзниками рушій-
них сил українського визвольного руху 
та специфіки його багатосотрічного про-
тистояння з Московщиною спричинили 
до того, що представники Антанти по-
чали навіть висловлювати прихильність 
до більшовиків у сподіванні на те, що ця 
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нова централістична сила зможе втрима-
ти імперію і в якийсь спосіб продовжити 
війну з Німеччиною. Автор «Політики» 
наводить у цьому контексті характерис-
тичну подробицю: «Коли большевики 
вже наближалися до Києва, коли вони 
вели шалену агітацію і одночасно випус-
кали прокламації, з яких в одній гово-
рилось, що Центр. Рада гальмує справу 
миру, а в другій, що вона вже підписала 
мир «з німецькою буржуазією» і т. і., – в 
цей самий момент представник Франції 
говорив, що хоч він і осуджує більшови-
ків, але визнає, що в дечому вони мають 
рацію: три чверті прокламації, яку він 
прочитав, присвячено засудженню сепа-
ратного миру…» [39, с. 63 – 64].

Якщо не застановлятися на надмір-
ній фактологічній деталізації і вийти 
на рівень світоглядних узагальнень, то 
постає очевидним, що виконання ви-
мог Антанти у такому «форматі» озна-
чало б для України повну втрату власної 
суб’єктності. Замість того, аби ставати 
реальним чинником творення нової єв-
ропейської геополітичної реальності, 
Україна перетворювалася у цьому випад-
ку на пасивний об’єкт протистояння ве-
ликих світових потуг, долю якого вирішу-
ють інші. Тому очевидно, що із тих-таки 
світоглядних причин виходячи, О. Шуль-
гин як міністр міжнародних справ на по-
дібного кшталту пропозиції погодитися 
не міг: натомість його бачення ситуації 
передбачало укладення миру, який би 
зберігав за УНР державно-суверенну 
суб’єктність. Цей мир, виводячи Укра-
їну зі стану війни з Німеччиною, не мав 
разом із тим перетворювати її на країну, 
ворожу Антанті («Повний нейтралітет – 
от наш національний інтерес» [39, с. 66]): 
інтереси союзників, насамперед – інтере-
си економічні, мали бути враховані на 

взаємовигідній основі (О.  Шульгин спо-
дівався, що «в життю України зацікавлені 
багаті капіталами держави Еntente’у» [39, 
с.  65]). Що ж стосується Німеччини, то 
О.  Шульгин чітко усвідомлював, що ця 
країна має серйозну військову потугу і її 
інтереси в Україні можуть зовсім не збі-
гатися зі сподіваннями, які на неї покла-
дала частина лідерів тогочасного нашого 
національного руху. Назагал беручи, він 
був категорично проти того, аби УНР по-
чувалася «слухняною овечкою централь-
них держав» [39, с. 65] (у першому варі-
анті розділу «Союзники Росії та Україна», 
що він, як уже зазначалося, друкувався 
на шпальтах «Нової Ради», О. Шульгин 
висловлювався ще гостріше: «Німців 
я не кликав на Україну, мира з ними не 
підписував, все це зробилося без мене, 
тоді, коли я вже цілком одійшов від свого 
міністерства. Я дуже добре розумів при-
крість для національного самолюбства в 
приході німців, я розумів, що це іде всу-
переч з нашою попередньою політикою 
держави…» [42]). Вочевидь, така позиція 
була далекою від оптимістичних споді-
вань на співпрацю з Четвірним союзом, 
свідченням яких лишилася, наприклад, 
підготована керівництвом Центральної 
Ради пропагандистська брошура «Чого 
прийшли німці на Україну?» (тогочасний 
Голова Ради Народних Міністрів В.  Го-
лубович, якого за кілька місяців по тому 
судитиме німецький військовий суд, на її 
сторінках переконуватиме, що «при на-
шій організованості дружні відношення з 
могутньою німецькою державою прине-
суть лише користь нашій молодій Україн-
ській Республіці, зміцнять її і поставлять 
нарівні з іншими великими держава-
ми» [33, с. 8]), натомість вона була дуже 
близькою до тієї точки зору, яку висло-
вить С.  Петлюра у згаданому вже листі 
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до генерала-хорунжого М.  Удовиченка: 
«Тимчасове визнання нас німцями було 
штучним, і переворот Скоропадського з 
актами, що потім відбулись (порозуміння 
з Красновим, федерація з Росією), доказа-
ли, оскільки це визнання було нещирим 
і нетривалим. Я думаю, що взагалі орі-
єнтація деяких наших кіл на Німеччину 
є великою помилкою, яка ще дорого нам 
коштуватиме: Німеччині потрібна ціла 
Росія, а не Україна» [26, с. 223].

Реалістично оцінюючи ті небезпеки, 
які могли постати перед УНР внаслі-
док беззастережного підпорядкування 
її курсу чи то Антанти, чи Четвірного 
союзу (хоча й усвідомлюючи, що ці вій-
ськово-політичні блоки  – то військова, 
політична та економічна реальність, із 
якою Україна не може не рахуватися), 
О. Шульгин бачить українську перспек-
тиву лише в утвердженні власної держав-
но-суверенної суб’єктності. Нарікаючи 
на те, що навіть у добу революційного 
пробудження нації свідома українська 
громадськість вкрай повільно і неохоче 
усвідомлювала вагу та значення міжна-
родної політики як реального простору 
утвердження української присутності 
у світі («Ми надто боялися стосунків з 
«буржуазними республіками і монархія-
ми», надто боялися самого слова дипло-
матія, надто не звикли до міжнародно-
го життя. Міністру міжнародних справ 
кожний свій крок треба було робити з 
боєм» [39, с. 65]), О. Шульгин наголошує: 
«Треба входити в міжнародний концерт 
держав» [39, с. 65]. Власне, саме прагнен-
ням підтвердити те, що УНР в той «кон-
церт» таки увійшла, зумовлено наполег-
ливе прагнення О.  Шульгина довести, 
що Україна як держава була визнана со-
юзниками ще у січні 1918 р., тобто напе-
редодні укладення Берестейського миру: 

йдеться про місію французького гене-
рала Ж. Табуї та англійського консула в 
Одесі Дж. П. Багге, яким доручено було 
представляти відповідно Францію та 
Британію при уряді УНР. Попри те, що 
в аспекті міжнародно-правовому статус 
такого визнання досі викликає супе-
реч ки (за Н. Городнею, «ці призначення 
означали лише спостережницьку полі-
тику, кваліфіковане вивчення ситуації 
на Україні, яке обумовлювалося виключ-
но військовими інтересами»  [4, с.  12], 
П. Гай-Нижник у цьому зв’язку також під-
креслює, що водночас із призначенням 
Ж. Табуї представником Франції в Києві 
«посол Франції в Петрограді Ж. Нуланс 
заявив Л. Троцькому про невизнання 
його урядом України… що, своєю чер-
гою, яскраво змальовує обережність 
офіційного Парижа в дипломатичному 
ставленні до Києва і провадження ним 
політики подвійних стандартів з єдиною 
поставленою для себе метою – зберегти 
протистояння на східному фронті війни 
за будь-яку ціну»  [3, с.  37]), автор «По-
літики» твердо наполягає на факті по-
вноправного виходу УНР на міжнародну 
арену. «Дійсно не відбулося (хоч обіцян-
ки робились і не раз) урочистого акту 
визнання Республіки з боку зазначених 
держав. Але, чи є це доказ, що ці держа-
ви не визнали нашої Республіки? Коли 
ми розкриємо курс міжнародного права, 
то ясно побачимо, що встановлення дип-
ломатичних зносин з новою державою 
є вже акт її визнання, і урочистий акт 
може тільки підтвердити даний факт, 
але цей акт може і не відбутися»  [39, 
с.  72],  – підкреслює О.  Шульгин. Дер-
жавно-дипломатичні документи, низку 
яких він наводить у своїй книзі (серед 
них  – «Нота Генерального Секретаріату 
від 5 грудня 1917 р. правительствам всіх 
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новоутворених республік та автономних 
країв Росії», Нота 11 грудня 1917 р. «Від 
Генерального Секретаріату Української 
Народньої Республіки до всіх воюючих 
та нейтральних держав», оригінальні 
документи представника Франції Ж. Та-
буї), так само мають на меті вже не ар-
гументами впереваж філологічними або 
поетично-історіософськими, як у доре-
волюційну епоху, коли українські діячі 
саме такою «доказовою базою» вимуше-
ні були обстоювати самостійність своєї 
мови та культурної традиції («Хто з нас 
не пам’ятає, як доводилося боронити на-
віть право на існування самої української 
мови, літератури, тощо, послуговуючися 
не політичними (де вже там!), а педаго-
гічними доводами від Ушинського, ба-
рона Корфа, тощо»  [1, с.  VІ],  – слушно 
наголошував 1924 р. В. Дорошенко у пе-
редмові до нового перевидання «України 
irredent-и» Ю.  Бачинського), а, назвемо 
це так, доконаними фактами політико-
правової царини стверджувати: Укра-
їна як суверенна держава постала на 
міжнарод ній арені, подобається це ко-
мусь чи ні. 

Як уже наголошувалося повище, се-
мантичний континуум книги О.  Шуль-
гина «Політика» розгортається у контек-
стуальній симетрії двох визначальних 
дискурсів  – політико-ситуативного та 
уза гальнюючо-історіософського, – і як що 
перший із них викликав живий ін те рес 
переважно у 1918  – 1919  роках, то зміс-
тові інтенції другого в особливий спосіб 
і з особливою «рецептивною інтенсивніс-
тю» можуть (і повинні!) бути прочита-
ними саме в нашу добу. Певно, потрібно 
було пережити катастрофу визвольних 
змагань, Голодомор, Другу світову, то-
тальну русифікацію за часів Щербиць-
кого та розпочату у 2014 р. чергову війну 

Московщини проти України, аби усві-
домити: у таких наснажених потужним 
потенціалом історіософської візій ності 
розділах «Політики», як «Fatum історії» 
та «Третій Рим», що вони, у суті речі, так і 
не були належно прочитані тоді, у час ви-
ходу книги, можна віднайти відповіді на 
питання, які поставило у найновіші часи 
саме життя (П.  Стебницький у згадува-
ній вже рецензії не звертає на ці розділи 
практично ніякої уваги, натомість К. Гру-
шевська, досить багато місця приділивши 
змістовому контенту «Fatum-у історії», 
на жаль, демонструє виразне нерозу-
міння специфіки конкретно-історичної 
ситуації, внутрішню логіку розвитку 
якої аналізує у своїй книзі О.  Шульгин: 
 «… большевизм разом з іншими недав-
німи випадками перейшов до історії» [5, 
с.  173],  – пишучи у першій половині 
1918 р. ці рядки і опонуючи першому на-
шому міністру міжнародних справ, який 
вважав більшовизм за явище руйнівне, 
але водночас і за феномен надзвичайного 
значення, К. Грушевська, навіть не здога-
дувалася, що її власна трагічна доля під-
твердить доказовість позиції О.  Шуль-
гина з його закликами не легковажити 
російським більшовизмом та серйозно 
готуватися до протидії йому). 

Чотири взаємопов’язаних між собою 
теми окреслюються тут визначальними: 
а) розвиток українського національного 
руху у напрямі до утвердження власної 
державності і проголошення повної не-
залежності як об’єктивна закономірність 
процесу історичного розвитку України; 
б)  внутрішнє і зовнішнє ствердження 
самостійної України і проблема полаго-
дження її стосунків з іншими новопо-
сталими на руїнах царату незалежними 
державами; в) світоглядна і культурно-
історична природа більшовизму як нової 
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ідеологічної легітимізації традиційної 
політики Московщини в «українському 
питанні»; г) деспотизм (О. Шульгин ха-
рактеризує його як «нечуваний центра-
лізм», і то «не тільки в адміністратив-
ному, а у всіх чисто відношеннях»  [39, 
с.  26]) як політичний інструментарій, 
за допомогою якого влада Росії утримує 
під контролем імперський гіперпростір. 
Докладнішому розглядові трьох перших 
тем присвячений «Fatum історії»  – роз-
діл у загальній композиційній стратегії 
«Політики» для О. Шульгина вкрай важ-
ливий, адже лише про нього він згадує 
у датованій 28 квітня 1918 р. (за день до 
«гетьманського перевороту», нагадаємо) 
«Передмові»: «Перша стаття  – «Fatum 
історії» має на меті дати спробу істори-
ко-психологічного і почасти юридично-
го аналізу того, як неминучий хід подій 
привів нас до Української державнос-
ті» [39, с. 5].

«Як прийшла Україна до самостій-
ності? Хто привів її до того: люди, діячі 
України, Центральна Рада, чи історичні 
обставини, хід життя, той fatum, який 
без містичного туману, але силою зако-
нів економічних, соціальних, психоло-
гічних керує долею окремих людей і на-
родів?»  [39, с. 9] – ставить перед собою 
і своїми читачами питання О.  Шульгин 
і відповідає на це в такий спосіб: укра-
їнська незалежність  – це закономірний 
результат розвитку українського на-
ціонального руху, який, починаючи із 
березня 1917  р., тобто із часу постання 
Центральної Ради, перервав століття 
політичного небуття і повернув Україні 
її власну суб’єктність. Саме ця новопо-
стала суб’єктність, яка відразу ж почала 
уреальнювати державне самостійництво 
як свій потенційний вимір, винесла на 
поверхню життя усе багатство форм та 

феноменів українського Відродження, 
включно з усіма Універсалами Централь-
ної Ради  – від Першого до Четвертого: 
«Хто не пригадує високого ентузіазму, 
нашого життя в одному спільному на-
ціональному чутті… Це відчувалося не в 
одному Києві, це було по всій Україні, по 
всіх місцях, де тільки мешкала хоч купка 
Українців… Сталося дійсне чудо. Народ, 
який, здавалося, не існував – воскрес із 
мертвих. Цього факту ніхто викреслити 
не зможе. Ентузіазм народу виніс Укра-
їну на поверх життя. Ентузіазм наділив 
Центральну Раду і Генеральний Секрета-
ріат повнотою влади…»  [39, с.  16  – 17]. 
Характеристично, що у логіці розмислу 
О. Шульгина автономістичні вимоги, які 
висував наш національний рух впро-
довж практично усього 1917 р., не тіль-
ки не вступали у суперечність із само-
стійницьким імперативом Четвертого 
Універсалу (він, як підкреслює О. Куче-
рук, також містив у собі «федералістську 
обмовку» [19, с. 31], цілком зрозумілу з 
огляду на тогочасну ситуацію), а усві-
домлювалися як неминучий і навіть не-
обхідний етап розвитку тієї ж таки укра-
їнської суб’єктності. Окреслений підхід 
важливий хоча б тому, що його логіка 
цілковито узгоджується із системою ко-
ординат реальної історичної процесуаль-
ності нашого національного руху впро-
довж першого року Великої Української 
Революції (поширене у публіцистичній 
літературі протиставлення «самостій-
ників» та «автономістів-федералістів» у 
політико-соціальному контексті 1917  р. 
бачиться цілковито антинауковим: до-
сить лише нагадати, що очолюваний 
М.  Міхновським Український військо-
вий клуб імені гетьмана Павла Полу-
ботка офіційно назвався «Українським 
Військовим Товариством Республіканців 
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Федералістів імені Наказного Гетьмана 
Павла Полуботка» [21]). Автономістські 
гасла виконували тактичні завдання у 
процесі національного самоусвідом-
лення багатьох народів, які звільнялися 
з-під імперського панування – і йдеться 
не лише про українців, а й про поляків, 
угорців, фінів, тому М.  Грушевський 
мав цілковиту рацію, коли у жовтнево-
листопадовій за 1918 р. книжці «Літера-
турно-наукового вісника» підкреслював: 
«Федеральний постулат, поставлений 
уже кирило-мефодіївцями, був посту-
латом державності»  [7, с.  5]. Доречним 
буде концептуалізувати і таку типо-
логічну паралель: після того, як у «Де-
кларації принципів» утвореної у липні 
1987  р. Української Гельсінської спілки 
було проголошено можливість перебу-
вання України (на перехідному етапі) у 
складі перетвореного у справжню феде-
рацію СРСР («Майбутнє співжиття на-
родів СРСР ми уявляємо можливим у 
формі конфедерації незалежних держав, 
перехідним етапом до чого може бути 
федерація суверенних демократичних 
республік з наповненням поняття «Союз 
РСР» реальним змістом за допомогою 
максимальної політичної, економічної 
і культурної децентралізації»  [9]: авто-
рами «Декларації принципів УГС» були 
В. Чорновіл та М. Горинь), частина дія-
чів українського національного руху 
(назвемо тут імена З.  Красівського та 
І.  Кандиби) заявила, що УГС зреклася 
ідеї самостійності та перейшла на по-
зиції автономізму, тому вони виходять 
з неї. Одначе історична правда полягає у 
тому, що саме голова УГС Л. Лук’яненко 
став автором «Акта проголошення неза-
лежності України». 

«Це (проголошення незалежності 
УНР. – О. Х.) був послідовний крок і крок 

цілком логічний. Залишити край без 
влади було б злочинством. Беручи ж на 
себе всю владу по всій Україні, необхід-
но було надати Україні певну юридичну, 
державну фізіономію. Про автономію 
було говорити запізно. Це не тільки не 
відповідало бажанням активних верств 
українського народу, але це не відпо-
відало потребам часу, реальним обста-
винам моменту. Влада України повинна 
була стати владою суверенною і Україна 
повинна була тим самим стати респуб-
лікою  – державою. А з цього з такою ж 
неминучістю виник і другий етап нашої 
історії – Україна стала самостійною» [39, 
с. 10], – простежуючи стадіальність роз-
гортання «самостійницького концепту» 
в період між Третім та Четвертим Уні-
версалами (і не заперечуючи проти того, 
що в його загальній логіці автономізм як 
певний етап суверенного національного 
самоствердження також мав позитивне 
значення), О.  Шульгин концептуалізує 
відтепер вже беззаперечний імператив: 
«Ця державність віднині повинна існува-
ти назавше» [39, с. 20]. Якою мав бути ха-
рактер цієї державності? У березні – квіт-
ні 1918  р. на таке питання можна було 
дати відповідь тільки у найзагальніших 
рисах: вочевидь, «ставши твердо на ґрунт 
національний» [39, с. 18], ця державність 
мала «задовольнити стародавню мрію 
народу  – дати йому землю»  [39, с.  18]; 
вочевидь, у такій державі «громадянство 
разом з урядом повинно провести з усі-
єю інтенсивністю роботу культурну» [39, 
с.  18]. Проте на одній із характеристич-
них прикмет нової української держав-
ності О.  Шульгин вважає за потрібне 
застановитися особливо. Йдеться про 
той пасіонарний імпульс, який наповню-
вав інституційні «канали» новопоста-
лої УНР живою енергією громадянської 
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активності (О.  Шульгин називає його 
«ентузіазмом»: «Той ентузіазм показав, 
що є у нашого народу необхідний вогонь, 
без якого ніяке культурне і державне бу-
дівництво не є можливе. І наше завдання 
не дати тому вогню потухнути, сприяти 
тому, щоб в свій час він знов би осяяв 
своїм полум’ям усю Україну» [39, с. 18]). 

У площині міждержавних стосунків 
перед Україною, за О.  Шульгиним, по-
стало двоєдине завдання: а) «утворення 
демократичної національної держав-
ності» [39, с. 20] як чинника суверенно-
суб’єктного утвердження народу; б) по-
шуки на міжнародній арені надійних 
союзників, і то бажано не лише ситуа-
тивних, а й стратегічних. Зазначаючи, 
що в «розвитку української державнос-
ті» зацікавлені «і центральні держави, і 
держави ententte’y»  [39, с.  20] (нині ми 
розуміємо, наскільки наївними були ці 
сподівання, одначе очільнику дипло-
матичного відомства УНР принаймні 
хотілося у це вірити), автор «Політики» 
вважає за можливе, аби у перспективі 
Україна як держава увійшла до певної 
федерації: «Ті всі події, які перейшли, не 
дадуть ніколи замерти нашому націо-
нальному чуттю, і Україна чи в формі 
цілковитої незалежності, чи в федера-
тивній злуці з такими ж молодими дер-
жавами, як і вона, повинна жити дер-
жавним життям»  [39, с.  20]. Важливо 
нагадати, що саме в цей час М. Грушев-
ський у статті «Українська самостійність 
й її історична необхідність» (її включе-
но до його славнозвісної книги «На по-
розі Нової України») також припускає 
гіпотетичну можливість того, що УНР 
із державами, які постали на руїнах цар-
ської імперії, «установить федеративну 
связь» [8, с. 75]. Стосовно такого підходу 
у той час було багато суперечок, частина 

з яких мала відверто спекулятивний ха-
рактер (Д. Донцов у виданій 1918 р. бро-
шурі «Міжнародне положення України 
і Росія» досить неприховано звинува-
чує партію соціалістів-федералістів, од-
ним із чільних репрезентантів якої був 
О.  Шульгин, у бажанні зректися само-
стійності  [10, с.  96]: інерція такого під-
ходу нагадує про себе і в наш час), одна-
че об’єктивний аналіз і книги, про яку 
йдеться, і політичної стратегії О. Шуль-
гина як найвизначнішого дипломата 
УНР і в період визвольних змагань, і піс-
ля їхньої трагічної поразки свідчить, що 
мовилося не про реставрацію в якійсь 
новій формі російського імперського 
простору, а про речі принципово інші. 
Вживаючи не надто вдале у такому кон-
тексті поняття «федерація», О. Шульгин 
вкладав у нього зміст, абсолютно про-
тилежний російському домінуванню: 
йшлося, у суті речі, про створення союзу 
народів для спільного захисту від імпер-
ської гегемонії. Дуже важливим бачить-
ся роз’яснення стосовно цього питання, 
яке О. Шульгин дав на з’їзді партії соці-
алістів-федералістів 10 травня 1918  р.: 
«Тепер партія с.-ф. повинна яскраво 
підкреслити, що вона стоїть на ґрунті 
самостійності. Взагалі, партія принцип 
федералізму розуміє ширше, ніж феде-
ративний устрій держави, партія розуміє 
його як засіб боротьби з мілітаризмом та 
царизмом… Крім того, партія відкидає 
ідею федерації з Російською деспотією, 
але думає про можливість федерування з 
Литвою, Білорусією, Кримом, Кавказом 
і інш.»  [15]. Можна без перебільшення 
сконстатувати, що саме така концепція 
своєрідного «антикремлівського інтер-
націоналізму» (теоретико-світогляд-
ні аспекти його О. Шульгин обґрунтує 
у виданій 1931  р. в Парижі книзі «Без 
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території. Ідеологія та чин уряду УНР 
на чужині», конкретніше  – у її розділі 
«Україна та поневолені народи СРСР») 
була в історичній перспективі першим 
кроком української політичної думки у 
напрямі до Прометеївського руху, Анти-
більшовицького блоку народів, до біло-
руських добровольців, Грузинського на-
ціонального легіону та Батальйону імені 
Джохара Дудаєва, які разом із україн-
ськими бійцями зупиняли розпочату у 
2014 р. чергову російську агресію.

У системі координат аналітичного 
розмислу автора «Політики» більшо-
визм бачиться головним викликом, який 
постав перед Україною у процесі її роз-
початого «березневим пробудженням» 
1917  р. державотворення: такий підхід 
свідчив про спроможність О.  Шульги-
на своєчасно зрозуміти внутрішню ло-
гіку історичних подій, адже на почат-
ку 1918  р. лише нечисленні одиниці із 
числа як лідерів суспільної думки, так і 
державних діячів усвідомлювали, що на-
справді відбулося на постімперському 
просторі у листопаді 1917 р., після того, 
як у Петрограді владу захопила більшо-
вицька фракція РСДРП (багато хто тоді 
був твердо переконаний, що уряд Лені-
на  – явище тимчасове і скороминуще). 
В Україні попри те, що вона першою із 
анексованих російським царатом дер-
жав (а Гетьманщина у XVІІ  – XVІІІ  ст., 
безсумнівно, була державою) у грудні 
1917 – лютому 1918 років стала об’єктом 
прямої збройної агресії Червоної Росії, 
ситуація виглядала теж далеко не краще. 
К.  Грушевська, нагадаємо ще раз, у ре-
цензії на «Політику» дорікала О. Шуль-
гину тим, що він спинявся «так довго на 
большевицькім нападі, на «січневій тра-
гедії», надаючи надзвичайне, епохальне 
значення сьому етапові», і це, на її думку, 

цілком даремно, адже «большевизм був 
сумним, болючим випадком» і він «ра-
зом з іншими недавніми випадками пе-
рейшов до історії»  [5, с.  173]. С.  Єфре-
мов, принциповий ворог більшовизму, 
був у той час такої ж думки, стверджу-
ючи у статті «Догнивають» від 27 люто-
го 1918 р. таке: «Більшовизм вже догни-
ває – це ясно. Він доспівує свої останні 
співи… Його (Леніна. – О. Х.) слова те-
пер  – полова. Мавр своє діло справив і 
тепер мусить одійти»  [12]. О. Шульгин 
у «Політиці» бачить ситуацію у ракурсі 
принципово іншому: він рішуче відкидає 
думку тих, хто вважав більшовицький 
напад за явище локальне, за такий собі 
конфлікт між «червоними» радикалами 
та поміркованими українськими соціа-
лістичними партіями, стверджуючи, що 
прихильники Леніна, мовляв, це ще не 
вся Росія. Для О.  Шульгина очевидно: 
те, що почалося у грудні 1917 р., – це на-
пад метрополії на колишню колонію, яка 
прагне свободи, це – нова війна Москов-
щини проти України. А більшовизм – то 
нова форма російського імперіалізму, 
ще більш небезпечна тим, що відверто 
загарбницьку свою сутність приховує 
за шатами нібито «вселенської справед-
ливості»: «Правда, часом приходиться 
чути ствердження, що та війна велася 
не з великоруським народом, а з більшо-
виками. Але державна точка погляду не 
допускає таких міркувань! Большевики 
були в той час урядом Московщини. Ін-
шого уряду там не було і він репрезен-
тував перед лицем Європи і всього світу 
московську державу. З цим урядом і, зна-
чить, з його державою вела українська 
республіка війну» [39, с. 11].

Ця війна мала багато вимірів і «фрон-
тів» (зараз ми називаємо таку війну «гі-
бридною»), і одним з найважливіших тут 
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було протистояння світоглядно-психо-
логічне. «А революція  – це перш за все 
явище психологічне»  [39, с.  17],  – під-
креслює у «Політиці» О.  Шульгин: саме 
йому належить пріоритет в осмисленні 
більшовицьких стратегій ментально-
ідеологічної агресії як визначального 
чинника послаблення країни, проти якої 
вони розпочинають війну. Найбільш ді-
євою її складовою у час нападу більшо-
вицької Московщини на УНР стала не 
так навіть пропаганда (хоча більшовики 
приділяли їй величезну увагу і вона в них 
була справді ефективною), як специфіч-
ні технології мобілізації ресентиментних 
настроїв населення та масованої атаки 
свідомості огромом нездійсненних обі-
цянок. Узагальнюючи, О.  Шульгин на-
зиває таку психологічно-світоглядну 
інструментальність «очікуванням чуда». 
У суті речі, йдеться про нову форму ле-
гітимізації через відчужені форми цього 
«очікування» абсолютної влади певної 
партії чи групи, яка таке «чудо» обіцяє 
(тільки обіцяє!) після захоплення влади 
негайно втілити у життя: «Народ чекав 
чуда і чудо не прийшло. І от він почав 
прислухатись до голосу з півночі… Той 
голос лунав все ближче і ближче, як по-
шесть, розходилася большевицька ідея, 
і народ, що не діждався чуда від сво-
го уряду, став ждати його з півночі, від 
большевиків…» [39, с. 14]. Вже по Другій 
світовій війні знаний український куль-
туролог, публіцист та літературознавець 
Ю. Лавріненко у праці «На іспиті Великої 
Революції 1917/18 – 1948» у такий спосіб 
розвине цю думку (з огляду на виразну 
змістову кореляцію знайомство Ю. Лав-
ріненка з книгою О.  Шульгина можна 
сприймати за факт безсумнівний): «Лені-
нізм є безоглядна інтелігентська реакція 
на безоглядну російську дореволюційну 

дику дійсність. Він є законною дитиною 
московського вікового беззаконня. В се-
лянських і робітничих люмпен-пролета-
ризованих царатом низах була вихована 
московським ладом готовність до най-
страшнішої, найдикішої помсти і нищен-
ня краю, в якому сам живеш. А водночас 
жадоба чудесних перемін, чуда і пророка. 
В інтелігентських колах це саме хвороб-
ливе психологічне явище оформилося у 
систему ленінізму» [20, с. 26].

Саме така специфіка більшовизму, 
який і в своїх організаційних формах, і 
в аспектах духово-ментальних виступає 
прямим спадкоємцем політичної тра-
диції царату, змушує О. Шульгина звер-
нутися до осмислення Московщини як 
тієї геополітичної реальності, яка вже 
впродовж багатьох століть перешко-
джає українському народові (і не лише 
йому) відродити власну державність і в 
такий спосіб утвердитися на шляху ци-
вілізованого європейського життя з роз-
виненими інститутами громадянського 
суспільства, дієвим правом як системою 
регулювання суспільних відносин, з по-
вагою до людської особистості: окресле-
ному комплексу проблем у «Політиці» 
присвячено розділ «Третій Рим. (Стара 
Росія та революція)». Не вдаючись до 
докладнішого його аналізу, який вимага-
тиме актуалізації контексту значно шир-
шого, ніж той, який означений у темі цієї 
розвідки (взагалі, новий рівень осягів, 
на який здобулася українська суспільно-
політична думка в осмисленні феномену 
Московщини після, як називає її О. Шуль-
гин, «безодні січневої катастрофи»  [39, 
с. 19], тобто після муравйовського теро-
ру у Києві, потребує окремішньої уваги, 
і «Політика», а також дуже близька до 
неї в цьому сенсі книга П. Стебницького 
«Поміж двох революцій» окреслюються 
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тут артефактами першорядної ваги), за-
становимося лише на ключовому для на-
шого розмислу аспекті. Йдеться про тезу 
О.  Шульгина, згідно з якою російська 
абсолютистська монархія постала не з 
якихось суб’єктивних причин, а як зако-
номірний наслідок потреби утримувати 
гіперпростір під контролем імперського 
центру (у цьому О.  Шульгин близький 
до думок М. Драгоманова: згадаймо бо-
дай працю останнього «Пропащий час: 
Українці під Московським царством 
1654  – 1876)»  [11]). Нерозуміння цього 
основоположного факту стало, за авто-
ром «Політики», причиною поразки ро-
сійської буржуазно-демократичної рево-
люції 1917 р., бо, поваливши царат, проте 
залишивши непорушним імперський 
принцип державного устрою і всіляко 
поборюючи визвольні рухи поневолених 
народів (у першу чергу  – українського), 
російські демократи самі готували ґрунт 
для відновлення деспотизму, який неод-
мінно б за таких умов повернувся або у 
формі «білій» (Корнілов), або «черво-
ній» (Ленін): «Для того ж, щоб знайти 
найбільш радикальний порятунок, Ро-
сії треба було зрозуміти те, чого ніхто з 
російських політичних діячів ніколи до 
кінця зрозуміти не міг. Завжди думали 
російські інтелігенти тільки про само-
державіє і знищення його. І ніколи не 
хотіли вони зрозуміти того, що царизм, 
котрий вони так ненавиділи, був тільки 
наслідком необмежених просторів Ро-
сії»  [39, с.  32]. Нині, у 2019 р, через 101 
рік після виходу в світ «Політики», вже 
чудово усвідомлюючи, що російсько-ім-
перський абсолютизм здатен набирати 
найрізноманітніших форм  – від ультра-
релігійних до атеїстичних і богоборчих, 
від марксистсько-комуністичних до від-
верто неофашистських,  – ми можемо 

тільки цілковито солідаризуватися зі 
словами першого міністра міжнародних 
справ УНР. І зробити з його слів належні 
висновки. 

Підсумовуючи сказане, варто наго-
лосити на кількох засадничо важливих 
аспектах:

– «Політика» О.  Шульгина стала 
першою в інтелектуальній історії укра-
їнського самостійництва книгою, у якій 
право України на державне самоствер-
дження обстоювалося не за допомогою 
поетичних пророцтв, художніх метафор 
або аргументів історико-філологічного, 
педагогічного чи правничого кшталту 
(саме в такий спосіб концептуалізувала-
ся наша окремішність в українській полі-
тичній літературі на зламі XІX – XX ст.), 
а утверджувалося доконаними фактами 
присутності у системі міжнародних від-
носин України як цілковито незалежної і 
суверенної республіки;

– за О. Шульгиним, імперативом між-
народної політики України мало стати по-
всякчасне підтвердження її суб’єктності: 
Україна може і повинна враховувати на 
міжнародній арені інтереси інших країн 
та їхніх блоків (у часи написання «Полі-
тики» такими блоками були Антанта та 
Четвірний союз), проте вона у жодному 
разі не мала допускати втрати власної су-
веренності, підпорядковуючи свою полі-
тику стороннім силам;

– О. Шульгин у «Політиці» одним із 
перших в українській суспільно-полі-
тичній думці ґрунтовно проаналізував 
більшовизм як специфічно російський 
політичний та світоглядно-ідеологічний 
інструментарій «конструювання» нової 
імперії, наголосивши на тому, що цен-
тралістичні традиції Московщини ціл-
ковито узгоджуються із духом більшо-
вицького тоталітаризму;
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– сформульована у «Політиці» 
О.  Шульгина концепція, згідно з якою 
розпад Російської імперії та утворення 
на її теренах незалежних національних 
держав лишається єдиним шляхом для 
встановлення політичної рівноваги на 
східноєвропейському просторі, набуває 
особливого значення у контексті нео-
імперської стратегії Кремля і особливо 
розпочатої у 2014  р. нової війни Росії 
проти України.
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Анотація. Перша світова війна 1914–1918 років спричинилася до докорінної зміни геопо-
літичного устрою світу. Одним із чинників цих змін стало пробудження України до держав-
ного життя, як і багатьох інших, до цього часу підкорених націй. Але, на жаль, українська 
історіографія приділяє увагу переважно внутрішньополітичним проблемам цього періоду і 
практично не дає чіткої відповіді на питання  – а що б було з Україною у разі перемоги у 
Першій світовій війні тієї чи іншої сторони (країн Антанти чи Четверного блоку), яке міс-
це українська проблема займала у геополітиці держав, що воювали, які погляди на подальшу 
долю України вони мали, як це відбивалося у реальній політиці щодо України. Тому важли-
во розглядати долю України не лише через призму національно-визвольної боротьби, якій, 
цілком зрозуміло, приділяється головна увага в українській історіографії і яка таки заклала 
фундамент майбутньої української державної незалежності, а й відповідно до геополітич-
них планів тогочасних так званих «великих» держав, які зійшлися у  смертельній сутичці 
за панування у світі (Російської імперії, Німеччини, Австро-Угорщини, Франції та Велико-
британії). Можна отримати чіткий результат: якщо б перемогла Антанта, то Україна (й 
українська національна справа) могла бути остаточно похована Російською імперією. Жодна 
з країн Антанти не розглядала Україну як самостійну країну або навіть у вигляді федератив-
ної частини Росії, на відміну від Польщі, країн Прибалтики, Фінляндії, Чехословаччини, країн 
Балканського півострова. Перемога Російської імперії могла остаточно поставити крапку 
в існуванні України навіть як просто окремого регіону, а українців  – як самостійної нації. 
Однак у разі перемоги Німеччини та Австро-Угорщини для України все ж залишався якийсь 
мізерний шанс стати окремою національною державою, звісно, у вигляді васала цих країн-пе-
реможниць. Однак ми знаємо багато історичних прикладів, коли така урізана державність 
у майбутньому переходила у справжню. Операції німецьких військ в Україні у 1918 році та 
відновлення уряду Центральної Ради давали можливість реалізувати ці плани. Навіть при 
присутності німецьких військ в Україні була певна можливість будувати національну країну 
з усіма атрибутами державності. Досвід Гетьманщини це показав. Але поразка у Першій 
світовій війні і капітуляція Німеччини 11 листопада 1918 року ці можливості остаточно 
поховали, і в України залишився лише один шлях до державності – збройна боротьба з числен-
ними ворогами з усіх боків.

Ключові слова: геополітика; Україна; Антанта; Російська імперія; Німеччина; доля.
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Поразка Німеччини у Першій сві-
товій війні дуже суттєво позначилася 
на долі України протягом ХХ століття. 
Тому вкрай важливо оцінити цю по-
дію також з точки зору геополітичних 
планів великих держав, проаналізував-
ши, які наслідки вони могли мати для 
України. В українській історіографії ці 
питання слабо виокремлені, тому що 
вона переважно зосереджена на від-
носинах українських урядів протягом 
Української революції 1917–1921  рр., 
коли українське питання вже стало ак-
туальним. Наше дослідження стосуєть-
ся переважно поглядів основних євро-
пейських світових держав на українське 
питання у світлі так званої «реальної 
політики», які так чи інакше реалізо-
вувалися протягом Першої світової ві-
йни і деякі з них докорінно змінилися 

протягом бойових дій та створення 
української державності.

В останній рік Великої війни, 18 лю-
того 1918 р., розпочався вступ німецьких 
військ (а з 28 лютого  – й австро-угор-
ських) на територію України на прохан-
ня уряду УНР для допомоги у вигнанні 
більшовиків з країни та відновлення 
української влади. Якщо оцінювати цю 
подію не лише з точки зору внутрішньо-
українських процесів, то побачимо, що 
вона мала значно більше геополітичне 
значення для України, ніж звичайна оку-
пація, яких в історії України було достат-
ньо протягом віків. 

На початку Першої світової війни, 
коли перемога країн Антанти вважалася 
неминучою через значне перевершення 
за ресурсами над Німеччиною та Австро-
Угорщиною, геополітичні перспективи 

Annotation. World War I (1914–1918) drastically changed the global geopolitical structure.  
A number of previously subdued nations including Ukrainians were enabled to establish independent 
states. Traditionally, Ukrainian historiography paid much attention to internal political processes 
of the period, neglecting potential problems of the Ukrainian state in case of possible victory of the 
Entente, or Central Powers; the place of the Ukrainian problem in the geopolitics of the belligerent 
states; their vision of Ukraine in future; the reflection of this vision in their real policy towards 
Ukraine. Therefore, it is important to consider geopolitical plans of the so-called leading states (Russian 
Empire, Germany, Austro-Hungary, France, and Great Britain) to complete a picture of struggle for 
national liberation, which finally resulted in restoration of Ukrainian independence. There may be no 
doubts that the Russian Empire as a member of victorious Entente would have suppressed not only 
Ukrainian statehood but Ukrainian national aspirations as well. Unlike Poland, Baltic States, Finland, 
Czechoslovakia, and Yugoslavia, members of the Entente never considered Ukraine as an independent 
state, or even a federated part of Russia. The Russian victory could have even put an end to the history 
of Ukraine as a geographical region, and Ukrainians as a separate nation. On the other hand, there 
was a minor chance for Ukraine to become an independent state through subjection to Germany 
or Austro-Hungary in case of their triumph. Although history often proved that such initial limited 
statehood could transform into a real one, German Army operations in Ukraine and restoration of the 
Central Rada to power provided a chance for the above mentioned elaborations. Even in the presence 
of German troops, Ukraine had a certain possibility to develop as a fully-fledged sovereign state, and 
the history of Hetman Skoropadskyi’s regime proved it. However, Germany’s defeat on November 11, 
1918 ruined those chances. Ukraine had to defend its independence by fighting numerous enemies 
advancing on all sides.

Кey words: geopolitics; Ukraine; Entente; Russian Empire; Germany; fate.
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для України здавалися вкрай негатив-
ними. Метою Російської імперії було 
повалення Німеччини та повна дезінте-
грація Австро-Угорщини, яка б привела 
до зникнення Австро-Угорщини з мапи 
Європи як держави. Ще у червні 1914 р., 
коли до Кронштадта з візитом прибула 
англійська ескадра адмірала Девіда Бітті, 
«оглядаючи перед англійцями світовий 
горизонт, цар Микола представив роз-
пад Австро-Угорської імперії лише пи-
танням часу; недалекий той день, коли 
світ побачить самостійне угорське та бо-
гемське королівства. Південні слов’яни, 
вірогідно, відійдуть до Сербії, трансіль-
ванські румуни – до Румунії, а німецькі 
області Австрії приєднаються до Німеч-
чини»  [1, с.  82]. Англійський історик 
Гью Сетон-Вотсон вважав, що «Росія, 
можливо, віддала б Німеччині не лише 
Австрію, а й Чехію. Німеччина, зі свого 
боку, видно достатньо легко погодилася 
б на надання Росії Галіції, а також, мож-
ливо, Румунії та Трансільванії» [1, с. 78; 
з посиланням на seton-Watcon h. The 
Decline of Imperial Russia (1855–1914). 
London, 1952. P. 359]. Подібні перспек-
тиви остаточно знищили б у Галичині 
український національно-визвольний 
рух з подальшою русифікацією й цієї те-
риторії України.

Слід зазначити, що офіційно росій-
ські уряди (Миколи ІІ, Г. Львова – П. Мі-
люкова, О. Керенського) не оголошували 
своїх цілей у цій війні. Це давало змогу 
радянським і російським історикам вес-
ти балаканину про «благородну мету 
вступу Росії у Першу світову війну» ні-
бито виключно для того, щоби надати 
допомогу «братам-сербам». На сучасно-
му етапі досліджень питань історії Пер-
шої світової війни ця ілюзія переважає 
у працях російських націоналістичних 

істориків. Не береться до уваги палке 
бажання царя та уряду Росії домінувати 
у Східній Європі, перетворивши слабку 
і переможену Німеччину на такий собі 
буфер між Російською імперією, з од-
ного боку, та Францією і Великобрита-
нією  – з другого боку Європи. Міністр 
іноземних справ Росії С. Сазонов 14 ве-
ресня 1914 р. на прохання своїх західних 
союзників підготував проект єдиних ці-
лей Росії, Франції та Британії: «1.  Три 
держави послаблять німецьку міць та 
претензії на військове і політичне до-
мінування. 2. Територіальні зміни мали 
бути здійснені, виходячи з принципів 
прав національностей (при цьому Укра-
їні нічого не світило, тому що Російська 
імперія не визнавала існування укра-
їнців як окремої від росіян національ-
ності. – М. С.). 3. Росія анексує нижню 
течію ріки Неман та східну частину Галі-
ції (себто українську Галичину. – М. С.). 
Вона приєднує до королівства Польща 
східну Познань, Сілезію та західну час-
тину Галичини… 8. Австрія буде являти 
з себе монархію, яка складається з трьох 
частин: Австрійська імперія, королів-
ство Богемія та королівство Угорщи-
на…»  [1, с.  170]. Можливе було також 
включення чеської та словацької держав 
до складу імперії Романових (як до рес-
публіки П. Мілюкова – О. Керенського). 
У цьому випадку Росія зайняла б місце 
Німеччини та Австро-Угорщини у Цен-
тральній Європі [1, с. 170]. У листопаді 
1914 р. Микола ІІ цілком конкретно ви-
словився про післявоєнний порядок: «Я 
наполягаю, щоби умови цього миру були 
вироблені нами трьома  – Францією, 
Англією та Росією, лише нами одними. 
Відповідно, не потрібно конгресів, не 
потрібно посередництва. Ми продикту-
ємо Німеччині та Австрії нашу волю… 



101Українознавство №2 (71) 2019

Слободянюк М. Україна у геополітиці великих держав...

Головне  – знищення німецького мілі-
таризму, кінець того кошмару, у якому 
Німеччина тримає нас уже понад сорок 
років. Потрібно позбавити німецький 
народ будь-якої можливості реваншу. 
Якщо ми дамо себе розжалобити, через 
деякий час буде нова війна… Ось як я 
уявляю собі результати, яких Росія має 
право чекати від війни і без досягнення 
яких мій народ не зрозумів би необхід-
ності понесених ним затрат. Німеччина 
має погодитися на виправлення кордо-
нів у Східній Пруссії. Мій Генеральний 
штаб бажає, щоби це виправлення до-
сягло берегів Вісли… Познань та час-
тина Сілезії будуть потрібні для від-
творення Польщі. Галіція та північна 
Буковина дають змогу Росії досягнути 
своїх природних меж  – Карпат…»  [1, 
с.  171–172]. Подібна політика була ха-
рактерна не лише для політичної еліти 
Російської імперії, а й підтримувалася 
всім російським суспільством, яке ба-
чило своїм ключовим завданням імпер-
ського розвитку об’єднання малоросів, 
білорусів і великоросів у єдиній нації за 
аналогією з консолідацією британської, 
французької, а згодом, після об’єднання 
Німеччини, й німецької націй. Громад-
ський і політичний діяч тогочасної Ро-
сії Петр Струве у 1914  р. у своїй статті 
«Велика Росія та Свята Русь», де він 
сформулював завдання Росії у світовій 
війні, на перше місце поставив завдан-
ня «возз’єднати й об’єднати з імперією 
всі частини російського народу», тобто 
анексувати «російську Галичину». При-
єднання Галичини потрібне для «вну-
трішнього оздоровлення Росії, інакше 
австрійське буття малоросійського пле-
мені породило й живило в нас потвор-
не так зване «українське питання»  [9, 
с. 320, 330].

Як бачимо, вимоги Росії за імпер-
ською тональністю практично нічим не 
відрізнялися від тих, що виставило ні-
мецьке військове керівництво на пере-
мовинах у Бресті 1917 – 1918 рр.

Таким чином, незважаючи на ство-
рену у 1914  р. байку про «безкорисну 
Росію», яку нині підтримують російські 
пропутінські історики, Російська ім-
перія у Першій світовій війні нічим не 
відрізнялася від інших імперіалістич-
них хижаків (Німеччини, Австро-Угор-
щини, Франції, Великобританії). Місця 
для України та українців у цьому світі 
не було. Українцям була уготована роль 
статистів у цій боротьбі, чия доля мала 
розчинитися остаточно в російській на-
ції, стати назавжди частиною Росії, тоб-
то в цілому – частиною Азії, і забути про 
свою європейську історію. При цьому 
представники країн Антанти розуміли, 
що деякі можливості для України, як і 
для інших національних околиць Ро-
сійської імперії, могли з’явитися лише 
з крахом царату. Посол Франції Моріс 
Палеолог писав у цей час у своєму що-
деннику від 24 лютого 1917 р. (за новим 
стилем, перед так званою Лютневою ре-
волюцією в Росії): «…у такій країні, як 
Росія, де ніякого прояву політичної або 
соціальної діяльності не здійснювало-
ся без втручання, контролю та мертвої 
сутички центральної влади, а все жит-
тя у країні підкорюється всемогутній 
бюрократії… Я прийшов до того ви-
сновку, що, якщо паде царат, то разом з 
ним повалиться й уся російська будів-
ля, перетворившись на руїни. Я навіть 
ставлю собі питання, а чи збережеться 
у цьому випадку національна єдність; 
яка сила, в ім’я яких принципів зможе 
у подальшому утримувати у російській 
орбіті окраїнні неросійські народи, яких 
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традиційна політика царів прив’язувала 
до московської держави?» [8, с. 718]. По-
літику Великобританії взагалі до 1917 р. 
не цікавило українське питання.

Але, на жаль, ситуація суттєво не 
змінилася й з крахом царизму. 3 травня 
1917 р. міністр іноземних справ Тимча-
сового уряду Росії П. Мілюков оголосив 
основні цілі Росії (вже нової, республі-
канської) у війні, зробивши при цьому 
посилання на стратегічний курс амери-
канського президента Вудро Вільсона 
(так звані «14 пунктів Вільсона»): «Спи-
раючись на принципи свободи націй, які 
висунув президент Вільсон, рівно як і 
держави Антанти, головним завданням 
союзників слід зробити ліквідацію ту-
рецького панування над пригніченими 
націями, починаючи з вірмен, які після 
перемоги мали отримати опіку Росії і 
радикальну реорганізацію Австро-Угор-
щини. Одним із природних наслідків цієї 
трансформації повинно бути об’єднання 
сербських територій; другим – створен-
ня чехословацької держави, оплоту на 
шляху німецьких планів завоювання не-
німецьких земель. Угорщина та німецька 
Австрія мають бути замкнені у межах 
своїх етнографічних кордонів для по-
вернення італійців – Італії, румун – Ру-
мунії, а українських провінцій – Україні. 
Всі ці ідеї повністю збігаються з ідеями 
президента Вільсона. Такий збіг погля-
дів спостерігається і щодо намірів ово-
лодіти протоками» [6, с. 316]. Як видно, 
зі зміною державного устрою в Росії по-
гляди нового політичного керівництва 
на Україну не змінилися – Галичину слід 
було приєднати до України, що означа-
ло – до Росії, складовою частиною якої, 
з поглядів Тимчасового уряду, Україна 
мала бути навічно. При цьому американ-
ський президент Вільсон у своїх  «14-ти 

пунктах» щодо України не був таким 
категоричним. Опубліковані американ-
цями у жовтні 1918  р. офіційні комен-
тарі до цього меморандуму передбача-
ли більш гнучкий підхід. Серед інших 
пункт VI стосувався Росії: «Евакуація 
всієї російської території і таке врегулю-
вання всіх питань, що торкаються Ро-
сії, яке б могло забезпечити саме повне 
і свобідне співробітництво інших націй 
світу у наданні їй безперешкодної і ні-
чим не утисненої можливості прийняти 
незалежне рішення відносно її власного 
політичного розвитку і її національної 
політики і гарантує їй радий прийом 
у суспільство свобідних націй при тій 
формі правління, яку вона сама собі ви-
бере; але не лише прийом, а й всіляку 
підтримку у всьому, у чому вона потре-
бує і чого вона сама собі бажає. Відно-
шення до Росії у наступні місяці з боку 
сестер-націй послужить кращою пере-
віркою їх доброї волі і розуміння ними її 
потреб, які відрізняються від власних ін-
тересів цих націй, – перевіркою їх розум-
ної і безкорисної симпатії» [4, с. 151]. Але 
з коментарів видно, що перше питання, 
яким задавалися американці, чи «є вся 
російська територія синонімом поняття 
території, що належала колишній Ро-
сійській імперії». І відповідають: «Ясно, 
що це не так, бо ж пункт ХІІІ обумовлює 
незалежну Польщу, а це виключає тери-
торіальне відновлення імперії. Те, що ви-
знано правильним для поляків, без сум-
ніву, доведеться визнати правильним 
і для фінів, литовців, латишів, а може 
бути й для українців. Після того, як цей 
пункт був сформульований, відбулося 
відродження цих раніше підвладних на-
родностей, тому не можна мати сумніву 
у тому, що їм треба буде надати можли-
вість вільного розвитку. Проблема цих 
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народностей ускладнюється двома об-
ставинами: 1. Тим, що вони висувають 
суперечливі вимоги, і 2. Тим, що евакуа-
ція, яка передбачена цим пунктом, може 
супроводжуватися більшовицькими ре-
волюціями на території всіх цих народ-
ностей… Відповідно, якщо в результаті 
евакуації території виникне класова ві-
йна, вона, дуже вірогідно, виллється та-
кож у форму конфлікту між народнос-
тями. Ясно, що в інтересах доброї угоди 
більш важливо знати погляд основної 
національності на кожній території, а 
не погляд правлячого та імущого кла-
су. Це меншою мірою означає визнання 
мирною конференцією де-факто урядів, 
які представляють фінів, естонців, ли-
товців та українців. Цей первісний акт 
визнання має бути обумовлений скли-
канням національних зібрань для ство-
рення урядів де-юре негайно після того, 
як мирна конференція визначить кордо-
ни цих нових держав. Наскільки можли-
во, ці кордони мають бути визначені за 
етнографічною ознакою, але у всіх ви-
падках необхідно обумовити право без-
перешкодного економічного транзиту... 
При цьому необхідно всемірно заохочу-
вати федеративні відношення між цими 
новими державами…»  [4, с.  151–152]. 
Тому є всі підстави вважати, що й Тим-
часовий уряд Росії, навіть при визнанні 
«14-ти пунктів Вільсона», на практиці 
робив все для повернення України до 
складу російської держави (бажано, без 
будь-якої автономії!). Підтверджує це і 
свідчення нового міністра закордонних 
справ Росії, після відставки Павла Мілю-
кова, українця Михайла Терещенка. Він 
відразу ж застеріг союзників від ілюзій: 
«Тимчасовий уряд у багатьох відношен-
нях так само націоналістичний, як і ім-
ператорський уряд» [1, с. 409]. 

Щодо противників більшовиків, так 
званих «білогвардійців», то ці прихиль-
ники «єдиної та неподільної» навіть і 
думки не допускали про існування не 
лише незалежної, а й автономної Укра-
їни. Що стосується більшовиків (Воло-
димира Леніна, Йосифа Сталіна, Лева 
Троцького), то, на словах проголошуючи 
право націй на національне самовизна-
чення, аж до незалежності, на практи-
ці вони всіма силами цю незалежність 
нищили. Результатом стало формальне 
проголошення Української Республі-
ки Рад, яка на практиці перетворилася 
1922  р. на маріонеткову псевдореспу-
бліку новітньої Радянської Російської 
імперії під назвою СРСР, де українські 
національні сили були просто фізично 
знищені протягом 1920 – 1930 рр.

У цілому слід погодитися з точкою 
зору австрійського дослідника Воль-
фганга Дорніка, який зробив висновки 
стосовно становища України у 1918  р.: 
«…навіть, якщо держави Антанти й не 
проводили якоїсь єдиної політики щодо 
України, втім для ставлення до неї голов-
них із них, а саме США, Великої Брита-
нії і Франції, був властивий своєрідний 
скепсис… Свої інтереси в Україні най-
послідовніше намагалася відстоювати 
Франція, проте щоб утвердити їх на дов-
гу перспективу, їй бракувало військо-
вих засобів і політичної потужності… 
Велика Британія теж мала стратегічний 
інтерес в Україні, оскільки та була бра-
мою до Центральної Азії й у разі німець-
кого домінування на її території стано-
вила загрозу для британських колоній у 
Південній Азії. Проте Лондон зосередив 
свою увагу на підтримці Денікіна, а Укра-
їну відступив Франції. Але через тісну 
співпрацю з «білими» Британія пливла 
вже у великоросійському фарватері й не 
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могла відповідно підтримувати сепара-
тистські рухи. Крім того, в Лондоні дуже 
обережно ставилися до українського на-
ціонального руху, оскільки в попередні 
роки він підтримував зв’язки з Віднем 
та Берліном. Найменшу зацікавленість 
у самостійній Україні виявляли США: 
протягом усього революційного періо-
ду Вільсон сповідував ідею єдиної демо-
кратичної Росії, яка, подібно до США в 
Північній Америці, як мультинаціональ-
на держава має охоплювати ледве чи не 
весь континент…» [9, с. 457– 458].

Зовсім іншу картину для оцінки по-
дій в українському контексті ми отрима-
ємо, якщо подивимося на плани іншої 
протиборчої сторони у цій вікопомній 
Першій світовій війні, війни за геополі-
тичний перерозподіл світу – Німеччини 
та Австро-Угорщини (позиції у цій війні 
союзників Німеччини  – Туреччини та 
Болгарії – не розглядаються через незна-
чність їх ролі у подальшій долі України). 
В Німеччині на початок Першої світової 
війни склалися два основних військово-
політичних угруповання. В обох основ-
ною ідеєю, безумовно, було завоювання 
Німеччиною домінування спочатку у 
Центральній Європі (Міттельєвропі), а 
далі – й у світі в цілому. Однак шлях до 
Міттельєвропи – блоку держав під геге-
монією Німеччини – обидва угрупован-
ня бачили по-різному. Одне угрупован-
ня (представлене канцлером Німеччини 
Теобальдом фон Бетман-Гольвегом та 
Маттіасом Ерцбергером) бачило голов-
ну перешкоду у досягненні своєї мети 
в Росії. Тому вони вважали, що «вар-
варська Росія» мала бути викреслена з 
європейського контексту і відтиснута 
туди, де вона перебувала спочатку свого 
утворення і до початку XVIII століття, 
тобто в Азію. Зробити це можна було, 

лише розгромивши Росію у Першій сві-
товій війні. Одним із засобів на шляху до 
цієї мети була підтримка всіх підривних 
течій у Росії. У кінцевій фазі передбача-
лося створення низки буферних держав 
між Німеччиною та Австро-Угорщиною 
і Росією, які б із підтримкою Німеччини 
не давали можливості Росії повернути 
свої позиції у Європі. Такими державами 
німці на початку війни бачили відновле-
ну під протекторатом Німеччини Поль-
щу та, можливо, ще деякі нові держави 
у Прибалтиці, де завжди були у суспіль-
стві сильні позиції німецької громади. 
Про Україну на цьому етапі не йшлося.

Інше угруповання на чолі з військо-
во-морським міністром адміралом Аль-
фредом фон Тірпіцем вважало головним 
ворогом Німеччини Великобританію, а 
метою війни  – завоювання панування 
Німеччиною на морях та океанах. При 
цьому Російська імперія для цих людей 
бачилася швидше не ворогом, а потріб-
ним союзником у боротьбі з англійцями 
(з якими у Росії завжди були негаразди 
у геополітичній площині). Тому україн-
ське питання і у цього політичного угру-
повання не стояло на часі.

Після зіткнення двох угруповань з 
початком Першої світової війни 19 серп-
ня 1914 р. у Кобленці Німеччина вибрала 
лінію канцлера Т. фон Бетмана-Гольвега, 
а головними ворогами – Францію та Ро-
сію [1, с. 169].

Як бачимо, на цьому початковому 
етапі війни Україна у військово-полі-
тичних планах Німеччини не посідала 
значного місця у всіх політичних сил 
країни. Таким чином, українського пи-
тання для Німеччини відповідно до ре-
альної політики (так званої Realpolitik) 
загалом поки не існувало. Звичайно, 
стимулюючи розпад багатонаціональної 
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Російської імперії, німці вели активну 
роботу з посилення сепаратистських на-
строїв серед народів Росії, у тому числі 
й серед українців. Але практичні плани 
німецького керівництва були пов’язані 
поки що лише з поляками, фінами, ре-
гіонами Прибалтики. На чолі реалізації 
німецької політики в Україні був постав-
лений балтійській німець Пауль Рорбах, 
який ще до початку Першої світової ві-
йни спеціально обслідував окремі райо-
ни Росії не предмет сепаратистських, ан-
тиросійських, настроїв, а також Альберт 
Баллін  [1, с.  176]. Для досягнення своїх 
планів німці використовували й течії ра-
дикальних соціалістів (цим напрямком 
займався з 1915  р. Дієго фон Берен  [1, 
с. 177]). Міністр іноземних справ Німеч-
чини Готліб фон Ягов 11 серпня 1914 року 
видав інструкцію, де знайшлося місце й 
для України. В ході роздумів Г. фон Ягов 
від 30 жовтня 1915  р. писав: «В ходів 
зіткнення німецького і слов’янського 
світів панслов’янські тенденції в Росії 
будуть укріплюватися… Слід виріши-
ти питання, чи не диктує необхідність 
видворення напівазійської московської 
імперії за Буг розглядати як імператив-
ну необхідність…» [1, с. 275]. Але відки-
нути за Буг означало, що практично вся 
Україна залишалася у складі Росії, яка 
повинна була отримати поразку!

Однак твердження російського іс-
торика А. Уткіна про те, що «створення 
незалежної української держави та інше 
було висунуте німецьким керівництвом 
не в результаті військового виснажу-
вання та відчаю, а вже у перші дні ві-
йни. Не якісь екстремісти-пангерманці, 
а офіційне керівництво рейху постави-
ло перед собою завдання розколу Росії. 
Вже на другому тижні війни бачення 
України було назване офіційною метою 

німецької політики  – і це йде аж до 
Брест-Литовська» [1, с. 177–178], значно 
перебільшено, що, в принципі, харак-
терно для російських націоналістично 
налаштованих істориків, які прорахун-
ки власної імперії звично приписують 
діяльності своїх ворогів. Немає кон-
кретних фактів про розгляд проекту не-
залежної держави України серйозно ні-
мецьким керівництвом до кінця 1917 р. 
Свідком цього є неготовність німецьких 
керівників (Ріхарда фон Кюльмана та 
Макса Гофмана) включити у процес пе-
ремовин у Брест-Литовську Україну як 
самостійного політичного гравця при 
підписанні миру з Росією, незважаючи 
навіть на те, що у цей час Україна Тре-
тім Універсалом вже проголосила свою 
автономію, близьку до незалежності від 
Росії. Реальність сприйняття України як 
окремої від Росії держави стала можли-
вою лише в процесі цих перемовин, ви-
ключно з ініціативи самої української 
влади і під тиском власних проблем Ні-
меччини в ході війни.

Дещо інакшу позицію спочатку за-
йняло керівництво Австро-Угорщини. 
17 жовтня 1914  р. канцлер Леопольд 
фон Берхтольд заявляв, що «наша го-
лов на мета у цій війні  – послаблення 
Росії на довгі часи, і з цією метою ми 
повинні вітати створення незалежної 
української держави»  [1, с.  178]. Але в 
ході війни ця політика австрійців прак-
тичної реалізації також не знаходила 
через опаску негативного впливу укра-
їнської держави на українців Австро-
Угорщини (галичан).

Були спроби використати для фраг-
ментації Російської імперії й народності 
Кавказу, мусульман, однак організації 
незалежної від Росії української держа-
ви як практичної цілі ще не стояло. Для 
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німців українці залишалися поки що 
регіональним різновидом росіян, фак-
тором, яким можна було шантажувати 
та послаблювати Росію. Основна ставка 
робилася на соціалістичну революцію 
в Росії. Так продовжувалося до 1917  р. 
Проголошення автономії України ви-
рішального впливу на зміну німець-
кої позиції не виявило, тим більше, що 
українізація частин російської армії 
приводила лише до посилення їх боє-
здатності у збройній боротьбі на фронті 
з німецькими військами. У цей час і краї-
ни Антанти починають приділяти підви-
щену увагу до українського керівництва 
(Центральної Ради) у Києві. Вони обі-
цяють допомогу та фінансування взамін 
на посилення бойових дій на тих ділян-
ках фронту (на території України), які 
Центральна Рада взяла під свою опіку 
та перейменувала в Український фронт. 
Однак із цих ініціатив Антанти нічого не 
вийшло.

І лише події 1917  р., Лютнева рево-
люція та більшовицький переворот у 
жовтні, суттєво змінили позицію Німеч-
чини щодо українського питання. Рі-
шучий перелом настав після звернення 
уряду Леніна до німецького керівництва 
про укладення перемир’я і підписання 
наступного мирного договору між Ні-
меччиною, Австро-Угорщиною, Туреч-
чиною, Болгарією та Росією.

Поява української делегації від Цен-
тральної Ради у Бресті спочатку була 
зі здивуванням сприйнята делегацією 
Німеччини, яка, як видно з її спогадів, 
до цього часу вважала Україну лише 
автономною, але невід’ємною части-
ною цілої Росії. В принципі, спочатку 
українська делегація так і намагалася 
діяти (були попередні домовленості з 
делегацією більшовиків, що українці 

будуть її частиною лише у ролі спо-
стерігачів)  [3, с.  34–35]. Але російська 
делегація слова не дотрималася, тому 
українці категорично заявили про не-
визнання російської делегації як пред-
ставника всієї Росії, а лише підпорядко-
ваної більшовикам Великоросії. Німці 
швидко зрозуміли, які переваги дає їм 
таке становище. Тому генерал М. Гофф-
манн повідомив українській делегації, 
що вони знають про проголошення дер-
жавної автономії Україною, але не отри-
мували офіційного повідомлення про 
це і поки змушені трактувати представ-
ників Ради Народних Комісарів (РНК) 
Росії як представників всієї Росії. Од-
нак українська делегація пояснила, що 
не могла відправити німцям офіційну 
ноту, тому що формально знаходилася 
у стані війни з Німеччиною. Оцінив-
ши ситуацію, М.  Гоффманн повідомив: 
якщо Німеччина отримає офіційне по-
відомлення про те, що РНК не визнаєть-
ся як уряд усієї Росії, німецька делегація 
не буде вести з нею перемовини щодо 
українських справ. Таке рішення було 
викликане тим, що німці дотримува-
лися у дипломатії правил, які склалися 
століттями: не можна вести переговори 
з утворенням, що входить  – чи прагне 
увійти  – до складної державної органі-
зації з дуже невизначеними перспекти-
вами, треба дотримуватися «законних 
підстав»  [2, с.  431]. Такими законними 
підставами німецьке керівництво вва-
жало формальне оголошення Україною 
своєї незалежності від більшовицької 
Росії.

Слід особливо зауважити, що подіб-
на позиція України зробила можливим 
для німців відстоювати у цих пере-
мовинах незалежність від Росії також 
Польщі, Фінляндії та країн Прибалтики. 
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М.  Гоффманн згадував: «Він (Кюльман) 
дав мені слово, і я почав пояснювати ро-
сіянам, який справжній стан справ і яка 
різниця існує між їхніми словами та їхні-
ми вчинками; вони говорять голосні сло-
ва про свободу совісті, свободу слова, са-
мовизначення народів і про інші чудові 
речі, а насправді у себе на батьківщині не 
терплять свобідного громадського руху; 
вони багнетами розігнали установче зі-
брання, вибори до якого закінчилися не 
на їх користь, розігнали збройною силою 
білоруське народне представництво у 
Мінську і тепер розганяють вільно обра-
ну українську Раду» [7, с. 179].

Однак категоричні твердження 
В. Дорніка про те, що «у німецькій імпе-
рії розглядали можливість незалежної 
України лише як проміжний варіант на 
шляху до створення федеративної ан-
тибільшовицької Росії, яка під впливом 
Німеччини буде її союзником на Сході», 
є перебільшеними. Таку точку зору спо-
відували лише частина німецьких полі-
тиків, тому розвиток подій в Україні і в 
Росії суттєво впливав на зміну геополі-
тичних поглядів творців німецької полі-
тики цього періоду [9, с. 456].

Тому для оцінки ситуації України у 
світовій політиці цього часу важливими 
є висновки, що зацікавленість держав 
Четверного союзу (у першу чергу Ні-
меччини та Австро-Угорщини) саме до 
незалежної від Росії України створила 
передумови як для остаточного прого-
лошення її державної незалежності (а не 
автономії, як раніше), так і перспективи 
для подальшого існування у такому стані 
досить тривалий час (як тоді могли вва-
жати і українські, і німецькі політики). 
Таким чином, створювалася можливість 
для України повернутися знову у Євро-
пу, навіть якщо брати до уваги існування 

її у вигляді окремої, повністю залежної 
від Німеччини, васальної держави (не 
важливо, у вигляді Центральної Ради чи 
Гетьманату). Вирішальну роль у цьому 
процесі, безумовно, зіграв Брестський 
мирний договір, що визнавалося біль-
шістю політичного керівництва Украї-
ни того часу: Михайлом Грушевським, 
Дмитром Дорошенком, Володимиром 
Винниченком, при запереченні цього 
факту Павлом Христюком. 

Введення німецьких військ, без-
умовно, було військовою операцією з 
оволодіння територією країни, незважа-
ючи на запрошення українського уряду. 
Однак слід врахувати ті обставини, що 
такі самі дії чинили на території України 
й інші зацікавлені держави. Окупація 
України протягом 1918–1920  рр. Чер-
воною армією В. Леніна – Л. Троцького 
(в результаті чого Україна перетвори-
лася разом з іншими колоніями Росій-
ської радянської імперії у маріонеткову 
псевдореспубліку Рад), Добровольчою 
армією А. Денікіна (де жодної, навіть 
маріонеткової, державності для України 
і не передбачалося у межах «єдиної та 
неподільної» Росії), польською армією 
Ю. Пілсудського (в результаті чого Га-
личина та Волинь перетворилися у зви-
чайні польські воєводства) не давала їй 
жодного шансу набути державну неза-
лежність навіть у майбутньому. Україну 
у її прагненні до своєї незалежності не 
підтримував ніхто з основних гравців 
світової політики [9, с. 456].

І лише окупація Німеччини та Ав-
стро-Угорщини таку можливість (на-
віть якщо міркувати суто теоретично в 
перспективі) для України надавала. Іс-
торія вчить, що багато країн, які були 
раніше поглинуті великими імперіями, 
починали свою державну незалежність 
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з васальних, залежних державних утво-
рень (наприклад, досвід Румунії, Бол-
гарії, Сербії, Албанії, певним чином 
прибалтійських республік), які з часом 
перетворювалися у справжні державні 
утворення. Врешті-решт, і сама Моско-
вія, створена як маріонеткове утворен-
ня Золотої Орди, згодом отримала шанс 
здобути реальну державну незалеж-
ність. Саме така можливість з’явилася і 
в України в історичній перспективі після 
введення німецьких військ на її терито-
рію 1918 р.

Але саме ця можливість була оста-
точно перекреслена поразкою Німеччи-
ни у Першій світовій війні 11 листопада 
1918  р. Тому українським політичним 
діячам не залишилося інших можливос-
тей, як боротися за свою незалежність 
протягом подальших етапів української 
національно-демократичної революції і 
відстоювати своє місце на мапі Європи 
та світу збройним шляхом.
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Анотація. У статті висвітлено питання взаємозв’язку ідеї націоналізму та державнос-
ті на основі творчої спадщини філософа, публіциста, одного з ідеологів українського націона-
лістичного руху Ю. І. Вассияна, 125-річчя з дня народження якого виповнилось у цьому році. У 
своїй роботі Ю. Вассиян наголошує, що тільки в боротьбі за незалежність українська нація 
виявить свою зрілість, свою готовність для повноцінного державного існування. А націона-
лізм, на думку мислителя, сприятиме всебічному розвитку нації, «який полягає в здійсненні 
ідеї соборного державного чину».

Проаналізовано сформульовані Ю. Вассияном завдання націоналізму щодо підготовки і 
здійснення української національної революції та створення власної держави, в яких зазна-
чено, що це може відбутися за умови об’єднання нації під прапором єдиної спільної політичної 
ідеї.

Констатовано на актуальності творчої спадщини Ю. Вассияна для сучасних процесів 
державотворення в Україні, особливо в умовах «гібридної» війни путінської Росії проти на-
шої країни та намаганні прихильників «русского мира» спровокувати соціально-політичну й 
економічну нестабільність в Україні для знівелювання української державності.

Значну увагу приділено життєвому шляху Ю. Вассияна, значенні його творчої спадщини 
для науки та українського націоналістичного руху. Подано відомості про основні друковані 
праці вченого і політика, спогади його соратників та наукові роботи дослідників в діаспорі 
та сучасній Україні.

Наголошено, що постать Ю. Вассияна, як і його праці, до теперішнього часу не знайшли 
свого належного осмислення і вивчення. Тому необхідно видавати й перевидавати його твори, 
а постать мислителя розглядати як представника європейської інтелектуальної традиції.

Ключові слова: Юліан Вассиян; нація; державність; націоналізм; Україна; філософія; ідео-
логія; національно-визвольний рух.

THE IDEAS OF NATIONALISM AND STATEHOOD 
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(on the occasion of the 125th anniversary of his birth)
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Annotation. The article deals with the issue of interconnection between the ideas of nationalism and 
statehood in the work “Ideological Foundations of Ukrainian Nationalism” written by the philosopher, 
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Націоналістична ідеологія у форму-
ванні сучасного світу відіграла значну 
роль і, незважаючи на глобалізаційні та 
інтеграційні тенденції, продовжує віді-
гравати її сьогодні у житті багатьох су-
часних національних держав. Націона-
лізм постав, поряд з іншими чинниками, 
також і в результаті «здійснення глобаль-
ного націоналістичного проекту», який 
складався з великої кількості «локаль-
них проектів». Частина з них виявилися 
успішними, інші зазнали невдачі, але всі 
вони вплинули на становлення та розви-
ток сучасного т. зв. «модерного світу».

Серед таких проектів, який так і не 
було реалізовано до кінця, але який і 
сьогодні впливає на політику, є україн-
ський інтегральний націоналізм. Історія 
цього явища не належить до занедбаних 
сторінок історіографії, проте досліджен-
ня цього ідеологічного руху, зокрема 
його творців і теоретиків, і надалі зали-
шається актуальним.

Інтегральний націоналізм є діяль-
ним чинником сучасної політики, зокре-
ма української. Тому звертання до вито-
ків цієї ідеологічної традиції та її творців 
ще довго буде актуальним, тому що до-
помагає зрозуміти не тільки історію, а 
й сучасні політичні процеси, зокрема в 
умовах теперішньої «гібридної» росій-
сько-української війни.

У цьому зв’язку надзвичайно важли-
вими постає питання взаємозв’язку ідеї 
націоналізму та державності в творчій 
спадщині ідеологів організованого укра-
їнського націоналістичного руху.

Одним із таких мислителів, науков-
цем світового рівня, філософом, публі-
цистом, чільним діячем українського 
національно-визвольного руху першої 
половини ХХ ст. є Юліан (Юліян) Івано-
вич Вассиян (1894–1953). Після віднов-
лення незалежності України в 1991 р., а 
особливо з початком ХХІ ст., інтерес до 
його постаті як мислителя, публіциста, 

ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ

publicist, and a visionary of the Ukrainian nationalist movement Yu. Vassyian, whose 125th birth 
anniversary is celebrated this year. In his work, Yu. Vassyian emphasizes that only the struggle for 
independence will show the Ukrainian nation’s maturity and readiness for a full-fledged state existence, 
while nationalism, in the thinker’s opinion, will contribute to the comprehensive development of the 
nation, which is “the implementation of the idea of a united state.”

Yu. Vassyian has analyzed and formulated the task of nationalism as the preparation and 
implementation of the Ukrainian national revolution and the creation of a separate state, indicating 
that this can happen when the nation is united under the banner of the common political idea.

Yu. Vassyian’s creative heritage is topical for modern state-building processes in Ukraine, especially 
under the conditions of the “hybrid” warfare of Putin’s Russia against our country and the attempts of 
the supporters of the “Russian world” to provoke sociopolitical and economic instability in Ukraine to 
invalidate Ukrainian statehood.

Substantial attention is paid to the life of Yu. Vassyian, the meaning of his creative heritage for 
science and the Ukrainian nationalist movement. Also, the article considers the scientist and politician’s 
main publications, the memoirs of his associates, and the research work of scholars in the diaspora and 
modern Ukraine.

It is emphasized that the figure of Yu. Vassyian, as well as his works, have not been properly studied 
yet. Therefore, it is necessary to publish and re-publish his works, the author being considered a bright 
representative of the European intellectual tradition.

Key words: Yulian Vassyian; nation; statehood; nationalism; Ukraine; philosophy; ideology; 
national liberation movement.
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ідеолога ОУН значно зріс, але, як спра-
ведливо зазначає сучасна українсько-
канадська дослідниця його творчої 
спадщини У.  Стефанчук, «…і  сьогод-
ні більшість фактів з його життя, як і 
його ідеї, залишаються незнаними не 
лише для пересічних українців, а й для 
спеціалістів»  [39, с.  142]. У.  Стефан-
чук наголошує, що «праці Ю.  Вассияна 
є переконливим аргументом для усіх, 
хто порівнює український націоналізм 
із політичними рухами радикального 
спрямування, сприймаючи його в не-
гативному сенсі. Його статті  – відпо-
відь усім тим, хто намагається очорнити 
український націоналістичний рух. Ви-
знання та декларування беззаперечної 
цінності особи, її життя та гідності є 
засадничими у філософській концепції 
Ю. Вассияна та в ідеології ОУН загалом. 
Націоналізм Ю.  Вассияна позбавлений 
агресії, для нього це  – форма та спосіб 
людського зростання, в першу чергу ду-
ховного…». Разом з тим «націоналізм у 
Ю.  Вассияна  – вольовий, базований на 
ідеї переможного чину, проте має ха-
рактер цілісної, логічно обґрунтованої 
ідеологічної системи, а відтак позбавле-
ний непотрібного фанатизму та демаго-
гії» [39, с. 142].

Погоджуючись з думкою У.  Стефан-
чук, зазначимо, що праці Ю.  Вассияна 
демонструють не лише логіку й науко-
вий аналіз теоретика, а й власні глибокі 
враження безпосереднього учасника бо-
ротьби за незалежність України в лавах 
Легіону Українських січових стрільців 
(УСС) та Української Галицької Армії 
(УГА), активного діяча підпільного руху 
в середовищі Організації українських 
націоналістів (ОУН), який пережив 
перемоги та поразки національно-ви-
звольних змагань, а його життєвий шлях 

є віддзеркаленням життєвого шляху 
цілого покоління українців  – борців за 
свободу рідного краю.

Підходячи безпосередньо до висвіт-
лення доробку української історіографії, 
присвяченої вивченню життєвого шляху 
та науковій і політично-публіцистич-
ній діяльності Ю. Вассияна, зауважимо, 
що, незважаючи на помітне зацікавлен-
ня його постаттю в Україні впродовж 
останніх років серед науковців і деяких 
політиків, його життєвий шлях і творча 
спадщина залишаються недостатньо ви-
вченими.

«Біографія Вассияна суперечлива 
і рясніє прогалинами, які не вдаєть-
ся заповнити з різних причин. Одна з 
найбільш вагомих  – це те, що течку з 
особистими архівами Вассияна, яку ви-
слали з Європи вслід за своїм власни-
ком, загубили в повоєнній метушні. А 
сам Вассиян, будучи людиною неговір-
кою та скромною, не залишив багато 
свідчень про своє життя. Вагомим дже-
релом до життєпису мислителя стало 
його листування, а також листування 
його сестри Галини Вассиян із Богданом 
Гошовським (останній по смерті Васси-
яна опікувався його архівами та публі-
кацією його праць)» [38, с. 2]. Б. Гошов-
ський зазначає, що Ю. Вассиян залишив 
по собі величезну творчу спадщину  – 
приблизно 10 об’ємистих для друку то-
мів [13, с. 25].

Історіографічні праці, присвячені 
постаті Ю. Вассияна, можна розділити на 
декілька груп. Найбільшим джерелом ін-
формації, в якому найповніше розкрито 
життєвий і творчий шлях Ю. Вассияна, є 
спогади та наукові праці його сучасників 
у діаспорі Б.  Гошовського  [20], З.  Кни-
ша  [23], В.  Мартинця  [30], Т.  Лапича-
ка [27], Ю. Пундика [33], П. Стерчо [37], 
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П.  Мірчука  [31] та архівні матеріали, 
розкидані по різних країнах.

Частина розвідок, присвячених 
Ю. Вассияну, висвітлюють питання біо-
графії вченого та політичного діяча. 
Це статті О. Багана  [4], Б. Червака  [43], 
Л.  Сніцарчук  [36], Д.  Стоян  [42]. Біль-
шість сучасних дослідників зосеред-
жують свою увагу на його творчості як 
ідеолога націоналізму, мислителя, філо-
софа, розкривають окремі аспекти його 
інтелектуальної спадщини. До них на-
лежать статті, монографії, наукові дослі-
дження М. Голянича [19], В. Артюха [2], 
А.  Свідзинського  [35], Д.  Стоян  [41], 
А.  Русначенка  [34], М.  Мандрик  [28], 
О.  Зайцева  [21; 22], А. Астаф’єва  [3]. 
Спробою надати існуючим біографіч-
ним даним більш цілісного та структу-
рованого вигляду, оприлюднюючи при 
цьому невідомі раніше широкому загалу 
архівні матеріали, відзначаються роботи 
У. Стефанчук [38; 39].

Варто зауважити, що проблеми роз-
витку людини і нації в творчій спадщи-
ні Ю. Вассияна частково розглядались у 
працях Т. Лапичака [26], М. Антонови-
ча  [1], А.  Свідзинського  [35], М.  Голя-
нича [19], Д. Стоян [40]. Про значення 
націоналізму для здійснення ідеї со-
борного державного чину української 
нації наголошується у статті С.  Кос-
тя [25, с. 84].

У цьому зв’язку слід згадати основні 
віхи біографії Ю. Вассияна як одного з 
визначних ідеологів українського на-
ціоналізму. Народився 12 січня 1894 р. 
в с. Колоденце Жовківського повіту (за-
раз с.  Колоденці Кам’янсько-Бузького 
р-ну Львівської обл.) в сім’ї вчителя на-
родної школи Івана Вассияна та Віль-
гельміни (з польського роду Урбан). 
В родинних архівах були збережені 

документи, що засвідчували давнє по-
ходження роду Вассиянів, імовірно, ві-
рменське, про що згадується в статті 
Б. Гошовського [20, с. 23].

Згодом через призначення батька 
шкільним управителем родина Васиянів 
переїхала до села Дзіболки Жовківсько-
го повіту, де Юліан Вассиян закінчив 
народну школу (навчався в ній у 1901–
1905  рр.). У 1906  р. стає учнем Україн-
ської академічної гімназії у Львові, яку 
успішно закінчив у червні 1914 р. Неза-
баром вступає на філософський факуль-
тет Львівського університету, де відразу 
включається в громадське та студент-
ське життя. Тут відбувається формуван-
ня його політичної позиції, яка починає 
виявлятися у щирому патріотизмі, гли-
бокій пошані до української культури та 
захисті української мови.

На початку Першої світової війни 
Юліан разом зі своїм старшим братом 
Володимиром (художником, студентом 
Академії мистецтв у Кракові) вступає 
до Легіону УСС. Він пройшов весь шлях 
військових формацій УСС та УГА: був 
в угорському полоні, брав участь у во-
єнних діях на теренах Наддніпрянської 
України, хворів на тиф у «чотирикутни-
ку смерті». В ранзі четаря в червні 1920 р. 
залишає ряди армії, щоб продовжити на-
вчання, проте відразу потрапляє у поль-
ський полон і до березня 1921 р. перебу-
ває в таборі для військовополонених в 
Домб’є (поблизу Кракова).

З 1922 р. працює в товаристві «Про-
світа» у Львові та розпочинає навчання 
в Українському таємному університеті 
(кафедра філософії пропедевтики – екс-
периментальної психології філософ-
ського факультету).

Як представник студентства долу-
чається до роботи Української крайової 
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студентської ради (УКСР), де обіймає 
посаду університетського референта.

УКСР тісно співпрацювала з Україн-
ською військовою організацією (УВО) на 
чолі з Є. Коновальцем, що вела боротьбу 
проти польської окупації. Щоб проти-
стояти радянофільським настроям, що 
почали поширюватися внаслідок запро-
вадження більшовиками нової еконо-
мічної політики в УСРР, студенти Таєм-
ного університету створили нелегальну 
організацію під назвою «Група україн-
ської державницької молоді» (ГУДМ).

У липні 1924  р., після закриття Та-
ємного університету, Ю.  Вассиян, як 
і багато інших студентів, нелегально 
переїхав за кордон, до Праги, столиці 
Чехо- Словацької Республіки (ЧСР)  [20, 
с. 20]. З початком навчального семестру 
1924/25  рр. Ю.  Вассиян стає студентом 
історично-літературного відділу (літера-
турний підвідділ) Українського вищого 
педагогічного інституту ім. М. Драгома-
нова (УВПІ)  [39, с.  150]. Викладачі уні-
верситету зробили свій вагомий внесок 
у формування Ю. Вассияна як науковця 
і мислителя.

У Празі Ю.  Вассиян став одним із 
лідерів Групи української національної 
молоді (ГУНМ), що постала з ініціати-
ви інтернованих вояків УГА у чеському 
містечку Ліберець у 1922  р.  [39, с.  149]. 
Очолюючи організацію в 1926–1928 рр., 
почав друкуватися у її новоствореному 
органі  – журналі «Національна думка». 
У цьому виданні у 1927 р. вийшли філо-
софського спрямування праці Ю. Васси-
яна «Рефлексії» (ч. 5) та «Пізнання жит-
тя» [16; 15].

Паралельно з навчанням в УВПІ 
Ю. Вассиян як докторант вивчав філосо-
фію та слов’янську філологію в Карловім 
університеті, куди вступив на зимовий 

семестр 1924/25  рр. У 1929  р. закінчив 
університет у Празі, перед цим у 1928 р. 
захистив докторську дисертацію, що 
мала назву «Поєднання розуміння філо-
софії в її відношенні до наук про основи 
поетики і метафізики» [39, с. 151].

У 1927 р. Ю. Вассиян, вже будучи по-
мітною постаттю в націоналістичному 
середовищі, делегований як член ГУНМ 
на першу Конференцію українських на-
ціоналістів у Берліні (3–7 листопада), 
що мала підготувати фундамент для 
об’єднання різних націоналістичних 
підпільних організацій в одну структу-
ру. Незабаром у другому номері офіцій-
ного видання Проводу українських на-
ціоналістів (ПУН) – журналі «Розбудова 
нації» (лютий 1928 р.) – вийшла друком 
одна з найвідоміших статей Ю. Вассияна 
«До головних засад націоналізму», що 
відіграла значну роль у формуванні ці-
лісної націоналістичної ідеології  [8]. Як 
зазначав пізніше щодо зазначеної стат-
ті один з авторів біографії Ю.  Вассияна 
Т. Лапичак, «в ній розроблені і вичерпно 
схвалені основні проблеми націоналіз-
му, … і уважне їх перестудіювання по-
каже, що не багато вже можна і на ділі 
вже не багато додано до тих перших його 
формулювань. Все, що потім написано, 
являється, можна сказати, тільки ко-
ментарями і поясненнями до виложених 
там основних думок. Стаття послужила 
в значній мірі основою для розробки 
ідеологічної проблематики в підготовці 
Першого Конгресу Українських Націо-
налістів» [27, с. 6].

У квітні 1928  р. було скликано 
другу Конференцію українських на-
ціоналістів у Празі, в якій Ю.  Вассиян 
знову як представник ГУНМ брав ак-
тивну участь. Друга конференція ви-
конала свою мету і стала дуже вдалим 
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підґрунтям для організації і проведення 
Конгресу українських націоналістів, що 
відбувся 28 січня  – 3 лютого 1929  р. у 
Відні. У конгресі Ю. Вассиян брав участь 
як заступник голови президії і як голо-
ва ідеологічної комісії. Голова Проводу 
новоствореної Організації українських 
націоналістів (ОУН) Є.  Коновалець 
вніс пропозицію включити Ю.  Вассия-
на до членів Проводу. Саме тут висту-
пив із доповіддю «Ідеологічні основи 
українського націоналізму» [11]. Зазна-
чена доповідь пізніше лягла в основу 
ідеологічних резолюцій  – «Загальних 
означень» Конгресу [32, с. 131–134]. Від 
самого початку творення ОУН керівни-
цтво організації значну увагу приділяло 
інформуванню та впливу на громадські 
настрої. Зокрема, в Перемишлі старан-
ням Є.  Зиблікевича та З.  Пеленського 
було відновлено та реорганізовано газе-
ту «Український голос» (1929–1932), яка 
стала дуже впливовим та значимим ви-
данням.

Після львівської конференції ОУН у 
травні 1930  р. Ю.  Вассиян, отримавши 
завдання Проводу, переїхав до Пере-
мишля і почав редагувати згадане видан-
ня. Але вже 2 листопада 1931 р. у Бродах 
польська поліція заарештувала Ю.  Вас-
сияна як підозрюваного у справі «кон-
гресівців»  – виявлених нею учасників 
І Конгресу ОУН. На львівському судово-
му процесі у вересні 1932 р. Ю. Вассиян 
разом із групою провідних діячів ОУН 
(О.  Бойдуником, О.  Бабієм, С.  Ленкав-
ським, З.  Пеленським) був засуджений 
до чотирьох років ув’язнення. Покаран-
ня відбував у львівських «Бригідках», 
згодом у дрогобицькій тюрмі.

В ув’язненні Ю.  Вассиян, за спога-
дами З.  Книша, відзначався великою 
сумлінністю в дотримуванні приписів 

в’язничної поведінки, відповідальніс-
тю в конспірації, щирістю до товари-
шів [24, с. 69].

Після звільнення у 1935  р. повер-
тається до батька в Броди, продовжує 
підпільну діяльність в ОУН. У цей час 
працює над ідеєю створення Укра-
їнського інституту боротьби з кому-
нізмом, який, з-поміж іншого, мав би 
своїм завданням фіксування злочинів 
режиму, а відтак поширення даних до-
слідження у західному інформаційному 
просторі. Проте ця ідея так і не знайшла 
належного відгуку серед очільників то-
дішнього націоналістичного середови-
ща, яким, на жаль, не вдалося побачити 
перспективи і зрозуміти глибину про-
понованого Ю.  Вассияном проекту  [38, 
с. 7]. Невдовзі після звільнення Вассия-
на знову заарештували і відправили до 
концентраційного табору в Березі Кар-
тузькій, де він перебував до середини 
вересня 1939  р., коли німецькі війська 
окупували Польщу  [27, с.  7; 20, с.  22]. 
Радянська окупація Західної України 
восени 1939 р. застала Ю. Вассияна зно-
ву в Бродах. Провід ОУН, усвідомлюю-
чи особливу важливість мислителя для 
націоналістичного руху, організував 
перевезення Ю.  Вассияна за кордон, 
щоб він мав можливість вільно працю-
вати. Впродовж тривалого перебуван-
ня в Кракові він працює як перекладач 
з німецької мови в Українському цен-
тральному комітеті (до 1941 р.) [27, с. 7]. 
Особливо важко, проте дуже виважено 
і тверезо сприйняв Ю. Вассиян розкол у 
ще недавно цілісному українському на-
ціоналістичному середовищі, що стався 
внаслідок внутрішньоорганізаційних 
розходжень та різного бачення політич-
них реалій, що склалися. Він добре ро-
зумів шкідливість такого роз’єднання 
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та плачевні наслідки, будучи очевидцем 
міжусобиць та недалекоглядності, які 
вже в 1917–1921  рр. спричинилися до 
поразки українських визвольних зма-
гань. Тому за кожної можливої нагоди 
він намагався примирити опонентів, 
спонукати їх до усвідомлення спільної 
ідеї та кінцевої цілі. Згадки про це зна-
ходимо в спогадах сучасників, зокрема 
Т.  Лапичака. Бачачи усю безнадійність 
своїх починань, Ю.  Вассиян все більше 
заглиблювався в ділянку суто філософії 
та психології, шукаючи в першій заспо-
коєння, а в другій – пояснень колишніх 
поразок, а також тих подій, свідком яких 
був він сам [39, с. 157].

Після початку німецько-радянської 
війни Ю.  Вассиян знову повернувся на 
рідну землю. Всі ці роки він активно го-
тував теоретичні й пропагандивні ма-
теріали для ПУН під проводом Андрія 
Мельника, одночасно продовжуючи 
працю перекладача при Українському 
допомоговому комітеті в м.  Броди. У 
січні 1944  р. його арештувало геста-
по, і він опинився в концентраційному 
таборі в м.  Брец біля Берліна (разом із 
давніми товаришами О.  Бойдуником, 
М.  Бажанським, М.  Бігуном, К.  Мель-
ником, В. Левицьким та В. Мартинцем). 
Опис в’язничного побуту міститься у 
спогадах В. Мартинця [29, с. 119]. Восе-
ни 1944 р., після виходу на волю, Васси-
ян короткий час перебував на лікуванні 
на Шлезьку, згодом переїхав до м. Сан-
Георген в Австрії, де залишався до кінця 
війни, пізніше – до Баварії, відтак опи-
нився в таборах для переміщених осіб 
в Аугсбурзі та Діллінгені, де викладав у 
таборовій гімназії. Впродовж війни та 
повоєнних років Ю. Вассиян продовжу-
вав плідно працювати в ПУН. 1945  р. 
брав участь у жовтневій Конференції 

ОУН в Мюнхені, Ідеологічній конферен-
ції ОУН 1946 р., а також у III Великому 
зборі українських націоналістів у кінці 
серпня 1947  р. Саме тут він виголосив 
свою змістовну доповідь «Українська 
ідея життя» (вийшла друком в журналі 
«Орлик» в Бергтесгадені під псевдоні-
мом Д. Бродиш) [5; 39, с. 158].

На початку 1950 р. Ю. Вассиян пере-
їхав до Сполучених Штатів, у місто Сен-
Пол в Міннесоті; навесні того ж року 
оселився у Чикаго. Тут він залишався 
Крайовим провідником ОУН аж до сво-
єї  смерті. З приводу переїзду до США 
Ю. Вассиян у листі до свого давнього то-
вариша О. Бойдуника писав, що це було 
чи не найбільшою його помилкою, і те-
пер через неможливість бути корисним 
(після переїзду Ю.  Вассиян працював 
здебільшого як некваліфікований робіт-
ник на тимчасових роботах) він постій-
но перебуває в «стані пригноблення та 
безнадії» [39, с. 158]. У США Ю. Вассиян 
продовжує писати, його основні статті в 
цей час виходять у часописі «Самостійна 
Україна». З видавництвом «Самостійної 
України» мислителя пов’язує тривала 
співпраця, фактично він великою мі-
рою спричинився до його розбудови, а 
в 1958  р. саме тут побачила світ збірка 
праць Ю. Вассияна «Суспільно-філосо-
фічні нариси» [17].

З жовтня 1953  р., через три роки 
після переїзду до США, д-р Ю. Вассиян 
помер внаслідок серцевого нападу. Він 
знайшов вічний притулок на парафіяль-
ному цвинтарі св. Миколая в Чикаго.

«Україна,  – писав доктор Марко 
Антонович,  – втратила в ньому без-
умовно одного з кращих своїх мисли-
телів, що  сміло зможе стати поруч із 
передовими нашими мислителями всіх 
епох» [13, с. 25].



116 №2 (71) 2019 Ukrainian Studies

Біографія Юліана Вассияна в своїх 
основних етапах є подібною до життє-
вого шляху багатьох інших діячів націо-
налістичного руху: становлення власної 
політичної позиції, участь у військових 
діях, членство в націоналістичних орга-
нізаціях, концтабори, еміграція,  смерть 
на чужині. Але наріжним каменем його 
життя був специфічний теоретико-реф-
лексивний спосіб мислення. Здобувши 
філософську освіту та маючи великий 
досвід участі у суспільно-політичних по-
діях, Ю. Вассиян став одним із провідних 
ідеологів ОУН, розробивши її програмні 
положення, в яких органічно поєднав 
теоретичні принципи із практичними 
настановами.

Разом з тим Юліан Вассиян не об-
межується лише написанням програм-
них творів, а створює ґрунтовну фі-
лософську концепцію, де націоналізм 
виступає не тільки як суспільно-полі-
тична доктрина, а й глибоко осмислена 
філософська позиція. Отже, націоналізм 
є наріжним каменем як філософії, так і 
практичного життя мислителя.

Всі друковані статті Ю. Вассияна ха-
рактеризуються публіцистичним сти-
лем. Певну кількість його статей мож-
на знайти в друкованому органі Групи 
Української державницької молоді, зго-
дом у друкованому органі ОУН – «Розбу-
дова нації», який постав на базі «Націо-
нальної думки». Крім того, Ю.  Вассиян 
друкувався у виданнях української діа-
спори  – «За самостійність», «Орлик», 
«Самостійна Україна», «Тризуб», «Укра-
їнське слово» [5; 12].

В кінці 50-х  років ХХ  ст. зусиллями 
представників української діаспори ви-
дані збірники «Одиниця та суспільність», 
«Суспільно-філософічні нариси»  [14; 
17]. У 1972–74  рр. видано двотомник 

його творів «Степовий Сфінкс: Суспіль-
но-філософічні нариси», що були пов’я-
за ні спільною тематикою, та «Митець із 
землі зроджений», присвячений аналізу 
творчості В. Стефаника [18].

У подальшому рукописні твори 
Ю. Вассияна не видавалися, лише після 
відновлення незалежності України деякі 
його статті перевидавалися в збірниках 
«Український націоналізм: антологія», 
«Хроніка – 2000», «Українська філософ-
сько-історична думка (перша половина 
ХХ  століття)», «ОУН: минуле і майбут-
тя»  [9; 7] та часописах «Слово і час», 
«Українська мова і література в шко-
лі» [6; 13].

Як уже зазначалося, праця Ю.  Вас-
сияна «Ідеологічні основи українського 
націоналізму» вийшла друком у жур-
налі «Розбудова нації», ч. 3–4 за 1929 р. 
Пізніше передрукована в торонтському 
виданні праць Ю. Вассияна 1972 р. [18]. 
В незалежній Україні побачила світ у 
збірнику «Конгрес українських націо-
налістів 1929 р. Документи і матеріали» 
(Львів, 2006)  [10, с.  182–194]. Проте, на 
жаль, праця не відредагована відповід-
но до сучасного українського правопису, 
і тому щодо окремих слів, а то й навіть 
речень, існують певні складнощі для їх 
швидкого розуміння.

У цій роботі Ю. Вассиян наголошує, 
що майбутнє української нації пере-
буває «під знаком державного чину» і 
тільки боротьбою за незалежність нація 
виявить свою зрілість, свою готовність 
для повноцінного державного існуван-
ня. «Українці – велика нація, а на землі 
українській б’ють численні джерела бу-
дучого народнього багатства. Біологічна 
сила нації та господарська видайність 
(значимість. – С. Г.) її землі – це два най-
головніші факти, зумовляючі політику 
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підбою (загарбання.  – С.  Г.), що його 
здавна ведуть наші національні вороги. 
Дійсність минувшини, як і сучасности, 
що в свою чергу позначилась звищен-
ням матеріяльного визиску, спробами 
зміцнити нашу культурну залежність 
та поступово винищувати наші фізичні 
сили – наглядно довели, що боротьба, в 
якій здавлено (придушено. – С. Г.) укра-
їнські державницькі змагання, мала й 
все матиме за основну свою мету: зни-
щення українців як окремої нації. Бо 
українська держава  – це створення на 
Сході Європи тої нової політично-гос-
подарської сили, що підірве пануючим в 
тому геофізичному краєвиді, державним 
націям найважніші підстави їх доміную-
чої ролі» [11, с. 65].

Тільки «Українська Самостійна Со-
борна Держава,  – на думку автора,  – 
означає зупинення і зламання традицією 
встановлених напрямних чужонаціо-
нальних державних інтересів з одного, та 
заіснування нового рішаючого чинни-
ка міжнародної політики…  – з другого 
боку» [11, с. 65–66].

Націоналізм, зазначає мислитель,  – 
це «дальший поступ розвитку нації, 
який полягає в здійсненні ідеї собор-
ного державного чину» [11, с. 66]. Тому 
в боротьбі за державну самостійність 
«… мусить націоналізм виповісти рішу-
чу боротьбу всім соціально-політичним 
доктринам та вченням, наміреним про-
ти такого його розуміння, всім спробам 
організувати внутрі нації заборола (пе-
решкоди. – С. Г.) міжнародного порозу-
міння та солідарності, які послаблюють 
моральні якості національного духа та 
натугу його відпору назовні, всім кличам 
про першенство або виключність класо-
во-професійних інтересів, що протиді-
ють зосередженню національних сил для 

досягнення державности, тої найпершої 
й найреальнішої умови творчого само-
здійснювання нації в усіх ділянках її роз-
витку» [11, с. 66].

Так, у стислому політичному розу-
мінні сформулював Ю. Вассиян завдан-
ня націоналізму: підготовка та здійснен-
ня завдань української національної 
революції та створення власної держа-
ви. Він зазначає, що це може відбутися 
при об’єднанні нації під прапором єди-
ної спільної політичної ідеї. Така ідея 
зможе зупинити внутрішню боротьбу 
на соціальному ґрунті, оскільки «націо-
нальність  – це найглибша, найзагаль-
ніша й найтривкіша підстава людської 
соціальности. Вона виявляє собою до-
свід довгого розвитку, синтесований в 
декілька родових рис духового характе-
ру, що повторюються при ріжного роду 
виявленнях немов спільний мотив» [11, 
с.  67]. Ці поняття не суперечать одне 
одному, а підлягають як підмет до сво-
го твору. Таким чином, підкреслює 
Ю.  Вассиян, «… національність не яв-
ляється остаточно обмеженою й непо-
рушною силою людської дійсности, але 
вона є самоозначенням та відчуттям 
своєї духовної форми, що в творчому 
русі позначується поодинокими здій-
сненнями, які складають історично-
суспільний зміст. Національність  – це 
основний внутрішній факт суспільної 
свідомости, що в постійно підметовій 
ролі характеризує історичний процес 
національного становлення. При всій 
змінности зовнішнього обличчя в ріжні 
стадії своєї історії, нація затримує (збе-
рігає. – С. Г.) згадану внутрішню форму, 
як незмінну детермінанту ріжних своїх 
чинників, що власне в часовому пере-
пливі узовнішнюються в ріжних катего-
ріях…» [11, с. 69].
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Провідна верства, або еліта нації, на 
думку автора твору, у своїй діяльності 
ніколи не повинна керуватися правом 
насильства, а тільки своїми знаннями, 
своїм інтелектом, своєю людяністю, на-
віть досконалістю. В цілому націоналізм 
є, за Ю.  Вассияном, тільки незначною 
реакцією на гноблення нації – теза, що з 
нею не завжди погоджуються сучасні іс-
торики, вказуючи на те, що український 
націоналізм був значною мірою і захис-
ною реакцією на тиск сучасних сусідніх 
націй, насамперед польської і росій-
ської [34, с. 13]. Наслідуючи Т. Шевчен-
ка, Ю. Вассиян зазначає, що націоналізм 
перш за все спрямований у майбутнє, він 
намагається встановити зв’язок з усіма 
сферами національного життя й опану-
вати його. «У своїй глибині, – констатує 
Ю. Вассиян, – є він (український націо-
налізм. – С. Г.) рухом органічно-творчим 
з усіма ознаками автономної волі. Власне 
на цій основі… завдання націоналізму 
не обмежуються програмою завтраш-
нього дня, але укладаються в той спо-
сіб, щоби сягнути рішаючо в найдальшу 
будучність. У зв’язку з цим націоналізм 
прагне здобути духову натугу світогляду, 
щоби на ґрунті цієї найбільш формівної 
(визначеної, усталеної. – С. Г.) моральної 
сили доцільно й тривко здійснити свої 
конкретніші завдання» [11, с. 77].

Найпершим завданням, яке вису-
ває український націоналізм, стверджує 
Ю.  Вассиян, є створення власної неза-
лежної української держави. «Держав-
ність для нації є найпершою переду-
мовою можливости її росту в усякому 
відношенні. Тому для політично поне-
воленої нації власна держава,  – це пер-
ший, прямий і абсолютний наказ, що 
його треба здійснити найскорше, без-
посередньо та з вкладом всіх родів сил. 

У бік державного чину український на-
ціоналізм спрямує всі свої організовані 
сили та всю моральну енергію патосу 
української національної революції»,  – 
підсумовує мислитель [11, с. 77].

Варто зазначити, що у Ю.  Вассияна 
добре помітні не тільки спроби філософ-
ського обґрунтування власних ідей, а й 
уславлення націоналізму та прагнення 
надати йому всезагального характеру, 
що цілком закономірно, оскільки він сам 
був визначним теоретиком української 
націоналістичної ідеології.

В цьому році виповнилось 125 років 
з дня народження Ю.  Вассияна, а його 
постать, як і його праці, до теперішнього 
часу не знайшли свого належного осмис-
лення і вивчення. Ще й досі немає повно-
го видання творів вченого і політичного 
діяча, окремі друковані праці збереглись 
у невеликій кількості і майже невідомі 
широкому загалу. Тому необхідним і ак-
туальним є не просто вивчати та попу-
ляризувати його ідеї, досліджувати не-
відомі сторінки біографії, а й розглядати 
постать Ю. Вассияна як яскравого пред-
ставника європейської інтелектуальної 
традиції.
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Анотація. У статті зроблено аналіз закономірностей зміни підходів до наукового до-
слідження генези українського народу та сучасних етнокультурних процесів в умовах кризи 
комунізму та відновлення української державності. Виявлено, що у тоталітарну добу іс-
торична наука загалом й археологія зокрема жорстко підпорядковувалися вимогам кому-
ністичної ідеології. З’ясовано, що криза комунізму та командно-адміністративної системи 
у другій половині 80-х – на початку 90-х років ХХ ст. дала можливість вченим відійти від 
жорстких заідеологізованих схем та розпочати більш-менш об’єктивно вивчати етногене-
тичні й етнокультурні процеси у Центрально-Східній Європі загалом та Україні зокрема. 
Розкрито, що остаточна дезінтеграція СРСР і відновлення Української держави позбавили 
вчених-гуманітаріїв тотального партійного контролю над фундаментальними і приклад-
ними науково-дослідними розробками та дали змогу їм долучитися до європейського і світо-
вого наукового досвіду й продовжувати неупереджено та об’єктивно вивчати етногенетич-
ну та етнокультурну проблематику. Показано, що в Україні на найвищому академічному 
рівні не існує єдиної загальновизнаної теорії українського етногенезу, а на побутовому рівні 
широкого розповсюдження набули псевдонаукові гіпотези етногенезу українців. Встанов-
лено, що попри постімперський і пострадянський комплекси українські вчені-гуманітарії 
загалом й М. Брайчевський, В. Баран і Л. Залізняк зокрема доклали чималих зусиль, щоби 
теоретично обґрунтувати й утвердити як у науково-освітньому дискурсі, так і серед ши-
рокого суспільного загалу виважену й обґрунтовану ранньосередньовічну теорію походження 
українського народу.

Ключові слова: Україна; українці; М. Брайчевський; В. Баран; Л. Залізняк; М. Сікорський; 
етногенез українців; етнокультурний процес; закономірності зміни підходів; «криза комуніз-
му»; відновлення української державності.
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З відновленням української дер-
жавності на порядок денний постало 
питання наукового осмислення вітчиз-
няних етнічних, етнокультурних, дер-
жавотворчих і націєтворчих процесів. 
Ця проблема стала актуальною насам-
перед тому, що у часи існування СРСР 
об’єктивний аналіз цих процесів був 
унеможливлений комунопартійною ідео-
логією, яка гуманітарні дослідження на-
дійно вмонтувала в прокрустове ложе 
більшовицьких догматів.

Наукова новизна праці полягає у 
розробці актуальної проблематики, яка, 
незважаючи на деякі публікації з цієї 
теми, залишається ще недостатньо ви-
вченою й потребує подальшого опрацю-
вання. Загалом обґрунтування законо-
мірностей зміни етногенетичних гіпотез 
та порівняльний аналіз етнокультурних 

процесів радянської та пострадянської 
України у їх нерозривній цілісності і по-
слідовності допоможе не лише їх дослі-
дити, а й використати ці теоретичні на-
працювання у модерному українському 
етнокультуротворенні.

Метою дослідження є виявлення й 
обґрунтування закономірностей зміни 
підходів до наукового вивчення україно-
генези та сучасних етнокультурних про-
цесів в умовах кризи і розпаду СРСР й 
відновлення Української держави. 

Для досягнення поставленої мети 
вважаємо за доцільне: 1) лаконічно 
охарактеризувати стан досліджуваної 
проблематики; 2) розкрити сутність 
використовуваної термінології; 3) по-
казати стан і напрямки етногенетичних 
напрацювань у тоталітарну добу; 4) ви-
явити закономірності зміни підходів в 

Olha SHAKUROVA
Candidate of Historical Sciences, research fellow of the Ukrainian Ethnology Department of RIUS

Annotation. The article analyzes the patterns of changing the approaches to scientific research of 
the genesis of the Ukrainian people and modern ethnocultural processes in the conditions of the crisis 
of communism and the restoration of Ukrainian statehood. It is discovered that in the totalitarian era, 
historical science in general and archaeology in particular were strictly subordinated to the requirements 
of the communist ideology. It is revealed that the crisis of communism and administrative-command 
system in the second half of the 1980s – early 1990s allowed scientists to move away from rigid 
ideological schemes and initiate a more or less objective research of ethnogenetic and ethnocultural 
processes in Central and Eastern Europe in general and Ukraine in particular. It is discovered that the 
final disintegration of the USSR and the restoration of the Ukrainian state freed humanitarian scientists 
from total party control over fundamental and applied research elaborations. This allowed their joining 
European and global scientific experiments for the continuation of the impartial and objective study 
of ethnogenetic and ethnocultural issues. It is shown that in Ukraine, there is no single universally 
accepted theory of Ukrainian ethnogenesis at the highest academic level, while its pseudoscientific 
hypotheses have become commonly widespread. It has been established that, in spite of the postimperial 
and post-Soviet complexes, Ukrainian humanitarian scholars, namely M. Braychevskyi, V. Baran, and 
L. Zalizniak, have made considerable efforts to theoretically establish a well-balanced and substantiated 
early-medieval theory of the Ukrainian people’s origin both in the scientific and educational discourse 
and among the general public.
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осмисленні походження українського 
народу й сучасних етнокультурних про-
цесів у суверенній Україні; 5) підвести 
підсумки дослідження.

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

З дезінтеграцією СРСР й усамо-
стійненням України перед вітчизня-
ними науковцями постало завдання 
об’єктивного вивчення українських етно-
культурних процесів і професійного 
забезпечення впливу на них з метою 
унеможливлення етнічних, етнокуль-
турних, етнорелігійних і національних 
конфліктів. Саме тому багато україн-
ських дослідників намагалися осмис-
лити й узагальнити минулий досвід і 
сучасні наявні тенденції. Окремих ас-
пектів цієї контраверсійної теми тор-
калися у своїх дослідженнях В.  Баран, 
В. Балушок, А. Білецький, В. Борисенко, 
М. Брайчевський, Т. Воропаєва, П. Гай-
Нижник, І. Грабовська, С. Грабовський, 
М. Гримич, А. Дунаєвська, М.  Жулин-
ський, Л. Залізняк, Г. Залізняк, Я. Ка-
лакура, О. Калакура, С.  Макарчук, 
Л.  Масенко, В. Наулко, Г. Півторак, 
М.  Попович, Я. Радевич-Винницький, 
В. Русанівський, Б.  Савчук, А.  Свідзін-
ський, М. Сікорський, Г.  Скрипник, 
О. Таланчук, М. Тиводар, О. Чирков та 
інші. Разом з тим обґрунтування зако-
номірності зміни підходів до наукового 
дослідження походження українсько-
го народу та сучасних етнокультурних 
процесів в умовах кризи комунізму й 
відновлення української державності 

поки що не стало темою окремого дослі-
дження, тому й потребує, на нашу дум-
ку, фахового опрацювання.

У проведеному комплексному укра-
їнознавчому аналізі були використані 
такі загальнонаукові і спеціальні методи 
наукового пізнання, як порівняльний, 
історико-хронологічний, історико-си-
туаційний, ретроспективний, біогра-
фічний тощо. Задіяний у дослідженні 
принцип історизму дав можливість ви-
важено осмислити найголовніші зако-
номірності зміни підходів до наукового 
дослідження етногенетичних й етно-
культурних процесів в умовах кризи 
комунізму та відновлення Української 
держави.

Охарактеризуємо засадничі поняття, 
на яких ґрунтується наше дослідження. 
Так, українські етнокультурні проце-
си  – це довготривалий історичний роз-
виток, під час якого на теренах, залюдне-
них українцями, формується їх власний 
етно культурний простір та зароджуєть-
ся і розвивається цілісний етнокультур-
ний комплекс, прямо і опосередковано 
пов’язаний зі спільним походженням 
українців, функціонуванням їх рідної 
мови, творенням етнічної території, по-
бутуванням традиційної української 
культури, утвердженням християнської 
віри тощо.

Українські етногенетичні процеси  – 
це зародження, формування і розвиток 
української етнічної спільноти, яка під 
час свого тривалого поступального роз-
вою набуває унікальних рис, що карди-
нально відрізняє її від інших етносів.

Український етнокультурний про-
стір  – це побутування на певній тери-
торії своєрідного і неповторного комп-
лексу матеріальної й духовної культури 
українського народу протягом досить 
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тривалого часу, саме внаслідок цього 
довготривалого розвою він набуває са-
мобутності та довершеності.

Український етнокультурний комп-
лекс – це сукупність важливих етновиз-
начальних ознак, які прямо і опосередко-
вано пов’язані зі спільним походженням 
українців, функціонуванням у їхньо-
му середовищі рідної мови, творенням 
українським народом власної етнічної 
території, побутуванням традиційної 
української культури (етнокультури), 
утвердженням в українців християн-
ської віри, існуванням у них особливого 
менталітету й психотипу тощо.

Українська етнічна ідентичність 
(самобутність, тотожність тощо)  – це 
усвідомлення українцями своєї належ-
ності до унікального українського етно-
су через реальні ототожнення базових 
характерних чинників свого духовного 
світогляду і матеріального добробуту з 
численними ознаками й компонентами 
української етнічної спільноти.

Найвагомішими складовими еле-
ментами українського етнокультурного 
комплексу є: споконвічні етнічні землі та 
багатовікове існування на них своєрідної 
етнічної спільноти  – українців, які ма-
ють спільне походження, використову-
ють у повсякденному вжитку рідну мову, 
створюють повсякчас самобутню тради-
ційну культуру (матеріальну і духовну), 
всіляко розвивають самосвідомість, 
зберігають і передають із покоління в 
покоління етнічну пам’ять (насамперед 
вони фіксуються в усній народній твор-
чості  – піснях, думах, легендах, перека-
зах, прислів’ях і приказках тощо), мають 
самоназву, власну ментальність, психо-
тип і стереотипи поведінки та наповню-
ють християнську релігію неповторним 
українським змістом.

Для обґрунтованого осягнення змі-
ни підходів до наукового дослідження 
українських етногенетичних й етнокуль-
турних процесів вченими радянської і 
пострадянської доби нами використано 
переважно напрацювання з цієї пробле-
матики М. Брайчевського [9, 10], М. Сі-
корського [18, 19, 20], В. Барана [1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 21] і Л. Залізняка [12, 13, 14, 
15, 16, 21]. 

Склад такої своєрідної фокус-групи 
зумовлений насамперед тим, що, по-
перше, всі ці дослідники жили і працю-
вали як у тоталітарну добу СРСР, так і 
у часи суверенної України. По-друге, їх 
об’єднує зацікавленість українською ми-
нувшиною загалом і археологією зокре-
ма. Нагадаємо, що у радянський період 
етнологія вважалася буржуазною псев-
донаукою й була під забороною в СРСР, 
а етнографи займалися переважно ви-
вченням матеріальної культури й лише 
археологи мали можливість тією чи ін-
шою мірою торкатися у своїх досліджен-
нях етногенетичної та етнокультурної 
проблематики. По-третє, науковий до-
робок М. Брайчевського, М. Сікорсько-
го, В. Барана і Л. Залізняка є досить ва-
гомим, якісним і репрезентативним та 
надає змогу не лише осмислити їх вне-
сок у цю тему, а й зробити деякі важливі 
узагальнення, які допоможуть вийти на 
вищий аналітичний рівень. По-четверте, 
особисте знайомство і спілкування ав-
торів цієї статті з В. Бараном і Л. Заліз-
няком та опосередковане (через людей, 
які їх добре знали) з М. Сікорським та 
М.  Брайчевським надали можливість 
використовувати не лише наукові публі-
кації й архівні джерела, а й власні польо-
ві матеріали.

Тому аналіз наукових досягнень цих 
непересічних особистостей у зазначеній 
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вище проблематиці дасть змогу екстра-
полювати отриманий результат на роз-
виток дослідницької думки у кінці дру-
гої половини ХХ  – на початку ХХІ  ст. 
та обґрунтувати закономірності зміни 
підходів щодо етногенетичних й етно-
культурних студій в умовах стагнації і 
руйнації тоталітаризму та відродження 
суверенної України. 

У тоталітарній державі, якою, без 
сумніву, був СРСР, головне завдання іс-
торичної науки полягало у вивченні в 
хронологічній послідовності конкрет-
ного розвитку людського суспільства та 
його закономірностей від найпримітив-
ніших форм (первіснообщинний лад) 
до комунізму (найвищої суспільно-
економічної формації), що історично 
мав прийти на зміну капіталізму, най-
важливішою сутністю якого була від-
сутність приватної власності на засо-
би виробництва й ліквідація усіх форм 
соціального і національного гноблення 
тощо [23, с. 91].

Також радянські історики мали 
теоретично обґрунтувати всі заідео-
логізовані постулати (концепції, кон-
цепти, конструкти тощо), які були 
озвучені на найвищому рівні лідерами 

Комуністичної Партії Радянського Со-
юзу. Якщо технічні науки у СРСР мали 
забезпечити поступальний розвиток 
народного господарства й військово-
промислового комплексу і в підсумку 
перетворити Країну Рад на могутню 
наддержаву, яка у перспективі (близь-
кій чи далекій) мала накинути комуніс-
тичну ідеологію всій людській цивіліза-
ції та посприяти перемозі комунізму в 
усьому світі, то радянська гуманітарис-
тика (усі суспільствознавчі науки й осо-
бливо історичні) мала на меті всіляко 
пропагувати вищість і позитивність ра-
дянського способу життя, перспектив-
ність планової соціалістичної економі-
ки, комуністичної ідеології й загалом 
неминучість краху капіталізму та пере-
могу комунізму на планеті Земля.

У першій половині І тис. н. е. на те-
ренах України побутувала своєрідна 
так звана черняхівська археологічна 
культура. Її особливість полягала у до-
сить-таки високому культурному рівні, 
що стало наслідком контактів з Рим-
ською імперією. Окрім суто наукового 
зацікавлення черняхівськими старо-
житностями, з’явився геополітичний 
аспект. Так, у роки Другої світової війни 
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нацисти визнали цю археологічну куль-
туру виключно німецькою, тим самим 
безапеляційно включивши терени, на 
яких мешкали так звані «черняхівці», 
споконвічними етнічними німецьки-
ми землями, сумнозвісним «життєвим 
простором». У зв’язку з цим на тимча-
сово окупованій гітлерівцями території 
України їхні археологи проводили по-
льові дослідження для підтвердження 
цієї теорії. Враховуючи цей геополітич-
ний бекграунд, після завершення Другої 
світової війни радянські компартійні 
ідеологи змушені були впритул зайня-
тися цією проблемою, щоби знешкодити 
злочинні інсинуації Третього рейху. Ар-
хеологи в СРСР отримали чітку вказів-
ку зверху науково обґрунтувати, що це 
стовідсотково автентична слов’янська 
культура. Саме тому у радянську добу 
переважна більшість археологів була 
переконана у її винятково слов’янській 
належності [22, с. 53–54].

Зокрема, відомий український ра-
дянський археолог В.  Довженок писав: 
«Історична інтерпретація черняхівської 
культури потребує всебічного її ви-
вчення  – від питань загальноісторич-
них умов, в яких вона складалась, до 
детального вивчення окремих речей. 
А загальноісторичні умови були таки-
ми, що не можна вказати жоден народ, 
крім слов’ян, якому могла б належати 
черняхівська культура. Характер куль-
тури цілком певно змальовує основні 
риси цього народу. Він мав бути осід-
лим і жити в Середньому Подніпров’ї 
не менше чотирьох століть. І сама куль-
тура цього народу складалась в умовах 
Лісостепу, в умовах економічних і куль-
турних контактів з римськими провін-
ціями, сарматським і дакійським насе-
ленням, а це знову вказує на територію 

Середнього Подніпров’я та суміжних 
районів. Це був народ землеробський, і 
його землеробська культура також скла-
далася в умовах Лісостепу. Народ цей 
був найчисленнішим в Європі. Така маса 
населення не могла звідкись прийти. 
Народ цей міг вирости тільки на місці 
внаслідок довгого попереднього роз-
витку на вказаній території. Таким на-
родом могли бути тільки слов’яни» [11, 
с. 66–67].

Цієї думки притримувався й М. Брай-
чевський, який вважав, що її етнічний 
склад був переважно слов’янським, схід-
на частина складалася з антів, а західна – 
зі склавинів. З цього приводу дослідник 
писав: «Вважаємо, що внутрішня струк-
тура черняхівської культури (її східної 
частини) показує структури Антсько-
го союзу племен. Він об’єднував шість 
східно слов’янських племінних груп: 
уличів, тиверців, дулібів, бужан, воли-
нян, білих хорватів» [10, с. 155].

На думку М. Брайчевського, черня-
хівська культура не зникла на рубежі 
IV–V ст., а продовжувала розвиватися і 
надалі, ставши згодом однією з головних 
основ для виникнення культури Київ-
ської Русі [10, с. 155].

М. Сікорський теж вважав черняхів-
ську культуру слов’янською: «Пам’ят ки 
культури полів поховань свідчать, що 
ранньо слов’янське суспільство пер-
шої половини І тис. н. е. досягло ви-
сокого рівня історичного розвитку. Це 
був останній етап первіснообщинного 
ладу. Протягом другої половини І тис. 
наші предки остаточно переходять до 
феодалізму. З того часу формується й 
давньоруська держава із центром у Ки-
єві» [20, с. 22–23].

В. Баран проаналізував як аргумен-
ти прибічників її готської належності, 
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так і докази її слов’янської атрибутації, 
а також неспростовні факти адептів її 
багатоетнічності. Зрештою, на його дум-
ку, синкретична черняхівська культура 
формувалася на основі низки місцевих 
культур  – передусім скіфо-сарматської, 
дако-гетської, зарубинецької, пшевор-
ської, а дещо згодом й елементів вель-
барської та провінціально-римської. 
Врешті-решт, черняхівська культура 
сформувалася як соціально-економіч-
на спільність Південно-Східної Європи, 
а різні етнічні групи, які входили до її 
складу, знаходилися в процесі інтегра-
ції [3, с. 161–162].

Тому В. Баран наголошує: «Таким 
чином, можна зробити висновок, що ос-
нов ним субстратом, на якому виникла 
черняхівська культура, в Лісостеповій 
зоні було населення пізньозарубинець-
кої, пшеворської і липицької культур; у 
степовій  – пізньоскіфське і сарматське. 
Черняхівська культура виникла тоді, 
коли ці старожитності на певній тери-
торії перестали існувати як окремі куль-
турні одиниці, а їх елементи в процесі 
взаємодії призвели до створення нового 
культурного явища з новими ознаками, 
які його відрізняють від кожної із окремо 
взятих субстратних культур» [3, с. 162].

Також дослідник зазначає, що навала 
гунів у кінці IV ст. припинила розвиток 
цих етногенетичних процесів, але ті аре-
али черняхівської культури, а саме пів-
нічні і північно-західні, які залишили-
ся дещо осторонь від інвазії кочовиків, 
стали базою для відновлення етнокуль-
турного потенціалу, тому їх населення 
взяло згодом участь у формуванні нової 
слов’янської культури раннього серед-
ньовіччя [3, с. 162].

Отже, можемо допустити, що цінні 
знання про етногенетичні, етнокультурні 

процеси зародження і формування єди-
ної в соціально-економічному відношен-
ні й синкретичної в етнічному плані чер-
няхівської культури згодом могли стати 
у нагоді творцям нової радянської спіль-
ності, які, використовуючи потужну 
командно-адміністративну тоталітарну 
систему, планували з часом асимілювати 
усі численні етноси СРСР в єдиний – ра-
дянський [23, с. 98]. 

Згідно з офіційною версією радян-
ської історичної науки український на-
род виникає не раніше ХІV–ХV ст. А до 
цього часу існує давньоруська народ-
ність  – спільний предок українського, 
білоруського та російського народів.

Цю заідеологізовану гіпотезу поча-
ли активно розробляти і пропагувати 
у 50-х роках ХХ ст., а свого найбільшо-
го поширення у СРСР вона набула у 
60  – 80-х роках минулого століття. Це 
було пов’язане з тим, що саме у цей час 
комуністичні ідеологи намагалися 
практично створити в СРСР з-понад 
сотні різноманітних народів один-єди-
ний  – радянський. Для цього їм конче 
був необхідний історичний прецедент. 
Саме таким яскравим етногенетичним 
конструктом мала стати давньоруська 
народність. Цей ідеологічний концепт 
надзвичайно пропагувався тоталітар-
ною владою й тому, що кожен фаховий 
дослідник (історик, археолог, етнограф 
тощо), який займався прямо чи опосе-
редковано Руссю, мав в обов’язковому 
порядку підтвердити свою лояльність, 
згадавши про незаперечне існування у 
ті часи давньоруської народності, дав-
ньоруської мови, давньоруської культу-
ри, давньоруської держави тощо.

У зв’язку з цим М. Брайчевський 
змушений був критикувати т. зв. бур-
жуазно-націоналістичну концепцію 
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українського етногенезу М. Грушевсько-
го та його однодумців, які у своїх пра-
цях розвивали думку про формування 
сучасних східнослов’янських народів 
(українців, білорусів, росіян) у докиїв-
ські часи, та їх тверде переконання, що 
Київська Русь була державою україн-
ського народу [10, с. 183].

Тому М. Брайчевський наголошував, 
що історія Київської Русі є насамперед 
спільним періодом в історії усього схід-
ного слов’янства, а давньоруська держа-
ва може і повинна вважатися державою 
водночас і українською, і російською, і 
білоруською. Щодо етнічного субстра-
ту Русі, то вчений вважав, що він являв 
собою певну едність, в якій структурні 
елементи ще не знайшли своєї остаточ-
ної кристалізації, а формування кон-
кретних східнослов’янських народів на 
той час ще не досягло такої стадії, коли 
з’являється реальна можливість говори-
ти про ці етноси як про цілком сформо-
вані етнічні спільноти [10, с. 183].

Проте навіть у цій радянській на-
уковій парадигмі М. Брайчевський на-
магався показати своє власне бачення: 
«…здається невдалою поширена фор-
мула: «давньоруська народність – спіль-
ний предок трьох народів  – російсько-
го, українського та білоруського». Вона 
надто спрощує проблему; з неї виходило 
б, що, скажімо, кривичі або ільменські 
словени були в такій же мірі предками 
сучасних українців, як поляни чи сіве-
ряни. Тому вважаємо більш правиль-
ним говорити про те, що Русь становила 
спільний період (або етап) в історично-
му розвитку трьох східнослов’янських 
племен» [10, с. 189].

Науково-дослідницька діяльність 
В. Барана відбувалася теж у межах ра-
дянської наукової парадигми, тому він 

змушений був декларувати свою при-
хильність концепції давньоруської на-
родності. Так, він наголошував (заци-
туємо мовою оригіналу для збереження 
особливостей тогочасної наукової лек-
сики): «Найважливішим фактором, що 
посприяв уніфікації східнослов’янської 
культури і складанню давньоруської 
культури, було створення в ІХ столітті 
Давньоруської держави, до якої увійшло 
більшість східнослов’янських союзів 
племен. Кількісне зростання міст, бурх-
ливий розвиток в них ремесел і торгівлі, 
будівництво порубіжних фортець, що 
заселялися вихідцями з різних областей 
Русі, військові походи руських князів, в 
яких брали участь воїни всіх об’єднаних 
земель, все це сприяло створенню єди-
ної давньоруської культури і давньо-
руської народності, яка об’єднала всі 
східнослов’янські племена, а також час-
тину неслов’янського населення Східної 
Європи» [7, с. 163]. 

Незважаючи на значний ідеологіч-
ний тиск, М. Сікорський намагався як-
найменше згадувати і пропагувати дав-
ньоруський концепт [25, с. 64–65]. Так, у 
книзі «На землі Переяславській» у роз-
ділах, присвячених києворуському часу, 
вчений жодного разу не згадав про іс-
нування у той період так званої давньо-
руської народності. Зате М. Сікорський 
відзначив, коли вперше у літописі зафік-
совано назву «Україна» [20, с. 38].

Отже, у другій половині ХХ  ст. то-
талітарна влада поставила перед ра-
дянською гуманітаристикою нагальне 
й першочергове завдання – теоретично 
обґрунтувати можливість створення 
і поступального розвитку нової про-
гресивної етнічної спільноти, а саме 
радянського народу. На думку партій-
них функціонерів, він мав згуртувати 
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й об’єднати понад сто народів і народ-
ностей СРСР у монолітний соціокуль-
турний організм, який, у свою чергу, 
мав збудувати т. зв. розвинутий соціа-
лізм, дещо згодом – комунізм, а у дале-
кій перспективі стати взірцем для пере-
творення величезної кількості етнічних 
спільнот планети Земля у єдину кому-
ністичну спільність.

Таке партійне і радянське моделю-
вання етнокультурних процесів у 60  – 
80-х роках ХХ ст., на нашу думку, базу-
валося на загальновідомих історичних 
прецедентах. Оскільки радянський на-
род створювався не на ефемерних утопі-
ях, а на етногенетичних й етнокультур-
них засадах формування і становлення 
російського етносу, то де-юре і де-факто 
саме росіяни стали тим підґрунтям, на 
якому базувався і творився цей комуніс-
тичний концепт. Можливо, в його осно-
ву була покладена така етногенетична 
модель: ранні слов’яни (черняхівська 
археологічна культура) – східні слов’яни 
(давньоруська народність)  – росіяни 
(Московська держава й Російська ім-
перія)  – радянський народ (усі етнічні 
спільноти СРСР).

На нашу думку, така модель стала 
прийнятною для партійних функціоне-
рів й активно впроваджувалася ними у 
життя, починаючи від теоретичних нау-
кових досліджень і завершуючи їх прак-
тичною реалізацією.

Загалом етнокультурні процеси у 
зазначений період характеризуються 
активним зросійщенням майже усіх 
народів СРСР, втратою ними власних 
етнокультурних комплексів, етнокуль-
турного простору, ідентичності тощо 
та поступовим перетворенням їх на ра-
дянську спільність (т. зв. «гомо совєті-
кусів»). Така тотальна асиміляція мала 

на меті не лише перетворити та «пере-
плавити» багатющу культуру всіх наро-
дів СРСР на соціалістичну за змістом і 
національну за формою, як це повсякчас 
виголошувалося з високих партійних 
трибун, а й передусім створити моно-
літний радянський народ, який би став 
безвідмовним знаряддям для досягнен-
ня тоталітарною владою власних гегемо-
ністських геополітичних завдань – зни-
щення НАТО та їх спільників, ліквідація 
капіталізму як форми суспільних відно-
син, панування над усім світом та побу-
дова комунізму на планеті Земля. Проте 
СРСР вийшов із довготривалого циві-
лізаційного протистояння з євроатлан-
тичною співдружністю не переможцем, 
а переможеним і, врешіт-решт, розпався 
на 15 незалежних державних утворень, 
а комуно-радянський глобалізаційний, 
етнокультурний тоталітарний проект 
остаточно канув у Лету.

З відновленням української держав-
ності на початку 90-х років ХХ  ст., на-
решті, зник тоталітарний ідеологічний 
тиск на українських вчених і кожен з них 
отримав можливість писати не те, що 
вимагали, а те, як є насправді.

Ці кардинальні зміни дали змогу 
М.  Сікорському, врешті-решт, опри-
люднити власні погляди щодо етно-
культурної належності археологічних 
культур, зокрема черняхівської: «В 
кінці ІІІ  ст.  н.  е. на території Право-
бережжя та Лівобережжя Середнього 
Подніпров’я поширюється черняхів-
ська археологічна культура, назва якої 
походить від могильника в с.  Черня-
хів Кагарлицького району на Київщи-
ні, вперше дослідженого В.  Хвойкою. 
Носіями черняхівської культури були 
численні різноетнічні племена, що за-
селяли величезні простори України від 
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Карпат до Лівобережжя Дніпра і від По-
лісся до Причорноморських степів» [18, 
с. 140].

Також дослідник висловив влас-
не бачення на походження і розвиток 
українського народу, його мови та важ-
ливе значення у цих етногенетичних й 
етнокультурних процесах Переяслава і 
Переяславщини: «Переяславська земле! 
Тільки зворушливо і захоплено я можу 
вимовляти твоє ім’я. Ти – джерело укра-
їнської державності і козацтва, один 
із найсвятіших куточків землі нашої, 
сповненої вщерть радістю та  смутком, 
пам’яттю та пророцтвом. Ти пройшла 
багатовіковий шлях з минулого в май-
бутнє. Твоє життя прогримкотіло крізь 
долю народу нашого, крізь пісню і щире 
слово як глибинний символ вселюдсько-
го єднання. Ти – етнічний центр, де про-
ходив процес формування слов’янства, в 
ХІІ ст. – процес формування української 
народності, а пізніше – української нації. 
Найвідоміші бої з печенігами, половця-
ми і татарами проходили на твоїй землі. 
Твоє місто  – Переяслав  – боронилося, 
як могло, бо ж його жителі захищали не 
лише себе, а й Київ, всю землю Руську. З 
цим же містом тісно пов’язаний геніаль-
ний твір – «Слово о полку Ігоревім», на-
писаний старою українською мовою од-
ним із учасників боїв з половцями біля 
Переяслава 1187 року. Повідомляючи 
про смерть одного з найвидатніших пе-
реяславських князів Володимира Глібо-
вича, літописець зазначав: «й плакашася 
по немъ, вси Переяславци…О нем же 
Украйна много постона». То була перша 
згадка назви «Україна» в літописах, що є 
одним із свідчень початку формування 
української народності» [19, с. 6–7].

Вагоме значення для відроджен-
ня і розвитку етнології в Україні мало 

відкриття Інституту українознавства 
Київського університету імені Тараса 
Шевченка (зараз НДІУ МОН України), 
де у 1992  р. розпочав діяльність відділ 
етнології, який займався дослідженням 
етнічної та етнокультурної історії укра-
їнського народу. У цьому відділі довгий 
час плідно співпрацювали В.  Баран і 
Л. Залізняк.

Варто також зазначити й на тому, 
що проблемами етногенезу українців за 
часів становлення незалежності Украї-
ни займалися й в НДІ українознавства, 
одним із початківців цього напрямку 
діяльності був, зокрема, В. Баран, яко-
го підтримало й тогочасне керівництво 
Інституту. Сам В. Баран про той етап 
свого науково-дослідницького життя 
згадує так: «Академік П. П. Кононенко 
успішно розробляє теорію українознав-
ства, займаючись археологією слов’ян, 
я вписуюсь у наш колектив в Інституті 
українознавства, порівнюючи з робо-
тою в Інституті археології, дещо розши-
рив коло питань: почав досліджувати не 
тільки ранніх слов’ян: їх походження, 
розселення, процеси формування пле-
мен, державотворчі процеси, зокрема 
утворення Київської держави, але й кон-
кретні процеси формування українсько-
го народу. Проблеми слід вирішувати 
комплексно, бо вони – взаємопов’язані. 
Їх потрібно ставити і вирішувати на 
основі багатьох джерел, зокрема архео-
логічних» [17, c. 24].

Робота за сумісництвом значно роз-
ширила спектр наукових зацікавлень 
вчених. Якщо в Інституті археології 
НАН України хронологічні рамки до-
слідження обумовлювалися лише пев-
ними напрямами (кам’яна доба та ранні 
слов’яни), то в Інституті українознав-
ства Київського університету імені 
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Тараса Шевченка науковець міг розроб-
ляти будь-яку цікаву для нього про-
блему безвідносно до часових чи тема-
тичних обмежень, по-перше. По-друге, 
справжній вчений завжди прагне опа-
новувати нову для себе проблематику, 
яка дає можливість не лише підвищува-
ти свій фаховий рівень, але й досліджу-
вати актуальну для суспільства тему. 
Саме такою у 90-х роках ХХ ст. в Укра-
їні стала проблема походження україн-
ського народу. В СРСР на академічному 
рівні було офіційно визнано, що генезис 
українського народу відбувався у ХV–
XVI  ст., а до того часу існувала єдина 
давньоруська народність, яка започат-
кувала першу східнослов’янську дер-
жаву  – Давню Русь. Будь-який радян-
ський вчений, який піддавав сумніву 
цю заідеологізовану концепцію, автома-
тично звинувачувався в українському 
буржуазному націоналізмі, піддавався 
суспільному осуду і міг бути покара-
ний [24, с. 44–45].

Але навіть з руйнацією СРСР і від-
новленням української державності ця 
т. зв. пізньосередньовічна концепція по-
ходження 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.  Брайчевсько-
го, 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-
політичній сферах України виступав на-
дійним гарантом радянщини і всіляко 
не толерував спроби опонентів похит-
нути підвалини пізньосередньовічної 
концепції й заперечити існування дав-
ньоруської народності [24, с. 44–45]. 

М.  Брайчевський розкритикував 
т.  зв. концепцію єдиної давньоруської 
народності, що стала науковим підґрун-
тям для пізньосередньовічної концепції 
походження українського народу. Уче-
ний наголошував, що теза про розпад 
давньоруської народності внаслідок фе-
одальної роздробленості (яка певного 
часу набула популярності в українській 
історіографії) та гіпотеза про абсолютну 
етнічну єдність східного слов’янства, ні-
бито розбиту лише монгольською нава-
лою, є неприйнятними [9, с. 51].

«Основною помилкою обох концеп-
цій було те, – писав М. Брайчевський, – 
що вони розглядали формування трьох 
східнослов’янських народів як акт єди-
ної дії; як розпад початкової загально-
руської спільноти. Насправді той процес 
не означав зникнення первинної Русі з 
історичного кону. Він мав складний діа-
лектичний характер, у якому перепліта-
лися як диференціаційні, так і інтегра-
ційні тенденції» [9, с. 51–52].

Загалом походження українського 
народу М.  Брайчевський вбачав за та-
кою схемою: анти  – початкова Русь V–
VІІ ст. – Київська Русь ІХ–ХІІІ ст., лише 
згодом від цього первісного загально-
руського (праукраїнського) стовбура у 
першій половині ХІ ст. відокремилася бі-
лоруська етнічна спільнота, а у сере дині 
та другій половині ХІІ  ст.  – російська 
спільнота, а українська етнічна спільно-
та продовжувала свій поступальний і ці-
леспрямований розвиток [27, с. 563].
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Протягом 90-х років ХХ та на по-
чатку ХХІ ст. у своїх численних етноло-
гічних працях Л. Залізняк обґрун товує 
узгодженість ранньосередньовічної 
концепції походження українців з уні-
версальною схемою етногенезу великих 
європейських етносів та схемою етно-
генезу східних слов’ян М. Грушевсько-
го. Якщо М. Грушевський вважав антів 
безпосередніми предками українського 
народу, то Л. Залізняк переконаний, що 
ними були саме склавини, а анти лише 
згодом долучилися до цього процесу. 
За Л. Залізняком, українська етногене-
тична періодизація має такий вигляд: 
етногенез українців розпочинається з 
кінця V  ст.; далі  – склавини і частко-
во анти (V–VІІ  ст.); літописні племена 
волинян, деревлян, полян, білих хорва-
тів, уличів, тиверців (VIII–IX ст.); русь-
кий народ (праукраїнці) (ІХ–ХІІІ ст.) й 
українці (ХІV–ХХІ  ст.). Активно кри-
тикуючи сучасні екзотичні концепції 
доісторичного походження українців, 
вчений наголошує: 1)  український на-
род зароджується не будь-коли, а лише 
тоді, коли формується його базовий 
етнокультурний комплекс, до якого 
входять мова, культура, темперамент, 
характер, антропологічний тип, само-
свідомість та специфічні форми гос-
подарювання; 2) головною етновизна-
чальною ознакою українського етносу 
є тяглість його етнокультурного роз-
витку, тобто наявність цілісного комп-
лексу етнокультурних елементів про-
тягом достатньо тривалого часу  [26, 
с. 131–132].

У свою чергу В. Баран, досліджу-
ючи етнокультурну та етногенетичну 
проблематику, прийшов до висновку, 
що саме велике розселення слов’ян у 
V–VІІ  ст. приводить до виникнення, 

а потім і до відокремлення тієї групи 
східнослов’янських племен, яка в май-
бутньому стала основою для утворення 
українського етносу. Згодом склавини 
(носії празько-корчацької археологіч-
ної культури) та анти (носії пеньківської 
археологічної культури) об’єднуються 
й утворюють людність райковецької 
і волинцівсько-роменської археоло-
гічних культур, які стали базою заро-
дження українців. Розпад Київської 
Русі, що остаточно визначився після 
монголо-татарської навали, призвів 
до відокремлення та завершення фор-
мування білоруського, російського та 
українського народів. В. Баран вважає, 
що український етногенез мав таку пе-
ріодизацію: 1) слов’яно-венедський пе-
ріод (рубіж ер – ІV–V ст. н.е.); 2) раннє 
середньовіччя (V–VІІ  ст.); 3) слов’яни 
напередодні утворення Київської Русі 
(VІІІ –Х ст.); 4) Київська Русь та період 
після її розпаду (кінець Х ст. – початок 
ХІІІ ст.) [26, с. 137].

Отже, зі зникненням СРСР з геопо-
літичної арени та відновленням Укра-
їнської держави у 1991  р. українські 
дослідники остаточно позбавилися ко-
муно-більшовицького ярма й отримали 
можливість вільно займатися науковою 
діяльністю. Ці епохальні структурні 
зміни дали можливість М. Сікорсько-
му, М. Брайчевському, В. Барану і Л. За-
лізняку оприлюднювати власне бачен-
ня етногенетичних та етнокультурних 
процесів на території України загалом і 
щодо походження українського народу, 
розвитку української мови, культури, 
традицій тощо.

Таким чином, відновлення на по-
чатку 90-х років ХХ ст. української дер-
жавності вкотре продемонструвало як 
друзям, так і ворогам незнищенність 
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українців, стійкість і витривалість їх 
етнокультурного комплексу та його 
складових. Разом з тим вже понад 
чвертьстолітнє існування суверенної 
України показало як самим українцям, 
так і цілому світу, що постколоніальний 
і посттоталітарний тягар усіляко спо-
вільнює її поступальний розвій. Стало 
очевидним, що спадщина 263-річного 
перебування України у складі імперії 
Романових і майже 70-річної радянської 
окупації не долається одномоментним 
оприлюдненням Акта проголошення 
незалежності України від 24 серпня 
1991 року. Для остаточного подолання 
та усвідомлення її псевдонаукових кон-
цептів потрібні десятиліття копіткої 
інтелектуальної праці, політичної волі 
керівництва, координації діяльності 
владних інституцій, консолідації гро-
мадянського суспільства та створення 
новітньої української політичної нації. 
Проте такий перебіг модерних етно-
культурних процесів був суттєво за-
гальмований і підкорегований щонай-
менше двома факторами.

Перший  – внутрішній, а саме фор-
мування з середини 90-х років ХХ  ст. в 
Україні кланово-олігархічної системи, 
яка на початку ХХІ ст. остаточно утвер-
дилася в суспільно-політичному, еконо-
мічному й культурному житті країни, 
цим самим призупинивши як розпоча-
ті реформи, відхід від пострадянських 
практик, євроатлантичну інтеграцію, так 
і значне звуження сфери впливу держав-
ної мови, гальмування розвою вітчиз-
няної гуманітарної науки, українського 
культурного контенту тощо.

Другий чинник  – зовнішній, по-
ступова переорієнтація Російської Фе-
дерації з демократичного на автори-
тарний шлях розвитку й управління 

та повернення її керівництва до неоім-
перського дискурсу в контексті інфор-
маційно-наукової війни з Україною. 
У зв’язку з цим був стврений і розпо-
чав активно впроваджуватися у життя 
політико-ідеологічний концепт т. зв. 
«русского мира», що спрямовувася пе-
редусім на повернення Росією статусу 
наддержави у кордонах 1914  р. та про-
паганди триєдиного народу (російсько-
го). Такі кардинальні зміни та зазіхання 
дали можливість російській політичній, 
економічній, військовій, дипломатич-
ній і культурній експансії суттєво за-
гальмувати, а у деяких випадках навіть 
зупинити державотворчі, націєтворчі й 
етнокультурні процеси чи не на усьому 
пострадянському просторі. Подібними 
заявами В. Путін намагається вкотре 
переконати українців у їх неспромож-
ності бути т. зв. «історичним народом», 
мати власну національну державу й 
творити свою, а не чужу імперську іс-
торію. Саме тому українським ученим 
потрібно утвердити як на академічному, 
так і на повсякденному рівнях фунда-
ментальне положення, що українці та 
росіяни  – різні народи із кардинально 
інакшим історичним минулим і сього-
денням. Також вітчизняним дослідни-
кам конче необхідно впроваджувати у 
науково-освітній простір ранньосеред-
ньовічну теорію походження україн-
ського народу, яка, на відміну від інших 
етногенетичних гіпотез, сприяє подо-
ланню в українців багатьох комплексів, 
зокрема меншовартості й малоросій-
ства, та утвредженню в їх свідомості й 
повсякденному бутті не євроазійських, 
а європейських загальнолюдських цін-
ностей. Зрештою, остаточна відмова 
від радянських і пострадянських етно-
генетичних концепцій, утвердження у 
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вітчизняному парадигмальному про-
сторі загальновизнаної у соціумі ран-
ньосередньовічної теорії етногенезу 
українців, збереження і поступальний 
розвиток реального етнокультурного 
простору, етнокультурного комплексу 
та його найважливіших складових тощо 
допоможе українцям відновити пози-
тивну динаміку українських етнокуль-
турних процесів на початку ХХІ ст.

Отже, здійснивши аналіз головних 
тенденцій зміни підходів до наукового 
дослідження генези українського наро-
ду та сучасних етнокультурних процесів 
в умовах кризи комунізму й відновлен-
ня Української держави, можемо ви-
окремити такі закономірності: 

по-перше, у тоталітарну добу істо-
рична наука загалом й археологія зо-
крема жорстко підпорядковувалися 
вимогам комуністичної ідеології та ви-
конували рішення партійних і радян-
ських органів і функціонерів, створюю-
чи саме той науковий продукт, який від 
них вимагала командно-партійна систе-
ма (наприклад, слов’янська належність 
черняхівської археологічної культури, 
існування у часи Київської Русі єдиної 
давньоруської народності тощо);

по-друге, криза комуністичної ідео-
логії та командно-адміністративної 
системи у другій половині 80-х – на по-
чатку 90-х років ХХ ст. дала можливість 
вченим відійти від жорстких заідеологі-
зованих схем та розпочати більш-менш 
об’єктивно вивчати етногенетичні й 
етнокультурні процеси у Центрально-
Східній Європі загалом та Україні зо-
крема; 

по-третє, остаточна дезінтеграція 
СРСР і відновлення Української дер-
жави позбавили вчених-гуманітаріїв 
тотального партійного контролю над 

фундаментальними і прикладними на-
уково-дослідними розробками та дали 
змогу їм долучитися до європейського 
і світового наукового досвіду й продов-
жувати неупереджено та об’єктивно ви-
вчати етногенетичну та етнокультурну 
проблематику;

по-четверте, незважаючи на вже по-
над чвертьстолітнє існування суверен-
ної Української держави, в українській 
гуманітарній сфері, особливо у тій її га-
лузі, яка дотична до вивчення походжен-
ня українського народу, осмислення 
віт чизняних етнокультурних процесів 
тощо, кардинальних зрушень, на жаль, 
не відбулося. Так, в Україні на найвищо-
му академічному рівні не існує єдиної 
загальновизнаної теорії українського ет-
ногенезу, а на побутовому рівні широко-
го розповсюдження набули аматорські, 
псевдонаукові гіпотези етногенезу укра-
їнців. Значною мірою це пов’язано як з 
об’єктивними факторами (постколоні-
альний і посттоталітарний спадок), так 
і з суб’єктивними чинниками (напри-
клад, багатолітня діяльність незмінно-
го очільника Інституту археології НАН 
України П.  Толочка, який всіляко про-
пагував і підтримував заідеологізовану 
пізньосередньовічну теорію походження 
українського народу та існування у часи 
Київської Русі єдиної давньоруської на-
родності, т. зв. «спільної колиски трьох 
братніх народів – росіян, українців, біло-
русів»);

по-п’яте, попри постімперський і 
пострадянський комплекси українські 
вчені-гуманітарії загалом й М. Брай-
чевський, В.  Баран і Л.  Залізняк зо-
крема доклали чималих зусиль, щоби 
теоретично обґрунтувати й утвердити 
як у науково-освітньому дискурсі, так 
і серед широкого суспільного загалу 
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виважену й обґрунтовану ранньосе-
редньовічну теорію походження укра-
їнського народу, а також розкрити осо-
бливості і закономірності вітчизняних 
етнокультурних процесів, які допомо-
жуть як на сучасному етапі, так і у май-
бутньому зменшити до мінімального 
рівня потенціал імовірних непорозу-
мінь і конфліктів на етнокультурному 
ґрунті та посприяють сталому розвитку 
Української держави й української по-
літичної нації.
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У першій половині І тис. н. е. на теренах України по-
бутувала своєрідна так звана черняхівська археологічна 
культура. Її особливість полягала у досить-таки високому 
культурному рівні, що стало наслідком контактів з Рим-
ською імперією. Окрім суто наукового зацікавлення чер-
няхівськими старожитностями, з’явився геополітичний 
аспект. Так, у роки Другої світової війни нацисти визнали 
цю археологічну культуру виключно німецькою, тим самим 
безапеляційно включивши терени, на яких мешкали так 
звані «черняхівці», споконвічними етнічними німецькими 
землями, сумнозвісним «життєвим простором». У зв’язку з 
цим на тимчасово окупованій гітлерівцями території Украї-
ни їхні археологи проводили польові дослідження для під-
твердження цієї теорії. Враховуючи цей геополітичний бек-
граунд, після завершення Другої світової війни радянські 
компартійні ідеологи змушені були впритул зайнятися цією 
проблемою, щоби знешкодити злочинні інсинуації Третьо-
го рейху. Археологи в СРСР отримали чітку вказівку звер-
ху науково обґрунтувати, що це стовідсотково автентична 
слов’янська культура. 
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Анотація. У статті розглядаються підстави виокремлення істоти українського психо-
аналізу з-поміж інших національних психоаналітичних теорій, передусім йдеться про роз-
межування російського та українського дискурсів. Одним із завдань дослідження було проясни-
ти стосунок психоаналітичної теорії та мови, що в ній вона артикульована.

Запропоновані принципи дослідження українського психоаналітичного дискурсу, спираю-
чись на переосмислення Фройдового тлумачення сутності психоаналітичної теорії. Запро-
поновано концепт психоаналітичної казуїстики, прояснено її зв’язок з психоаналітичною 
теорією й мовою, що вона в ній постає. 

Досліджуються особливості трансляції психоаналітичного дискурсу в радянській гумані-
таристиці 1960–1980 років. Запропоновані принципи дослідження прихованого західноєвро-
пейського психоаналітичного дискурсу в радянській гуманітаристиці. 

Розглядається методологічна необхідність виокремлення двох рівнів функціонування 
психоаналітичної мови: перекладного дискурсу та мови психоаналітичної казуїстики. За-
пропоновано розглядати український психоаналіз як неповний, тобто такий, що йому бракує 
мовного збалансування. 

Психоаналітичний наратив у радянській гуманітаристиці 1960–1980 років розглядаєть-
ся як «компромісне утворення», спричинене застосуванням неспівмірних із психоаналітич-
ною методологій для розв’язання засадничих теоретичних проблем психоаналізу. 

Ключові слова: українознавство; український психоаналіз; історія психоаналізу в Украї-
ні; радянська філософія.
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Annotation. The article discusses the grounds for distinguishing the essence of Ukrainian 
psychoanalysis among other national psychoanalytic theories, and foremost for separating Russian and 
Ukrainian discourses. 

One of the main goals of investigation is to clarify the relationship between the psychoanalytic 
theory and the language in which it is articulated.

The article proposes research principles of Ukrainian psychoanalytic discourse, based on rethinking 
Freud’s interpretation of the essence of psychoanalytic theory. Among other proposals is the concept 
of psychoanalytic casuistry and its connection with the psychoanalytic theory and the language of its 
interpretation.

The peculiarities of translating psychoanalytic discourse in the Soviet humanities of the 1960s–1980s 
are considered. The principles of studying latent Western-European psychoanalytic discourse in the 
Soviet humanities are proposed.
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Психоаналіз у Західній Європі
Визнання засновника психоаналізу, 

як, власне, і значливості його головно-
го твору «Тлумачення сновидінь», від-
булося не відразу. Знадобилося щонай-
менше десять років, аби ім’я Зиґмунда 
Фройда залунало посеред професійних 
кіл психіатрів та психологів Західної Єв-
ропи, тим більше поза іронійним, а по-
части зневажливим контекстом. Нехай і 
не тому, що психоаналіз почали вважати 
за новий, а головне, успішний психо-
терапевтичний метод, а тому, що, вре-
шті, побачили об’єкт критики, яким не 
можна нехтувати. Передовсім через його 
популярність як серед пацієнтів, так і 
терапевтів, які геть не завжди, незва-
жаючи на законодавчу заборону, мали 
лікарський фах. Окрім цього, на той час 
психоаналіз уже отримав інституційне 
опертя. Тож перші критичні досліджен-
ня теорії і практики психоаналізу вини-
кають у 1912 та 1913 роках [19; 20] у Гай-
дельберзькому університеті, тобто за 13 
і 14 років після публікації «Тлумачення 
сновидінь». Отже, вочевидь, у проміжку 
між 1899 та 1913 роками говорити про 
наявність рецепції Фройдового вчення в 
західноєвропейській гуманітаристиці в 
широкому сенсі цього слова, ба більше, 
про психоаналіз як нову гуманітарну ме-
тодологію, не випадає.

Психоаналіз тоді, наслідуючи Фрой-
да, – це передусім терапевтична процеду-
ра, навколо якої ще лише має виникнути 

нова загальна психологія завдяки генера-
лізації отриманого за її допомогою мате-
ріалу [17, c. 250]. Утім це також і поле за-
пеклої політичної боротьби за першість 
у новостворених психоаналітичних ор-
ганізаціях. Перший вихор цієї боротьби 
стишився за кілька років до появи ака-
демічних критичних досліджень психо-
аналізу, в яких уже ідеться про множи-
ну психоаналітичних учень, а саме про 
т. зв. ортодоксальний фройдівський пси-
хоаналіз, а також вчення Юнґа та Адлера.

Психоаналіз у Російській імперії
У Російській імперії історія поши-

рення психоаналізу інакша. Про попу-
лярність учення Фройда свідчить хоч 
би й те, що російські переклади творів 
засновника психоаналізу з’явилися іс-
тотно раніше, ніж в інших європейських 
країнах та Північній Америці зокрема. 
Цими перекладами здебільшого пере-
ймалися фахові психіатри, і не деінде, а 
на території сучасної України. Така осо-
бливість пов’язана з тим, що чимало па-
цієнтів Фройда та його послідовників 
були вихідцями чи то підданими країн 
Східної та Центральної Європи.

Ця обставина спричинилася до того, 
що дослідники історії психоаналітич-
ного вчення схильні не розрізняти іс-
торію становлення російського та укра-
їнського психоаналізу. Тож здебільшого 
застосовується регіональний принцип 
розрізнення, тому маємо до діла з 

The article also considers methodological necessity of distinguishing two levels of psychoanalytic 
language functioning: the translated discourse and the language of psychoanalytic casuistry. It is 
proposed to regard Ukrainian psychoanalysis as incomplete, i.e. lacking linguistic balance.

The psychoanalytic narrative in the Soviet humanities of the 1960s–1980s is viewed as a 
“compromise production” due to the use of inappropriate methodologies for solving the underlying 
theoretical problems of psychoanalysis.

Key words: Ukrainian studies; Ukrainian psychoanalysis; history of psychoanalysis in Ukraine; 
Soviet philosophy.
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психоаналізом в Україні, Росії, Білору-
сії тощо. Утім почасти цей підхід поро-
джує плутанину, яка, наприклад, дається 
взнаки в таких твердженнях дослідни-
ків психоаналізу в Україні, як: «Готуючи 
книгу і складаючи бібліографію до неї, 
ми прагнули підкреслити українські пріо-
ритети, але виявилося, що неможливо 
витримати вдосталь послідовно обрані 
нами критерії, адже не можна провести 
чіткої межі між українською та росій-
ською культурами»  [8, с.  4]. Варто по-
годитися, що і з цим великий клопіт, бо, 
справді, важко зважитися на це розріз-
нення, яке принаймні в разі потреб пси-
хоаналізу мало б спиратися на мовний 
принцип. Бо ж і психоаналіз, передусім 
влаштований у мові, має її за свій одино-
кий предмет і простір існування.

Психоаналіз і мова
Інакше кажучи, вочевидь, неможли-

во заперечити істотну відмінність пси-
хоаналізу, що постає в українській мові 
(як практика й теорія), від психоаналізу, 
що існує в інших національних мовах. 
Спробуємо принаймні коротко окрес-
лити характер цих відмінностей. Спер-
шу варто сказати, що психоаналіз – це, 
з одного боку, теоретична психологія, 
яка має на меті пояснення прихованих 
механізмів утворення всього багатома-
ніття людського досвіду, тобто те, що 
Фройд називає метапсихологією, з дру-
гого – безпосередня практика роботи з 
людьми, що страждають на невротичні 
розлади, і насамкінець – це певна казу-
їстика, тобто дескрипції значливих для 
практики випадків. Така послідовність 
рівнів психоаналізу фактично відпо-
відає структурі процесу навчання пси-
хоаналітиків, принаймні вітчизняних: 
теоретична підготовка; дидактичний 

аналіз; перші практичні починання, 
супервізійна практика, інтервізійна 
практика; формування теки значливих 
практичних випадків. Натомість сам 
Фройд усякчас наголошував на оберне-
ній послідовності виникнення згаданих 
рівнів упродовж становлення психоана-
лізу  [17]. Саме тому можна припусти-
ти, що коли для т. зв. психоаналітичної 
казуїстики мова важить, то ця вага має 
бути не меншою і для практики, що роз-
гортається навколо неї, і для теорії, що 
виникає завдяки генералізації практич-
них сюжетів.

Мова і психоаналітична 
казуїстика

Намагаючись обґрунтувати поперед-
ню гіпотезу, варто зауважити, що психо-
аналіз є одним із варіантів асоціаційної 
психології, тобто такої дослідницької на-
станови, що спирається на думку, ніби 
усю сукупність переживань людського 
досвіду можна пояснити завдяки прин-
ципу асоціації. Інакше кажучи, якщо 
припустити, що істотною характеристи-
кою психічного досвіду є переживання 
відмінності, тобто переживання певного 
«Що» як внутрішнього змісту психіч-
ного акту (якщо взагалі можливо при-
пустити застосування до психоаналізу 
концептів емпіричної психології Франца 
Брентано), то асоціювання постає тим, 
що, з одного боку, розрізняє серед мате-
рії чуттєвого досвіду, з другого – зберігає 
ці розрізнення. У Фройдовому психо-
аналізі ми надибуємо дещо подібне.

Фройд стверджує, що попередні, 
первинні, розрізнення відбуваються на 
полюсі сприймання психічного апарата, 
що просторово збігається із системою 
свідомості. Подальша класифікація цих 
розрізнень, а головне, їхнє збереження 
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відбуваються в системі передсвідомого, 
що, власне, в психоаналізі Фройда й на-
зивається «пам’ять». Згадана класифіка-
ція здійснюється шляхом асоціювання 
за подібністю, відмінністю чи розташу-
ванням у часі.

Своєю чергою система несвідомого 
виникає внаслідок дії психічного ме-
ханізму витискання, що є реакцією на 
неприпустимі, нестерпні, невгодні пере-
живання. Витискання спричиняється до 
забування, виштовхування в несвідоме, 
змісту невгодних переживань. Уся су-
купність витиснених переживань зде-
більшого і складає обсяг несвідомої ца-
рини психіки. Заразом варто сказати, що 
іншою центральною гіпотезою Фройдо-
вого аналізу є те, що забуті переживання 
не зникають у несвідомому, але постійно 
намагаються зійти на поверхню свідо-
мості. Шлях цього сходження влаштова-
ний асоціаційно. Саме тому засадничим 
принципом психоаналітичної роботи є 
принцип вільних і, головне, неперерв-
них асоціацій. Вільне асоціювання дає 
можливість ніби відновити асоціацій-
ний шлях, що ним прямувало витиснене, 
аби повернути забутий матеріал до сві-
домості. Окрім т. зв. активного асоцію-
вання, також існують й інші шляхи схо-
дження до свідомості, божисту триаду 
складають сновидіння, психопатологія 
щоденності та дотепи. Усі ці феномени 
психічного життя людини репрезенто-
вані в мові, а сукупність описів їхнього 
унікального мовного втілення і формує 
психоаналітичну казуїстику.

Інакше кажучи, психоаналітична 
казуїстика є унікальною історією ви-
тискання й сходження невгодних думок, 
бібліотекою прецедентів, що її викорис-
товує аналітик, розбираючи конкретні 
випадки. Психоаналітична теорія є лише 

спробою пояснити або висвітлити про-
торовані шляхи й тому не може бути 
сформульована до і поза т. зв. психоана-
літичної казуїстики. 

Саме тому психоаналіз в Україні й 
український психоаналіз істотно відріз-
няються, а останній, вочевидь, збігаєть-
ся з україномовним психоаналізом, що 
його існування вимагає напрацювання 
чи формування особливої царини мов-
новлаштованих випадків. Яскравим 
прикладом такого розуміння є перший 
англійський переклад «Тлумачення сно-
видінь» Абрагамом Брилом, повчальна 
й подальша робота перекладача зі згада-
ною вище божистою триадою психоана-
літичної теорії. В своєму перекладі голо-
ва Нью-Йоркського психоаналітичного 
товариства вдався до майже повної замі-
ни усіх описів випадків витискання, що 
воно проявилося в мові, на англомовні 
відповідники, хоч і подеколи істотно від-
мінні [15]. 

Отже, вочевидь, національна психо-
аналітична мова як мовновлаштована 
історія витискання і сходження постає, 
з одного боку, як перекладна мова, з дру-
гого – безпосередньо. Втім варто сказа-
ти, що перекладна психоаналітична мова 
завжди хибує на подвійний переклад, бо 
остання, сформована як історія витис-
кання, сама є перекладом, транскрибу-
ванням, маркуванням відсутнього. Тож 
мова українського психоаналізу, як і він 
сам, є неповною, якщо існує виключно 
як переклад іншої національної мови. 
Остання теза має слугувати за керів-
ний принцип дослідження українського 
психо аналізу. 

Отже, психоаналіз зрозумілий як де-
скриптивне прояснення умов можливос-
ті досвіду конкретної особистості в умо-
вах кабінетного простору, влаштування 
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«значливих місць» якого залежить від 
запиту особи; прояснення, що постає на 
соціальному тлі й надибує свою націо-
нальну належність в царині мовного вті-
лення. Нехай навіть слово «національ-
не» використовується тут описово, аби 
лише вказати на підставу застосування 
прикметника «український». Інакше ка-
жучи, психоаналітичний досвід не має 
носія, тобто не може бути приписаний 
діяльності певної людини, групи осіб чи 
інституції, усе це має випадковий харак-
тер і так чи так лише конкретизує істоту 
українського психоаналізу в політичній 
перспективі. 

Разом з тим дослідження українсько-
го психоаналізу і є одним із випадків 
такої конкретизації: йдеться про дослі-
дження наявних, замовчуваних або й 
відсутніх сюжетів. Тому словосполука 
«український психоаналіз» направду не 
є ствердною, радше вона має заперечний 
характер. Простіше кажучи, український 
психоаналіз  – це щось не німецьке, не 
французьке, не іспанське, не польське й 
не російське, передовсім у стосунку до 
мови. Тож згадана відсутність носія пси-
хоаналітичного досвіду спричиняється 
до того, що певна особа може слугувати 
за джерело конкретизації психоаналізу в 
різних мовах. Конкретизація в певному 
сенсі – це історія надбань, втрат і замін, 
які запліднюють культуру. Отже, тлума-
чення є не лише аналітичною процеду-
рою, але і способом данності психоана-
літичного досвіду.

З огляду на це наважимося сказати, 
що всіляка схожа на нашу демаркація 
українського та інших психоаналізів не 
є ідеологічною саме через уже згадану 
ідею відсутності носія психоаналітично-
го досвіду. Зрештою, дійсно, українська 
космонавтика передбачає, на відміну від 

українського психоаналізу, існування 
певного носія, що, власне, й породжує 
бажання, яке влучно описує відомий до-
слідник психоаналізу Вадим Менжулін: 
«Прихильники різних конкурентних 
ідеологічних проектів вимагають прямої 
відповіді на запитання: Гоголь був укра-
їнським чи російським письменником 
або хто був першим українським космо-
навтом – Павло Попович чи Леонід Ка-
денюк?» [21, c. 1].

Натомість у разі психоаналізу за-
питання про національну належність 
психоаналітика не має сенсу, якщо не 
йдеться про його чи її громадянську на-
лежність, місце проживання, сплати по-
датків тощо. Певна людина, вдаючися 
до мовних практик з психоаналітичною 
метою, тобто послуговуючись гіпотезою 
про існування несвідомого, в найшир-
шому значенні конкретизує істоту того 
чи того психоаналізу залежно від мови, 
що використовується. 

Утім варто наголосити, що така осо-
бливість притаманна психоаналізу з 
огляду на всі перераховані властивості 
цієї теорії, передусім постулат про па-
нування механізму асоціювання в про-
цесах утворення людського досвіду 
й мовне влаштування цього процесу. 
Тому, вочевидь, згаданий клопіт щодо 
національної належності Гоголя усуну-
ти шляхом застосування мовного прин-
ципу не вдасться, хоч і є велика спокуса 
ствердити щось на кшталт: «Гоголь дій-
сно український письменник, але лише в 
листуваннях зі своєю матір’ю, бо ж тоді 
він писав українською». Одначе маємо 
визнати, що мовний принцип, вочевидь, 
застосований до психоаналізу, є недо-
статнім для інших явищ культурного 
життя, окрім цього, ми маємо до діла з 
цілою шерегою феноменів, що, хоч би й 
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на позір, позбавлені мовного втілення, 
наприклад, живопис, спорт, балет тощо. 
Так чи так, маємо визнати, що повсюдне 
застосування мовного принципу демар-
кації української й іншої культури зби-
ває на манівці і є, по суті, певним зане-
падом у політичне, якщо останнє слово 
вживати у вузькому значенні сфери бо-
ротьби за владу. Що ж до мовної демар-
кації українського та інших психоаналі-
зів, то важить не кількість аргументів, 
а їхня вага сum principia negante non est 
desputandum.

Отже, досліджуючи український 
психоаналіз, по-перше, маємо застосува-
ти мовний принцип, по-друге, відповід-
но до його застосування варто зважати 
на два шари влаштування української 
психоаналітичної мови: перекладний рі-
вень та рівень україномовної психоаналі-
тичної казуїстики. Відсутність чи пере-
кручення одного чи двох згаданих рівнів 
свідчитиме про певну неповноту укра-
їнського психоаналізу, що її структура в 
подальшому також має стати предметом 
українознавчих студій.

Виникнення українського 
психоаналізу в 20-х роках ХХ століття

Дослідники історії психоаналізу в 
Україні всякчас зазначають, що вітчиз-
няний психоаналіз на межі другої і тре-
тьої декад двадцятого століття мав чоти-
ри осередки: Одеса, Харків, Київ, Львів. 
Утім з огляду на попередні зауваги нам 
йдеться передусім про появу в цей час 
нехай невеликої, але певної кількості 
україномовних текстів про психоаналіз 
Фройда, й не лише конспектового харак-
теру  – були й спроби оригінальних до-
сліджень (тож є підстави говорити про 
початки формування психоаналітичної 
казуїстики в цей період). 

Отож маємо такий перелік: першим 
текстом про психоаналіз українською 
мовою, вочевидь, слід вважати неве-
личку літературознавчу роботу відо-
мого українсько-польського психолога, 
представника львівсько-варшавської 
школи Степана Балея «З психольогії 
творчості Шевченка» (1916). Інші укра-
їномовні тексти, що так чи так стосу-
валися психоаналізу, були оприлюдне-
ні на сторінках харківського журналу 
«Червоний шлях» – Е. Берглер «Суть та 
значення науки проф. З. Фрейда» (1923), 
науково-літературного часопису «Жит-
тя та революція», що виходив у Києві, 
йдеться про статті М. Перліна «Фрей-
дизм і марксизм» (1926), С. Гаєвсько-
го «Фрайдизм у літературознавстві» 
(1926), Є. Перліна «Знов про фройдизм 
та мистецтво» (1927), В. Підмогильного 
«Іван Левицький-Нечуй (спроба психо-
аналізи творчості)» (1927), також варто 
зазначити статтю Я. Когана «Про деякі 
паралелі лібідинозного розвитку в філо-
генезі та онтогенезі» (1927), оприлюдне-
ну в київському журналі «Етнографіч-
ний вісник». 

Не вдаючись до детального розбо-
ру змісту згаданих текстів, зазначимо 
лише, що на їхній підставі можна ствер-
джувати існування певних тенденцій до 
формування україномовної психоана-
літичної казуїстики, передусім у цари-
нах патографії, психоаналізу художньої 
творчості та етнографічних досліджень. 
Утім також і прикру відсутність пере-
кладів психоаналітичної літератури 
українською мовою. На жаль, після 1927 
року й ці спрямування сходять нанівець: 
той, хто не був репресований, опинився 
в еміграції. А в 1932 році психоаналіз був 
офіційно заборонений як контрреволю-
ційне буржуазне вчення. 
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Відновлення психоаналітичного 
дискурсу в україномовній радянській 

гуманітаристиці 60-х років
Ця заборона спричинилася до інтер-

місії як у російськомовній, так і укра-
їнській гуманітаристиці, що тривала 
понад тридцять років. Відновлення заці-
кавленості до психоаналізу припадає на 
добу «відлиги», дослідження мають ви-
разно критично-ідеологічний характер 
і спостерігається той самий дисбаланс 
між україномовними й російськомов-
ними текстами. Підставою виникнення 
перших, вочевидь, була нетривала по-
літика українізації, варто згадати лек-
цію «Психоаналіз (фрейдизм) на службі 
реакції», оприлюднену І. Завілянським 
та В. Блейхером у Держмедвидаві УРСР 
(1963), а також брошуру, видану за мо-
тивами кандидатської дисертації естет-
кині з Києва Лариси Левчук «Інтуїтивізм 
і питання художньої творчості», та роз-
ширений текст лекції І. Бичка «У кайда-
нах ілюзії. Критичний огляд сучасного 
фрейдизму» (1968), на той час доцента 
Київського державного університету, 
оприлюдненої товариством «Знання».

Згаданим текстам характерна кри-
тична налаштованість щодо психоаналі-
тичної теорії, що було зумовлено ідеоло-
гічною невгодністю психоаналізу, тому 
будь-які дескрипції засадничих уявлень 
психоаналітичного вчення в них опо-
середковані радянсько-марксистським 
тлумаченням психоаналізу як реакцій-
ної теорії. 

Тож маємо до діла з захаращеним 
марксистською ідеологією конспекто-
вим викладом положень психоаналізу. 
Розлогі критичні коментарі психоаналі-
тичної теорії вплинули й на композицію 
текстів, адже випереджувальна критика, 
вочевидь, накладала певні обмеження на 

глибину розбору сюжетів критикованої 
теорії. Особливо це стосується спроб 
розв’язання внутрішньотеоретичних 
проблем теорії з огляду на те, що взага-
лі подібні спроби могли спиратися лише 
на зовнішнє опертя, бажано на якийсь із 
варіантів радянської психології, то про 
іманентну критику, на жаль, говорити 
не випадає. Отже, йдеться про багато-
шарове опосередкування чи відмеж-
ування читача від психоаналізу, з одного 
боку, маємо до діла з розлогими перед-
мовами, випереджальними заувагами 
перших розділів, з другого – спробою, в 
кращому разі, розв’язку проблем психо-
аналітичної теорії засобами психології, 
співмірність методологічних засад якої 
ще треба довести.

Одначе, незважаючи на те, що на по-
зір видається ніби, аби розпочати дослі-
дження відновлення психоаналітичного 
дискурсу в Радянській Україні – достат-
ньо відкинути ідеологічні вступи і діс-
танемо певний «очищений» наратив про 
психоаналіз, варто сказати, що ми маємо 
справу з іще одним питанням. З огляду 
на те, що заборона на некритичне до-
слідження ідеологічно невгодних теорій 
поширювалася й на те, що могло чи не 
могло говоритися в авдиторії, скида-
ється на те, аби вільно обговорювати 
заборонені сюжети, принаймні дехто з 
викладачів вдавався до несподіваного 
прийому. Вони шукали подібну мову до 
мови забороненої посеред мов радян-
ської гуманітаристики, репрезентували 
в ній заборонені сюжети, але найбіль-
ший клопіт виникав з тим, коли, вико-
ристовуючи це компромісне утворення, 
дослідники чи дослідниці намагалися 
розв’язати теоретичні проблеми «при-
хованої теорії». Ця гіпотеза почасти 
запозичена в Вахтанга Кебуладзе, що 
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він її використовує, розглядаючи пред-
ставлення феноменології в радянській 
гуманітаристиці Мерабом Мамардашві-
лі [6]. Утім варто сказати, що вона якщо 
не знаходить підтвердження, то хоча б 
вказує на свою спроможність, щойно 
ми починаємо розглядати шляхи тран-
сляції психоаналітичного дискурсу в ра-
дянську гуманітаристику в Київському 
університеті, передусім завдяки Ларисі 
Левчук. 

Не вдаючись до детального розбору 
цієї проблеми, зазначимо, що у цьому 
разі, вочевидь, ідеться про опосередку-
вання психоаналітичного дискурсу пси-
хологією «установки» Узнадзе, зокрема, 
ми знаходимо цьому підтвердження й у 
самої дослідниці. Цікаво, що пряме по-
силання на Узнадзе міститься лише в 
ранній роботі Левчук «Інтуїтивізм і пи-
тання художньої творчості» (1969)  [9, 
c. 79], а потім зникає, незважаючи на те, 
що наступні роботи дослідниці містять 
численні самоповтори. Втім це спільна 
характеристика більшості текстів тієї 
доби.

Одним із виразних прикладів «комп-
ромісного перекручення», тобто пере-
кручення, що виникає через застосуван-
ня зовнішніх теорій з метою розвитку 
внутрішніх проблем психоаналізу, є по-
ява в українському психоаналізі одного 
з варіантів перекладу, засадничого для 
усілякої глибинної психології, понят-
тя unbewusste. Йдеться про українське 
позасвідоме, що виникає на переклад 
німецького терміна в книзі Лариси Лев-
чук, оприлюдненій 2002 року, «Психо-
аналіз. Історія, теорія та мистецька 
практика». Підстави стверджувати на-
явність впливу психології «установки» 
Узнадзе на формування українського 
поняття є, бо в згаданій ранній праці 

Лариса Левчук, безпосередньо посилаю-
чись на психологію Узнадзе, стверджує 
необхідність перегляду центрального 
поняття психоаналізу й заміни його, що-
правда, на поняття підсвідомого. Втім у 
цьому ж тексті ми надибуємо таке: «Ми 
зазначили вище і ще раз підкреслюємо, 
що ототожнення інтуїції з несвідомою 
людською діяльністю – помилкове, тим 
більше саме поняття «Безсвідомого» не 
зовсім відповідає тому змісту, який у 
нього вкладається. Це поняття повин-
но охоплювати ті сторони психічної ді-
яльності людини, які знаходяться наче 
поза свідомістю (курсив.  – Є. Б.), але у 
той же час тісно зв’язані з нею. Існуван-
ня по дібної психічної діяльності люди-
ни не викликає сьогодні сумнівів у ра-
дянських та зарубіжних психологів» [9, 
c.  79]. Цікаво, що подібне посилання, 
знову ж таки, фігурує лише в тексті 1969 
року, по тому зникає й не згадується, 
хоча посилання на психологію Узнадзе 
зали шаються. 

Отже, дослідження українського 
психоаналізу, по-перше, вимагає засто-
сування принципу мовної демаркації 
російського та українського психоана-
лізу. Передусім з огляду на те, що пси-
хоаналіз є асоціаційною психологією, 
що пояснює виникнення усього багато-
маніття людського досвіду асоціюван-
ням, влаштованим у мові, яка є єдиним 
шляхом до витиснених уявлень, єдиною 
цариною психоаналітичної роботи. По-
друге, передбачається методологічна 
необхідність виокремлення двох рівнів 
функціонування психоаналітичної мови: 
перекладного дискурсу та мови психо-
аналітичної казуїстики. Повнота психо-
аналітичної мови вимагає наявності 
двох рівнів, що, звичайно, ніколи не є ви-
черпними. По-третє, окрім припущення 
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про неповноту психоаналітичної мови, 
заразом й українського психоаналізу, 
варто зважати на специфічні перекру-
чення й викривлення, що виникли в 
психоаналітичній мові в радянську добу. 
Головними підставами цих перекручень 
є неможливість некритичного розгляду 
забороненої теорії, обмеження глибини 
розгляду центральних понять забороне-
ної теорії випереджувальною критикою, 
що спричинило конспектовий, почасти 
поверховий, характер цих текстів. Отож 
предметом українознавчих студій мають 
стати перекручення, що виникли через 
застосування подекуди навіть неспів-
мірних методологій для розв’язку засад-
ничих проблем забороненої теорії. 
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Анотація. У статті йдеться про способи дослідження радянської філософії. Зазначаєть-
ся про те, що цей феномен, окрім ідеологічно накинутих сюжетів, містить у собі приховані 
західні дискурси. Тому наголошено на пошуку «нетрадиційних» історико-філософських мето-
дів та засобів дослідження радянської філософії.

Ситуація із дослідженнями радянської філософії не є такою вже й однозначною. З одного 
боку, ніби й присутня велика кількість історико-філософських студій, присвячених цьому 
періоду. Проте, з другого – ці дослідження почасти є несистемними, а інколи занадто мему-
арними, тобто неінформативними. Можна віднайти багато пояснень цьому, але найголов-
ніше – це витискання такого травматичного досвіду і небажання розставити всі крапки 
над «і». Тобто радянський період в історії філософії України не дуже розлого тематизований 
та досліджений, натомість прихований і міфологізований.

Ті дослідження, які наразі маємо, вказують або на відсутність філософування як такого 
у радянський період, або на присутність в офіційній ідеологізованій філософії прихованого 
західного дискурсу. Хибою перших є усунення самого феномену «радянська філософія» з кор-
пусу історико-філософських досліджень. Хибою ж інших є виявлення цього західного дискурсу 
традиційними історико-філософськими способами й за допомогою узвичаєних засобів. Нато-
мість підтвердження цієї тези потребує більш тонкої філософської оптики та залучення 
дещо інших чи нетрадиційних історико-філософських методів.

Звернення до радянських філософських першоджерел без спеціальної попередньої підго-
товки радше приховуватиме їхній сенс, ніж відкриватиме його. Цікавішим та евристично 
перспективнішим виглядає дослідження різного роду архівів, конспектів, нотаток, мемуарів, 
які можуть вказати на появу того чи іншого поняття, а також його приховування чи мас-
кування у традиційних радянських міфологемах та сюжетах. 

Ключові слова: історія філософії; радянська філософія; ідеологія; прихований західний 
дискурс; «філософська контрабанда»; архіви.
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Історико-філософське дослідження 
певної епохи чи якогось часового про-
міжку, що локалізований границями 
держави, міста або й наукової спільно-
ти (інститут, факультет, кафедра тощо), 
завжди ставить себе в невигідне стано-
вище. Це дослідження є компромісом, 
який тяжіє чи то до екстремального 
систематизування й схематування, чи 
до суб’єктування й історії життєвих до-
свідів (а не понять чи концептів). Оби-
раючи ухил в один із цих екстремумів, 
історик філософії стає своєрідним за-
ручником свого вибору, і результати 
його досліджень постають певними ві-
зіями чи оповідками. Хоча, з другого 
боку – а чи може взагалі бути об’єктивне 
і цілковито повне дослідження чогось?

Загалом дослідження минулого, 
яким би віддаленим чи наближеним 
воно не було, має поставати певним до-
свідом, який дасть можливість краще 
розрізняти й помічати теперішність. Як 
би це не звучало, але історія чогось таки 

вчить. Чого може навчити тоталітарна 
радянська, чи «совєцька», філософія?

Дослідження сучасних реалій укра-
їнської філософської спільноти має по-
чинатися з її генези. Як би кому не по-
добалось і ними ж замовчувалось, але 
сучасний український філософський дис-
курс успадкований від радянського біль-
шою мірою, ніж від модерної української 
філософії чи якогось давнішого періоду. 
Звичайно, що не цілковито, але форма – 
інституційна і владна влаштованість  – 
майже повністю збігається з радянськи-
ми відповідниками. «Зрештою, головною 
ознакою сучасності є те, що спосіб мис-
лення поміняв «наповнення», а форма 
залишилася незмінною» [8, с. 30]. Можна 
цю тезу так само й заперечити, вказавши, 
що основні інституції були і до радян-
ської епохи, адже це було традиційним їх-
нім облаштуванням. Але в цьому якраз і 
криється жахлива мімікрія усього радян-
ського. І не тільки у сфері академічної фі-
лософії чи науки. Ще додаймо, що багато 

The situation with the research of the Soviet philosophy is quite dubious. On the one hand, there 
are a large number of historical and philosophical studies devoted to this period. However, on the other 
hand, these studies are partly unsystematic. Sometimes they strongly resemble memoirs, which makes 
them uninformative. This can be explained in many ways, primarily – through the repression of such 
traumatic experience and the reluctance to set the record straight. Due to this, the Soviet period in the 
history of Ukrainian philosophy is not sufficiently researched. Instead, it is obscure and mythologized. 

The available investigations indicate either the lack of philosophizing as such in the Soviet period, 
or the presence of latent Western discourse in the official ideological philosophy. The first group of 
studies is erroneous when eliminates the phenomenon of “Soviet philosophy” from the historical and 
philosophical research. The second group represents a mistake trying to detect this Western discourse 
using traditional historical and philosophical methods and with the help of customary means. Instead, 
confirmation of this thesis requires both the use of more precise philosophical optics and alternative 
historical and philosophical methods.

An appeal to the Soviet philosophical sources without special preliminary training would rather 
conceal their meaning than reveal it. Researching various kinds of archives, notes, and memoirs 
constitutes a much more interesting pursuit. Moreover, it has broader prospects for further application. 
For example, it can trace the origins of concepts, as well as the way of their concealment in the traditional 
Soviet mythology and plots.

Key words: history of philosophy; Soviet philosophy; ideology; latent Western discourse; 
“philosophical contraband”; archives.
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видних представників і представниць 
радянської філософії зараз при справах 
і при владі (у межах філософської осві-
ти – так точно). На потвердження цього 
згадаймо книжку Анни Горак «Сорок со-
роков», у якій показане успадкування фі-
лософської влади від радянського поко-
ління поколінням незалежної України [2].

Отже, питання про сутність чи статус 
радянської філософії є одночасно пока-
зом теперішнього стану академічної фі-
лософії в Україні. Тому, безперечно, треба 
досліджувати цей історичний період. Але 
як це робити? На перший погляд, це не 
дуже складне питання для історика філо-
софії, але направду у собі воно криє бага-
то проблем та перешкод для нього. Часом 
це доходить до того, що сам феномен цієї 
філософії не випадає описати ніяк інак-
ше, ніж за допомогою психоаналітичного 
вокабуляру. Позаяк відсутність систем-
них та ґрунтовних досліджень з історії 
філософії цього періоду є ніби витискан-
ням минулого травматичного досвіду, що 
виливається у «нефалоцентричність» су-
часного українського філософського дис-
курсу і призводить до численних невро-
зів [11]. Це може бути одним із пояснень 
хворобливості теперішньої української 
філософії та імпульсом для пошуків ви-
ходу з «імпотенції мислення».

Що таке радянська філософія?
Проте повернімося до нашого питан-

ня про можливість дослідження фено-
мену радянської філософії. Аби зрушити 
це дослідження, слід спочатку звузити 
чи конкретизувати те, що саме будемо 
вивчати. Або простіше  – який феномен 
маємо досліджувати? «Радянську філосо-
фію», яка має свою специфічну предмет-
ність та способи її дослідження? Чи «фі-
лософію радянської доби» як сукупність 

різних філософій у радянських республі-
ках? Якщо ми схиляємося до того, що до-
сліджуваний феномен будемо називати 
«радянська філософія», то ніби говоримо 
про певну школу чи традицію (тобто спо-
соби улаштування інститутів), про набір 
певних тем, мову тощо. Якщо ми схиля-
ємося до нейтрального «філософія ра-
дянської доби», то усуваємо чи ховаємо 
із дослідження той момент тотальності 
та системної ідеологізованості, що, без-
перечно, найвагоміший для розуміння 
суті цього феномену. Відверто кажучи, 
тут слід задуматись, чи можна вважати 
радянську філософію власне філософією, 
якщо не зважати на специфічність умов її 
формування і розгортання. В такій опти-
ці зосереджуємося на самих лише текстах, 
злегка звертаючи увагу на тогочасний 
культурний та політичний контексти. 

Отже, більш доцільно та виправдано 
вживати словосполуку «радянська фі-
лософія», що дасть можливість описати 
(принаймні спробувати) цей складний 
філософський етап чи відтинок часу. 
Тим більше, що певна згуртованість 
методологічна, незважаючи на її суто 
ідео логічну накинутість, була присутня. 
Окрім того, були і своя специфічна філо-
софська мова та словник. Хоча, знову ж 
таки, питання притомності та науковос-
ті (строгості) радянської філософської 
мови багатьма дослідниками ставиться 
під величезний сумнів.

Це питання приховано містись у собі 
ще одну заувагу, яку не можна ігнору-
вати. Радянська філософія розвивала-
ся («викручувалася») в дуже жорстких 
ідеологічних та політичних умовах, які 
безпосередньо впливали на функціону-
вання та творчість філософських спіль-
нот цієї доби. Для деяких дослідників 
(С.  Пролєєв, Р.  Кобець, А.  Лой та інші) 
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такий стан справ у радянській державі 
загалом та академічній філософії зокре-
ма потверджує неможливість вільного 
мислення, яка є питомою умовою філо-
софування. Це дуже сильна, але почасти 
справедлива гіпотеза, яка говорить про 
те, що радянська філософія не була фі-
лософією вільною, неупередженою, кри-
тичною щодо об’єкта своїх досліджень 
і самої себе. Це була «фікція філосо-
фії» [6]. Вона була служницею не науки, 
а політичної ідеології. Проте система 
радянської філософії самовідтворювала-
ся як ніколи інтенсивно. Поряд з цими 
тезами лунає й інша – в радянській філо-
софії були  «… особливі лакуни, в межах 
яких могла існувати філософська думка 
у «перетвореному» вигляді (як матема-
тична логіка, семантика, семіотика, фі-
лософія природознавства, врешті-решт, 
як «критика буржуазної філософії»)» [8, 
с.  31]. Оці «лакуни» й становлять осо-
бливий дослідницький інтерес.

Філософська спільнота за радянських 
часів була замкнутою в інституційному 
плані та герметичною в ідейному. Радян-
ський філософ  – це людина, яка «жила 
у цій системі з усією масою умовностей 
та вимог, які наповнювали її життєвий 
світ»  [6, с.  26]. Саме такий стан справ, 
коли замовчувався чи не вербалізував-
ся реальний стан справ у філософських 
спільнотах, є дуже показовим. З одного 
боку, це унаочнює тоталітарність усере-
дині самої радянської філософії та на-
магання до самовідтворення такої інсти-
туційної чи ідейної улаштованості через 
продукування «нових» проблем, текстів, 
персоналій тощо. Така інституційна ула-
штованість була незрозумілою і закритою 
для зовнішніх впливів. З другого боку, ця 
тотальність призводила до такого явища, 
як прихований західний дискурс, який 

ретельно слід було «шифрувати» та коду-
вати, аби не бути скомпрометованим для 
офіційної філософської ідеології. Ці ідеї 
були своєрідною «науковою та інтелек-
туальною контрабандою»  [12, с.  9]. Такі 
західні ідеї потрібно було не приховати, 
а сховати їх загалом, що вимагає осо-
бливого літературного хисту та інтелек-
туальної потуги. І оцей момент є чи не 
найцікавішим та оригінальним, якщо ми 
збираємось досліджувати феномен ра-
дянської філософії.

Радянська філософія 
й ідеологічний тиск

В принципі, філософування повсяк-
час було під різного штибу тисками 
більшої чи меншої інтенсивності. Проте 
головна ознака, що відрізняє ситуацію 
радянської філософії від усіх інших, – це 
майже повна закритість до впливу інших 
традицій. Ця закритість має суто полі-
тично-ідеологічну основу, яка вилилась 
у тотальний контроль не тільки за «пи-
санням», але й «читанням». 

Контроль за «писанням» супрово-
джувався суворою цензурою й зазда-
легідь підготовленими тропами, якими 
слід було рухатися в дослідженнях. Така 
цензура не була продуктом самої філо-
софської спільноти, тобто деякими не-
усвідомленими практиками вжитку мови 
у певних питаннях чи проблемах. А, 
власне, певна професійна мова й словник 
є тим, що дає можливість говорити про 
філософську спільноту як певну тради-
цію. Проте у випадку із радянською фі-
лософією ця традиція була штучно ство-
рена, позаяк надсилалася «зверху» і мала 
суто політично-ідеологічну мотивацію. 
Для деяких науковців це значно спро-
щувало роботу, і тексти писались із ре-
гулярною частотою у великій кількості: 
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«…філософія була перетворена на якусь 
подобу богослов’я, що спиралося на са-
кралізовані тексти «класиків марксизму» 
і створило бюрократичну мовну культу-
ру»  [13, с.  7]. І це створює чимало про-
блем для дослідження радянської філо-
софії. Ці тексти настільки занурені до 
контексту, що ідеї та сенс, які в них були, 
стають дедалі менш зрозумілі з часом. 
Мова радянської філософії стає «каме-
нем спотикання» для дослідника радян-
ської філософії чи просто читача, адже 
«…книги радянських авторів справляли 
враження вимученості, демотивувально-
го «пустослів’я», крізь хащі якого доводи-
лося продиратись, аби надибати одну-дві 
не найглибші думки, що розлого й нудот-
но «обсмоктували» на багатьох сторін-
ках воістину абсурдним, наукоподібним 
жаргонізмом» [3, с. 24]. У такому разі, чи 
не будь-який текст радянської доби – це 
закодоване «послання», але ключі до яко-
го втрачено (або принаймні до більшості 
текстів). Тобто суто текстологічні дослі-
дження радянської філософії не мають 
великого евристичного значення (при-
наймні такого, яке можна верифікува-
ти), якщо при їх штудіюванні ми корис-
туємося лише історико-філософською 
інтерпретацією. Потрібно залучати інші, 
непрямі, методи та способи  – вивчення 
архівів, інтерв’ювання авторів тощо. Зре-
штою, і це не може дати повної картини 
ідей радянських філософів.

Контроль за «читанням» був ще одним 
видом ідеологічних утисків та заборон. 
Це було наслідком і фізичного закриття 
державних кордонів, і створення «ідеоло-
гічних інтелектуально-наукових мурів». 
Все це проявлялось у неможливості віль-
ного пересування на різні конференції чи 
зібрання за кордон, ввезення книжок, які 
офіційно були заборонені не тільки для 

продажу, але й навіть для читання. Не все 
можна було читати, і не тільки через те, 
що багато класики філософської думки 
не надходило навіть до центральних на-
укових бібліотек. Але і те, що було, дозво-
лялось читати не усім й завжди ретельно 
контролювалось, записувалось «хто, що 
і коли» у бібліотекарські журнали. Це 
створювало своєрідний ідейний вакуум, 
що унеможливлював появу чогось ново-
го й справжньої філософської творчості. 
Більше того, такий контроль над читан-
ням не давав можливості здійснювати 
поступ самої марксистської філософії, 
адже в такій справі потрібен інший по-
гляд чи погляд з іншого боку.

Як бачимо, сама радянська академічна 
філософія попри те, що була закритою та 
ізольованою від світу, створювала своє-
рідну «ідейну контрабанду», «створюва-
ла» собі напрямки, в яких «приховано» 
можна було займатись чимось іншим, від-
мінним, вільним – філософією. Але звідки 
взялись ці лакуни? Як діставались забо-
ронені книжки? Зрештою, як ця радян-
ська філософія-покруч могла виникнути?

Стратегії дослідження прихованого 
західного дискурсу в радянській 

філософії та їх евристичний потенціал
Якщо якесь філософування і було в 

радянський період, то маємо уточнити, 
як воно було пов’язане з філософською 
традицією, тобто із Заходом. Тут одразу 
можна ствердити, що радянська філосо-
фія за ідейне опертя мала марксизм, який 
вона потім розробляла та уточнювала 
відповідно до власних суто ідеологічних 
потреб. Цю тезу обстоює і обґрунтовує 
Анатолій Лой, називаючи радянську фі-
лософію покручем, і додає, що це «аж 
ніяк не означає, що за радянських часів 
у ній не було ориґінальних, талановитих 
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людей. (…) Звичайно, ті ідеї та концеп-
ції, які вони розвивали, значною мірою 
приховували світові тенденції» [6, с. 27]. 

Цей підхід є, швидше за все, не пря-
мим історико-філософським вивченням 
текстів, а «детективним» дослідженням 
приховувань, таємниць, шифрів, ко-
дування, загравань діамату із Заходом, 
контрабанди, а може, навіть і «пірат-
ства». Це перетворює історію радянської 
філософії деякою мірою на непряму 
оповідку чи «політичну» соціологію. Ра-
дянська філософія створила цілу низку 
механізмів уникнення, а подекуди й по-
долання ідеологічних меж. «Радянська 
філософія була неоднорідною та багато-
поверховою, де видиме місце займає ра-
дянська марксистська думка  – діямат, а 
попід нею – єретичні способи мислення, 
різного ступеня марксистськости, а та-
кож дисидентський антикомунізм»  [11, 
с. 213]. Якщо так розуміти цей феномен, 
то для його дослідження потрібні дещо 
інші, нетрадиційні, історико-філософ-
ські способи, а міждисциплінарні  – на 
межі соціології та історії філософії.

Найперше, до чого слід звернутися, 
розпочинаючи таке дослідження, це до 
оригінальних текстів радянських філо-
софів. Мусимо виявити в них ті лакуни, 
які пов’язують їх із західним філософ-
ським дискурсом. Тобто, по суті, це обер-
нена операція до тієї, яку робили радян-
ські філософи. Як перше завдання, так і 
друге вимагають сили розуму, неабиякої 
інтуїції та знання філософської традиції. 
Це складне завдання передбачає те, що в 
специфічній мові радянських філософів 
(яка до того ще рясніє суто ідеологічни-
ми сюжетами) ми маємо знайти те, що є 
суголосним тогочасному західному дис-
курсу. Оцей радянський покруч маємо 
«розкрутити», аби побачити, чи є там 

щось взагалі таке, що варте історико-фі-
лософської уваги загалом і нашого до-
слідницького завдання зокрема. 

Цікавим жанром для такого непря-
мого історико-філософського дослі-
дження постають мемуари від прямих 
дієвців радянської філософії. До таких, 
що заслуговують дослідницької уваги, 
слід віднести такі: «У пошуках невтраче-
ного часу. Нариси про творчу спадщину 
філософів-шістдесятників» Віталія Та-
бачковського  [16], «Трагедія академіка 
Юринця (Штрихи до історії української 
філософії радянської доби)» Миколи Ро-
женка  [15] і, звичайно ж, «Сорок соро-
ков» Анни Горак  [2]. До цієї групи «ве-
ликих» книжок можна додати цілу низку 
статей есеїв-мемуарів. 

Аби полегшити це завдання і навес-
ти відповідну оптику, при нагоді стануть 
різноманітні архіви, нотатки, чернетки, 
конспекти, які коментують і роблять на-
явними інші контексти. Причому дослід-
ницький інтерес становлять не тільки 
«авторські» роботи, але й «товаришів по 
цеху». Для обґрунтування такої дослід-
ницької стратегії можемо звернутися до 
Марини Ткачук, яка досліджувала пи-
тання архівів вітчизняної академічної 
філософії: «…щоб спроби осмислення 
не вилилися у чергове «конструювання» 
реальності, такого собі «теоретизуван-
ня» щодо феномену радянської філософії, 
варто усвідомити й необхідність їх уґрун-
тування на історико-філософських до-
слідженнях, що потребують спеціальних 
архівних студій і залучення великого роз-
маїття джерел  – не тільки питомо філо-
софських» [18, с. 36]. Єдине питання тут 
виникає: чи існують ці архіви (приватні чи 
в наукових бібліотеках)? Зважаючи на ха-
рактер інституту радянської філософії, не 
випадає говорити про наявність великої 
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кількості архівів відомих свого часу філо-
софів, факультетів, відділів, кафедр. Тому 
при нагоді можуть стати різні конспекти 
лекцій, семінарів відомих «одіозних» для 
того часу академічних філософів, які були 
записані студентами чи аспірантами.

Коли ми говоримо про прихований 
західний дискурс, то маємо дослідити 
шляхи його «контрабанди». Для цього 
найперше маємо дослідити бібліотеч-
ні фонди на предмет наявності тих чи 
тих книжок (оригіналів чи перекла-
дів), фахової періодики тощо. І це мож-
на зробити з огляду на бюрократичну 
скрупульозність бібліотечних описів та 
документації. Це дасть змогу встановити 
перелік того, що «дозволялось» читати, 
а далі шукати, як могли ці сюжети, які 
присутні в текстах радянських філосо-
фів у вигляді «прихованих ідей», потра-
пити до них для штудіювання.  

На закінчення варто сказати, що сис-
темних та розлогих досліджень феноме-
ну радянської філософії поки немає. На 
жаль. Хоча сучасний філософський дис-
курс рясніє дослідженнями радянської 
філософії у найрізноманітніших формах: 
книжки (мемуари, спогади, підручники), 
статті, збірки різних дискусій та круглих 
столів. Писалися і пишуться вони як без-
посередніми учасниками радянського 
філософування, так і дослідниками, які 
мають опосередкований стосунок (учні) 
або взагалі не мають ніякого стосунку до 
того періоду. Однією загальною рисою 
усіх цих розвідок є те, що вони побудо-
вані на особистій співучасті, яка має дво-
який характер: заперечення радянської 
філософії як такої або вказування на на-
явність у ній певних здобутків (навіть 
на рівні західної філософії). Проте ці дві 
стратегії є наслідком проблемності дослі-
дження феномену радянської філософії. 

Спільною ідеєю для цих стратегій є на-
явність у радянській філософії прихова-
ного західного дискурсу. Така теза перед-
бачає дослідження, що підтвердить або 
спростує цей міф. У свою чергу це перед-
бачає розробку стратегій чи методології 
дослідження цієї «кон тра банди». 
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УКРАЇНОЗНАВЧІ ПРОЕКЦІЇ 
В НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБОТАХ 

ПЕРЕМОЖЦІВ ХІІ МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ
 З УКРАЇНОЗНАВСТВА ДЛЯ УЧНІВ 8–11 КЛАСІВ 
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

У 2019 році в ХІІ Міжнародному конкурсі з українознавства для учнів 8–11 
класів загальноосвітніх навчальних закладів взяли участь 314 учнів закладів за-
гальної середньої освіти з усіх областей України, а також з Туреччини та Респуб-
ліки Молдова. Переможцями І (заочного) етапу стали 86 учасників, які були за-
прошені до участі у ІІ (очному) етапі Конкурсу 28–30 березня 2019 р. в м. Києві. 
Призерами Конкурсу з українознавства стали 24 учні, перемоги в номінаціях здо-
були 8 учасників.

Для друку в журналі «Українознавство» було відібрано 12 робіт учасників цьо-
горічного Конкурсу з українознавства. Серед них: 4 роботи призерів І місць Кон-
курсу, 2 роботи призерів ІІ місць, 3 роботи призерів ІІІ місць, 1 робота, відзначена 
перемогою в номінації «Дослідження історії рідного краю», і 2 роботи переможців 
І туру. 

При відборі робіт журі Конкурсу надавало перевагу найбільш оригінальним 
авторським дослідницьким проектам, які актуалізують українознавчі проекції в 
сучасному науковому дискурсі, проблематику світоглядних та соціокультурних 
трансформацій в українському соціумі. Всі науково-дослідницькі роботи пере-
можців та призерів Конкурсу друкуються в скороченому вигляді з редакційними 
правками.

Загалом необхідно відзначити високий науковий рівень дослідницьких робіт 
учасників цьогорічного Конкурсу з українознавства, велику кількість оригіналь-
них авторських проектів, актуальну різнопланову тематику. Тому представлені в 
цій рубриці учнівські проекти репрезентують лише невелику частину від загаль-
ної кількості учнівських досліджень, поданих на Конкурс.

Олена ГАЗІЗОВА
кандидат історичних  наук, 

провідний науковий співробітник
 відділу історичних студій НДІУ
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З ХV  ст. у зв’язку з розвитком тор-
гівлі виникає попит на карпатську де-
ревину з боку європейського ринку, що 
зумовило потребу у створенні тран-
спортних комунікацій і засобів для її 
переміщення. Становлення й удоскона-
лення транспортних засобів на кожно-
му етапі суспільного розвитку значною 
мірою визначаються природно-геогра-
фічними факторами і рівнем розвитку 
продуктивних сил, а на певних його 
етапах  – також традиційною структу-
рою господарських занять населення. З 
другої половини ХІХ до початку ХХ ст. 
сплав став одним із головних способів 
доставляння деревини до споживачів. 
Саме тому тут була побудована мережа 
гідротехнічних споруд, які були спору-
джені для здійснення сплаву лісу пло-
тами. Ці водні комунікації були досить 
складними комплексами.

Значна кількість гідротехнічних спо-
руд на основних річках у басейні Чере-
мошу говорить не лише про економічну 
вигідність утримання кляуз, а й про зна-
чну водність гірських річок, велику кіль-
кість деревини, яка була придатна для 
заготівлі і сплаву, значний попит на цю 
продукцію.

Мета дослідження полягає у пер-
винному аналізі особливостей функ-
ціонування та часу будівництва давніх 
гідротехнічних споруд у басейні річ-
ки Черемош, які були призначені для 
сплаву лісу, а також їх географічного 

розташування в межах басейну та вплив 
на зарегульованість стоку в його межах.

Для реалізації цієї мети у роботі по-
ставлено такі завдання: 

– з’ясувати історичні аспекти лісо-
сплаву, його значення для людини, вплив 
на навколишнє середовище; 

– дослідити гідротехнічні споруди та 
проаналізувати особливості їх функціо-
нування; 

– охарактеризувати етапи доставки 
деревини до точки сплаву;

– проаналізувати режим сплавних 
робіт на річках басейну, роль штучних 
водних об’єктів та зміни рівнів води для 
підтримки пропускної здатності.

Перша ріка, на якій розпочали ре-
гулювальні роботи на Буковині  – Че-
ремош, є однією з найбільших приток 
Пруту. Ріка утворюється шляхом злиття  
Білого і Чорного Черемошів в с. Устеріки 
Івано-Франківської області (біля с. Стеб-
ні Чернівецької області). Тут протягом 
ІІ пол. ХІХ ст. та до 80-х років ХХ ст. ви-
конувалися роботи з очищення та регу-
лювання русла основних річок басейну.

На початку XIX ст. розпочато анало-
гічні роботи на самому Пруті. Зокрема, 
з 1804 р. до 1825 р. зміцнювали її бере-
ги і частково розчищали русло. У  1850- х 
роках поблизу Чернівців було зведено 
штучні гідротехнічні споруди.

5 грудня 1866  р. Росія та Австро-
Угорщина підписали «Постанову від-
носно судноплавства рікою Прут». Вся 

DoI: 10.30840/2413-7065.2(71).2019.169465

СПЛАВ ЛІСУ ЧЕРЕМОШЕМ – ДАВНЄ ГУЦУЛЬСЬКЕ РЕМЕСЛО

Христина РЕБЕНЧУК
учениця 8 класу Путильської гімназії Путильської районної ради Чернівецької області
Науковий керівник – Дячук Світлана Михайлівна, директор гімназії, вчителька географії
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повнота влади на річці концентрувалася 
в руках Прутської змішаної комісії, яка 
свою діяльність розпочала влітку 1871 р. 

1905 р. між державним управлінням 
водного будівництва Австро-Угорщи-
ни та крайовим виконавчим коміте-
том ландтагу герцогства Буковина було 
укладено угоду про пристосування до 
судноплавства ріки Прут. Згідно з даною 
угодою витрати на роботи розподіля-
лися так: 87,5 % брала на себе держава, 
12,5 % – край. На відрізку, де Прут ста-
новив буковинсько-галицьку крайову 
межу, ці витрати ділилися порівно між 
Буковиною і Галичиною [7, c. 36].

Одночасно з поліпшенням фарва-
терів Пруту та її найбільшої притоки 
Черемошу виконувалися роботи з при-
стосування для лісосплаву притоків 
останньої, що витікали з лісів Руського 
Кимполунгу. У другій половині XIX  ст. 
розпочали їх шлюзування [3, c. 12].

Як засвідчують архівні джерела, до 
середини 70-х років XIX ст. у басейні Бі-
лого Черемошу (Вижницький повіт) на-
лічувалося дві «гаті» на притоках Про-
бійній і Луковці. У 1869  р. споруджено 
першу греблю на притоці Путилки – Рі-
пень.

У 1879 р. на притоці Білого Черемо-
шу – Перкалабі – був споруджений один 
із найбільших і найкращих водозбірни-
ків Гуцульщини, так званий «шлюз крон-
принца Рудольфа» (Перкалаб). Об’єм 
водосховища становив 180 тис. м3. Про-
тягом 80-х – початку 90-х років XIX ст. по 
одній великій греблі звели на притоках 
Великий Бисків, Дихтинець, Яловичера, 
Грамотний, Сарата і дві – на р. Путилка. 
Наприкінці XIX ст. на Білому Черемоші 
з буковинськими притоками нарахову-
валося 10 «кляуз» із загальним об’ємом 
водосховищ 900000 м3 [4, c. 125].

Протягом XIX  – на початку XX  ст. 
проводилися відповідні роботи з при-
стосування для лісосплаву також на ін-
ших ріках і потоках Буковини, які віді-
гравали в господарському житті краю 
меншу роль, ніж Дністер, Прут.

Так, протягом 70–80-х років XIX  ст. 
було відрегульовано русло Серету у 
верхній течії, а на його потоках Зваражі, 
Зубриці, Борсуці та Лопушні по одному 
штучному водосховищу. Однак значно-
го розвитку сплав на буковинському від-
різку Серету не набув, а до кінця 1910 р. 
припинився зовсім.

Наприкінці минулого століття на те-
риторії Буковинського краю нараховува-
лося 24 загати загальною місткістю водо-
сховищ 2 м. Разом зі шлюзами та п’ятьма 
заплавами вони становили комплекс 
водних шляхів Буковини загальною про-
тяжністю 351 км. З них лише 55 км (бу-
ковинський відрізок Дністра) були суд-
ноплавними, інші ж використовувалися 
тільки для лісосплаву.

На річках Прут та Черемош напри-
кінці XIX ст. щорічно сплавлялося в се-
редньому відповідно 8 та 6 тис. плотів.

Сплавлена деревина перероблялася 
на лісопильних заводах, що знаходили-
ся на основних лісосплавних ріках. Пер-
ший лісопильний завод на Буковині по-
будовано у 1816 р. на Черемошу [7, c. 2].

У 1834  р. на Буковині налічувалося 
34 лісопильних заводи, які працювали 
за допомогою води, у 1895 р. – 122 водя-
них і 27 парових лісопильних заводів, а 
в 1910 р., окрім водяних, уже працювали 
35 великих парових, які виробляли що-
річно 500–600 тис. м3 пиломатеріалів, 
призначених в основному на експорт. У 
20–30 роках XX ст. великі підприємства, 
які спеціалізувалися на виробництві пи-
ломатеріалів і належали різним фірмам, 
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розміщувалися у Чернівцях, Сторожин-
ці, Берегометі, Вижниці [2, c. 312].

Промисловий лісосплав був немож-
ливим без пристосування рік, тобто об-
лаштування водних шляхів і споруджен-
ня спеціальних гребель, які утворювали 
штучні водосховища.

Пристосування гірських рік для 
сплаву полягало у виконанні велико-
го обсягу робіт: розчищенні річкового 
русла від численних валунів, які нагро-
маджувалися в руслах під час повеней і 
внаслідок обвалювання скелястих бере-
гів; виправленні сплавного фарватеру 
ріки шляхом влаштування струменена-
прямних споруд; перекриванні рукавів 
і протоків; укріпленні берегів від під-
мивання швидкою течією ріки, а також 
у будівництві уступів, що вирівнювали 
річкове дно. Впродовж розвитку лісо-
сплаву технологія проведення таких ро-
біт змінювалася, а гідротехнічні споруди 
вдосконалювалися [8, c. 112].

Розчищення русла ріки виконували 
до 40-х років XX ст. вручну, у повоєнний 
час – за допомогою самохідних автолебі-
док і бульдозерів.

Для виправлення ріки будували 
струмененапрямні дамби («раки») та на-
півзагати з каміння, хмизу і дерева. На-
півзагату встановлювали на випуклому 
березі річки під кутом 60–70˚до напрям-
ку течії, її початок влаштовувався вище 
сплавного горизонту води на 30–50 см. 

Струмененапрямні дамби будували 
на розширених ділянках гірських річок 
у вигляді паралельно-зрубних конструк-
цій, які звужували сплавну трасу.

У багатьох випадках роль струмене-
напрямних дамб виконували «раки». 
Крім того, «раки» застосовували для пе-
рекривання потоків і влаштування дон-
них порогів для гасіння швидкості течії.

«Рак» розміщувався на дерев’яних 
стільцях, для яких використовувалися 
колоди діаметром 35 см, довжиною 1,3–
1,5 м. Останні встановлювали через 3 м. 
Нижні кінці стільців затесували, а на 
верхніх вирізали шипи, на які наклада-
ли нижню поздовжню колоду діаметром 
60 см [7, c. 12]. У цю ж колоду на одна-
ковій відстані між стільцями врубували 
поперечні колоди завдовжки 4,3 м, на 
яких робили суцільні настили з напів-
брусків. 

У нижню поздовжню колоду через 
кожні 35 см врізали і заклинювали яли-
нові гілки, а на всій поверхні підлоги їх 
стелили шаром завтовшки 10 см. 

Шар гілок притискала друга поздо-
вжня колода, яку з’єднували з нижньою 
за допомогою линви. Кінці линви закріп-
лювали дерев’яним кілком довжиною 
75  см, який пропускали крізь верхню 
колоду до половини діаметра нижньої. 
Між нижньою і наступною колодами 
врубували через кожні 3 м поперечні ко-
лоди завдовжки 1,5 м.

Триколодовий «рак» доповнювала 
третя поздовжня колода і поперечні ко-
лоди таких же діаметрів, в які врубували 
ялинові гілки, а потім споруду заванта-
жували камінням. Рукави рік і потоки 
перекривали хмизівками і дамбами, як 
зрубними, так і з кам’яного накиду.

Хмизівки були одно-, дво- і трико-
лодовими. Лицьову стінку такої споруди 
будували з грубих колод діаметром 35–
40 см. Перпендикулярно до неї ставили 
товсті ялинові гілки. Кожну ялинову гіл-
ку в гнізді колоди закріплювали з обох 
боків клинами. Хмиз зверху притискало 
каміння. Дно ріки в цьому місці висте-
ляли ялиновими гілками, шар яких мав 
товщину 25 см і ширину 2,75 см. Шар 
притримувала нижня поздовжня колода 
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діаметром 30–40 см, в яку врубували че-
рез 2,5 м поперечні колоди – анкери – до-
вжиною 2,8 м. З’єднання кріпили тибля-
ми.

На порожистих ділянках ріки вла-
штовували споруди для вирівнювання 
річкового дна для регулювання швидко-
сті руху потоку. Вони являли собою міц-
но скріплені з берегами і дном ріки брус-
кові настили терасового типу [10, c. 212].

Береги зміцнювали зрубами з кам’я-
ними накидами або кам’яно дро тяними 
підпірними стінками. Поздовжні суціль-
ні стінки зруба споруджували з колод 
діаметром 25 см, поперечні наскрізні – з 
колод діаметром 20 см. Настил робили з 
тонкого кругляка чи з грубого хмизу на 
рівні першого ряду поперечних стінок. 
Щільність поздовжніх стінок забезпечу-
вали довгі кілки.

Зруби заповнювали камінням з дна 
річки та берегових скель. Висота берего-
вої стінки залежала від глибини води в 
ріці під час максимальної витрати і ста-
новила 1–2 м. Верх стінки перевищував 
сплавний горизонт води на 25–50 см.

Складні гідротехнічні споруди, яки-
ми були греблі, застосовувалися для по-
кращення сплавопропускної здатності 
рік і для продовження їх сплавного пері-
оду, особливо в час літньої межені.

Гребля перекривала русло ріки, вна-
слідок чого вище греблі утворювалося 
водосховище. Останнє під час випуску 
регулювало стік води на ділянці ріки 
нижче греблі. Накопичення води у водо-
збірнику тривало, як правило, 3–4 дні, а 
її випуск  – від 2 до 4 годин  [16, c. 211]. 
Бували періоди, коли випуск води здій-
снювався 1 раз у 7 днів і його тривалість 
не перевищувала трьох годин.

Регулювання стоку води для сплаву де-
ревини на річці Черемош здійснювалося 

за допомогою системи водозбірних гре-
бель, розташованих переважно на верх-
ніх ділянках сплавних рік, майже біля 
самого їх витоку. Тут використовувався 
особливий тип дерев’яних зрубних гре-
бель, пристосованих до місцевих умов і 
потреб сплаву. Це були водозбірні греблі 
з будівельною кубатурою 3500–14000 м3 
і з висотою водонапірних стінок від 3 до 
14 м. Всі греблі мали донні водоспускні 
отвори і в більшості випадків спеціальні 
отвори для зливу поверхневих вод.

Залежно від місця розташування 
споруджували греблі без плотопропус-
ків або з плотопропусками. На верхніх 
ділянках річки чи біля її витоку пере-
важно знаходилися греблі без плотопро-
пусків. Вони служили для збору води, 
за допомогою якої плоти сплавлялися 
на плесо або до водосховища плотопро-
пускної греблі, звідки здійснювалося 
транспортування плотів на магістраль-
ну ріку.

Плотопропуск влаштовувався в тілі 
греблі. Його розміри мали бути достат-
німи для проходження плота, як прави-
ло, 7–10 м завширшки і 2,5 м заввиш-
ки [7, c. 26].

Місце для греблі вибирали там, де 
береги ущелини максимально зближу-
ються. Це давало можливість зробити 
греблю не дуже довгою. Вище греблі 
ущелина мала розширюватися, що до-
зволяло при відносно невеликому під-
пиранні (висоті греблі) отримувати по-
рівняно великий об’єм водосховища. 
Вибираючи місце, брали до уваги і гео-
логію місцевості, тобто щоби фільтрація 
води із водозбірника була мінімальною.

Типова гребля мала два донних во-
допуски для спорожнення водосховища 
і один для зливання поверхневих вод 
під час його переповнення. На греблі 
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споруджували службову будку з примі-
щенням для чергового сторожа, а також 
для керування засувами греблі і збері-
гання сплавного такелажу. Напір греблі 
становив 6,5 м, корисний об’єм водосхо-
вища – близько 40000 м3 , площа дзерка-
ла – 13000 м2.

Основним матеріалом для будів-
ництва греблі служили соснові колоди 
другого сорту діаметром 25–27  см  [11, 
c.  16]. Тільки лицьову (напірну) стінку 
робили з брусів 35х25 см. Зруби заван-
тажували переважно місцевим бутовим 
камінням. 

Водонепроникність греблі забезпе-
чувало ретельне припасування брусів і 
колод перших двох поздовжніх стінок, 
тобто стінок першого відсіку зрубів, за-
повнених глиною, піском і камінням. 
З тією ж метою заповнювалися пазухи 
котловану перед лицьовою гранню гре-
блі у місцях її з’єднання з берегами.

У широкій ущелині зрубну греблю 
з’єднували з берегами глухими дамбами 
з ґрунту і каменю або тільки з ґрунту, 
якщо не вистачало каменю. Напірний 
відкіс дамби змінювався каменем, низо-
вий відкіс  – трав’яним покриттям. Ка-
менем завантажували також котлован 
перед лицьовою гранню греблі.

Увагу привертає економне викорис-
тання зрубів. Поздовжні і лицьові стіни 
берегових укріплень були суцільними. 
Поперечні стіни робили наскрізними 
через одну колоду в шаховому поряд-
ку. Відстань між поздовжніми стінками 
становила переважно 2 м, за винятком 
двох стінок першого напірного відсіку, 
які розміщувалися одна від одної на від-
стані 1,3 м. Відстань між поперечними 
відсіками змінювалася в межах 0,6–2 м, 
висота – 2,2 м. Отвір водоспуску закри-
вався масивним засувом з брусів.

Особливо вражала своїми розмірами 
гребля «Маріїн», побудована на Білому 
Черемошу в 1924  р. Споруда складала-
ся з самої греблі, пропуску для «дараб», 
а також споруд, що укріплювали береги 
нижче греблі. 

Гребля мала чотири отвори: плото-
пропускний  – 6,0х2,5 м2, донний водо-
спускний  – 1,8х1,3 м2, водоспускний  – 
1,8х2 м2 і водозливний – 2,2х1,3 м2. Засу ви 
отворів були обладнані корбовими витя-
гами і тільки водозливний отвір мав про-
стий дерев’яний коловорот-витяг.

У зв’язку з пониженням дзеркала 
води у збірнику під час сплаву початок 
каналу набував щоразу пологішого нахи-
лу. При цілковитому пониженні застав-
ки він займав таке ж саме положення, 
як і плотопропускний канал. Керування 
засувом здійснювалося за допомогою 
гвинтового механізму.

Кінцева (найнижча) частина каналу 
була з’єднана рухомо з рештою плото-
пропуску і лежала, як дерев’яний настил, 
на воді. Пліт, що з великою швидкістю 
пропливав з водозбірника, затоплював 
дерев’яний настил і, ковзаючи по ньо-
му, плавно потрапляв у ложе ріки. Увесь 
водний шлях нижче греблі був присто-
сований для сплаву шляхом споруджен-
ня одно- або двостінних кашиць, а також 
так званих «гамованок», призначених як 
для підняття дзеркала води, так і для зу-
пинки плотів та їх відстоювання.

Розміщення заставки обумовлюва-
лися особливостями лісосплаву, який 
відбувався таким чином. Спочатку, про-
тягом чотирьох годин, випускалася вода 
з кляузи «Перкалаб» через водоспускний 
отвір об’ємом приблизно 10–11 м3/с. Пе-
редня хвиля води досягала греблі «Ма-
ріїн» за 3 години. З того моменту роз-
починали випускати воду водозливним 
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отвором з греблі «Маріїн» таким же 
об’ємом, як і з греблі «Перкалаб», тоб-
то 10–11 м3/с. Через 2–2,5 години по-
нижувалася заставка плотопропуску 
приблизно на 0,8 м і випускалися плоти 
через 5–7 хвилин протягом 2 годин, по-
нижуючи щораз більше заставку пропор-
ційно щодо пониження дзеркала води у 
збірнику. До цілковитого пониження за-
ставки (на 2,5 м) можна було випустити 
18–25 плотів об’ємом близько 60 м3 де-
ревини кожний. Випуск плотів з інтер-
валами в декілька хвилин обумовлював 
кількасотметрову відстань між ними, 
якої необхідно було дотримуватися за-
для безпеки сплаву.

У тому випадку, коли стовбури мали 
великий діаметр, а деревина намокала, 
заставку необхідно було опускати ниж-
че, щоби пліт не зачіпав за її верх. Тоді 
об’єм води, що випускалася, ставав біль-
шим і пониження заставки відбувалося 
швидше, а кількість пропущених плотів 
до моменту повного пониження застав-
ки становила тільки 12–16 штук [8, c. 13].

Після закінчення сплаву випускали 
воду з греблі об’ємом до 20 м3/с ще про-
тягом півгодини, щоб підтримати відпо-
відний рівень дзеркала води в річці. З ме-
тою запобігання замулення водосховища 
в певний період воду випускали з греблі 
донним водозливним отвором зовсім.

Середня швидкість течії на гірських 
ріках сягає від 2 до 2,5 м/с. Однак на 
окремих ділянках ріки швидкість стано-
вить 6 м/с. Для гасіння швидкості води 
споруджували спрощені водонапірні 
греблі. Ці греблі не тільки зменшували 
швидкість збігу води з ділянок ріки, роз-
ташованих вище греблі, а й утворювали 
перед нею тиховодні рейди для відсто-
ювання плотів, їх переформування та 
ремонту. Крім того, водонапірні греблі 

частково служили для утворення неве-
ликих запасів води, для пуску плотів з 
верхніх дрібних потоків і для місцевого 
підвищення рівня води в тому разі, коли 
не працювали основні греблі.

У звичайних умовах сплаву зупинка 
плотів в дорозі була майже неможли-
ва. Тому на маршруті великих сплав-
них річок обов’язково споруджували 
декілька водонапірних гребель (гамо-
ванок), які утворювали водосховища 
об’ємом 800–30000 м3 з напором води 
1–2 м. Тіло низьконапірної греблі тісно 
з’єднувалося з берегами за допомогою 
зрубних дамб. У разі сплаву вроздріб 
дрова виловлювали за допомогою ре-
шітчастих перешкод [7, c. 40].

На лісосіках, які прилягали безпо-
середньо до ріки, деревину перетяга-
ли волоком за допомогою спеціально-
го пристосування  – «підволоки», в яку 
впрягали волів або коней. 

Спуск звалених стовбурів до підніж-
жя гори на лісосіках з крутими схилами 
здійснювався в окорованому стані шля-
хом так званого ризування по земляних і 
водяних ризах або просто самоспуском. 
Спущену деревину складували біля під-
ніжжя гори в «рогаш» [12, c. 112].

Найбільш досконалим й екологіч-
но безпечним лісоспуском були водяні 
ризи. Конструкцію такого водяного лі-
соспуску, побудованого на притоці Су-
чави-Аскунчелю, становив ковзкий жо-
лоб із секцій по 9 колод завдовжки 6  м 
кожна. Колоди щільно прилягали одна 
до одної, а щілини закладали мохом і 
глиною. Найбільша ширина ковзкого 
жолоба сягала 1,3 м, висота – 0,6 м, кут 
нахилу – 4–50.

Деревину з лісосік до місць скла-
дування перевозили воловим і кін-
ним транспортом, у 40–70 роках XX  ст. 
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також тракторами, а в окремих випад-
ках – вузькоколійними залізницями [16, 
c.  209]. Стовбури складали у штабелі, 
обов’язково вершинами за течією, сор-
туючи їх за розмірами.

Збивання деревини здійснювалося 
на прирічкових складах («порташах») 
або на обезводнених руслах рік у періо-
ди між пусками води. Тут споруджували 
невеликий донний поріг, який перего-
роджував всю водну артерію або тільки 
частину її русла. Такий поріг забезпечу-
вав відповідний рівень води на місці го-
тування плоту.

Технологія формування плотів та їх 
сплав залежали насамперед від харак-
терних особливостей річкових басейнів, 
а також народних традицій та історич-
ного досвіду сплавників.

Наприкінці XІX – на початку XX ст. 
для збивання передка плоту гуцули ба-
сейну  р. Черемошу використовували 
еластичний спосіб. Побутувало два його 
підтипи: традиційний і модернізований. 
Перший підтип досить детально описав 
В. Шухевич [17, c. 147].

У 20–30 роках XX  ст. замість де ре-
в’яної гужви на Черемошу почали вико-
ристовувати залізну «линву». 

Кінці линви, яку пропускали в отво-
ри у верхній частині стовбурів, в наступ-
них плотоодиницях використовували як 
крайні «гакарі», тобто для поздовжнього 
кріплення їх між собою. 

Формуючи пліт, окремі плотоодини-
ці з’єднували за допомого трьох гакарів: 
двох крайніх і одного середнього. Два 
крайні гакарі робили довшими, ніж се-
редній, щоби надати конструкції плоту 
гнучкості під час сплаву на крутих пово-
ротах ріки [16, c. 111].

Об’єм кожної плотоодиниці стано-
вив 20–30 м3, її довжина – 9–20 м, ширина 

передка – 6–8 м, ширина задньої части-
ни – 15–20 м. Останні прив’язували дво-
ма 25-метровими линвами за причальні 
стовпи чи за найближчі дерева.

Для здійснення сплаву деревини на 
окремих ділянках ріки плоти формува-
лися з різних об’ємів залежно від умов 
сплаву. У 40–70 роках XX  ст. на Яблу-
нецькій сплавній ділянці (ріки Сарата, 
Перкалаба, Яловичера, Пробійна і Бі-
лий Черемош) об’єм плотів становив 
100–250 м3. На Верховинській сплавній 
ділянці (ріки Шибна, Добріш і Чорний 
Черемош) формувалися плоти об’ємом 
100–350 м3, на Путильській сплавній ді-
лянці – 100–250 м3.

Під час руху вузькими ділянками 
річки бокова частина плоту торкалася 
берега ріки, іноді навіть ковзала по сухій 
його частині. У зв’язку з цим на ведучій 
плотоодиниці з обох її боків кріпили ще 
по одній колоді («загратовнику», «від-
бійнику»), що виконували роль своєрід-
ного амортизатора.

Для сплаву по найбільш небезпеч-
них ділянках ріки плоти кріпилися до-
датковою гужвою. Зокрема, паралельно 
до «ромжин», відступивши від них на 
5–10 см, вершини стовбурів прошивали 
гужвою з ліщини. Під час ударів пло-
ту в кам’янистий берег ущелини «ром-
жина»  [13, c. 51] могла зламатися, тоді 
частина плотоодиниці з однією чи де-
кількома колодами була з’єднана з нею 
за допомогою гужви. Кінці гужви запус-
кали у просвердлені у стовбурах отвори 
діаметром 30–40 мм, в які потім забива-
ли дерев’яні клини.

Задній кінець плотоодиниці кріпи-
ли за допомогою гужви більшої товщи-
ни. Прошивали колоди таким способом, 
щоби хвостова частина плоту могла 
стискатися і розширюватися.
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Для керування плотом на передній 
плотоодиниці на «ромжинах» встанов-
лювали весла, подібні до «керм», які за-
стосовували в басейні Черемошу.

У післявоєнний період (40–50-ті 
роки) виникла потреба в дешевій дере-
вині, заготівля якої в Українських Кар-
патах непомірно зросла.

По річці Черемошу з її головними 
сплавними притоками – Білим, Чорним 
Черемошами і Путилкою  – доставля-
лася вся деревина, що заготовлялася 
на північних і північно-східних схилах 
Карпат. 

На Чорному Черемошу сплавний 
горизонт забезпечували греблі «Ільця», 
«Шибений» (дві), «Бистрець», «Добрин», 
«Балтагул», «Лостун», «Керничний» 
(нижче с. Бузкут), а також три «гамован-
ки»: Шибений (вище гребель), Топільче 
і Жаб’є.

З метою утворення плеса для відсто-
ювання плотів було побудовано низько-
напірні греблі в Усть-Путилі, а також у 
Тюдові, де гірська ділянка річки перехо-
дить у рівнинну.

На Путилці діяли греблі «Сергії», 
«Ріпень» і «Дихтинець». Для сплаву де-
ревини використовувалася притока Че-
ремошу  – Товарниця. Сплав по Пруту 
здійснювався тільки на відстані 28 км – 
від місця впадання ріки Черемошу в ра-
йоні с. Оршівці Чернівецької області до 
м. Чернівців.

Основна кількість деревини сплав-
лялася по  р. Черемошу до розміщених 
на її берегах лісопереробних та лісопере-
вальних пунктів. Тільки приблизно 30% 
кругляка направлялося до Чернівецько-
го лісозаводу. У зв’язку з великими ка-
піталовкладеннями на вдосконалення 
сплавних шляхів об’єм сплаву зріс тут у 
12 разів [17, c. 13].

По Черемошу та його притоках лісо-
сплав здійснювався за допомогою води 
з водосховищ басейну, яку випускали 
за спеціально розробленим графіком, 
враховуючи роботу всіх гідротехнічних 
споруд у момент транспортування дере-
вини.

У 40–50-х роках XX  ст. діяла чітка 
система транспортування лісу: перши-
ми на плесо Черемошу виходили плоти 
з ріки Путилки, через дві години в Усте-
ріки прибували плоти з верхів’їв Білого і 
Чорного Черемошів. Звідси вони пряму-
вали до с. Тюдова, де була низьконапірна 
гребля, яка утворювала масштабну ак-
ваторію для розміщення плотоодиниць, 
що прибували з верхніх ділянок басейну.

Велика кількість низьконапірних 
гребель на шляху плотів у басейні Че-
ремошу перехоплювала воду і частково 
затримувала її, утворюючи тиховодні 
плеса. Останні гасили швидкість плотів, 
забезпечували поступове, беззупинне 
їх пропускання через греблі. Крім того, 
низьконапірні греблі затримували плоти 
під час заторів та їх накопичення в руслі 
ріки.

Доставлені на лісоперевальні пункти 
плотоодиниці витягали за допомогою 
тракторів або лебідок з води, трелювали 
до розкряжувальних майданчиків, стов-
бури розрізали, маркували, штабелюва-
ли і вантажили у залізничні вагони.

У 1950–1960  рр. обсяги заготівлі 
лісу в Карпатах становили 46% загаль-
ного обсягу в Україні, а щорічне його 
вирубування перевищувало середній 
приріст у 1,8 раза. Непомірне знищен-
ня лісу найвідсталішими методами без 
застосування потрібної техніки і регла-
ментованих норм призвело до зниження 
його водоохоронної та захисної ролі, по-
силення ерозійних процесів, зменшення 
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стійкості смерекових деревостанів і ста-
ло однією з причин виникнення повеней 
і вітровалів. Лише починаючи з 1971 р., 
обсяги головних рубок стабілізувалися і 
були доведені до рівня розрахункової лі-
сосіки. Протягом 80-х років вони змен-
шилися ще в 1,5 раза, однак зросли об-
сяги санітарних рубок.

Отже, на річках басейну Черемошу у 
другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. 
було споруджено із дерева і каміння по-
над 20 водозбірних та водонапірних гре-
бель, які одержали назву кляуз-гатей та 
гамованок відповідно. Всі вони сотні 
років були важливими інженерними гід-
ротехнічними спорудами гірського лісо-
сплаву.

Нині на місцях колишніх кляуз збе-
реглися значні залишки гребель. Бага-
то десятиліть вони зазнавали дії води, 
впливу повеней і численних паводків, 
однак і на сьогодні кляузи не зруйну-
валися повністю. Місця спорудження 
колишніх напірних водойм можуть по-
служити, беручи до уваги їх географічне 
положення, основою будівництва на-
пірних міні-ГЕС, які могли б виконува-
ти функції не тільки електрогенеруючих 
підприємств, але і згладжування павод-
ків, осередків рекреаційних зон.

СЛОВНИК 
ГУЦУЛЬСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
Гамованка – гідротехнічна конструк-

ція, яка «гамувала» ріку. Вище загати 
утворювалося велике дзеркало озера, де 
сплавники могли відрегулювати сплав.

Гузар  – грубша частина ковбка, від 
боку кореня.

Дараба – скріплені між собою талби 
(плоти), у яких сплавляли карпатськими 
річками ліс. Об’єм однієї дараби – 300–
800 кубометрів деревини. Враховуючи, 

що довжина талби сягає близько 20 ме-
трів, а так їх було 10–15, то завдовжки 
могла тягтися на 200 м. 

Кашиця  – конструкція для укріп-
лення берегів, що амортизувала удари 
дараби, повертаючи її назад на глибоку 
воду. Колись береги Черемошу у всіх на-
глих місцях були обшиті кашицями, а в 
непростих місцях  – спеціальними кон-
струкціями, що були спроектовані так, 
що гасили удар ліпше за дарабу.

Керма  – весла завдовжки 10–11 ме-
трів, закріплені на переді дараби. На Че-
ремоші на дарабах було по три керми, на 
малих потоках у верхів’ях – по дві.

Клявза  – гідротехнічна споруда на 
річці, дамба, за допомогою якої акуму-
лювали та у визначений час давали воду 
для повноводного сплаву лісу Черемо-
шем.

Ковбки – колоди.
Миґлувати  – готувати дерево до 

сплаву.
Попруга  – колода, яка додатково 

скріплювала деревину.
Раки – струмененаправлені дамби.
Талба – один із плотів, із якого скла-

далася дараба. Розміри: завдовжки  – 
12–20 метрів, завширшки  – близько 15 
метрів, збільшуючись до хвоста дараби.

Фишинівка – укріплення берегів.
Фоя – хвоя.
Цапіна  – дерев’яна палиця з заліз-

ним загостреним на бік наконечником. 
Слугувала для пересування деревини.

Чуфлинка – залізний клинок на лан-
цюзі, який забивають у колоду.

Швара  – дріт, яким скручувалися 
ковбки.
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Демченко Р. Географія звукових ландшафтів міста Полтави

Сучасні наукові досягнення в ланд-
шафтознавстві набувають нового роз-
витку. Серед значної кількості наукових 
завдань, які стоять перед цією наукою, 
є і низка проблемних питань. Одне з 
таких  – це звук у ландшафті. Особливо 
важливим сьогодні є вплив звуку, зу-
мовлений бурхливим розвитком міст. Це 
збільшує антропогенне навантаження 
на природне середовище, і звук у ньому 
має суттєве значення. 

Звук впливає на формування ланд-
шафту. Більше того, він у деяких випад-
ках може бути вирішальним чинником у 
формуванні та функціонуванні певного 
ландшафтного комплексу. Звукове ланд-
шафтознавство на сьогоднішній день є 
перспективним науковим напрямом. 

Проблеми розвитку ландшафту, об-
ґрунтування його суті, структура ком-
понентів, які його формують та взаємо-
діють між собою, детально висвітлені у 
працях Г. Денисика [11], М. Гродзинсько-
го [10], В. Пащенка [18], С. Вершиніна [8] 
та ін. Однак науковці не звертають уваги 
на не менш важливі компоненти ланд-
шафтів: звук (не лише шум), запах (не 
лише атмосферне забруднення), колір 
(спектр), енергетика, інформація тощо. 
Наукових праць, які б аналізували роль 
саме цих складових, поки що мало. Від-
сутній і територіальний аналіз звукових 
ландшафтів на різних рівнях, зокрема 
Полтавщини.

Мета  – розкрити поняття «звуко-
вий ландшафт» та обґрунтувати підходи 

до його класифікації, проаналізувати 
структуру міського звукового ландшаф-
ту та визначити особливості звукових 
ландшафтів міста Полтави. 

Поставлена проблема потребує ви-
конання таких завдань:

– за науковими джерелами проана-
лізувати поняття «звуковий ландшафт»;

– обґрунтувати критерії класифікації 
звукових ландшафтів;

– проаналізувати структуру міського 
звукового ландшафту й визначити чин-
ники формування звукових ландшафтів 
міста Полтави;

– дослідити взаємозв’язок між ти-
пами міського ландшафту та звуковими 
ландшафтами Полтави.

Перші польові дослідження звукових 
ландшафтів почалися у 1960– 1970 рр. Ка-
надський композитор та педагог Раймонд 
Шафер (нар. 1933) анонсував Світовий 
звуколандшафтний проект в Університеті 
Сімона Фразера у Ванкувері. Пізніше на-
уковці під впливом проекту почали далі 
використовувати цей термін і розвивати 
дослідження в цьому напрямі [15].

У книзі «Звуковий ландшафт  – наш 
звуковий простір і регулятор світу» 
Р.  Шафер на практиці показав еволю-
цію звукового ландшафту. Він вказував 
на значення сільських, індустріальних 
та електронних умов формування зву-
кових ландшафтів  [15]. Беррі Труакс 
(нар.  1947), член Світового звуколанд-
шафтного проекту, в книзі «Посібник 
акустичної екології», що є каталогом з 
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кількома сотнями записів, описав ба-
зові концепції для дизайну звукового 
ландшафту  [15]. Щоб зберегти «культу-
ру слуху», Шафер заснував нову дисци-
пліну «Акустична екологія», або «Еко-
акустика», яка займається вивченням 
взаємовідносин звуків і живих істот в їх 
природному середовищі [15].

У рамках Світового звуколандшафт-
ного проекту, заснованого Шафером, 
було видано кілька навчальних книг, 
зокрема «Новий звуковий ландшафт», 
«Книга шуму», серія «Музика навколиш-
нього середовища», в якій представле-
но цікаві проекти звукових ландшафтів 
містечок  [15]. У 1978 році Генрі Торгю 
(нар. 1943) і Джин-Франкос Аугоярд 
(нар. 1930) досліджували вплив звуку 
міста на людей, які там живуть. У книзі 
«Звукознавство – керівництво із щоден-
них звуків» вони описали в загальному 
близько 82 звукових ефектів, включаючи 
елементарні звуки: композиційні, мне-
мопроникливі, семантичні, психомотор-
ні, електроакустичні ефекти та ін. [15]. 

У 70-х роках ХХ  ст. розробляють 
цікавий підхід до розуміння звукового 
ландшафту такі американські вчені, як 
Баррі Блассер (нар. 1946) та Рут Солтер 
(нар. 1940). У книзі «Простори гово-
рять  – чи ви слухаєте?» вони пропону-
ють свій підхід до розуміння звукового 
ландшафту (або звукового простору). 
На їхню думку, слухачі відчувають ар-
хітектуру простору, а не звуковий ланд-
шафт. «Слухова архітектура підкреслює 
звук, перш за все, як «підсвічування», в 
той час як звуковий ландшафт, про який 
описано вище, лише підкреслює звук сам 
по собі»  [15]. Емілі Томпсон (нар. 1949) 
у книзі «Звуковий ландшафт сучаснос-
ті» вказує, що на початку ХХ ст. техніч-
ні рішення для контролю часу звукової 

реверберації різко змінили в позитивну 
сторону акустичний характер закритих 
приміщень, що вплинуло на підвищен-
ня якості роботи та покращення вза-
ємовідносин працівників. Це означає, 
що дослідження звуку навколишнього 
середовища поширились і успішно про-
довжуються [15]. 

Перші спроби репрезентувати зву-
кову складову ландшафту за допомогою 
картографічних методів належать Й. Гра-
ньо (1929). Фінський географ зробив 
якісну класифікацію акустичних явищ і 
намагався зафіксувати їх картографічно. 
Саме Й. Граньо можна вважати заснов-
ником концепції звукового ландшафту. 
Однак, на жаль, його ім’я практично не 
згадується в українських та зарубіжних 
наукових публікаціях з проблем звуко-
вого ландшафту [15].

В Україні подібні дослідження якщо 
і проводились, то про них мало відомо. 
Зокрема, у статті «Звуковий ландшафт: 
поняття та підходи до класифікації» 
авторства В.  Канського та В.  Канської 
подається таке визначення звукового 
ландшафту: «Звуковий ландшафт  – це 
ландшафт, звуки якого формують «зву-
кову картину», за якою можна визначити 
форму, стан, динаміку та інші властивос-
ті компонентів природного ландшафту і 
спрогнозувати його подальший вплив 
на живі організми та їх індивідуальний 
розвиток»  [15, с.  83]. С.  Вершинін під 
поняттям «звуковий ландшафт» розу-
міє «сукупність технічних, соціальних, 
природних звуків, що формують звукове 
середовище, в якому існують його жите-
лі» [8, с. 80]. 

Є.  Андреєва вважає, що «звуковий 
ландшафт – це система звукових елемен-
тів, які виникають в навколишньому се-
редовищі» [2, с. 77].
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На основі аналізу опрацьованої лі-
тератури нами було виведено власне 
поняття звукового ландшафту. На нашу 
думку, звуковий ландшафт – це територі-
альний комплекс взаємопов’язаних зву-
ків і звукових елементів, які впливають 
або можуть впливати на навколишнє 
середовище через власні фізичні власти-
вості (гучність, швидкість, висота звуку).

На цей час науковцям удалося ство-
рити потужну наукову базу для подаль-
ших досліджень у цій галузі, адже сучас-
ний стан розвитку суспільства потребує 
більш детального аналізу компонентів 
природного середовища, які впливають 
на людину. Саме звукові ландшафти є 
невід’ємною складовою сучасного світу. 

В.  Канський та В.  Канська звукові 
ландшафти умовно поділяли на три гру-
пи: натуральні, натурально-антропоген-
ні та антропогенні [15].

Як і в традиційному ландшафто-
знавстві, так і в звуковому є різниця між 
натуральним та антропогенним ланд-
шафтом. Чітко можемо виокремити, як 
«звучить» натуральний ландшафт і як 
«звучить» антропогенний. Однак є і на-
турально-антропогенні ландшафти, зву-
чання яких важче розрізнити «неозбро-
єним вухом».

Звучання усіх ландшафтів можна 
розділити на дві групи: сприятливе (по-
зитивне) та несприятливе (негативне чи 
шкідливе). За звучанням у відповідний 
час доби: на нічні і денні; за джерелом 
звучання: на техногенні і натуральні. 

Звуковий ландшафт формують зву-
кові ландшафтні комплекси  – звукова 
фація, урочище, місцевість.

Якщо сформулювати «нове» визна-
чення терміна «фація», воно буде звучати 
так: фація – це елементарний ландшафт-
ний комплекс, найменша морфологічна 

частина географічного ландшафту, що 
характеризується однорідністю мате-
ринської породи, умов зволоження, мі-
кроклімату, ґрунтового та рослинного 
покриву, своєрідністю рослинного світу, 
мікроорганізмів та звуків.

Подібні визначення можна викорис-
тати і до інших ландшафтних комплексів.

За звукоморфологічною будовою 
можна виділити звукову морфоскульп-
туру, звукову морфоструктуру та зву-
кову геоструктуру. Прикладом звукової 
морфоскульптури, морфоструктури та 
геоструктури є звичайні природні ана-
логи, антропогенними можуть бути, 
наприклад, будинки і скульптури  [15, 
с. 83].

В цілому така класифікація подібна 
до класифікації антропогенних ланд-
шафтів Г. Денисика [11].

На нашу думку, цю класифікацію 
слід доповнити, адже в даних класифі-
каціях не повністю відображені основні 
властивості звуку та його вплив на на-
вколишнє середовище. 

Звукові ландшафти можна розділити 
за цілеспрямованістю їхнього впливу:

– прямі звукові ландшафти;
– супутні звукові ландшафти.
Звукові ландшафти за глибиною 

впливу на людину і природу:
– звукові неоландшафти;
– звукові змінені ландшафти.
Звукові ландшафти за тривалістю їх-

нього звучання:
– довговічні;
– багаторічні;
– короткочасні.
Звукові ландшафти за частотою зву-

чання:
– ритмічні;
– частково ритмічні;
– неритмічні.
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Отже, основою для класифікації зву-
кових ландшафтів є властивості звуку та 
його вплив на навколишнє середовище. 

Передумовами формування звуково-
го ландшафту міста слід вважати джере-
ла звуку і фактори, що впливають на його 
розподіл. Джерела звуку створюють зву-
кові хвилі, які сприймаються людиною. 
За походженням вони поділяються на 
технічні, соціальні та природні. До тех-
нічних звукових джерел відносяться різ-
ні види транспорту, промислові підпри-
ємства, будівельні виробництва і  т.  д. 
Соціальні звукові джерела пов’язані з 
людиною і засобами її життєдіяльності. 
Джерелами природних звуків у місті мо-
жуть бути різноманітні метеорологічні 
явища (вітер, дощ, град, гроза), природні 
або штучні водойми (річки, озера, став-
ки та ін.), рослинність і тварини [4].

Джерела звуку за масштабом поділя-
ються на два види: точковий і лінійний. 
Точковим джерелом шуму є автомобіль, 
літак, трансформатор, вентиляційна 
установка, дитячий ігровий майданчик. 
Лінійним джерелом шуму вважається 
потяг, що рухається, потік автомобіль-
ного транспорту з інтенсивністю руху 
5000–6000 автомобілів на годину. Крім 
того, для визначення особливостей зву-
кового ландшафту доцільно визначати 
ще площинні джерела звуку, тобто такі, 
що створюються на значній території, 
наприклад, шум дощу, вітру, гомін лю-
дей під час великих святкувань та ін. [4].

Важливими передумовами форму-
вання звукового ландшафту міста є фак-
тори, що впливають на розподіл звуку. Ці 
фактори можна поділити на природні та 
антропогенні. Групу природних факторів 
складають рельєф міста, кліматичні умо-
ви та міська рослинність. Так, ступінь 
розчленування рельєфу, напрямок його 

витягнутих елементів і форм, показни-
ки відносної висоти місцевості значною 
мірою впливають на розповсюдження 
звуку. До кліматичних умов, що визнача-
ють особливості звукового ландшафту, 
можна віднести переважаючі напрямки 
та силу вітру (визначає напрямок роз-
повсюдження звуків та їх висоту), атмо-
сферний тиск, температуру та вологість 
повітря (впливають на швидкість і від-
стань розповсюдження звукових хвиль 
у повітрі), метеорологічні явища, а саме: 
дощ, туман, снігопад (знижують швид-
кість і відстань розповсюдження звуку, 
змінюють його тональність). Міська де-
ревинна та кущова рослинність може 
бути не тільки джерелом звуку: її гу-
щина, площа, висота та напрямок наса-
джень безпосередньо впливають на зву-
косприйняття, створюючи або природні 
бар’єри, або канали розповсюдження.

Основу групи антропогенних фак-
торів, що впливають на розподіл звуку, 
складають планувальна організація міс-
та, особливості забудови міста, вулич-
но-дорожня мережа міста, транспортні 
магістралі [4].

Планувальна структура міста ви-
ражена у взаємному розташуванні ос-
новних функціональних зон і системи 
зв’язків між ними. Це основа міста. Вона 
визначає транспортну схему, зовнішній 
вигляд міста й відображена в генераль-
ному плані міста [4].

Особливості забудови міста, такі як 
типи будівель, їхня багатоповерховість, 
щільність забудови, експозиція споруд 
відносно джерел звуку, безпосередньо 
впливають на параметри звуку та його 
розповсюдження. Так, одно- та двоповер-
хові будинки малої довжини незначною 
мірою затримують звукові хвилі, тоді 
як багатоповерхові споруди, навпаки, 
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створюють справжні бар’єри на шля-
ху звуку. Чим вища щільність забудови, 
тим швидше згасають звукові коливання. 
Особливе значення має експозиція буді-
вель щодо джерел звуку: якщо протяжні 
багатоповерхові споруди розташовують-
ся на шляху звукових коливань, вони 
створюють для них перешкоди. Розташу-
вання джерела звуку між протяжними 
багатоповерховими будинками сприяє 
його значному підсиленню за рахунок 
відбиття звукових хвиль від стін [3].

Вулично-дорожня мережа міста 
створює своєрідні канали розповсю-
дження звуку. Ширина, довжина, по-
криття та напрямки вулиць і доріг без-
посередньо впливають на параметри 
звукового ландшафту. Відповідно до 
призначення та умов руху транспорту в 
складі сучасної вуличної мережі визна-
чають дві групи вулиць: а) магістральні 
вулиці, основне призначення яких – про-
пуск транспортних засобів усіх видів, 
переважно швидкісних транзитних (від-
носно окремих районів міста); б) вулиці 
й дороги, призначені для місцевих тран-
спортних потоків, до них відносяться 
житлові вулиці, дороги в промислових і 
комунально-складських зонах, проїзди, 
пішохідні вулиці та дороги, велосипедні 
доріжки [4].

Отже, передумовами формування 
звукових ландшафтів у місті є джере-
ла звуків, які створюють звукові хвилі, 
що сприймаються всіма компонентами 
ландшафту. 

Типологічна структура міського зву-
кового ландшафту є подібною із загаль-
ною типологією міського ландшафту, в 
основу якої покладено три взаємозалеж-
них показники: 1) ступінь покриття зе-
леними насадженнями; 2) поверховість 
забудови; 3) рівень забудови будівлями, 

частка асфальтового, брущатого та ін-
шого кам’яного покриття. Ці показники 
розкривають рівень збереження в місті 
антропогенних ландшафтів, їх співвід-
ношення з ландшафтно-техногенними 
комплексами, також вони дають змогу 
виділити чотири основних типи місько-
го ландшафту:

– садово-парковий міський ланд-
шафт характеризується максимальним 
для міста ступенем покриття зелени ми 
насадженнями, незаасфальтованими 
ґрунтами, складними, фауністично ба-
гатими біоценозами. Роль ландшафтно-
техногенних комплексів у цьому типі 
ландшафту незначна. Відповідно у тако-
му типі звукового ландшафту переважа-
ють природні звуки, частина яких висту-
пає у якості головних звуків та звукових 
міток. Гучність звуків тут, як правило, 
незначна. Соціальні звуки у вигляді му-
зики та людського гомону додаються у 
разі наявності розважальних об’єктів та 
під час святкових заходів. Технічні зву-
ки, звичайно, дуже тихі [4];

– малоповерховий селитебний ланд-
шафт являє собою складну мозаїку не-
великих за площею ландшафтно-техно-
генних комплексів (одно- і двоповерхові 
споруди) та антропогенних ландшафтів у 
вигляді садів і городів. Як і в попередньо-
му типі, тут переважають незаасфальто-
вані ґрунти, але біоценози бідніші порів-
няно з садово-парковими ландшафтами. 
Розвинені по околицях великих міст і в 
дрібних містах з переважанням приват-
ної (індивідуальної) забудови. В цьому 
звуковому ландшафті загальна гучність 
звуків, звичайно, незначна. Значну роль 
відіграють природні звуки, специфічни-
ми серед яких є голоси свійських тварин, 
частіше собак. Соціальні звуки зазвичай 
мають другорядне значення. Технічні 
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звуки представлені транспортними шу-
мами, частіше автомобілів, однак значну 
роль вони відіграють лише поблизу від 
магістральних вулиць. На житлових ву-
лицях цього типу міського ландшафту 
транспортний потік дуже рідкий, тому 
не відіграє суттєвої ролі у формуванні 
звукової картини [4];

– багатоповерховий селитебний ланд-
шафт. Переважають ландшафтно-техно-
генні комплекси у формі багатоповер-
хових будинків, асфальтованих дворів 
і площ. Сучасні природні ландшафтні 
комплекси відрізняються низькою кон-
центрацією зелених насаджень, фау-
ністично бідними біоценозами, різким 
переважанням ґрунтів, закритих ас-
фальтом й іншим кам’яним покриттям. 
Цей тип звукового ландшафту форму-
ється переважно завдяки поєднанню 
технічних і соціальних звуків. Загальна 
гучність його достатньо велика, осо-
бливо вона підсилюється в районах ма-
гістральних вулиць, торгових та розва-
жальних закладів. Навіть на житлових 
вулицях звуковим фоном виступає за-
гальний міський шум [4];

– промислово-селитебний ландшафт 
характеризується наявністю ґрунтів, за-
критих асфальтом й іншим кам’яним 
покриттям, у вигляді великих суцільних 
масивів. Високий ступінь насиченос-
ті техногенними об’єктами особливого 
функціонального призначення. Голо-
вну роль у такому звуковому ландшафті 
відіграють промислові та транспортні 
шуми. Вони, звичайно, заглушають со-
ціальні та природні звуки [4].

Садово-парковий ландшафт Полта-
ви найбільше представлений у північній 
частині міста, де знаходиться міський 
дендропарк, та окремими частинами 
в центрі міста: Корпусний парк, парк 

Перемоги та інші, а також долиною річ-
ки Ворскли та районами в південно-за-
хідній частині міста – між мікрорайона-
ми Половки та Алмазний. Відповідно до 
класифікації звукових ландшафтів най-
більший вплив здійснюють техноген-
ні лінійні звукові ландшафти, оскільки 
саме тут проходять основні транспортні 
автомагістралі міста (вул. Зіньківська, 
Великотирнівська, Європейська) та зна-
ходиться велика кількість промислових 
зон. Завдяки поєднанню між садово-
парковим ландшафтом та окремими ви-
дами техногенних звукових ландшафтів 
відбувається мінімізація впливу техно-
генного звуку на навколишнє середови-
ще в окремих районах міста.

Малоповерховий селитебний ланд-
шафт Полтави розташований у північ-
ній частині міста, а також на правому 
березі Ворскли (села Вакуленці, Яків-
ці, Залізничників). Особливістю цього 
типу ландшафтів є також значна частка 
садово-паркових ландшафтів, але в той 
же час досить інтенсивний автомобіль-
ний та залізничний рух, що негативно 
відображається на навколишньому сере-
довищі через відсутність природного за-
хисту від техногенних звуків.

Багатоповерховий селитебний ланд-
шафт наявний у центральній части-
ні, а також у західному та південному 
районах міста (мікрорайони Браїлки 
Половки, Левада, Алмазний). Цей вид 
міського ландшафту сприяє тому, що 
поширення і вплив звукових ефектів та 
їх подальшої трансформації у звукові 
ландшафти і є найбільш відчутними для 
навколишнього середовища. Фактично 
в цих районах відсутні ландшафти, які 
б не зазнавали впливу звуку. В такому 
типі міських ландшафтів навіть природ-
ні звуки матимуть зовсім інший ефект і 
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по-іншому впливатимуть на навколиш-
нє середовище.

Промислово-селитебний ландшафт 
представлений у північно-східних ра-
йонах міста, а також на півдні та на пра-
вому березі Ворскли. Цей вид міського 
ландшафту досить тісно поєднаний і має 
багато спільного з попереднім типом, але 
в даному випадку більшу роль будуть 
мати саме антропогенні звукові ефекти, 
які з часом можуть бути вирішальними у 
формуванні звукового ландшафту.

На основі аналізу типологічної 
структури міського звукового ландшаф-
ту Полтави нами було виділено 7 звуко-
ландшафтних районів у межах міста.

Північний звуколандшафтний ра-
йон представлений садово-парковим 
та окремими районами малоповерхової 
забудови. Найбільший вплив матимуть 
звуки природного та змішаного похо-
дження. Звукові явища не матимуть іс-
тотного впливу на діяльність живих ор-
ганізмів. Поширення і вплив звуку як 
компонента ландшафту в цьому районі 
матиме незначний вплив.

Східний звуколандшафтний район 
розташований на правому березі Вор-
скли. В ньому поєднуються промисло-
во-селитебний та малоповерховий зву-
ковий ландшафт. Найбільший вплив 
матимуть антропогенні звуки, зокрема 
лінійні, оскільки проходить залізни-
ця. Відповідні звуки мають негативний 
вплив, тому формують звукові ландшаф-
ти з негативним впливом на навколишнє 
середовище.

Північно-західний район представ-
лений промислово-селитебним звуко вим 
ландшафтом. Утворення і поширення 
звуків у цьому районі здійснюватиметь-
ся за рахунок антропогенних звукових 
явищ від промислових підприємств та 

залізниці. Звукові ландшафти під дією 
цих факторів матимуть негативний 
вплив через надмірну інтенсивність зву-
кових явищ, і відповідно формувати-
муться негативні звукові ландшафти.

Центральний звуколандшафтний ра-
йон представлений багатоповерховою та 
окремими районами малоповерхової за-
будови. Звукові явища матимуть зміша-
не походження, тому формування зву-
кових ландшафтів тут відбуватиметься 
у взаємодії між природними та антро-
погенними факторами (вітер, опади, рух 
автомобілів тощо).

Південно-західний звуколандшафт-
ний район представлений поєднанням 
багатоповерхової та садово-паркової за-
будов. Утворення звуків і їх поширення 
буде відбуватися шляхом поєднанням 
багатоповерхового та садово-паркового 
звукових ландшафтів. Фактично увесь 
звуковий ефект здійснюватиме багато-
поверховий селитебний ландшафт за 
рахунок антропогенних та змішаних 
звуків, що і формуватиме відповідний 
звуковий ландшафт.

Південний звуколандшафтний ра-
йон представлений лише промисловою 
забудовою. Всі звукові явища і, відповід-
но, звукові ландшафти матимуть антро-
погенне походження, в окремих випад-
ках – змішане.

Південно-східний звуколандшафт-
ний район є частково подібним до північ-
ного, але з однією особливістю. Більший 
вплив здійснюватимуть антропогенні 
звукові явища, і відповідно формувати-
муться антропогенні звукові ландшафти, 
через автотрасу Київ  – Харків з досить 
інтенсивним рухом автомобілів.

Отже, міський ландшафт Полтави 
складається з чотирьох типів: садово-
парковий, малоповерховий селитебний, 
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багатоповерховий селитебний, про-
мислово-селитебний. На основі аналізу 
відповідних типів виділено сім звуко-
ландшафтних районів міста: північний, 
східний, північно-західний, централь-
ний, південно-західний, південний, пів-
денно-східний, які мають у своєму складі 
ряд відмінних особливостей утворення, 
поширення та формування звукових 
ландшафтів міста.

Звук є такою ж невід’ємною час-
тиною навколишнього середовища, як 
клімат чи живі організми. Але для ви-
никнення звукового ефекту, який потім 
трансформується в звуковий ландшафт, 
потрібно враховувати ряд чинників, які 
впливають на швидкість поширення зву-
кового ефекту, його висоту, силу, вплив 
на навколишнє середовище. Відповідні 
фактори можна розділити на дві групи: 
природні та антропогенні. До природних, 
як уже раніше зазначалося, належать ре-
льєф, клімат, живі організми. Основу 
групи антропогенних факторів, що впли-
вають на поширення звуків, складають 
планувальна організація міста, особли-
вості забудови міста, вулично-дорожня 
мережа міста, транспортні магістралі [4].

Ступінь розчленування рельєфу, 
напрямок його витягнутих елементів і 
форм, показники відносної висоти міс-
цевості значною мірою впливають на 
розповсюдження звуку. Місто Полтава 
розташоване у східній частині області на 
берегах річки Ворскли, в межах великої 
Східноєвропейської рівнини, на рівнин-
ному Полтавському плато і його круто-
му прирічковому схилі. Більша, захід-
на, частина міста лежить на порівняно 
високому (150–159 м над рівнем моря) 
вододільному плато, розчленованому 
біля долини Ворскли досить глибокими 
балками на ряд плосковерхих виступів 

(Монастирський, Інститутський, Коби-
щанський, Іванова гора). Менша, східна, 
частина міста (Поділ, Левада, Дублян-
щина) розміщена на заплаві і частково 
першій терасі річки Ворскли. Тут пере-
важають абсолютні висоти від 78 м до 
100 м над рівнем моря. Із сходу місто об-
межене долиною річки Коломак поблизу 
її гирла [20]. 

Отже, поширення звукових ланд-
шафтів у межах міста Полтави відбува-
ється з урахуванням рельєфу. Найбільш 
швидко розповсюджуються звукові 
ефекти між центром міста, де знахо-
диться так звана Іванова гора, і мікрора-
йонами Поділ та Левада, які знаходяться 
в долині річки Ворскли. Також яскравим 
прикладом впливу рельєфу на поширен-
ня і формування звукових ландшафтів 
є Монастирська гора, довкола якої про-
ходить залізниця з досить інтенсивним 
рухом потягів. На вершині знаходиться 
Хрестовоздвиженський монастир, який 
оточує досить густа рослинність, що 
разом з висотою гори мінімізує вплив 
звуків від потягів для монастиря. Тому 
фактично весь звуковий ефект і звукові 
ландшафти формуються в таких районах 
міста, як Дублянщина та Яківці, які зна-
ходяться довкола Монастирської гори.

До кліматичних умов, що визнача-
ють особливості звукового ландшафту, 
можна віднести напрямки та силу вітру, 
атмосферний тиск, температуру та воло-
гість повітря (впливають на швидкість 
і відстань розповсюдження звукових 
хвиль у повітрі), метеорологічні явища – 
дощ, туман, снігопад (знижують швид-
кість і відстань розповсюдження звуку, 
змінюють його тональність).

Територія міста Полтави знаходить-
ся в межах помірного кліматичного по-
ясу, тип  – помірно-континентальний. 
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Середня температура січня -3,70C, лип-
ня +21,40C, кількість опадів становить 
480–580 мм/рік, що випадають переваж-
но влітку у вигляді дощів. Атмосферних 
опадів у місті випадає найбільше в черв-
ні та липні: понад 61 мм. Але в той же 
час найбільша кількість дощових днів у 
квітні, травні та червні – понад 15 днів. 
Кількість днів з грозами – 15 днів [3]. 

Отже, кліматичні умови міста Полта-
ви відображаються в поширенні та фор-
муванні звукових ландшафтів. Зокрема, 
опади у вигляді дощу найбільший вплив 
будуть мати у місцях інтенсивної забу-
дови. Це такі мікрорайони міста: Левада, 
Алмазний, Браїлки, Поділ, Центр. Най-
менший вплив у місцях малоповерхової 
забудови: Дублянщина, Юрівка, Яківці. 

Не менш важливим чинником фор-
мування звукових ландшафтів міста є ві-
тер. Фактично в містах сильніші вітри і 
більша їх інтенсивність порівняно з при-
родним середовищем. Причиною цього 
є перш за все температурні показники: 
у містах на кілька градусів температура 
повітря завжди вища. Також слід враху-
вати багатоповерховість забудови, яка є 
причиною порушень природних вітро-
вих потоків. Так, у Полтаві близько 2/3 
кількості днів у році панує континен-
тальний підтип повітряних мас із сухо-
долу Євразії, 1/3 днів – морський підтип 
повітряних мас із Північної та Централь-
ної Атлантики та внутрішніх морів – Се-
редземного, Чорного, Азовського. Най-
більша кількість вітрів спостерігається 
взимку, в січні та лютому [3].

Отже, вітер як один із головних чин-
ників виникнення та поширення звуків 
найбільший вплив матиме в місцях ін-
тенсивної та багатоповерхової забудо-
ви: Левада, Алмазний, Центр, де дуже 
часто виникають так звані протяги, при 

сильному та інтенсивному вітрі форму-
ються відповідні звукові ландшафти, які 
мають істотний вплив на навколишнє 
середо вище.

Міська рослинність (дерева та кущі) є 
не тільки джерелом звуку, але і його при-
родним бар’єром або каналом розповсю-
дження: гущина, площа, висота та напря-
мок насаджень безпосередньо впливають 
на звукосприйняття. У місті існує декілька 
парків, зокрема найбільший із них місь-
кий дендропарк, але він розташований на 
околиці міста в північній його частині. У 
центральній частині Полтави знаходять-
ся Корпусний парк, парк ім. І. П. Котля-
ревського та парк Перемоги.

Найбільший вплив на формування і 
поширення звуків і звукових ландшаф-
тів у місті має парк імені І. П. Котлярев-
ського, оскільки він знаходиться між 
двома вулицями (Європейська та Сінна), 
які мають інтенсивний рух транспорту. 
Фактично парк є природним бар’єром 
для поширення антропогенних неліній-
них звукових ландшафтів. Корпусний 
парк знаходиться в самому центрі міста, 
оточений вулицею Соборності, але має 
досить рідку деревну рослинність, що 
аналогічно зменшує вплив на поширен-
ня звукових ландшафтів. 

Антропогенні чинники формуван-
ня звукових ландшафтів  – це перш за 
все рух транспорту містом. У Полтаві 
найбільш інтенсивний рух транспорту 
здійснюється вулицями Європейська, 
Соборності, Великотирнівська, Героїв 
Небесної Сотні. У місті багато світлофо-
рів, які регулють поширення звукових 
ландшафтів, надаючи їм певної ритміч-
ності. Не менший вплив на формування 
має також залізниця, яка зумовлює по-
ширення лінійних звукових ландшафтів 
у місті. У Полтаві залізниця проходить 
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у північній та західній частинах міста, у 
таких районах, як Дублянщина, Яківці, 
Вороніна, Герівка, Лісок.

Але все ж основним джерелом і твор-
цем звукових ландшафтів міста є люди-
на і її діяльність. Тому перед жителями 
Полтави стоїть досить непросте завдан-
ня: сформувати такий звуковий ланд-
шафт, де всі компоненти як природного, 
так і техногенного середовища будуть 
гармонійно доповнювати один одного.
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Актуальність роботи зумовлена роз-
витком культури споживання гарячих 
напоїв, значним поширенням кав’ярень 
у міській інфраструктурі закладів хар-
чування, зростанням попиту на кавові 
напої, активним використанням теми та 
образів гарячих напоїв у творах сучас-
них письменників та відсутністю їх літе-
ратурно-художнього аналізу.

Метою роботи є дослідження та ін-
терпретація образів-символів гарячих 
напоїв у серії книг «Теплі історії» видав-
ництва «Брайт Стар Паблішинг». 

Завдання дослідження:
1. Виявити вподобання жителів Білої 

Церкви щодо гарячих напоїв.
2. Опрацювати інтернет-джерела, у 

яких подано перелік книг, присвячених 
гарячим напоям.

3. Вивчити анотації до книг україн-
ської та світової літератури, присвяче-
них гарячим напоям.

4. Здійснити літературний аналіз 
образів-символів гарячих напоїв у серії 
книг «Теплі історії».

З переліку книг, які належать до серії 
«Теплі історії», було обрано сім для про-
ведення дослідження: «Теплі історії до 
кави», «Теплі історії до шоколаду» На-
дійки Гербіш, «Теплі історії про кохан-
ня», «Теплі історії. Він та Вона» під ре-
дакцією Юлії Шутко, «Теплі історії про 

радість і сум» Міли Іванцової, «Теплі 
історії мрійника», «Теплі історії для неї» 
Святослава Чернія.

Першим етапом емпіричного дослі-
дження став аналіз образів кавових та 
чайних напоїв у книгах, що в заголовку 
містять назву напою. За цим критерієм 
було проаналізовано «Теплі історії до 
кави» та «Теплі історії до шоколаду» На-
дійки Гербіш. 

Щоб з’ясувати, чому саме на честь 
цих гарячих напоїв названо перші книги 
серії, було проведено інтерв’ю із барис-
тами та офіціантами 5 кав’ярень Білої 
Церкви щодо найпопулярніших гарячих 
напоїв серед жителів міста. Серед тих, 
що мають найбільший попит, вони на-
звали класичний різновид кави – еспре-
со – і його варіації: американо, капучино.

Тому цілком логічним є вибір цих на-
поїв для заголовка книг.

Дебютною книгою із серії «Теплі іс-
торії», що мають у назві згадку про гаря-
чий напій, стала «Теплі історії до кави» 
Надійки Гербіш.

У першому оповіданні «Бабусин чай 
із липового цвіту» розповідається про 
лікувальні здібності відвару з липи: 
«Пий, моя доню, липовий цвіт, це най-
кращий лік від сердечних бід»  [2, с.  7]. 
Липа – це унікальний засіб, який допома-
гає боротися майже з усіма хворобами, 
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а найголовніше  – має заспокійливий 
ефект. Тобто образ чаю асоціюється із 
ліками.

В оповіданні «Вокзальна кава», як і 
в більшості творів, чай символізує до-
машній затишок: «... просила провідницю 
зробити собі чаю з лимоном і згадувала, 
який смачний чай удома» [2, с. 9].

У творі «Довга самотня дорога» ав-
торка пропонує звичне для розуміння 
кожного призначення кави. Цей гаря-
чий напій головна героїня використо-
вує, щоб збадьоритися: «Як же хочеться 
кави!» [2, с. 11]. 

У творі «Дома-над-морем-терапія» 
описується любов головної героїні до 
натуральної кави, тому що у ній більше 
користі, аніж в розчинній: «Женя, однак, 
надавала перевагу тому, щоби так і не 
прокинутися протягом дня, але на роз-
чинку не зважувалася»  [2, с.  15]. Саме з 
неї головний персонаж починає свій ра-
нок, як і більшість людей.

В оповіданні «Достатньо. Тебе» ав-
торка говорить про приготування чаю 
як про звичку, пов’язану з певними жит-
тєвими подіями: «І кроки такі тихі, спо-
кійні, як тоді, коли я у плетених капцях 
сходжу нашими дерев’яними сходами 
вниз – заварити тобі чаю» [2, с. 19].

Твір «Дощове мате» присвячений од-
ному з різновидів кавових напоїв – мате. 
Головна героїня не любить класичної 
кави, проте від її запаху відмовитися 
не може, тому авторка вводить у сюжет 
твору небанальний напій, який харак-
теризує нетривіальний внутрішній світ 
героїні: «Вона відчувала запах цинамону. 
То було її улюблене мате» [2, с. 24]. 

В оповіданні «Зимове плетиво» ав-
торка використовує образ чаю як сим-
вол домашнього затишку, який можна 
відчути навіть у потязі: «Провідниця 

приносить чай. Ти просиш до нього ски-
бочку лимона і меду замість цукру»  [2, 
с. 32]. 

У творі «Кава від Карлсона» кава зга-
дується як символ Львова: «Приїжджай 
до Львова, зроблю кави...»  [2, с.  35]. На 
думку героїні, у цьому місті роблять най-
смачнішу та найякіснішу каву, після де-
густації якої з’являється любов до  напою. 

В есе «Кавова пляма у старому за-
писнику» використано вперше образ не 
самого напою, а залишку від нього, який 
став символом дитячих спогадів: «Того 
вечора до нас прийшло багато гостей, і 
я – поки ніхто не бачив – випив свою пер-
шу каву...» [2, с. 41]. Тут авторка підтвер-
джує дитячий міф про те, що кава – це 
напій для дорослих.

Твір «Лате із ароматом блюзу» у на-
зві містить згадку про ще один різновид 
кавових напоїв. Надійка Гербіш розпо-
відає про екзотичний спосіб приготу-
вання лате: «У нас ... роблять неймовір-
но смачне лате зі спеціями до гарбузового 
пирога: з корицею, мускатним горіхом, 
імбиром та гвоздикою» [2, с. 45]. Образ 
лате в оповіданні – це символ нових від-
криттів. 

У творі «Лист з-під трьох пледів» 
використовується образ чаю як улюбле-
ного зігрівального засобу: «Коли мені 
холодно, то, щоби зігрітися, треба зо-
всім небагато. Твого потиску руки, тро-
хи шоколаду, гарячого чаю з цинамоном, 
кружельцем апельсину й півцвяшком 
гвоздики» [2, с. 49].

В есе «Лист до мами» кава з молоком 
є частиною життя головних героїв: «Він 
заварює каву з молоком і усміхається 
частіше, ніж не усміхається» [2, с. 51].

В оповіданні «Матушка» авторка 
використовує наступний кавовий на-
пій  – какао: «Її подруга, Інна, ніколи не 



181Українознавство №2 (71) 2019

Ковальчук А. Семантика літературно-художнього образу...

приходила вчасно в таку рань. Тому жін-
ка замовила какао з імбирмим пряником 
і розгорнула на колінах книжку» [2, с. 53]. 
У тексті знову підтверджено тезу, що 
справжні кавомани обирають заварну 
каву: «Де грає хороша музика, де  смач-
на – не розчинна – кава» [2, с. 56]. 

У творі «Невідправленний лист» ав-
торка порівнює вподобання людей щодо 
кави: «Ти писала, що любиш гірку каву 
та гіркий шоколад, – я їх не люблю. Кава 
з молоком і молочний шоколад куди смач-
ніші» [2, с. 59].

Головна героїня оповідання «Нью-
йоркська осінь» стверджує, що «коли 
холодно всередині, теплий дім, плед на 
плечах і склянка лате з шоколадним си-
ропом не врятують». Проте відразу до-
повнює: «Хоча якби вони були – це б, звіс-
но, не зашкодило» [2, с. 63]. Таким чином, 
образ лате – засіб від депресії.

В есе «Обідня кава для вчительки» 
гарячий напій персоніфіковано. Кава 
ототожнюється із вибагливою дамою: 
«Моя кава любить увагу, а яка там ува-
га зранку?» [2, с. 69]. Надійка Гербіш ви-
словлює думку, що під час приготування 
кави потрібно бути уважним, а щоб по-
смакувати нею, не потрібно поспішати. 

У творі «Осіннє шоколадно-горіхове 
лате» значну увагу приділено приготу-
ванню ранкової кави, авторка подає ре-
цепт м’якої кави, у якому метафоризує 
кухонне приладдя. 

Твір «Північне сихівське кафе» міс-
тить згадку про чай з лимоном як засіб 
зігрітися: «...ти пив свій чай з лимоном, 
а я куталася в твою, завелику на мене, 
куртку і не пила свого чаю, бо там уто-
пився бідолашний комар» [2, с. 73].

Авторка в оповіданні «Провінційне 
бачення великого міста» пише про непо-
пулярний зараз шипшиновий чай: «Коли 

можна приймати не-електронних і не-
телефонних відвідувачів, читати папе-
рові книжки і пити заварений зі справж-
ньої шипшини чай»  [2, с.  88]. Надійка 
Гербіш звертає увагу на сучасну культуру 
споживання гарячих напоїв: «Так, вона 
буде каву. З молоком. Нехай несправжнім, 
але молоком» [2, с. 88]. Авторка акцентує 
на тому, що вже є рідкістю заварювання 
чаю зі свіжих ягід, натуральне молоко та 
натуральна кава.

В оповіданні «Про думки над духмя-
ним горнятком» для героїні споживання 
гарячих напоїв стало традицією. У тексті 
згадуються чай, кава, лате та глінтвейн 
як невід’ємні компоненти багатьох жит-
тєвих історій.

У творі «Різдвяні листи» для голов-
ної героїні узвар є символом українсько-
го Різдва: «Але Марта завжди думала, 
що всі ці чудові запахи більше пасують 
до західного стилю святкування Наро-
дження Спасителя – свято, яке залиши-
лося в її пам’яті, пахло тертим маком, 
медом і узваром…» [2, с. 97].

В оповіданні «Рістреттове божевіл-
ля» авторка згадує декілька видів кави: 
какао з молоком, ристрето, капучино та 
міцну каву. Кавовий напій у цьому тво-
рі відіграє провідну роль, адже він став 
причиною знайомства майбутнього по-
дружжя: «А потім, якогось дощового 
ранку, сюди зайшов він. Сів за столик 
біля стіни й замовив міцну каву та бу-
терброд» [2, с. 105].

В есе «Ритуал» авторка акцентує ува-
гу на тому, що кава для багатьох людей 
є обов’язковою ранковою традицією: 
«Тому він намагався прокидатися рані-
ше за неї й готувати каву в ліжко – усе, 
як учать підручники з етикету для за-
коханих» [2, с. 109]. А також описують-
ся різні варіанти приготування кавових 
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напоїв, наприклад, з додаванням верш-
ків або спецій. 

У творі «Світанкова фея» звертають 
увагу читача не на сам напій, а на спосо-
би його приготування та подачі: «Напри-
клад, заварюючи ранкову каву, вона що-
разу вишукувала або вигадувала новий 
рецепт, вибирала філіжанки з витон-
ченим візерунком, а поруч у маленькій 
вазочці ставила квіти, запах яких мав 
неодмінно додати витончених ноток 
до смаку» [2, с. 113]. Авторка наголошує 
на тому, що не лише культура споживан-
ня, але й культура приготування мають 
бути на високому рівні.

В оповіданні «Сирний пиріг у бурю» 
йдеться про дівчину, яка за допомогою 
гарячого напою робить добрі справи, 
допомагає ближнім. Надійка Гербіш у 
дії героїні закладає головне моральне 
правило  – роби добро незалежно від 
своїх можливостей. Чай – символ добра, 
духовного багатства та спосіб допомог-
ти іншим: «Вона запарюватиме гостям 
чай із меліси, а маленькому хворобливому 
сироті, що живе неподалік зі своєю ба-
бусею, вона заварить чай із бузини, а на 
хліб намастить ще варення з персиків – 
Тоня закрила його спеціально для хлопчи-
ка» [2, с. 116].

У творі «Сповідь юної кавоманки» 
авторка торкається історії та згадує, що 
традицію віденської кави започаткував 
Ю. Кульчицький. А сама головна героїня 
є справжньою поціновувачкою хорошої 
кави: «Люблю каву і вершки, і шоколад, і 
європейські кав’ярні» [2, с. 121].

У творі «Стамбульські замальовки 
кавою» авторка описує деякі турецькі 
традиції щодо подачі чаю: «Він замовив 
чай – офіціант приніс йому чорний ту-
рецький у елегантній склянці-тюльпа-
ні» [2, с. 126].

В розповіді «Ураган «Катріна» чай є 
приводом для зустрічі: «Давай увечері зу-
стрінемося за чаєм?» [2, с. 144]. У цьому 
творі авторка доносить думку про те, що 
чай – це хороша нагода почати дружню 
розмову або закінчити ділову бесіду.

В оповіданні «Учителька малюван-
ня» чай є символом домашнього за-
тишку та відпочинку: «Кутатися в за-
тишний плед, і гаряче горня із духмяним 
чаєм обов’язково ставити на підставку з 
ялівцю, щоби запах ішов по всій хаті» [2, 
с. 146].

У творі «Хатинка на краю вулиці» ав-
торка ототожнює чай із засобом бороть-
би із застудою: «Але вона на нього не піде, 
задавнена застуда їй добряче дошкуляла, 
і єдине, про що дівчина зараз мріяла, – це 
гарячий чай із медом і тепла ковдра» [2, 
с. 148].

В оповіданні «Цукор до кави» автор-
ка знову акцентує увагу на тому, що при-
готування кави  – процес нешвидкий, 
який потребує розважливості та спокою: 
«Кава на їхній кухні завжди готувалася 
довго: Ярина спершу молола зерна, що-
тижня купувала їх свіжопідсмаженими 
у кав’ярні за рогом, тоді ставила турку 
на маленьку електричну плитку з піс-
ком» [2, с. 155].

Книга «Теплі історії до шоколаду» 
Надійки Гербіш поділена на три розді-
ли: «Подорожні замальовки із шоколад-
них міст», «Теплі історії до шоколаду» та 
«101 щаслива намистина». 

У першому розділі авторка су б’єк-
тивно ототожнює кожне місто із певним 
гарячим напоєм. Наприклад, Люблін 
має аромат кави з цинамоном, Лондон 
асоціюється із кавою з молоком, Вар-
шава запам’яталася кавою з вершками, 
Будапешт має  смак чаю з медом, Сі-
єтл ототожнюється із імбирним лате, 
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Стамбул – із яблучним чаєм, поданим в 
елегантній склянці-тюльпані. 

У творі «Варшава», крім кави, роз-
повідається і про кав’ярні-бібліотеки: 
«Коло нас лежать книжки про каву й да-
лекі подорожі» [3, с. 17].

В оповіданні «Сієтл» один із персо-
нажів стверджує, що кава  – це частина 
роботи і життя будь-якого перекладача: 
«Чоловік каже, що всі перекладачі му-
сять пити чимало кави й запитує, чи 
люблю я каву. Це риторичне питання – у 
моїх вухах белембаються кавові сереж-
ки» [3, с. 28]. 

У другому розділі «Теплі історії до 
шоколаду» гарячі напої не втрачають 
популярності. Вони використовуються і 
як провідні сюжетні елементи, і як деталі 
розповіді.

В оповіданні «Дерев’яний браслет» 
образ чаю не метафоризується, а вико-
нує другорядну роль  – створює атмос-
феру родинного затишку: «… Пили чай 
з медом,  сміялися і їли кекс»  [3, с.  38]. 
«… Тітка тим часом набрала свіжої води 
в чайник і поставила його на вогонь  – 
зробити своїй улюбленій племінниці га-
рячого квіткового чаю» [3, с. 39].

Події твору «Мафін» розгортаються 
в одній із кав’ярень, тому часто фігу-
рують образи гарячих напоїв у їхньому 
звичному значенні. Робота хлопців-ба-
ристів метафоризована, авторка худож-
ньо осмислює буденні обов’язки людей 
цієї професії: «… швидко танцювали 
руками, «чаклували» над колбами й чай-
никами, заварюючи каву, випускали пар 
з великих кавових машин, готуючи напій 
по-американськи, наливали запашний 
чай із термоса у великі паперові горнят-
ка…»  [3, с. 42–43]. Головна героїня опо-
відання Кароліна є постійним відвідува-
чем цього закладу, бо любить смакувати 

гарячими напоями, тому кожен новий 
рух барменів художньо переосмислює. 
Її улюбленим напоєм є чай-лате: «Духмя-
ного, зелено-чорного, з ніжними нотками 
натуральних ефірних олійок квітів і ягід, 
завареного за спеціальним рецептом зі 
збитим молоком – чаю, який завжди по-
вертав їй натхнення…» [3, с. 43]. Таким 
чином, чай-лате є своєрідним оксиморо-
ном, який характерний для творчих лю-
дей, здатних компонувати непоєднува-
не, згаданий образ  – символ натхнення 
та затишку.

В оповіданні «Для НСЛ» кава є сим-
волом розміреності, розважливості та 
спокою: «Їй здавалося, що лише кава, за-
варювана в глиняній джезві власноруч, і 
паперові листи могли врятувати її від 
надмірного поспіху» [3, с. 48].

Головна героїня твору «Дощове кіно» 
Карла – уважна, неординарна та глибока 
особистість. Дівчина помічає найменші 
дрібниці у всьому, що оточує її. Сидячи у 
кав’ярні і спостерігаючи за замовлення-
ми відвідувачів, вона може робити певні 
висновки про особистість клієнтів, сама 
ж «просила принести гарячий шоколад із 
горішками, всідалася за столик коло вікна 
у далекому кутку зали й виглядала відві-
дувачів» [3, с. 51]. Такі дії підтверджують 
тезу про те, що для кожного характеру 
існує окремий гарячий напій. Коли до 
зали зайшли двоє офісних працівників, 
які безупинно говорили, не помічаючи 
нічого навколо, Карла «наперед знала, 
що вони замовлять міцну каву  – ймо-
вірно, без молока й без цукру»  [3, с.  52]. 
Міцна кава без молока і цукру  – сим-
вол буденності, поспіху та рутини. Коли 
один із офісних працівників замовив до 
кави цукор і вершки, дівчина подумала, 
що «ще не все втрачено», тобто людина 
за швидкоплинністю життя і постійним 
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поспіхом помічає радощі  [3, с.  52]. На-
ступними клієнтами стали «двоє краси-
вих рум’янощоких маленьких хлопчаків 
і зовсім юна тендітна жінка…», Карла 
відразу знала, що серед гарячих напоїв 
компанія обере какао – дитячий кавовий 
напій [3, с. 52]. Молодий чоловік Карли 
замовив собі філіжанку із чорно-білим 
шоколадом, що є майже ідентичним із 
замовленням головної героїні. Таким чи-
ном, у творі гарячі напої – пряме уособ-
лення рис людського характеру.

В оповіданні «Звідки береться на-
тхнення» використано образи декількох 
гарячих напоїв, які несуть одне худож-
ньо-символічне значення – затишок, на-
тхнення і обов’язковий елемент зустрічі: 
«… у нас є цілий вечір на свіжі домашні 
страви, гарячий чай і шоколад з кунжу-
том, на знайомство…»  [3, с.  56]. «Ми 
бачимося так рідко, за кавою чи чаєм-ла-
те…» [3, с. 57]. Також знову підтвердже-
но думку про те, що у близьких людей 
і смаки на гарячі напої подібні: «… у його 
паперовому горнятку такий самий чай, 
як і в мене» [3, с. 57].

У творі «Зустріч на розі» образи га-
рячих напоїв уособлюють самих голов-
них героїв, хоча вподобання їхні різні, 
проте вони характеризують їхню другу 
половинку: «Вона пила какао, а він – зе-
лений чай»,  – а далі йдеться про те, що 
вона мала зелені очі (кольору його улю-
бленого чаю) і була брюнеткою (колір 
її напою), а він мав карі очі (як какао) 
та руде волосся (як заварений зелений 
чай)  [3, с.  58]. Авторка тонко розкрила 
за допомогою образів гарячих напоїв те, 
що поєднало і робило схожими голов-
них героїв.

Оповідання «Казки під стукіт коліс» 
містить образ чаю як символу подоро-
жі головної героїні з її дідусем. Навіть у 

дорослому віці, коли її дідуся вже не ста-
ло, дівчина все одно у вагонах потягу за-
мовляла чай і пригадувала казки, почуті 
в дитинстві.

В есе «Кольорова казка про осінь» 
імбирний чай є символом осені, затишку 
та роздумів: «У позолочених промінням 
хатинках мешканці п’ють золотаві дух-
мяні ройбуші та імбирні чаї…» [3, с. 68].

У творі «Листи із запахом щастя» за-
пах кави  – це символ щастя та радості. 
Авторка зауважує, що люди, які знають 
цей аромат, точно щасливі: «Якщо хтось 
пише у листі «мені аж запахло кавою/
осінню/дровами з твоєї світлини», то він 
напевне знає, як пахнуть  смачна кава, 
затишна осінь, сухі дрова. Розрізняє при-
смаки і післясмаки радості» [3, с. 73].

Образ чаю як способу позбавити-
ся хвилювання використано в есе «Чай 
із Псалмами»: «Щоразу, коли починаю 
хвилюватися, умикаю паузу, йду на кух-
ню – не важливо, вдома я чи на роботі – і 
заварюю собі чай» [3, с. 75]. Головна геро-
їня вважає, що цей напій є найкращим 
заспокійливим, тому він завжди поруч із 
нею: «Але я п’ю багато чаю і вожу з со-
бою Псалтир у сумці. А інколи навіть 
термос» [3, с. 77].

В оповіданні «Листи у старій шухля-
ді» какао  – символ затишку і спогадів: 
«… Марія робила собі гаряче какао, вмо-
щувалася на м’якому кріслі біля торше-
ру, навмання діставала якийсь листок із 
коробки і читала зі сльозами на очах» [3, 
с. 79].

Образ чаю як символ добрих слів для 
друзів фігурує у творі «Музика кольо-
рових снів». Вода порівнюється із до-
брим словом, а чай, приготовлений з цієї 
води, – із щирими розмовами та порада-
ми: «Добрі слова схожі на воду для спра-
глих. … Я не мисткиня, ні. Але безумовної 
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води на чай для друзів, як правило, ви-
стачає» [3, с. 84].

В оповіданні «Підпільний романтик» 
використано два постійно порівнювані 
образи гарячих напоїв. Образ кави ото-
тожнено з роботою, від якої втомився 
головний герой, образ чаю – символ ро-
динного затишку та відпочинку: «… за-
варював каву, діставав зі своєї «пота-
ємної» директорської шухляди вазу з 
шоколадними цукерками й горішками й 
сідав за роботу» [3, с. 87]. «Він занурить-
ся в казковий світ зі своїми дівчатками, 
їхня мама принесе дітям малинове желе, 
а йому – велике горня чаю» [3, с. 88].

В есе «Продовження для казки» ран-
кове какао  – символ казкових подій у 
житті: «І з того часу я точно знаю, що 
слова в казках про фей не закінчуються 
вони … заварюються, як ранкове какао з 
молоком…» [3, с. 94].

Оповідання «Ретро-ранок» містить 
детальну розповідь про якісне заварю-
вання кави. Головна героїня – справжня 
поціновувачка кави, вона прискіплива 
і до якості самого напою, і до процесу 
його приготування: «… На відміну від чо-
ловіка, вона не заварювала каву в глиня-
ній джезві, бо вважала, що запарювання 
краще зберігає аромат і смак» [3, с. 96].

У творі «Скрипка для вранішнього 
дощу та нічних зірок» згадано декіль-
ка гарячих напоїв. Вони не мають кон-
кретної семантичної функції, а лише є 
художньою деталлю, що описує кожну 
пору року головної героїні, яка не уявляє 
свого життя без цих напоїв: чаю з цико-
рієм та згущеним молоком, гарячого шо-
коладу, кави.

У розділі «101 щаслива намистина» 
використано ряд гарячих напоїв, які ви-
конують різні функції. Чай як причи-
на безсоння зустрічається вперше у цій 

серії: «Гарячий напій [чай] міг позбавити 
її сну на всю ніч…» [3, с. 105]. Какао, ци-
намонова кава та чай з лимоном – сим-
воли приходу осені. Чай з пелюстками 
волошок та троянд ототожнено з на-
тхненням. Далі головна героїня, уклада-
ючи перелік зі 101 щасливої намистини, 
вказує, що безперечним рецептом хоро-
шого настрою є споживання гарячих на-
поїв на свіжому повітрі: «А ще пити чаї/
кави надворі  – в саду, в парку з термо-
са, у лісі, на балконі, врешті-решт!»  [3, 
с. 120].

У книзі «Теплі історії про радість і 
сум» Міли Іванцової спорадично ви-
користано образи гарячих напоїв, що є 
традиційним для цієї серії книг.

В оповіданні «Пляма» згадано лише 
один кавовий напій  – «Американо з 
молоком». Потрапивши в екстремаль-
ну ситуацію, дівчина замовляє на поба-
ченні у кав’ярні перше, що спадає їй на 
думку: «Що тобі замовити?» – «Амери-
кано з молоком». – «А на десерт?» – «На 
твій смак» [1, с. 45]. Як правило, «Аме-
рикано з молоком» розміщено у меню 
одним із найперших, вважається каво-
вою класикою, є популярним серед каво-
манів, майже всі знають цей напій, тому 
і не дивно, що у незручній ситуації саме 
його згадала дівчина. Кава у цьому творі 
є символом першого побачення.

Твір «Якого віку Шапокляк?» містить 
образи двох гарячих напоїв. Першим 
згадується чай як привід для зустрічі із 
приємними людьми: «Однак це ще не 
привід пити разом чай» [1, с. 52]. Героїня 
оповідання до чаювання ставиться сер-
йозно, для неї спільне смакування чаєм 
можливе лише із добре знайомими і 
приємними для неї людьми. І наприкінці 
твору інший персонаж, запрошуючи на 
побачення головну героїню, згадує каву: 



186 №2 (71) 2019 Ukrainian Studies

XII МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС З УКРАЇНОЗНАВСТВА

«Можна запросити тебе на ковзанку? Бо 
на каву – це якось банально» [1, с. 56]. В 
тексті лише привід випити разом кави 
названий банальністю, а не сам напій. Бо 
у такому холодному місці, як ковзанка, 
гарячі напої набувають особливої акту-
альності.

В оповіданні «Новорічний сюрприз» 
знову образ кави фігурує як привід для 
зустрічі та розмови: «Але деякі все ж були 
земляками і, за бажання, могли б зустрі-
тися, випити кави, поговорити про вір-
ші, про спільних знайомих, про якісь по-
дії» [1, с. 58].

«Французькі цукерки» – розповідь, у 
якій згадано каву як стандартний сніда-
нок французів: «Простий французький 
сніданок: чашка кави, два круасани та 
склянка апельсинового соку» [1, с. 76]. Ав-
торка акцентує увагу на тому, що у роки 
існування СРСР кава не була поширеною 
у нашій країні, на відміну від Франції, де 
без неї не уявляли початку дня. 

У першій книзі Святослава Чернія 
«Теплі історії для неї» образ гарячих на-
поїв посідає вагоме місце. 

Вже у першому оповіданні «Сказати 
тобі» автор мимоволі згадує какао: «Хо-
четься якихось таких душевно теплих 
речей. Робити їх для тебе, робити їх із 
тобою! Чомусь постійно бачу перед очи-
ма какао» [6, с. 9]. Тобто цей гарячий на-
пій символізує теплі і приємні спогади, 
пов’язані із любовними переживаннями 
та затишком. 

В оповіданні «Солодка рутина» ак-
центовано увагу на смачних десертах та 
розповідається про те, як одного разу 
торт «Наполеон» зміг поєднати серця 
двох любителів солодкого. Однак у кін-
ці твору є згадка про какао: «Вона ж пе-
кла для нього печиво та готувала какао 
у велетенському зеленому горнятку»  [6, 

с. 20]. Автор використовує образ гарячо-
го напою, щоб підкреслити турботливе 
ставлення головної героїні до своєї дру-
гої половинки. 

У творі «Упродовж ночі» йдеться про 
зміни в житті людини. Святослав Черній 
образ чаю ототожнює із особистістю, а 
наявність чорного перцю у гарячому на-
пої порівнює із людськими недоліками, 
які обов’язково стануть причиною зако-
ханості інших людей: «Золотаве листя 
під ногами, гарячий чай із кількома горо-
шинками перцю. Не знаю, чи хтось ще 
п’є таке, але мені чомусь здається, що в 
осінньому чаї обов’язково має бути пер-
чинка, як і в сімейному житті. Вона по-
стійно нагадуватиме про те, що в кож-
ному з нас є якась недосконалість, яка й 
вабить одне до одного» [6, с. 20].

У творі «Разом сімдесят» образ чаю 
став символом знайомства подружжя із 
молодим парубком: «Юначе, а не хочете 
випити з нами чаю?» [6, с. 25]. Також ав-
тор використовує образ кави як запаху 
спогадів: «Аромат пилу, можливо, дьогтю 
та кави відразу обійняв мене» [6, с. 26]. 

«Сліпа любов»  – твір, у якому чай 
виконує провідну роль, він для головно-
го героя став ліками від самотності: «Я 
люблю чай. Це допомагає не почуватися 
самотнім і познайомитися з кимось. Із 
моїм сусідом по кімнаті ми мало спіл-
кувалися до того, як я почав виходити 
з ним на чаювання. За цією справою ми 
проводили багато часу...» [6, с. 31]. В есе 
чай  – символ нового знайомства: «Не-
зрячий хлопчина  – Каміль  – тримав за 
руку свою чайну супутницю Вікторію. 
Вони були тільки удвох, без трости-
ни» [6, с. 31]. 

В оповіданні «Перше побачення і 
його побічний ефект» гарячі напої стали 
предметом розмови пари: «Надійко, ти 
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більше любиш чай чи каву,  – делікатно 
розпитував Володя, потихеньку спря-
мовуючи їхню пару у напрямку кав’ярні, 
міцно тримаючи дівчину за руку».  – 
«... Кафе лате, пор фавор» [6, с. 47]. Го-
ловна героїня використовує у своєму 
мовленні італійську назву цього кавово-
го напою «кафе лате» і пояснює це тим, 
що в перекладі з італійської лате  – це 
просто молоко. Тому із поваги до улюб-
леної італійської культури дівчина вико-
ристовує це поєднання слів. 

У розповіді «Мова як символ любо-
ві» автор впродовж історії згадує лише 
чай як обов’язковий елемент розмови 
у домі головної героїні: «Час на чай»,  – 
промовила до себе жінка й увімкнула чай-
ник» [6, с. 82].

В оповіданні «Давно не бачилися, або 
Жертви заради жіночої дружби» вико-
ристовується образ лате як символ спо-
гадів про минуле головної героїні.

Головний герой твору «Службове 
становище» любив пити м’ятний чай, 
оскільки вважав його способом заспоко-
їтися і сконцентрувати увагу: «М’ятний 
чай якраз чудово вистиг. Сівши на висо-
кий барний стілець, чоловік узяв глиняне 
горня і зробив ковток» [6, с. 93].

У творі «Які жінки подобаються 
чоловікам» жінка-журналіст прово-
дить опитування про вподобання чо-
ловіків. Серед відповідей була така, що 
пов’язується із гарячими напоями: «Я 
люблю жінок, не байдужих до кави»  [6, 
с. 106]. Вперше в цій серії кава є критері-
єм вибору супутника життя. Ймовірно, 
опитуваний не уявляє свого життя без 
цього напою, тому для нього важливо, 
аби жінка розділяла це захоплення.

В есе «Які чоловіки подобаються жін-
кам» знову порушується питання про 
вподобання гарячих напоїв. У замовленні 

головних героїнь звучать один кавовий і 
один чайний напої: «Ще раз лате, будь 
ласка, – відповіла Марта, – а для подру-
ги – «швейцарські трави» у великому чай-
нику і тірамісу» [6, с. 109].

У другій книзі «Теплі історії мрій-
ника» Святослава Чернія гарячі напої 
не виконують провідних ролей, а лише 
епізодично з’являються у трьох опові-
даннях. 

В есе «Джинси» використано образ 
чаю, який є предметом розмови пари 
джинсів: «Джинси, може, чаю?»  – «За-
любки», – сказав містер Джинс. – «Люба, 
тобі який?  – «Чорний»,  – озвалася місіс 
Джинс»  [7, с.  17]. У художньому творі 
метафоризований образ джинсів порів-
нюється із міцними сім’ями, які за побу-
товими справами не втратили почуттів. 
А підтвердженням теплих відносин між 
подружжям є спільне чаювання. Тобто 
образ чаю у цьому оповіданні є симво-
лом сімейного затишку.

«Небесний Гідрометцентр» містить 
лише згадку про два гарячих напої  – 
каву та чай: «Часто замислюємося про 
існування Бога. Хто Він насправді, яка 
в Нього зачіска, чи слухає Він класику, 
любить каву або чай?»  [7, с. 23]. В опо-
віданні кава і чай змальовані як щоденна 
необхідність кожної людини.

В оповіданні «Рецепт какао» какао 
ототожнюється із дитинством: «Какао – 
це кава для дітей… Для цього напою є 
особливе горнятко, таке з ложечкою в 
руці… Одна лише посудина пахне спога-
дами, солодощами й мріями…» [7, с. 11]. 
Автор художньо описує приготування 
цього напою, персоніфікуючи всі інгре-
дієнти для його приготування. Какао, на 
переконання Святослава Чернія, у кож-
ної людини асоціюється із дитинством 
та домашнім затишком.
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Книга «Теплі історії про кохання» 
вийшла під редакцією Юлії Шутенко. 
Твори цього видання сюжетно не зале-
жать один від одного, а упорядковані за 
провідною темою – кохання. В оповідан-
нях активно використовуються образи 
кавових та чайних напоїв.

У творі «Коли у двері дзвонить лис-
тоноша» Дмитра Безверхнього згаду-
ється зелений чай як улюблений напій 
головної героїні та символ затишку і 
передчуття свята: «Заварити зелено-
го чаю й обійняти долонями улюблену, 
трішки щербату з країв, чашку. Гля-
нути вниз на метушливе невгамовне 
місто, що готується от-от зустріти 
Новий рік» [4, с. 11].

Солодка кава як обов’язковий і при-
ємний елемент кожного ранку голов-
ного героя змальована в есе «Може, це 
доля?» Сергія Гридіна: «Зробив каву, 
додавши одну ложечку цукру. Подумав і 
досипав ще дві – все одно завтра почну 
займатися спортом, так що сьогодні 
можна!» [4, с. 22].

Віоліна Ситнік у своєму оповіданні 
«Про кохання розкаже троянда» широко 
використовує образ кави як рушійний 
елемент розвитку сюжету. Події розгор-
таються в одній кам’янець-подільській 
кав’ярні, у якій головний герой твору 
Денис готував найсмачнішу каву у місті: 
«Ні, там не було запаморочливих черг із 
охочих поласувати гарячими напоями, 
але власники на заробіток не скаржи-
лися. Знаходилася ця майстерня із при-
готування божественної кави в мальов-
ничому куточку Кам’янця-Подільського 
… Кав’ярня слугувала притулком худож-
никам, письменникам та іншим твор-
чим особистостям»  [4, с.  34]. Головний 
герой асоціює напої із характером клі-
єнтів: звичайне еспресо без цукру, на 

думку Дениса, замовляють «бездумні 
амеби, яким зручно плисти за течією» [4, 
с. 35]. Коктейль купують, зазвичай, «мо-
лоденькі панянки» або «дівулі, які скла-
дали губки бантиком, тикали наманікю-
реними пальчиками то в одну сторінку, 
то в наступну» [4, с. 35]. Авторка твору 
влучно вкладає в роздуми головного ге-
роя асоціативний ряд напоїв, а потім на-
вмисне вводить у сюжет дівчину, яка не 
підлягає під жодну категорію, її очі Віо-
ліна Ситнік порівнює із кавовим напоєм, 
аби витримати образно-символічне на-
повнення есе: «Вона не належала до жод-
ної із Денисових категорій. Увійшовши 
одного разу до кав’ярні на розі, красуня з 
очима кольору гарячого шоколаду стала 
її завсідницею» [4, с. 36]. Авторка повер-
тається до тези, що кав’ярня була місцем 
для креативних людей, а кава для них – 
це не просто напій, а також засіб твор-
чості. Віоліна Ситнік в образах головних 
героїв втілила справжніх поціновувачів 
кавових напоїв, коли авторка розповідає 
про їхнє проникливе ставлення до кави, 
то одразу розкриває їхній нетривіальний 
внутрішній світ. Кавовий напій у творі – 
постійний предмет розмов персонажів, 
він став причиною їхнього знайомства 
та подальшого спілкування. В оповідан-
ні змальовано досить банальну, проте 
правдиву роль кави у сучасному житті.

В есе «Крокуси для Дзвінки» Іванки 
Захаревич події розгортаються у Льво-
ві – місті, яке славиться кавою. От і го-
ловна героїня, яка народилася і виросла 
у цьому місті, не уявляє свого дня без 
кавового напою: «Вона не уявляє свого 
життя без кави, колежанок, бруківки, 
вузеньких вуличок, шоколаду й львівсько-
го дощу, але її серце назавжди залишило-
ся в Карпатах…» [4, с. 47]. Карпати слав-
ляться іншим гарячим напоєм – чаєм. 
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За словами опитаних барист Білої 
Церкви, клієнти поділяються на 2 типи: 
любителів кави та поціновувачів чаю. 

Нами було проведено опитування 
серед учнів Білоцерківського колегіуму, 
підписників групи «Наш колегіум» у ме-
режі «Інстаграм», щодо їхніх уподобань. 
У голосуванні взяли участь 152 людини, 
серед яких 71 обрали каву, відповідно 
81 – чай, що дійсно підтверджує тезу про 
«кавових» і «чайних» людей. 

Головні герої твору є представниками 
любителів цих напоїв. Дзвінка надає пере-
вагу каві, Марко – чаю. «З кухні долинав 
голос чайника й розливався запашний аро-
мат кави – арабіка з шоколадом, її улюбле-
на. Марко запарив духмяний чай із кар-
патських трав» [4, с. 48]. Для персонажів 
твору гарячі напої – символ родинного за-
тишку та можливості побути разом.

У ще одному оповіданні Іванки За-
харевич «Осінній портрет» також на-
явний образ кави як символу затишку 
восени, вже вдруге авторка ототожнює 
гарячі напої із домашньою атмосферою 
та почуттям кохання: «У кімнаті було 
холодно, тож вона швиденько зварила 
собі кави й повернулася назад у ліжко, за-
кутавшись теплою ковдрою. 

<…> У квартирі ще пахне кавою. Її 
усмішка сонячна. Надворі осінь, і Марта 
знову закохалася, цього разу вже наза-
вжди» [4, с. 52].

Вперше у цій книзі в оповіданні «За-
тишок» Дарини Кравчук чай асоціюють 
із лікувальним засобом: «Гарячі душ і 
чай трішки порятували від огидного 
стану хвороби» [4, с. 58].

У творі «Розмова» Мар’яни Лелик 
використано образ холодної кави, що 
символізує розлучення пари, авторка на-
голошує, що як відсутність почуттів не 
окрилять людину, так і холодна кава не 
зігріє нікого зсередини: «Лише на столи-
ку біля вікна стояли дві холодних кави й 
лежали дві записки» [4, с. 61].

Ольга Ткаченко, авторка оповідання 
«Реабілітація», використала образи двох 
кавових напоїв, щоб підкреслити осо-
бливості характеру головних героїв. Віо-
летта надає перевагу капучино, м’якому 
напою. Таким є і внутрішній світ Віоли, 
вона чуттєва, глибоко переживає всі 
ситуації. Саша любить еспресо, міц-
ний кавовий напій, що повністю відпо-
відає його характеру: «Його характер 
незламний, без жодної щілини на зайві 
емоції» [4, с. 72]. Коли Саша зізнається у 
почуттях до Віолетти, то залишає пити 
своє еспресо. 

Сергій Гридін в оповіданні «Жінка 
його життя» використовує образ кави у 
значенні жіночої забаганки: «Ніхто … 
не вимагає кави в ліжко чи нову каблуч-
ку» [4, с. 84].

В есе «Чотириста шістдесят три кіло-
метри» Святослава Чернія використано 
образ какао як символу дитинства. Не 
вперше цей кавовий напій у серії «Теплі 
історії» асоціюється з дитячим періодом 
життя, що дає можливість підтвердити 
тезу: какао  – кава для дітей. Головний 
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герой, будучи дорослим чоловіком, не 
може відмовити собі та своїй дружині 
у  смакуванні цим напоєм: «Какао  – це 
їхня пристрасть. У свої двадцять шість 
він досі купує для неї «Несквік». Іноді про-
давчині запитально дивляться на ньо-
го… Тоді він миттєво виправдовується, 
кажучи, що це для дітей» [4, с. 95]. Також 
у творі згадується образ чаю  – волош-
кового та пакетованого. Чай із волошок 
ототожнюється із заспокійливим засо-
бом: «Вона сиділа на підвіконні в їхній 
свіжо відремонтованій квартирі та з 
трепетом і неспокоєм пила волошковий 
чай» [4, с. 95]. А пакетований вид цього 
напою порівнюється із штучною і непри-
вабливою речовиною, яка не створює за-
тишку: «… слухати, як дзвенять ложки 
сусідів, що розчиняють цукор у темній 
речовині, яку називають чаєм» [4, с. 96].

Тетяна Новацька, авторка оповідан-
ня «Снігурі», використовує образ чаю як 
символу дитинства і родинного тепла, 
спогадів про батьківський дім: «… У чай-
ничок із чорним чаєм ми з татом кида-
ли висушені шкірочки мандарин. І чай 
пахнув по-домашньому солодко. … Я ви-
росла, але так і не навчилася випікати 
таке смачне печиво, яким частувала нас 
з татом мамуся. А чай тепер – у паке-
тиках»  [4, с.  122]. Вкотре в серії книг 
«Теплі історії» наголошується, що паке-
тований чай  – це штучний напій, який 
позбавлений  смакових і чуттєвих осо-
бливостей.

В оповіданні «Дві філіжанки з моло-
ком» йдеться про каву як символ спога-
дів про молоді роки двох літніх людей. 
Через поважний вік подружжя не може 
скуштувати улюбленого кавового напою, 
проте спогади, пов’язані із його арома-
том, щоразу тішать їх: «Кав’ярня зустрі-
ла нас насиченим ароматом якісної кави, 

його теплими обіймами. Пам’ятаєш 
той день? Так само духмяний запах кави 
линув звідусіль. … Багато років минуло. 
Тієї кав’ярні давно вже не існує, але в на-
шому місті багато інших – зовсім нових, 
модернових і вишукано оздоблених у сти-
лі ретро… Та всіх їх об’єднує одне – те-
пло в грудях, викликане пахощами кави й 
гарними спогадами. … А каву ми багато 
років не п’ємо: серце вже не те, тиск ви-
сокий» [4, с. 127].

У книжці «Теплі історії. Він і Вона» 
під редакцією Юлії Шутко подано низку 
оповідань, етюдів і замальовок різних 
авторів. Перед читачем розкриваються 
історії кохання від першого побачення 
до перевірених часом почуттів.

Ольга Деркачова в оповіданні «Міс-
то, вечір, ліхтарі» пише: «Ми ще жодно-
го разу не пили з тобою каву»  [5, с. 10]. 
Порівнює каву з надзвичайно важливим 
ритуалом, який мають пройти люди, 
щоб краще порозумітися.

У творі Ольги-Марії Гнип «Яскраві 
шкарпетки» образ гарячих напоїв є сим-
волом тепла: «Люди куталися у теплі 
в’язані шарфи й шукали примарного те-
пла в кав’ярнях і пабах, заливаючи вну-
трішній холод неймовірною кількістю 
гарячої кави та духмяного чаю» [5, с. 15].

«Запроси мене каву»  – оповідання 
Дмитра Безверхнього, в якому кава ста-
ла причиною знайомства двох людей у 
День закоханих: «Запроси мене на каву... 
зателефонуй...»  – додала останню циф-
ру номера свого мобільного і, акуратно 
склавши вдвоє, поклала серветку на міс-
це, до інших» [5, с. 21]. Зазвичай на каву 
запрошують вже знайомих людей, в опо-
віданні знайомство відбувається з пер-
шої філіжанки кави.

Галина Жубіль у творі «Кохання з 
першого сну» пише про те, що ранкова 
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кава і посиденьки біля вікна – найкраще, 
що можна робити «лінивого недільного 
ранку»: «Але з того всього вибрала лише 
каву. Приготувала міцну. Пила біля ві-
кна, поволі відсьорбуючи улюблений на-
пій ...» [5, с. 25].

В оповіданні Іванни Шептицької 
«Ман даринове світло» йдеться про каву 
як про розслаблюючий засіб: «Хочеться 
врешті-решт просто влягтися в ліж-
ко та відпочити або посидіти в неті, 
випити кави...»  [5, с. 37]. І справді, ка-
жуть, що кава здатна знімати втому, 
тому багато хто любить пити цей аро-
матний напій після виснажливого ро-
бочого дня.

У творі «Музика» Варвари Серафим 
кава знову змальовується як ранкова 
традиція: «Уранці, як завше, повторився 
щоденний ритуал: кава, круасан, ванна, 
піаніно...» [5, с. 66].

Сергій Гридін у творі «Учитися жити 
разом» двічі згадує чай як ранкову необ-
хідність, яка у період скрутних життєвих 
моментів не приносить жодного задово-
лення: «...мовчки пили разом за снідан-
ком чай, іноді перекидаючись короткими 
фразами...» [5, с. 74].

У цілому у всіх проаналізованих 
книгах за словами «йдемо пити каву» 
мається на увазі щось більше, ніж пити 
напій із чашки. Ця фраза дає натяк на 
продовження розмови, прогулянки, ді-
лової зустрічі. 

Чай – другий за популярністю у кни-
гах напій – виконує чимало символічних 
функцій. Найчастіше він є приємним зі-
грівальним засобом та ліками, а також 
створює атмосферу затишку. Спора-
дично чай ототожнено із приводом для 

зустрічі, звичкою та символом добра, 
духовного багатства і допомоги.

Варто зазначити, що гарячі напої 
ототожнювалися із людськими харак-
терами, що підтверджує тезу про те, 
що для кожної особистості існує свій 
напій.

Таким чином, із розвитком культури 
споживання гарячих напоїв поза домом 
зростає популярність теми кави та чаю 
у художній літературі. Останнім часом 
автори активно вводять у сюжет твору 
напої та надають їм символічного зна-
чення. 
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Входження освітньої сфери Украї-
ни до європейської зони вищої освіти є 
запорукою модернізації цієї системи у 
контексті інноваційної моделі розвит-
ку. Однак це не означає, що універси-
тети мають набути винятково транс-
національних рис, позбувшись тих 
традиційних ознак, які формувалися і 
розвивалися впродовж багатьох деся-
тиліть, відповідали запитам і потребам 
культурного розвитку, стали надбанням 
української нації. 

Виходячи з цього, ретельного ви-
вчення й узагальнення потребує досвід 
творення і діяльності перших держав-
них українських університетів, що ви-
никли в освітньому просторі в період 
національно-визвольної боротьби 1917–
1918 рр. і започаткували модерну націо-
нальну вищу освіту. 

Вироблена і успішно реалізована у 
той складний історичний період модель 
українського університету отримала ве-
лику підтримку від науково-освітньої 
інтелігенції і певною мірою спонукала 
владу у 20-х рр. ХХ ст. до продовження 
курсу на українізацію вищої школи. 

Мета дослідження  – визначити тен-
денції та особливості українізації вищої 
освіти України в період Української Цен-
тральної Ради та Гетьманату П.  Скоро-
падського (1917–1918 рр.).

Для досягнення мети означені такі 
дослідницькі завдання: 

1. Охарактеризувати історіографію 
та джерельну базу дослідження.

2. Виокремити етапи та чинники 
українізації вищої освіти в досліджува-
ний період.

3. З’ясувати особливості процесу 
формування та реорганізації вищих на-
вчальних закладів у 1917–1918 рр. 

4. Проаналізувати змістово-проце-
суальні аспекти українізації вищих на-
вчальних закладів у досліджуваний пе-
ріод. 

Писемні джерела, використані в про-
цесі дослідження, за родово-видовим 
принципом поділяються на такі групи: 
1) нормативно-правова документація; 
2)  матеріали діловодства державних 
установ, органів місцевого самовряду-
вання і навчальних закладів; 3) періо-
дична преса.

Важливу частину джерел становлять 
опубліковані законодавчі акти росій-
ського та українського походження. До 
перших належать університетський ста-
тут 1884 р. [3, c. 457], який зі змінами ви-
користовувався в державних українських 
університетах, а також постанова Тимча-
сового уряду «Про заснування в Універ-
ситеті св. Володимира чотирьох кафедр 
українознавства» (1917 р.) [2, c. 3]. 
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Важливим джерелом є мемуарна 
література. Вона почала з’являтися у 
20-х рр., хоча окремі рукописи були ви-
конані раніше. Широке відображення 
досліджуваної проблеми знайшлося у 
роботах відомих державних діячів того 
часу – Д. Дорошенка [11], В. Винничен-
ка [1], І. Огієнка [27], К. Левицького [22], 
Є. Чикаленка  [49], П. Скоропадсько-
го [37].

На особливу увагу заслуговують 
праці видатного науковця, політичного, 
громадського діяча М. Грушевського [7]. 

Вагомою джерельною базою до-
слідження стала українська періодика 
1917–1919  рр., яка дала надзвичайно 
цінну інформацію практично з усіх 
напрямків культурних перетворень 
з обраної теми. Нами були проаналі-
зовані урядові видання: «Державний 
Вісник»  [47], «Вісник Тимчасового 
ряду»  [2], газети, друковані місцевими 
органами влади, громадськими орга-
нізаціями, політичними партіями,  – 
«Нова Рада», «Сумський вісник»  [31], 
«Відродження», «Народна воля», 
«Луч» [29] та ін. 

Наукові дослідження процесу укра-
їнізації вищої освіти досліджуваного 
періоду можна умовно поділити на три 
групи: 1) праці українських науков-
ців революційної доби 1917–1921  рр., 
2) роботи радянських істориків і 3) до-
слідження, виконані в незалежній 
Україні.

Перші кроки науковців з вивчення 
процесу заснування і діяльності україн-
ських університетів припали на період 
Української революції. Авторами пер-
ших публікацій, у тому числі й першими 
дослідниками та історіографами, стали 
учасники тих подій – М. Грушевський [6], 
Д. Дорошенко [12], О. Дорошкевич [13], 

І. Огієнко  [26], М. Стороженко  [41], 
С. Русова [35] та інші. 

Великим здобутком вивчення істо-
рії України в період з 1917 р. по 1918 р., 
зокрема і проблеми реформування 
вищої школи, стала двотомна праця 
Д.  Дорошенка «Історія України 1917–
1923 рр.» [10]. 

Характеризуючи роботи радянських 
дослідників, варто зазначити, що, на 
нашу думку, уваги науковців заслугову-
ють дослідження Г. Гринька [5], О. Кісі-
ля  [19], в яких проаналізовано процес 
організації різних культурних та освіт-
ніх закладів, проведення культурно-
просвітньої роботи серед населення. 

З проголошенням незалежності 
України у розвитку історичної науки 
розпочинається сучасний період її фор-
мування. Найбільш актуальною та мало-
відомою темою, яку активно розпочали 
вивчати історики в 1990-ті роки, ста-
ла проблема будівництва національної 
шкільної, професійної, вищої освіти та 
позашкільної роботи. Це питання ви-
світлюється у працях В.  Кравець  [21], 
М. Собчинської [38], Н. Ротар [33] та ін-
ших дослідників.

Серед українських науковців, що 
зверталися до дослідження українізації 
вищої школи в 1917–1918 рр., варто ви-
окремити праці О. Завальнюка [15]. 

Українському національно-культур-
ному відродженню, в якому чільне міс-
це посідають питання політики україн-
ських урядів в галузі освіти, присвячена 
низка робіт Г. Рудого [34]. 

Таким чином, використання різ-
номанітних за формою та змістом до-
кументів, а також праць науковців дає 
можливість ретельно і докладно проана-
лізувати процес українізації вищої осві-
ти у 1917–1918 рр.
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Виходячи з суспільно-політичного 
становища українських земель у дослі-
джуваний період, нами виокремлено 
такі етапи процесу українізації ви-
щої освіти: І етап (1905  р.  – березень 
1917  р.)  – формування підходів пред-
ставників політичної та наукової еліти, 
студентської молоді до впровадження 
українознавчих дисциплін у процес на-
вчання вищих шкіл; ІІ  етап (березень 
1917  р.  – квітень 1918  р.)  – здійснення 
українізації вищих навчальних закладів 
в часи Української Центральної Ради; ІІІ 
етап (квітень 1918 р. – грудень 1918 р.) – 
реформаторська політика гетьманського 
уряду в галузі вищої освіти.

Аналіз джерел та літератури засвід-
чує, що на початку ХХ століття майже 
вся територія сучасної України знахо-
дилась під контролем Російської імперії. 
Революція 1905 р. принесла деякі зміни 
у статут 1884 р., що регулював освітній 
процес в університеті. Так, було віднов-
лено виборність ректора, деканів і про-
фесорів, послаблено нагляд за студента-
ми та визнано за ними право створювати 
на базі університетів різні культурно-на-
укові гуртки. Але в період реакції в Ро-
сійській імперії замість ліберального 
міністра освіти І.  Толстого знову були 
призначені реакціонери: О. Кауфман 
(1907–1908), О.  Шварц (1908–1910) та 
Л. Кассо (1910–1914), що послідовно від-
новлювали повною мірою норми стату-
ту 1884 р. [36, c. 443].

Тимчасова лібералізація освітнього 
процесу у вищій школі була наслідком 
діяльності освітньо-наукових товариств, 
політичних партій та студентських орга-
нізацій, що функціонували на території 
сучасної України. 

Українське студентство, підтримане 
пресою і «Просвітами», у 1906–1907 рр. 

розгорнуло рух за відкриття україн-
ських кафедр в російських університе-
тах як один із етапів боротьби за свій 
майбутній національний університет. 
Молодь висувала вимоги запровадити 
у вищих школах навчальні дисципліни, 
найбільш цікаві і цінні з погляду «стано-
вища українського культурного життя», 
а також допустити українську мову до 
кафедр [6, с. 80]. 

Певною мірою студенти домоглися 
деяких поступок у Київському універси-
теті. Зокрема, з осені 1907 р. тут розпоча-
лося викладання історії нової української 
літератури професором А.  Лободою, а 
професор В. Перетц ознайомлював слу-
хачів з історією української літератури 
до XIX  ст. У Харківському університеті 
також з першого навчального семестру 
1907 р. за ініціативи професора М. Сум-
цова було прочитано низку академічних 
курсів з українознавства [42]. 

Внаслідок активної діяльності київ-
ської української студентської молоді у 
березні 1908  р. відбулася перша конфе-
ренція українських студентських гро-
мад. Організаторами, активними учас-
никами і керівниками конференції були 
київські студенти С. Веселовський та 
А. Лещенко [25, с. 17].

Однак діяльністю студентських ор-
ганізацій та проведенням конференцій 
не обмежувався процес запроваджен-
ня та поширення українознавства у ви-
щій школі. Вимоги української спільно-
ти щодо творення своїх національних 
університетів почули молоді політичні 
сили, які почали формуватися на почат-
ку ХХ ст.

Враховуючи досвід боротьби галиць-
ких українців за українізацію Львівсько-
го університету і потребу нації мати 
свою вищу школу, яка б служила у першу 
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чергу її інтересам, Українська народ-
на партія (М.  Міхновський, М. Шемет, 
О. Макаренко, О. Степаненко та ін.), що 
виступала за самостійність України, у 
своїй програмі констатувала, що «факт 
існування московських університетів і 
шкіл з московською викладовою мовою 
на території України є глумом над свобо-
дою, є нехтуванням наших загальнолюд-
ських прав…» [23, с. 37].

Важливість процесу українізації ви-
щої освіти відзначали у своїх програм-
них документах й інші політичні сили. 
Зокрема, члени Української демократич-
ної партії (О. Лотоцький, Є. Тимченко, 
Є. Чикаленко та ін.) наполягали на по-
вноправному використанні української 
мови у педагогічному процесі вищих 
навчальних закладів. Українська ради-
кальна партія (Б. Грінченко, С. Єфремов, 
Ф. Матушевський та ін.) виступала за 
вільне використання української мови у 
школах, університетах та інших навчаль-
но-наукових установах України.

Проте до 1917  р. питання створення 
українських університетів як осередків 
вищої національної освіти і культури 
жодна інша політична сила не розглядала. 

Активними учасниками процесу 
українізації вищої школи стали також 
українські наукові кола. Велику цінність 
мали українознавчі дослідження викла-
дачів університетів, що були членами та 
брали участь у діяльності Українсько-
го наукового товариства у Києві (УНТ) 
і Харківського історико-філологічного 
товариства (ХІФТ) [24, с. 92].

На початку ХХ  ст. важливим осе-
редком розвитку українознавчих дослі-
джень був Університет св. Володимира 
у Києві. Значно підвищили рівень укра-
їнознавчих розробок у сфері історичної 
науки у досліджуваний період праці 

М.  Дашкевича, В.  Антоновича, М.  Дов-
нара-Запольського, І. Лучицького та ін-
ших визначних істориків. Українознавчі 
дослідження київських вчених В. Розо-
ва, В.  Перетца, А.  Лободи, С. Маслова 
та ін. започаткували процес вивчення та 
упорядкування історії української мови, 
літератури, фольклористики, палеогра-
фії, сприяли активізації наукових пошу-
ків у цих сферах гуманітарних знань [46, 
с. 127].

У цей період Харківський універси-
тет став визначним культурно-освітнім 
центром, осередком різноманітних укра-
їнознавчих досліджень. Під час Рево-
люції 1905–1907  рр. прогресивні вчені і 
студенти Харківського університету ви-
ступили за вільний розвиток української 
мови, науки, культури, за впровадження 
українознавчих кафедр, які б створили 
ґрунт для становлення та розвитку на-
укового українознавства. Хоча цю ідею 
не вдалося втілити у життя, українські 
вчені університету (Д. Багалій, М. Сум-
цов, М. Халанський) почали читати кур-
си з історії України, української мови та 
літератури [42].

Обґрунтовуючи право українців на 
свою вищу школу, визначний історичний 
діяч М. Грушевський на той час вперше 
в суспільно-політичній думці України 
сформулював ідею побудови українсько-
го університету. Під поняттям «україн-
ський університет» він розумів вищий 
навчальний заклад, у якому навчання, 
засідання сенату, рад факультетів і ді-
ловодство здійснюються українською 
мовою, нею ж видаються підготовлені 
вченими наукові праці, університетська 
преса, а у навчальному процесі, крім за-
гальноприйнятих в інших університе-
тах, вивчаються ще й українознавчі дис-
ципліни. 
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В ході реформування вищої освіти 
варто відзначити новаторську позицію 
видатного науковця, мовознавця, літе-
ратора, ректора Кам’янець-Подільського 
державного українського університету 
І. Огієнка. Український вчений займався 
розробкою концептуальних особливос-
тей національної системи університет-
ської освіти, актуалізував низку нових 
ідей, що змінювали характер універси-
тетської освіти (підвищення ролі україн-
ської мови викладання, збільшення кіль-
кості українського викладацького складу, 
розширення бази вступників, пришвид-
шення темпів підготовки української ін-
телігенції, активна державна допомога 
студентській молоді тощо) [14, с. 80].

Таким чином, до Лютневої революції 
1917  р. український національний рух 
отримав належне обґрунтування вимог 
до влади щодо відкриття українських 
кафедр, запровадження цілого циклу 
українознавчих дисциплін, які відпові-
дали потребам культурного самопізнан-
ня української нації, нарешті, відкриття 
окремого українського університету як 
найвищої ланки освітньої системи.

Революційні події весни 1917  р. у 
Російській імперії привели до падін-
ня монархії та проголошення певних 
демократичних перетворень. На хвилі 
революційних подій в Україні у березні 
1917  р. було створено Українську Цен-
тральну Раду, яка взяла на себе функції 
загальноукраїнського громадсько-полі-
тичного центру. 

Особливу увагу Центральна Рада 
та Генеральний Секретаріат приділяли 
розвиткові вищої школи, в тому числі 
процесу її українізації. Основні правові 
напрямки в галузі реформування укра-
їнського освітнього процесу новоутворе-
на влада вперше сформувала у відозві до 

українського народу від 22 березня 1917 
року та в резолюції Українського націо-
нального конгресу (квітень 1917 р.). В цих 
історичних документах першочерговими 
передумовами розвитку української осві-
ти було відродження української мови, 
створення національних загальноос-
вітніх, спеціальних і вищих навчальних 
закладів, культурно-освітніх установ, 
збільшення періодичних видань. 

З ініціативи Товариства шкільної 
освіти 5–6 квітня 1917  р. у Києві від-
бувся Перший всеукраїнський учитель-
ський з’їзд за участю близько 500 деле-
гатів. Основна увага цього з’їзду була 
звернена на початкову і середню освіту. 
Втім представники української інтелі-
генції також розглянули питання роз-
будови вищої школи. Так, було ухвалено 
звернення до професорів та учителів ви-
щих шкіл України, які володіють україн-
ською мовою, з закликом до остаточно-
го переведення викладання навчальних 
дисциплін українською мовою та від-
криття навчальних курсів державною 
мовою [45, c. 38]. 

Українізація класичного Київського 
університету св.  Володимира була до-
статньо складним і проблематичним 
процесом. Рада університету відмовля-
лася співпрацювати з владою в першу 
чергу через те, що Секретаріат освіти 
ще не був затверджений Тимчасовим 
урядом. Також це зумовлювалося пере-
важанням реакційних настроїв у профе-
сорському середовищі, етнічною строка-
тістю студентства та низьким відсотком 
серед них українців [46, с. 356].

У цей же час до історико-філологіч-
ного факультету Харківського універ-
ситету було подано заяву проф. М. Сум-
цова та інших викладачів з проханням 
дозволити відкриття кафедр української 
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мови, літератури, етнографії та історії 
України, а також надати право виклада-
чам читати лекції українською мовою. 
Але тільки у листопаді 1917 р. Генераль-
ний Секретаріат освіти отримав згоду 
від Київського та Харківського універ-
ситетів на організацію відкриття кафедр 
українознавства [20, с. 34].

Влітку 1917  р. розпочалася підго-
товча робота з відкриття Українського 
Народного університету в Києві. На від-
криття цього університету Централь-
ною Радою було асигновано 25 тисяч 
карбованців. Вже з 1 липня 1917  р. по-
чала проводитися реорганізація вищого 
навчального закладу, і 17 вересня Рада 
Міністрів ухвалила закон про перетво-
рення Київського українського народно-
го університету в Київський державний 
український університет. На його базі 
було створено чотири факультети: істо-
рично-філологічний, фізично-матема-
тичний, правничий та медичний. Мовою 
викладання в Київському державному 
українському університеті мала стати 
українська. Однак на прохання факуль-
тетів та з дозволу міністра Народної 
освіти в окремих випадках було можли-
вим читання лекцій і російською мовою.

Протягом цього навчального року на 
різні факультети Київського університе-
ту було зараховано 1400 студентів. Вони 
представляли практично всі регіони 
України, у тому числі землі, що входили 
до складу Австро-Угорської імперії, – Га-
личину, Буковину, Закарпаття.

Ще одним кроком на шляху ство-
рення нових вищих шкіл було відкриття 
7 листопада 1917 р. Педагогічної академії 
в Києві. Діяльність академії розпочала-
ся з відкриття однорічних педагогічних 
курсів для підготовки учителів укра-
їнських середніх шкіл, які б викладали 

предмети українознавства, в першу чер-
гу українську мову та літературу.

У вересні 1917  р. розпочалася під-
готовча робота щодо заснування Акаде-
мії мистецтв – першої вищої художньої 
школи в Україні. Групу ініціаторів за-
снування Української Академії мистецтв 
очолив завідуючий відділом пластично-
го мистецтва Генерального Секретаріату 
освіти Г.  Павлуцький. Були розроблені 
статут академії і законопроект про її 
утворення. Дійсними студентами були 
випускники середніх художніх шкіл, та-
кож були вільні слухачі [51].

Відкриття Української Академії 
мистецтв відбулося після проголо-
шення Української Народної Республі-
ки – 22 листопада 1917 р. Вже 5 грудня 
1917  р. Центральна Рада ухвалила за-
кон про Українську Академію мистецтв. 
На утримання академії було виділено, 
починаючи з 1918  р., кошти в розмірі 
98,2 тис. крб. 

Варто відзначити особливості науко-
во-культурницького розвитку на Сум-
щині. Так, зокрема, у м. Суми за рішен-
ням міської думи, участю «Просвіти», 
профспілкових організацій було прове-
дено низку культурно-освітніх заходів 
українознавчого характеру, а саме увіко-
вічення пам’яті про Т. Шевченка.

Також у м. Ромни 27 жовтня 1918 р. 
за ініціативи товариства «Просвіта» було 
встановлено перший пам’ятник Т. Шев-
ченку в Україні, автором якого став Іван 
Кавалерідзе.

Створюючи нові українські вищі 
навчальні заклади, Генеральний Секре-
таріат водночас розгорнув поступову 
українізацію діючих університетів. З 
початком 1917–1918 навчального року 
в Київському, Одеському, Харківському 
університетах розпочалося утворення 
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українознавчих кафедр і введення укра-
їномовного викладання. Поступово 
вводилася в інститутах і університетах 
практика безкоштовного навчання.

Найсуттєвіших успіхів в галузі роз-
будови української вищої школи та укра-
їнізації вищих навчальних закладів було 
здійснено в період Гетьманату П. Скоро-
падського. Восени 1918  р. було відкри-
то і Кам’янець-Подільський державний 
український університет. У його струк-
турі передбачались чотири факультети, 
утім з початком навчального року роз-
починали роботу лише два  – історико-
філологічний і фізико-математичний з 
двома відділами: математичним і при-
родничо-історичним. Навчальний про-
цес мав бути україномовний. В окремих 
випадках з дозволу міністра освіти ро-
билися винятки для тих, хто володів ро-
сійською мовою [47, с. 3].

Концептуальні засади українських 
національних університетів найбіль-
шою мірою мали реалізуватися в на-
вчально-виховному процесі. Необхідно 
відзначити, що навчальний процес у 
реорганізованих українських універ-
ситетах, за деякими винятками, був 

україномовний. За свідченням керів-
ництва Київського державного укра-
їнського університету, у 1918–1919 на-
вчальному році українською мовою тут 
читали лекції і проводили практичні за-
няття 37 професорів і приват-доцентів, 
російською  – усього 6 осіб, або 13,9%, 
що переконливо спростовувало твер-
дження опонентів про відсутність уче-
них-українців, які володіли літератур-
ною українською мовою [46, с. 216].

Відповідно до навчальних планів 
складалися розклади занять.

Отримавши свій індивідуальний 
навчальний план, студент мав подати 
до канцелярії квитанцію про внесену 
ним плату за право навчання в семе-
стрі. Розмір платні коливався в межах 
125–150 крб., залежно від факультету. 
Максимальною вона була на фізико-ма-
тематичному, сільськогосподарському і 
медичному факультетах, де використо-
вувалося дороге кабінетно-лабораторне 
і клінічне обладнання [32, с. 211].

Велика увага у новостворених уні-
верситетах приділялася вивченню укра-
їнознавства, яке було запроваджено до 
навчальних планів усіх закладів вищої 
освіти. В імперський період і в роки 
Української революції було видано зна-
чну кількість праць учених-україно-
знавців. Так, М.  Грушевський опубліку-
вав перші томи монументальної «Історії 
України-Руси», підручник «Очерки ис-
тории украинского народа», десятки ін-
ших праць з історії і культури України. 
Головуючи в Науковому товаристві імені 
Шевченка (1897–1913), видатний полі-
тик, громадський діяч сприяв виходу у 
світ понад 420 томів праць з української 
історії, філософії, літературознавства, 
етнографії, бібліографії та інших науко-
вих видань.
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У результаті плідної праці науковців 
у користування студентам було видано 
словники з української мови: 3  – укра-
їнсько-російські і 15  – російсько-укра-
їнські (останні були потрібні студентам 
для перекладу російськомовних підруч-
ників і наукових видань), а також термі-
нологічні словники: 4 – з медицини, 4 – з 
фізики і хімії, 2  – з мовознавства, 3  – з 
природознавства й географії, 1 – з мате-
матики, близько 8 – з правничої і адміні-
стративної термінології. 

Щоправда, як зазначав Ю. Шевельов, 
рівень словників був невисокий, оскіль-
ки, на його думку, вони створювалися 
поспішно, а їхні упорядники мали недо-
статні лексикографічні знання [50, с. 98].

Загалом студенти, попри поєднання 
навчальної праці із трудовою діяльністю, 
ставилися до виконання своїх академіч-
них обов’язків досить сумлінно. Д.  До-
рошенко, який викладав курс україн-
ської історії, наголошував, що «молодь з 
живим інтересом ставиться до викладів, 
вид но, вона цінила й те, що Кам’янець-
кий університет являється національною 
науковою інституцією» [11, с. 290]. 

Отже, новостворені українські дер-
жавні університети докладали вагомих 
зусиль для підвищення якості навчаль-
но-виховного процесу. Це в першу чер-
гу проявлялося у розширенні структури 
вивчення українознавства, яке було за-
проваджено до навчальних планів усіх 
закладів вищої освіти, а також форму-
ванні належної матеріально-технічної 
бази.

Таким чином, у період українсько-
го національного відродження 1917–
1918 рр. відбувається комплексна органі-
зація академічної роботи в українських 
вищих школах, визначаються основні 
пріоритети наукової та просвітницької 

діяльності. Науково-педагогічні кола 
державних українських університетів 
докладали значних зусиль для форму-
вання нової української еліти, якісної 
підготовки висококваліфікованих фахів-
ців та розвитку українознавчих тенден-
цій у науково-дослідницькому та видав-
ничому житті країни.
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Мета роботи – провести досліджен-
ня стилістичних та композиційних осо-
бливостей іконостасів, Царських і ди-
яконських входів збережених храмів 
Сарненщини ІІ пол. ХІХ – початку ХХ ст. 
в системі сакральної культури регіону. 

Для досягнення окресленої мети по-
ставлені такі дослідницькі завдання:

– встановити стан наукової розроб-
ки теми та джерельної бази дослідження; 

– провести польові дослідження та 
натуральні фотозйомки розписів храмів;

– представити порівняльну характе-
ристику декору, іконографії в оздобленні 
іконостасів, Царських та дияконських 
дверей храмів Сарненщини даного пе-
ріоду; проаналізувати формування, роз-
виток особливостей історичних стилів 
та еклектики в їх оздобленні місцевими 
майстрами; показати стильове різно-
маніття художньо-декоративного оздо-
блення іконостасів храмів Сарненщини 
ІІ пол. ХІХ – початку ХХ ст.;

– зібрати інформацію з історії храмів 
Сарненщини означеного періоду, дати 
описи їх екстер’єрів та інтер’єрів.

Високий рівень національної культу-
ри сьогодні значною мірою зумовлений 
широким зацікавленням до призабутих 
історико-культурних традицій, до са-
крального мистецтва. На Сарненщині 

збереглися деякі предмети сакральної 
інфраструктури, проте більш ніж століт-
ній огляд літературних джерел показує, 
що в українському мистецтвознавстві 
немає єдиної комплексної праці про ху-
дожньо-декоративне оздоблення іконо-
стасів, їх складових збережених храмів 
Сарненщини ІІ пол. ХІХ – початку ХХ ст. 
в контексті розвитку української культу-
ри. І головна причина цього в тому, що 
в роки панування Росії і Польщі та то-
талітарного режиму на наших землях не 
толерувалося дослідження українського 
сакрального мистецтва. Тому багато ас-
пектів дослідження теми в регіоні окрес-
леного періоду були поза полем зору до-
слідників. Проводилися вони тільки в 
загальному аспекті досліджень сакраль-
ного мистецтва Волині аж до здобуття 
Україною незалежності [46].

Потреба у вивченні іконопису, 
структури та оздоблення іконостасів 
Волині розглядалася багатьма дослід-
никами українського мистецтва вже з 
кінця ХІХ – початку XX ст. Важливими 
в нашій джерельній базі є документаль-
ні матеріали: Клірові відомості церков, 
церковні архіви храмів, зразки церков-
ноприходських книг, історичних хронік, 
праці М.Теодоровича з цінними науко-
вими розвідками з історії УПЦ, видання 
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Тимчасової комісії з історії церковного 
життя [97, 39, 43–45, 11, 69, 23, 58]. Ваго-
мий внесок у розвиток волинського крає-
знавства зробили православні священи-
ки Л. Рафальський, А. Сендульський, 
М. Трипольський  [11, 53], які зберегли 
та систематизували значну кількість іс-
торичних джерел. Результатом активної 
культурної діяльності священиків стало 
створення Волинського церковно-ар-
хеологічного товариства, Волинського 
єпархіального давньосховища, бібліо-
тек, видання часопису «Волинські Єпар-
хіальні відомості». І.  Сторожук  [91] за-
значає, що саме волинські православні 
священики забезпечили спадкоємність 
у розвитку православної культури, здій-
снили вагомий вплив на суспільно-полі-
тичне, культурно-освітнє життя Волині 
ІІ пол. ХІХ – початку ХХ ст.

Теоретичним підґрунтям нашого до-
слідження стали також фундаментальні 
роботи з історії України та православ-
ної церкви Волині М.  Грушевського, 
Д.  Дорошенка, І.  Крип’якевича, О.  Суб-
тельного, Ю.  Крашевського, П.  Кара-
шевича, М.  Переверзєва, О.  Прищепи, 
А.  Рацілевича, Я.  Тараса  [16, 34, 92, 47, 
71, 73–74, 76]. І. Свєнціцький [7], І. Пав-
луцький  [68] стверджували, що україн-
ський іконостас  – це своєрідне явище 
світової культури і вивчення декору на 
Царських воротах потребує глибокого 
розгляду. О.  Цинкаловський  [104–105] 
дає описи різних старовинних пам’яток 
Волинського Полісся. Фактографічно-
описовий матеріал властивий працям 
істориків архітектури та мистецтва 
В. Вечерського, В. Рожка [9, 79–81]. На-
уковець С.  Жилюк вивчає історію ро-
сійської церкви на Волині. Проблемі 
формування іконостаса присвячені 
праці сучасних науковців Д. Степовика, 

В.  Виткалова  [10, 88–90], а питанням 
іконопису – В. Свєнціцької [82]. Україн-
ський науковець із діаспори С.  Гордин-
ський [14] доказує, що українська ікона 
виникла на тлі візантійського стилю.

Багато унікальних статистичних да-
них, інформацію про розвиток культури, 
мистецтва, різьблення ми знаходили у 
працях І. Огієнка [58], фундаментальних 
енциклопедичних виданнях  [11, 19, 20, 
30–34]. М. Драган [17, 18] першим опра-
цював методику досліджень сакральної 
архітектури та обладнання церков, дав 
описи оздоблення іконостасів, вивчав 
іконографію, широко висвітлював са-
кральну різьбу в Галичині, але лише до 
початку ХІХ ст. Окремі пам’ятки Волині 
вивчалися П. Жолтовським [24], Г. Лог-
виним, Л.  Миляєвою, наукова спадщи-
на яких допомагала комплектуванню 
фондів музеїв. Важливими є матеріали 
різних наукових конференцій, які при-
свячені сакральному мистецтву та його 
стилям [3, 7, 21, 22, 30, 49, 55].

Галицької сакральної скульптури в де-
реві, незважаючи на радянську дійсність, 
побіжно торкається М.  Моздир  [53]; 
Р.  Одрехівський  [60–62] розглядає істо-
рію, художні особливості сакрального 
різьблення по дереву в ХІХ –  І пол. ХХ ст. 
у системі з історизмом та нео стилями, 
взаємозв’язок народного мистецтва з 
особливостями професійного різьблен-
ня, на фактологічному матеріалі пока-
зує тенденції наслідування історичних 
стилів. М. Станкевич [87] у своїх дослі-
дженнях також дає багато унікального 
матеріалу з історії сакрального різьблен-
ня. Н.  Олейнюк  [63– 64] ґрунтовно ви-
вчає різьблені іконостаси, їх типологію, 
Царські ворота, орнаментальні мотиви 
та їх значення в духовному житті україн-
ського народу. Архітектурно-мистецьку 
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спадщину досліджують також С.  Оля-
ніна, П. Ричков, В. Луць, М. Станкевич, 
П.  Білецький  [65–66, 77 –78, 87, 101]. 
С. Оляніна [65] розглядає композиційну 
побудову іконостасів доби класицизму 
в Україні. Стилям сакральної архітекту-
ри присвячені роботи М.  Станкевича, 
В. Жишковича, О. Тарасенко, В. Завади, 
Б.  Ворона, П.  Ричкова, С.  Біленкової, 
Ю. Білодіда, Ю. Звєздіної, О. Ноги, С. Та-
ранущенка [87, 24, 101, 25– 28, 12, 77– 78, 
4, 6, 29, 57, 93– 94]; історизму та еклек-
тиці в сакральній архітектурі, структу-
рі, декорі складових іконостасів  – пра-
ці І.  М’якоти, Н.  Поліщука, О.  Сердюк, 
А.  Симонової, А. Соколова  [10, 51, 72, 
83, 84, 86], які зазначають, що на межі 
ХІХ–ХХ ст. поруч з наслідуванням істо-
ричних стилів в іконостасах з’явля ються 
твори змішаних стилів, зв’язок з народ-
ним мистецтвом. 

Вагомою складовою джерельної бази 
роботи стали матеріали комплексних 
мистецтвознавчих експедиційних дослі-
джень, зібрані автором. Обстежено осо-
бисто шість церковних споруд Сарнен-
щини, за допомогою різних краєзнавчих 
матеріалів вивчено історію сіл, їхніх 
храмів, проаналізовано розвиток та тра-
диції оздоблення іконостаса, зроблено 
їх світлини, порівняльний архітектур-
но-стилістичний та художньо-декора-
тивний опис. До цих матеріалів залучені 
дані з музейних і приватних збірок, цер-
ковних і родинних архівів.  

Зауважимо, що з кінця ХVІІІ – упро-
довж ХІХ ст. в Україні велось інтенсивне 
храмове будівництво. В Західній Україні 
за ініціативи австрійського уряду був 
створений Православний релігійний 
фонд, що фінансово допомагав у будів-
ництві церков. Храмова архітектура цьо-
го періоду відрізняється різноманіттям 

стилів і напрямків, це впливало на оздо-
блення інтер’єрів храмів.

В окреслений період церковній ар-
хітектурі притаманні риси пізнього 
бароко, це перехід від вибагливості до 
простих рис, геометризованих, без пиш-
ного орнаменту. Виникають безкупольні 
храми, з планом у формі трилисника та 
з бароковою дзвіницею над бабинцем. 
У кінці ХVІІІ ст. відбулося ускладнення 
планувальної схеми іконостасів, їх ви-
шуканішої структури, під впливом сти-
лю рококо; з’являються зигзагоподібні 
заломи, ступінчасті виступи чи їх ком-
бінації. При створенні композицій іко-
ностасам надавали монументальності. 
Тому виносилася його центральна най-
вища частина вперед або назад відпо-
відно до архітектурної типології храму. 
Це давало змогу розмістити під банею 
завершення монументальних іконоста-
сів [65–66]. Важливу роль відводили та-
кож ківорію, завершення якого було над 
невисоким іконостасом. Іконостаси кін-
ця ХVІІІ – початку ХІХ ст. мають стильо-
ві ознаки рококо та класицизму. Після 
заборони (1800  р.) будування сакраль-
них споруд в Україні за національними 
традиціями починається відмежування 
від них. Іконостаси проектуються в сти-
лі класицизму. На зміну монументаль-
ним, оздобленим різьбою, насиченим 
іконами іконостасам приходять невисо-
кі (1–2 яруси) зі скромним накладним 
різьбленим декором, криволінійними 
формами, з ламаними і косокутними 
виступами. Центральні та бокові іконо-
стаси були як автономні, так і об’єднані в 
загальну структуру на всю ширину хра-
му. Іконостаси класичної доби порива-
ють з традиціями багатоярусного іконо-
стаса. Класичний іконостас – це яскраве 
вираження індивідуального підходу 
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митця до колись канонічно закріпленого 
його вигляду. Майстерність архітекто-
ра залежала від втілення національних 
традицій та оволодіння європейськи-
ми архітектурними прийомами. Ці нові 
композиції класичних іконостасів були 
зумовлені необхідністю будувати іконо-
стаси в нетрадиційних інтер’єрах: у хра-
мах-ротондах, облаштованих під церкви 
приміщеннях, домових церквах, це і ви-
користання нетрадиційних будівельних 
матеріалів  [65–66]. Це був «стиль імпе-
рії» – ампір, схильний до спокійних мо-
нументальних форм римського взірця, 
широких, гладких стін, округлих колон, 
півпольних вікон, ступінчастих аттиків 
над колонадою. Але цей стиль поступив-
ся українським традиціям у провінції, де 
ганки, галерейки, ратуші, тріумфальні 
арки, колони-пам’ятки, мансарди наби-
рали українських рис [92, 33]. Іконостаси, 
створені з середини і до кінця ХІХ ст., – 
це художні пошуки епохи в декількох 
стилістичних напрямах: є романтичні 
риси, ренесансу, рококо, класицизму. З 
утвердженням історизму планування 
іконостасів простішає: це повернення до 
лінійності, збереження кривини тільки 
у місцях обтікання храмових опор, нові 
матеріали, зникає надмірність вживання 
декору, але український класицизм збе-
ріг кольорову гаму бароко (блакитний з 
білим і золотим). Був і стиль неокласи-
цизму та «віденського бароко»  [27, 33, 
83, 49, 57, 72].

А з 1840  років ХІХ  ст. в архітектурі 
та структурі іконостасів починається пе-
рехід від історичних стилів, класицизму 
до еклектики  – поєднання різних істо-
ричних стилів в одному об’єкті [66, 86]. 
Еклектика – це рівність різних історич-
них стилів, збільшення ролі декору. На-
приклад, стиль готики видно в крутих 

схилах дахів, у деталях декору, поєднанні 
веж з куполами. Покрівля – це кольоро-
ва глазурована черепиця  [33, 37, 40, 57, 
84, 86]. Різновид еклектики – це і псевдо-
візантійський (псевдоруський) стиль. 
На межі ХІХ–ХХ  ст. еклектика розви-
вається до стилю модерн, відомого ще 
як віденська сецесія: це асиметричність 
плану, ламані лінії. Еклектизм викорис-
товується не тільки в різних об’єктах, а 
й в одній будові [51]. На початку ХХ ст. в 
рамках модерну відроджується архітек-
турний український стиль з двома на-
прямами: використання мотивів україн-
ського бароко та народного дерев’яного 
зодчества. У декорі Царських врат  – це 
ренесанс і раціоналістичний модерн 
(переосмислені старі форми)  – проти-
річчя, де поєднуються асиметрія, декор, 
ясність форм, ритмічне чергування. Ра-
ціоналістичний модерн був стриманий 
від декору, відрізнявся рівними пропор-
ціями прорізів і м’яко окресленими фор-
мами. Діє і провінційний історизм  – це 
«купецький стиль» (червоно-цегля-
ний). Сучасні науковці  [51, 57, 66, 28, 
24, 13, 12, 33] характеризують історизм, 
еклектику Царських, дияконських вхо-
дів ІІ  пол.  ХІХ  – початку ХХ  ст. як на-
слідування візантійського стилю з його 
видами архітектурних ансамблів. Тому 
священики, майстри прагнули поверну-
ти цей стиль в оздобленні іконостасів. 
Спостерігається і класична пишність, 
вишуканий декор, але лаконічність, 
стриманість, чіткість у композиції. По-
руч із неостилями утверджується вплив 
народного мистецтва. А в Царських во-
ротах поєднання готики, ренесансу, ба-
роко, модерну вирізняє іконостас цього 
періоду від історичного [33]. 

Важливість теми дослідження обу-
мовлена необхідністю сформувати більш 
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чіткі уявлення про специфіку різних іс-
торичних стилів, еклектики в архітектурі 
храмів, іконостасів, для чого пропонуємо 
розглянути їх оздоблення за ознаками 
історичних стилів та еклектики на при-
кладі архітектури, іконостасів храмів 
Сарненщини ІІ пол. ХІХ – початку ХХ ст.

Зацікавившись історичним минулим 
церков у Сарненському районі Рівнен-
ської області, ми вивчили історію сіл, 
храмів, опрацювали історичні матеріа-
ли, люб’язно надані нам Сарненським 
історико-етнографічним музеєм та про-
тоієреєм Павлом Токовим, настоятелем 
Св.-Покровської церкви с.  Кричильськ; 
«Волынськія Єпархіальныя Вьдомости» 
1882, 1886, 1888 років, працю М. Теодо-
ровича  [11, 97], де знайшли історично-
статистичний опис церков і приходів 
Волинської єпархії ІІ пол. ХІХ ст. У цей 
період було 5 благочинних округів у 
Рівненському повіті. Територія Сарнен-
щини відносилася до 3 і 4 благочинних 
округів Рівненського повіту, в якому (на 
період 1882–1889 рр.) було всіх храмів – 
25, із них 18 –приходських самостійних, 
4 – приписних, 3 – цвинтарних [97]. 

З тих часів зберігся храм Успіння 
Пресвятої Богородиці с.  Клесів, який 
вдруге був побудований у 1866 р., церква 
дерев’яна на кам’яному фундаменті, по-
будована на цвинтарі, де на могилі до на-
ших днів збереглася дата 1654 р. 

У своїх стінах церква зберегла іко-
ни ХVІ–ХVІІ  ст., у тому числі й ікону 
св. Миколая, та дзвіницю, а ще Царські 
ворота з надвратною іконою «Євхарис-
тія із Спасом Нерукотворним» на кінець 
ХVІ  ст.  – 1595  р. Ці безцінні пам’ятки 
сакрального мистецтва були вилучені 
з церкви під час експедиції П.  Жолтов-
ського, на сьогодні це експонати Рівнен-
ського історико-краєзнавчого музею. 

Іконостас, на якому були ці ворота, збе-
рігся, він був біло-золотистого кольору. 

Тільки він зазнав перефарбування: з 
біло-золотистого став золотисто-жовто-
білий (у 2014 р. перефарбований та по-
золочений). Іконостас Св.-Успенського 
храму с. Клесів чотириярусний, має при-
діли, на яких накладне золотисте різь-
блення стилізованої ромбовидної квіт-
ки, з хрестом, створеним із пелюсток. 
Намісний ряд  – це великі ікони з три-
лопатевими арками в завершенні: Божої 
Матері з Дитям та Спасителя, написа-
ні яскравими кольорами однієї гами, 
у прямокутних рамках, які по кутках 
оздоблені накладним різьбленим есопо-
дібним рослинним узором. У такому ж 
стилі, тільки виконані різними кольора-
ми, ікони архангелів Михаїла та Гавриї-
ла на дияконських входах. Ці фігури зо-
бражені в повний зріст на хмаринах, це 
небесне зображення. У намісному ряду 
є ікона св.  Миколая та храмова ікона 
«Успіння Пресвятої Богородиці». Ікони 
цього ряду розділені фігурно різьбле-
ними, знизу вазоподібними, 8-ма коло-
нами. Над кожною – різьблена накладна 
шестикутна зірка. Менших 8 колон роз-
діляють у невеликих рамках 6 ікон праз-
ничного ряду. Над вратами високо під-
нята арка, що утворює простір, у якому 
сонячне проміння зі Св. Духом, над ним 
ікона «Тайна вечеря». Апостольський 
ряд з празничним розділяє золотистий 
карниз. Колони з фігурним різьбленням 
знизу, а зверху  – різьблені капітелі, що 
підтримують прямокутні пілястри. Капі-
телі, що фігурно завершують іконостас, 
фланкують ікони, на яких по 2 апосто-
ли,  – це різьблене есоподібне акантове 
галуззя. Навершя – це широкий карниз 
з іконою «Цар Слави» та з трикутними 
білими фронтонами.
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Отже, збережений іконостас 
 Св.-Ус пенського храму свідчить, що ви-
конаний він професійними майстрами 
в ренесансному стилі. Народні майстри 
внесли велику різноманітність в оздо-
блення іконостаса, написання ікон. Це 
національне розуміння декору. 

Ще одна церква, побудована в 
ІІ  пол.  ХІХ  ст. на території Сарненщи-
ни,  – Св.-Параскевська церква (Препо-
добної Параскеви Сербської, 1881  р.) 
в с.  Немовичі. Збудована на пожертву-
вання селян і священика Василя Божов-
ського. Будівля храму збережена та за-
лишилася двоверхою, чотиризрубною. 
Має надбудовану високу дзвіницю над 
притвором. Храм старенький, але вигля-
дає помпезно: дуже високий купол, який 
складається з великого восьмирика, на 
який посаджено менший восьмирик з 
парними світловими вікнами на 4-х пло-
щинах, під якими біблійні сюжети.

У стилі класицизму та з елементами 
ренесансу і рококо (еклектика) створе-
ний п’ятиярусний іконостас, врахову-
ючи його приділи. Іконостас дуже ма-
сивний, високий, поділений ніби на три 
яруси лінійними та ламаними карниза-
ми, і має чітку симетричну побудову по 
вертикалі. До першого ярусу віднесе-
мо приділи та намісний ряд. Намісний 
ряд представлений великими іконами з 
аркоподібним верхом Пресвятої Бого-
родиці з Немовлям, Спасителя, св.  Ми-
колая Чудотворця та храмової ікони 
Пре подоб ної Параскеви Сербської. Над 
кожною іконою накладний різьблений 
рослинний декор. 

Другий ярус іконостаса  – це праз-
ничний ряд, у якому 6 ікон з празника-
ми та сьома ікона – «Тайна вечеря». Над 
празничним рядом по центру іконоста-
са – дуже велика півциркульна арка, яка 

високо піднімається над іконою «Тайна 
вечеря» та трохи меншою аркою над Цар-
ськими воротами. Ці арки зафарбовані 
чорним кольором, на фоні якого написа-
ні жовтим кольором біблійні афоризми, 
над воротами є такий вислів: «Радуйся, 
двері раю проходящий». По всій ширині 
іконостаса над празничним рядом роз-
містили в круглих медальйонах образи 
4-х євангелістів. Третій ярус іконостаса – 
це пророчий ряд, над великою аркою на 
карнизі по центру велика ікона «Воскре-
сіння» з трилопатевим верхом, фланку-
ється вона великими жовтими колонами 
з капітелями, по обидві сторони від неї 
ікони пророків (Захарія, Аарона, Софо-
нія) у великих картушах, схожих на жо-
луді. Над центральною іконою – карниз 
у вигляді арки, на який посаджено ви-
соку трилопатеву арку з іконою Господа 
Бога, завершується іконостас шестикут-
ним хрестом, що своєю вершиною дістає 
2-й восьмирик купола. 

Царські ворота приділів не мають, 
низ дверей підведений жовтою фарбою, 
всі деталі позолочені. Над Царськими 
воротами велика чорна арка, на якій на 
старослов’янській мові вислів із Біблії. 
Над аркою накладний різьблений декор. 
Це стиль рококо з елементами ренесансу. 
Отже, іконостас досягає такої помпез-
ності завдяки стилю класицизму з вико-
ристанням елементів рококо і ренесансу. 

Храм в ім’я Покрови Пресвятої Бо-
городиці с.  Кричильськ побудовано у 
1885 р. на місці старої дерев’яної церкви, 
яка невідомо ким була зведена в середи-
ні XVIII ст. Іконостас Св.-Покровського 
храму с.  Кричильськ п’ятиярусний, 
враховуючи приділи. Високий, вражає 
своєю масштабністю і масивністю, але 
з малою кількістю ікон (20), всі ікони 
великі. Побудований в стилі еклектики: 
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переплітається класицизм з елементами 
рококо. На іконостасі домінують білі та 
золотисті кольори. Вражає симетрич-
ність у формах і в орнаменті, вишука-
ність рослинного ажурного орнаменту. 
Над 6-ма іконами намісного ряду  – на-
кладне художньо-декоративне рослинне 
оздоблення, витягнуте горизонтально, 
звивиста золотиста акантова гілка з ро-
кайлями. Зображення на іконах «Вседер-
житель», «Божа Мати з Ісусом Христом» 
небесне. Божа Мати йде з небес (з хма-
рини) і несе нам свого Сина. Одяг Її ви-
писаний блакитними та кораловими ко-
льорами. Спаситель на іконі правицею 
благословляє мирян, а в лівій руці три-
має Державу. Його одяг виписаний тими 
ж кольорами, що й Богородиці. На міс-
цевій іконі «Покрова» зображення та-
кож небесне, Богородиця з омофором у 
руках, який несе до людей, щоб покрити 
їх і захистити. 

Царські ворота дуже високі, сягають 
аж празничного ряду. Не мають приді-
лів, низ воріт підведений лише синьою 
фарбою. Орнамент стриманий, врівно-
важений, не перевантажує ворота і ро-
бить їх легкими. Оздоблення Царських 
воріт – це поєднання стилю рококо і ре-
несансу.

Празничний ряд складається з двох 
частин, розміщених у два яруси. Наміс-
ний і празничний ряди розділяє золо-
тистий карниз. Площина першого ярусу 
празничного ряду невисока, тому всі 6 
ікон вузькі та витягнуті горизонтально.

Апостольський ряд винесений у 
склепіння храму на 2-й восьмирик. А 
прабатьківський ряд представлений 
образами Мойсея, Іоанна Предтечі. Ці 
ікони великі, в прямокутних простих 
рамках, але вони мають свій декор – вер-
тикальні золотисті накладні полоски. 

Над Царськими воротами, на рівні праз-
ничного ряду,  – ікона «Тайна вечеря» в 
аркоподібній рамці, зверху над нею між 
іконами прабатьківського ряду розміще-
на спускна ікона «Почаївська Пресвята 
Богородиця» у сонячному промінні. 

Завершення іконостаса  – це його 
п’ятий ряд з величезною іконою «Ісус 
Христос Вседержитель», на якій Ісус 
тримає в одній руці Хрест, а в другій  – 
Державу. Іконостас настільки високий, 
що своїм навершям досягає середини 
великого восьмирика купола храму та 
впирається Хрестом (який нахилений, 
ніби не поміщається) у велику ікону 
«Покрова Пресвятої Богородиці» з 6-ма 
двокрилими ангелами. Отже, це іконо-
стас зі складною конфігурацією плану, 
яка зумовлює існування кількох зміще-
них фасадних площин. 

Досліджена нами церква св. Василія 
Великого с.  Селище (1897  р.) дерев’яна, 
на кам’яному фундаменті, покрита 
оцинкованим залізом. Дзвіниця спільна 
з храмом. Під час війни і в післявоєнні 
роки церква була діюча, саму будівлю та 
благодатну ікону Богоматері селяни зу-
міли також зберегти. У 1985 р. художник 
Процюк Віктор із сусіднього с. Олексіїв-
ка оформив інтер’єр церкви. Вивчивши 
історію, екстер’єр та інтер’єр храму села, 
ми впевнено стверджуємо, що цей сто-
літній храм збудували, дотримуючись 
ренесансного стилю. 

Іконостас  – це прояв історизму, бо 
наслідує також ренесансний стиль. Він 
унікальний і відрізняється від інших 
як по кількості рядів, розміру ікон, так 
і по стилістиці, техніці їх виконання. 
Але розміщення основних елементів 
чітко регламентоване каноном. Це не-
великий 4-рядний іконостас, витри-
маний у біло-золотистому кольорі. Він 
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має орнаментальні приділи, які розта-
шовані під намісним рядом. Намісний 
ряд іконостаса складається з великих 
ікон. Особливістю іконостаса є те, що 
його намісний ряд з двох сторін про-
довжений великими кіотами, виготов-
леними в одному стилі з іконостасом. 
Зліва у іконостаса  – велика старинна 
ікона «Святий Чудотворець Миколай», 
а справа – старинна ікона «Св. Василій 
Великий». У намісному ряду іконостаса 
за іконою св. Василія, на південних ди-
яконських дверях, є ікона «Св. Архангел 
Михаїл», а далі ікона «Спаситель», на 
якій зображений Ісус Христос у повний 
зріст. За Царськими вратами написані 
на весь зріст ікона «Пресвята Богороди-
ця», на північних дияконських дверях – 
«Св. Архангел Гавриїл». Мала кількість 
ікон у намісному ряду пояснюється не-
широким вівтарем. У празничному ряду 
іконостаса розміщені горизонтальні не-
великі ікони, у сюжетах яких передано 
празники: «Хрещення», «Різдво Ісуса 
Христа», «Різдво Богородиці», «Воздви-
ження Чесного і Животворящого Хрес-
та Господнього». Апостольський ряд 
складається з 4-х ікон, на яких 12 апос-
толів, зображені по 3 апостоли на кож-
ній іконі. У центрі ряду  – ікона «Тайна 
вечеря». 

У центрі намісного ряду Царські 
врата, вони складаються з 2-х частин, 
обрамлені накладною плоскою золотис-
тою рамкою по всьому периметру. На 
Царських воротах прості рамки, в яких 
вставлені в середину косі решітки, що 
підтверджують ренесансний стиль. Та-
кож зверху і знизу решітки є по 2 круглих 
медальйони. У 2-х верхніх розетках – зо-
браження Діви Марії та Архангела Гав-
риїла, у 2-х нижніх – образи євангелістів, 
по 2 на іконі. 

Еклектичний стиль в храмах Сар-
ненщини – класицизм з елементами ре-
несансу (рококо, народної течії)  – під-
тверджують зібрані нами матеріали про 
наступні два храми, які побудовані вже 
на поч. ХХ ст. 

Церква в ім’я Воскресіння Христо-
вого с.  Корост побудована в 1911  р. у 
візантійському стилі. Вона триверха, 
хрестоподібна, шестизрубна. Зовні храм 
пофарбований: верхня частина блакит-
ним кольором, а невисока нижня  – си-
нім. По всьому периметру будівля попід 
дахом має зубчасте фігурне оздоблення 
білого кольору. 

Головну роль в інтер’єрі Св.-Вос-
кре сенської церкви с.  Корост відіграє 
іконостас зі своїми Царськими та дия-
конськими дверима. Іконостас високий, 
чотирирядний, враховуючи приділи. 
Іконостас має основу, пофарбовану в бі-
лий колір, на фоні якої золотисті грані 
колон та накладне золотисте різьблення, 
які надають йому урочистості. Багато 
золотистого та білого кольору виділяє 
кожну ікону. Намісний ряд складається 
із ікон, на яких живописне зображен-
ня святих в повний зріст. Справа від 
Царських воріт – ікона «Спаситель», за 
нею на південних дияконських дверях – 
ікона Архангела Михаїла, закінчується 
права сторона цього ряду храмовою іко-
ною «Воскресіння» в аркоподібній рам-
ці, над нею невелика акантова гірлянда з 
хрестом посередині (це бачимо над усі-
ма іконами).

Зліва від Царських воріт  – ікона 
«Пресвята Богородиця з Дитям», вона 
виконана в одній колірній гамі з іконою 
«Спаситель». Це земні зображення. На 
північних дияконських дверях – «Св. Ар-
хангел Гавриїл» з квіткою у руці, за цією 
іконою  – «Св.  Миколай Чудотворець». 
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Ікони намісного ряду розділені 8-ма 
колонами. Завершується кожна колона 
коричневими капітелями з багатим рос-
линним різьбленням. Капітелі підтри-
мують різьблений коричневий карниз, 
на який посаджено іще 8 колонок, серед 
яких розміщений празничний ряд із 6-ти 
ікон, в центрі з іконою «Тайна вечеря». 
Усі ікони в строгих квадратних вели-
ких рамках, знизу і зверху фланкуються 
акантовою гірляндою з завитками зо-
лотистого кольору. Над кожною іконою 
цього ряду розмістили 4 півкруглі неви-
сокі ікони з живописним зображенням 4 
євангелістів – це пророчий ряд. У центрі 
велика напівкругла ікона «Моління». За 
центральним великим Хрестом на на-
верші в каплеподібній рамці  – Господь 
Саваоф.

Царські ворота складаються з 2-х рів-
нозначних частин, розділених карнизом. 
Узор на верхній і нижній частинах воріт 
ніби однаковий, але він різний, відзна-
чається симетричністю. Над Царськими 
воротами – велика в рамці з тригранним 
верхом ікона «Тайна вечеря», спускна 
ікона Почаївської Божої Матері. Царські 
ворота – це еклектика, що може мати еле-
менти бароко, рококо та ренесансу. 

Іще один храм цього періоду – Свя-
то-Василівська церква с.  Кам’яне-Слу-
чанське (до 1962 р. с. Кам’яне), що роз-
ташоване на одному із берегів р. Случ. 

Зберігся іконостас храму з 1913  р. 
Іконостас високий, чотирирядний, вра-
ховуючи приділи, жовто-золотистого 
кольору. Виконаний у стилі класицизму 
з елементами ренесансу та народної те-
чії. Приділи іконостаса складаються із 
прямокутників по 2 попарно. Царські 
ворота мають свій декор на приділах  – 
прямокутники з символічними в букеті 
трилисниками з гронами винограду.

Намісний ряд Свято-Василівської 
церкви  – це великі ікони, на яких святі 
архангели, Спаситель із Пресвятою Бо-
городицею, св. Василій та св. вмч. Варва-
ра зображені на весь зріст. 

Празничний ряд іконостаса має 12 
ікон, які розміщені попарно (всього 6). 
Над Царськими вратами ікона «Тайна 
вечеря» та спускна ікона Почаївської 
Божої Матері. Апостольський ряд іко-
ностаса має по 3 ікони вліво  – вправо 
від Царських воріт. На цих 6-ти іконах 
зображені апостоли, по 2 на іконі. На-
вершя іконостаса – в центрі велика іко-
на «Моління» з Богородицею, Іоанном 
Предтечею та з хрестом наверху. 

Царські врата. Узор на воротах знизу 
густіший, ніж зверху. Завершення воріт 
гребінчасте, в центрі з короною. На пло-
щинах дверей узор дуже симетричний. 
Площини мають плоске ренесансне об-
рамлення. 

Відтак у роботі вперше із застосу-
ванням комплексу наукових методів 
мистецтвознавства висвітлено стильо-
ві, композиційні особливості храмів, 
їх іконостасів як феномен регіональ-
ної духовної та матеріальної культури 
в контексті стильових напрямів епохи 
в сакральній культурі Сарненщини. Зі-
браний нами матеріал дав можливість 
поділити іконостаси за композиційним 
планом на типологічні групи, підкрес-
ливши характерні особливості кожної та 
взаємозв’язки з традиційним народним 
мистецтвом.

Отже, коло іконостасів, Царських 
та дияконських дверей храмів Сарнен-
щини визначає ряд особливостей, які 
характерні для предметів сакральної 
ін фраструктури ІІ пол.  ХІХ  – початку 
ХХ ст. Це поєднання візантійських тра-
дицій, основні принципи ренесансу, 
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бароко й класицизму з новими віяння-
ми та тенденціями мистецтва на Волині. 
Шлях сакрального мистецтва вивчених 
сіл типовий по-своєму, але має він і свої 
неповторні, унікальні риси. 
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Об’єктом дослідження є мікрото-
понімія села Джурів, предметом дослі-
дження – історико-географічна, лінгвіс-
тична інформативність мікротопонімів 
та проблеми їх збереження.

Завданнями роботи є складання 
топонімічного словника малих геогра-
фічних назв досліджуваної території, 
аналіз інформації, яку несуть у собі на-
зви, уточнення та власна інтерпретація 
походження окремих мікротопонімів, їх 
класифікація, визначення проблем збе-
реження мікротопонімії та окреслення 
посильних шляхів їх вирішення.

Село Джурів Снятинського району 
Івано-Франківської області розташо-
ване на правому березі річки Рибниці в 
межиріччі Пруту та Черемошу. Терито-
рія є складовою Передкарпатської висо-
чини. 

Клімат Джурова зазнає відчутного 
впливу близькості Карпат. Мікроланд-
шафти досить різноманітні. Цьому ве-
ликою мірою сприяє рельєф  – горбисті 
та рівнинні ділянки, терасована долина 
річки, яри, балки, стариці. 

На території Джурова зафіксовано 
12 різночасових археологічних пам’яток, 
що введені в науковий обіг (від верхньо-
го палеоліту до козацьких часів). 

Дослідженням мікротопонімії Перед-
карпаття та Карпат займалося і займаєть-
ся чимало вчених: О. Карпенко, Д. Бучко, 
Р. Процак, М. Білінська, О. Дрогобицька, 
М.  Паньків, М.  Габорак та ін. Мікрото-
поніми конкретно села Джурів вперше 
зафіксовані краєзнавцем Дмитром Ча-
баном в науково-краєзнавчому нарисі 
«Село над бистроплинною Рибницею», 
де пояснено виникнення назв і подана їх 
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класифікація за походженням [20, с. 8–9]. 
Найбільш ґрунтовним дослідженням у 
цьому плані є праця Мирослава Габо-
рака «Мікротопонімія Покуття», де по-
дано більшість мікротопонімів Джурова 
та проаналізовано їх походження  [9] на 
основі законів лінгвістики. 

Нами зібрано всі мікротопоніми 
місцевості, що є доповненням до пода-
них М. Габораком у названій праці. До 
окремих з них записано легенди та пе-
рекази. Це дало змогу дещо по-іншому 
трактувати походження деяких назв. Всі 
мікротопоніми нанесено на картосхему. 
Їх зафіксовано так, як вони вимовляють-
ся місцевою говіркою, не спотворюючи 
реального звучання, що дає можливість 
точніше з’ясувати їх етимологію. 

Топонім «Джурів» походить від влас-
ного імені Джур. Старші люди запев-
няють, що назва села пішла від джерел, 
яких у Джурові дуже багато, і перші по-
селенці поселилися біля них [11, 12], од-
нак народна етимологія часто «помиля-
ється», як і в цьому випадку. На картах 
Боплана (ХVІІ  ст.) назва села на латині 
підписана як Jouru, що не відповідає ре-
альному звучанню та вжитку населен-
ням цього топоніма.

Село Джурів поділяється на дві час-
тини – Горішній кут (західна, вища, час-
тина села) та Долішній кут (східна, ниж-
ча, частина). 

Більшість мікротопонімів Джурова 
наведено у згаданій уже праці М.  Габо-
рака. Нами доповнено цей перелік но-
вими назвами і їх характеристиками. На 
основі інформації респондентів подано 
власну інтерпретацію походження дея-
ких мікротопонімів.

Ба́бин хрест – місце на височині під 
лісом, де з давніх часів стояв хрест. «На-
зва виникла в результаті трансонімізації 

однозвучного реалоніма  – найменуван-
ня хреста, що стояв колись на горбі. Оче-
видно, той хрест поставила там якась 
баба» [9, с. 15].

Однак, на нашу думку, походження 
назви є іншим. Респонденти розповіли, 
що хрест встановлений тому, що колись 
дуже давно йшла через ліс баба і на цім 
місці замерзла  [11, с.  12]. Подібні пере-
кази побутують у Карпатському регіоні 
в багатьох місцях. Зокрема, М. Кугутяк в 
своїй праці  [7, с.  143] наводить легенду, 
записану В. Шухевичем, про попадю Одо-
кію, що мала 12 кожухів, йшла в снігову 
бурю на полонину пасти вівці. Кожухи 
намокали, і вона їх по одному скидала, а 
на тих місцях ставили хрести. Згодом по-
падя замерзла і перетворилася на камінь, 
з-під якого витікає цілюще джерело. По-
дібні легенди та перекази свідчать про 
древні культові місця часів язичництва. 

Найімовірніше, що на цьому місці 
стояв один із язичницьких ідолів, який 
з приходом християнства був ліквідова-
ний, і тут встановили хрест. 

Ба́вка – частина лісу із яром на пів-
денному схилі височини. «Назва… 
позначає як від’ємні, так і позитивні 
елементи рельєфу: суха впадина; суха 
долина; русло річки, що висохла, пор. та-
кож балка яр з пологими схилами, русло 
висохлої річки яр, утворений течією річ-
ки» [9, с. 17].

Бажанда́рня – фрагмент спеціально 
насадженого паном (за польських часів) 
смерекового лісу на лівому березі р. Риб-
ниці, де колись він розводив фазанів 
(«бажанд» – польськ. «фазан»). 

Брами́  – залишки древніх оборон-
них валів на околиці села. «Назва вка-
зує на те, що на підвищенні, очевидно, 
були колись в’їзні ворота до укріпленого 
замку» [9, с. 62]. В селі побутує переказ, 
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що там колись затонула церква (місце-
вою говіркою – «церква потала і пішла із 
дзвонами під землю») [11].

Брусне́, або Брусні́ – великий, розло-
гий яр в горішній частині лісу. «Можли-
во, таку назву урочище отримало завдя-
ки своєму кольору (червоний) або через 
велику кількість розкиданих тут гострих 
каменів, що могли використовуватися 
як матеріал для точильних інструментів, 
пор. гуц. брус камінь для гострення коси, 
ножів» [9, с. 66].

Великі горби́  – найвища частина 
села, що заселена, зайнята під ріллею та 
садами, абс. висота – 320 м.

Вере́тище  – височина, покрита луч-
ною рослинністю, абс. висота  – 330  м. 
«Назва, очевидно, звучала колись як Во-
ротище, що є семантичним утворенням 
від апелятива воротище – місце, де були 
ворота» [9, с. 91].

Вікнище  – зникла фація в урочищі 
Толока. Колишнє водне дзеркало фраг-
ментарного болота.

Ву́жиків потік  – неглибокий яр на 
західному схилі лівого берега р. Рибниці, 
вкритий лісом. «Назва вказує на належ-
ність землі навколо гідрооб’єкта Вужи-
кові, пор. прізвисько Вужик» [9, с. 130].

Ву́сова – поляна під лісом, що колись 
оралася. «Назва походить від антропоні-
ма Вус, пор. прізвище Вус» [9, с. 131].

Гераси́мівка  – орне поле в східних 
околицях села. «Назва утворена за до-
помогою суфікса -івк(а) від антропоніма 
Герасим» [9, с. 142].

Гребельки́ – струмок у південній час-
тині с.  Джурів, ліва притока  р. Черемо-
шу. «Назва вказує на те, що русло струм-
ка було прокладене в рові» [9, с. 185].

Гуцули  – частина лісу у північній 
околиці лісового масиву. Назва виникла, 
ймовірно, від того, що на цій ділянці 

лісу певний час працювали вихідці з Гу-
цульщини. 

Джу́хня  – ліс на північному схилі 
правого берега р. Рибниці. «Назва утво-
рена семантичним способом від апеля-
тива джухня (діал.) гущавина; густий 
важкопрохідний ліс, у якому легко за-
блукати» [9, с. 214].

Дібро́ва – центральна, найвища, в ре-
льєфі частина долішнього лісу в с. Джу-
рів. «Назва утворена від апелятива ді-
брова ‘листяний ліс на родючих ґрунтах, 
у якому переважає дуб’» [9, с. 217–218].

До́вбушева кирни́чка  – обладнане 
джерело в лісі, що знаходиться у витоку 
яру, абс. висота – 343 м. «Криниця – гли-
боко викопана й захищена цямринами 
від обвалів яма для добування води з во-
доносних шарів землі; а атрибутивним 
членом є прикметник Довбушева, що 
вказує на найменування гідрооб’єкта на 
честь Олекси Довбуша» [9, с. 226].

Доли́на – найнижча в рельєфі села за-
селена частина, правий берег річки Риб-
ниці. «Назва утворена від апелятива доли-
на – рівна плоска місцевість, розташована 
між горбами чи горами» [9, с. 232].

Дубники́ – невеликий яр та його око-
лиці на південному схилі височини. «На-
зва вказує на вид дерев, які проростають 
в урочищах» [9, с. 248].

Жереб’ї́  – рівнинна частина полів у 
східній частині села, що має фрагмен-
тарні болота, тепер дреновані. «Назва 
утворена від апелятива жереб’ї, мн. від 
жереб’я – мала кобила; лоша. Вона вказує 
на те, що на полях та в лісі колись випа-
сали лошат» [9, с. 260].

Заку́тина  – фрагмент орного поля 
під лісом. «Назва вказує на місце розта-
шування поля» [9, с. 285].

Зарі́нок  – низька та висока заплава 
р. Рибниці із алювіальними наносами та 

XII МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС З УКРАЇНОЗНАВСТВА



219Українознавство №2 (71) 2019

Васільєва Ю. Мікротопонімічна спадщина рідного краю...

луговою рослинністю. «Назва утворена 
семантичним способом від апелятива за-
рінок. Вона вказує на місця розташуван-
ня урочищ та на характер їх ґрунтів» [9, 
с.  301]. На нашу думку, назва вказує на 
те, що територія зарінена, тобто покрита 
рінню (дрібнокам’янистими наносами 
річки). 

Знесінє́  – схил та найвища частина 
горбів на сході села, абс. висота – 340 м. 
«Назва, очевидно, мотивована наймену-
ванням монастиря Знесіння (Вознесіння) 
Господнього, що був колись на горбі. Ва-
ріант його назви відбиває особливості 
місцевих говірок» [9, с. 316].

Зрудки  – зниклий ландшафт в уро-
чищі Толока. Найбільш сухе місце цього 
урочища [11].

Канчукове  – фрагмент лісу. Назва 
походить від власного імені власника лі-
сової ділянки.

Кирнички́  – ряд джерел, що вихо-
дять на поверхню вздовж підошви другої 
тераси Рибниці. «Назва вказує на наяв-
ність в урочищі багатьох джерел та кри-
ничок» [9, с. 347].

Козаччина  – куток села в західній 
околиці. Походить від прізвиська Козак, 
жителя цього кутка.

Коробі́н – східна частина села Джуро-
ва, що займає велику територію і включає 
в себе поля, височини, потоки, садиби, 
сади, дорогу в сусіднє село. «Назва неод-
нозначна щодо походження. Можливо, 
від румунського антропоніма – прізвища 
колишнього власника землі» [9, с. 395].

Криву́ля, Кривулі́ – окрема стариця 
або їх ряд у різних частинах села, заболо-
чена, покрита осоковою рослинністю, із 
водним дзеркалом у вологі роки. «Назва 
вказує на форму стариці. Варіант назви 
відбиває особливості місцевої говір-
ки» [9, с. 420].

Ксьондзський сад  – колишній сад, 
ділянка в лісі, що в давнину належала 
місцевому священику.

Лева́да  – поляна, сінокіс під лісом 
та в лісі, вкрита садом. «Назва утворена 
семантичним способом від апелятива ле-
вада» [9, с. 450].

Липки́ – рівнинна частина поля біля 
струмка, береги якого вкриті чагарника-
ми. «Назва вказує на характер рослин-
ності в давнину в урочищах та навколо 
них» [9, с. 456].

Лівниця  – пасовище. «Назва, оче-
видно, є розмовним фонетичним варі-
антом від Лімниця»  [9, с.  462]. Означає 
пасовище з нерівною поверхнею.

Лу ́паний берег – поля в західній час-
тині села. «У назві опорним компонентом 
є апелятив берег ‘невелике підвищення’, а 
атрибутивним членом  – дієприкметник 
лупаний ‘відбитий; виколупаний; видов-
баний’» [9, с. 476].

Лупі́нь  – північний погордований 
схил узлісся, порослий лучно-боло-
тистою рослинністю із чагарниками та 
окремими деревами. «Назва утворена 
від апелятива лупінь. Вона вказує на те, 
що в урочищі колись обдирали з дерев 
кору для їх висихання» [9, с. 478].

Маґдичка – частина лісу, приуроче-
на до великого розлогого яру. Назва ви-
никла, ймовірно, від власного імені влас-
ниці частини лісу.

Малі горби́ – територія, розташована 
західніше від Великих горбів, розташо-
ваних у рельєфі дещо нижче – 280–320 м. 
«Назва утворена від горб  – невелике 
округле підвищення на площині; а атри-
бутивним членом є прикметник малі, 
що вказує на розміри орооб’єктів»  [9, 
с. 493]. На основі даних респондента [11] 
назва походить від кількості господарств 
у північній горбистій частині села, що 
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розташовані відокремлено. Великі гор-
би – господарств більше, ніж на Малих 
горбах.

Млині́вка – струмок, права притока 
р. Рибниці. «Назва утворена від апеляти-
ва млинівка ‘канал, яким іде вода з річки 
до млина’» [9, с. 517].

Млини́ще  – територія околиць того 
місця, де колись стояв старий млин, зараз 
одна із невеликих вулиць села. «Назва утво-
рена від апелятива млинище. Вона вказує 
на те, що куток розкинувся на місцевості, 
де колись був старий млин» [9, с. 516].

У селі є ще один млин у східній око-
лиці села, однак мікротопоніма ця тери-
торія не має. Отже, швидше за все, назва 
«Млинище» вказує на те, що цей млин 
був побудований найшвидше. 

Могилиці  – комплекс двох груп 
курганів у лісі на вододілі між Прутом і 
Рибницею, одна із найвищих місцевос-
тей населеного пункту. За попередніми 
даними археологів, кургани відносять 
до межановицької культури (кінець III – 
початок II тисячоліття до н.  е.). Назва 
фактично призабута, про неї в селі чули 
тільки окремі старожили [11], але не всі 
знають точне місце розташування. 

Обочі́  – південний схил височини, 
під лучною рослинністю. «Назва утворе-
на способом плюралізації та онімізації 
апелятива обіч» [9, с. 568].

Олесь  – зниклий природний комп-
лекс в урочищі Толока. Ймовірно, назва 
походить від власного імені власника.

Ореле ́ччина – частина лісу в доліш-
ній частині села. «Назва утворена за до-
помогою суфікса -ин(а) від антропоніма 
Орелецький. Таке прізвисько мав пан, що 
проживав у с. Орелець і володів цим по-
лем» [9, с. 576]. Точніше, назва виникла 
тому, що цією частиною лісу володів пан 
із села Орелець.

Осере́док  – «назва вказує на розмі-
щення урочищ посередині між такими 
ж іншими об’єктами або в центрах насе-
лених пунктів» [9, с. 578].

Панська долина  – територія в око-
лицях с. Рудники, яка належала пану за 
часів панської Польщі.

Переві́д – фрагмент струмка Млинів-
ка, ліва притока р. Рибниці. «Назва вказує 
на те, що русло потоку було штучно змі-
нено, спрямовано в інший бік» [9, с. 596].

Пи́сок  – відслонення жовтих піс-
ків, урвище на лівому березі р. Рибниці. 
«Назва утворена семантичним способом 
від апелятива писок ‘мисок на річці’» [9, 
с. 610]. На нашу думку, назва утворилася 
таким чином. Відслонення пісків цього 
урочища здалеку виглядає як своєрідний 
високий берег-останець річки. Жовтий 
пісок вирізняється особливо, його об-
риси нагадують голову, обличчя, однак 
дещо спотворене. Звідси і назва «писок», 
тобто негарне обличчя.

Підбу́ківець перший, Підбу́ківець 
другий, Підбу́ківець третій  – південні 
схили височин, фрагменти орного поля, 
що приурочені до трьох пересихаючих 
струмків. «Назва, у якому опорним словом 
є мікротопонім  –найменування лісу Під-
буківець, у якому протікає потік, а атрибу-
тивним членом – числівник, що вказує на 
порядковий номер потоку» [9, с. 613].

Раніше, в дорадянські часи, цих назв 
не вживалося. Замість порядкових назв 
Перший, Другий та Третій Підбуківець 
користувалися назвами Перша, Друга, 
Третя Діброва [12].

Під плитами – фрагмент русла річки 
Рибниці, де відслонюються пісковикові 
валуни. Вони окатані, плоскі, мають ви-
гляд великих овальних плит. 

Підді́лля  – «назва утворена семан-
тичним способом від апелятива підділля 
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‘місцевість під горбом’. Вона вказує на 
місце розташування урочища» [9, с. 622].

Підосік  – урочище на лівому березі 
заплави річки, фрагмент лісу, що приуро-
чений до повороту ріки. Назва виникла 
від постійного переважання тут групи 
дерев осики, що є контрастом до навко-
лишньої грабово-дубової рослинності.

Полики́  – схил правого берега Риб-
ниці, погордований зсувами, покритий 
лучно-чагарниковою рослинністю. «На-
зва виникла в результаті трансонімізації 
однозвучного мікротопоніма – наймену-
вання урочища, у якому височіє горб» [9, 
с. 654].

Поті ́цький – присілок у лісі, в даний 
час там ніхто не живе, будівлі зруйнува-
лися. «Назва виникла від гідроніма – на-
йменування потоку, біля якого розки-
нувся куток» [9, с. 668].

Помі ́рки – поля на південь від села, 
ґрунти яких малородючі. «Назва із ши-
роким спектром значень: ‘шмат городу, 
поля, що є додатковим наділом; прирі-
зок’, ‘низина біля річки’» [9, с. 659].

Похи ́льня  – печери-ходи у твердих 
піщаних породах, що прокладені людь-
ми під час видобутку бурого вугілля, 
котре залягає близько до поверхні у го-
рішній частині с. Джурів на лівому бере-
зі р. Рибниці. «Назва утворена семантич-
ним способом від апелятива похильня 
(діал.)  – похиле місце, пор. похильний, 
який знижується поступово, не круто; 
спадистий. Вона вказує на похилість пе-
чер, що є в урочищі» [9, с. 670]. Однак є й 
інша версія походження назви. Шахтар, 
вивозячи вугілля тачкою у прокладено-
му тунелі, весь час перебував у зігнуто-
му положенні, був похилений. Підземні 
ходи прокладалися в твердих породах 
низькими для більшої безпеки, економії 
сил та коштів. 

Пудеве  – галявина в лісі, колишнє 
місце господарства власника на пріз-
висько Пудь.

Розсішни́й  – центральна частина 
горішнього лісу в с.  Джурів. «Розсоха  – 
розгалуження чи злиття двох річок, 
пор. розсіш, росіш  – розгалуження, міс-
це злиття двох річок» [9, с. 699]. У цьому 
випадку, швидше за все, назва стосуєть-
ся місця розгалуження доріг.

Савчукі́в по́тік  – яр, порослий лі-
сом, на схилі височини, лівого берега 
Черемошу. «Назва вказує на належність 
гідрооб’єкта та землі навколо нього Сав-
чукові» [9, с. 713].

Серебри́ще  – частина орного поля 
під лісом. «Назва неоднозначна щодо 
походження. Вона може бути утворена 
семантичним способом від апелятива 
серебрище ‘місце, де знаходили срібло чи 
срібні вироби’» [9, с. 726].

Середні городи  – городи, що при-
урочені до середньої вулиці, яка простя-
гається посередині села між Гостинцем і 
Долиною.

Сива кирни́ця – обладнане джерело 
в полі. Назва, ймовірно, дана за харак-
теристикою цямриння, що мала сивий 
колір.

Сутки́  – вузька вулиця, що з’єднує 
рівнинну та горбисту частини долішньої 
частини села. «Назва утворена від апеля-
тива сутки. Вона вказує вузькі розміри 
кутка, який з’єднує рівнинну та горбис-
ту частини села» [9, с. 781].

Теребе ́жі – височина, порізана яр-
ками та зсувами, покрита луками та 
чагарниками, абс. висота – 350 м. «На-
зва вказує на те, що височина колись 
була очищена від кущів і дерев»  [9, 
с. 791].

Толі ́чина  – невеликий вигін серед 
садиб долішнього кута села. 
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Толо́ка – південна рівнинна частина 
села, де пасеться худоба. «Назва утворе-
на семантичним способом від апелятива 
толока» [9, с. 802].

Ца ́рина  – орне поле в південно-за-
хідній околиці села. «Назва утворена від 
апелятива царина» [9, с. 841].

Чиго́р  – частина лісу в східній око-
лиці долішнього лісу. «Назва утворена 
від апелятива чигор – молодий ліс, кущі. 
Вона вказує на характер рослинності в 
урочищі» [9, с. 865].

Чорно́вище  – найвища вирівняна 
ділянка височини, поляна серед лісу, 
абс. висота – 357 м. «Назва утворена се-
мантичним способом від апелятива чор-
новище – місце, де було щось чорне. Що 
саме було на підвищенні, пояснює інша 
назва орооб’єкта  – Каратура, яка похо-
дить з тюркського kara чорна + tura укрі-
плене місце, поселення; фортеця, замок. 
Вона вказує, що на горі була колись чор-
на фортеця або замок з чорною баштою». 

Назва походить від старо сло в’ян сь-
кого слова «чернь», що означає поселен-
ня простого, чорного, люду [10, с. 123]. Із 
заходу до Чорновища прилягає урочище 
Брами, яке є незаперечним доказом існу-
вання в цій місцевості оборонних споруд.

Чу ́рчик  – джерело в лісі в підошві 
другої тераси лівого берега р. Рибниці. 

Штрека – колишній залишок насипу 
від вузькоколійки.

Створення універсальної класифіка-
ції мікротопонімів є проблематичним. 
Вчені дискутують з цього питання по-
стійно і не дійшли однозначної думки. 
Класифікацій залежно від мети дослі-
джень у науці розроблено багато. Ми по-
даємо дві типові: перша  – за об’єктами 
номінації та друга  – за співвідношен-
ням назв, що стосуються природних 
та суспільних процесів. Авторською є 

класифікація за відображенням у назвах 
антропогенного тиску на навколишнє 
середовище в час номінації.

Класифікація назв 
за об’єктами номінації 

1. Назви, що походять від особли-
востей рельєфу (ороніми): Веретище, 
Кривуля, Горішній кут, Долішній кут, 
Обочі, Бавка, Долина, Великий діл, Ма-
лий діл, Підділля.

2. Назви, що походять від господар-
ської діяльності: Теребежі, Млинівка, 
Перевід, Сива криниця, Млинище, Бан-
жадарня, Закутина, Похильня, Штрека, 
Розсішний, Толока, Толічина, Помірки, 
Чигор.

3. Назви, що походять від власних 
назв та соціального стану людей: Вужи-
ків потік, Довбушева кирничка, Савчуків 
потік, Коробін, Вусова, Герасимівка, Оре-
леччина, Олесь, Панська долина, Пудеве, 
Канчукове, Козаччина, Ксьондзський сад.

4. Назви, що виникли і пов’язані з 
історичними подіями та релігійними 
святами: Знесінє, Бабин хрест, Брами, 
Чорновище, Могилиці.

5. Назви, що походять від ланд-
шафтних особливостей:

а) рослинного світу: Підосік, За-
кутина, Липки, Левада, Чигор, Діброва, 
Осередок, Полики, Полик, Джухня, Дуб-
ники, Царина.

б) водних: Вікнище, Підбуківець 
(перший, другий, третій), Кривуля, До-
вбушева криничка, Чурчик, Лівниця, 
Потіцький, Кирнички, Гребельки.

в) геолого-геоморфологічних: Під 
пли тами, Брусне, Лупінь, Писок. 

6. Назви, що походять від особли-
востей розселення: Великі горби, Малі 
горби, Сутки, Середні городи.

7. Назви, походження яких не 
з’ясоване: Жереб’ї, Серебрище.
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Класифікація мікротопонімів 
за відображенням антропогенного 
тиску на навколишнє середовище 

в час їхньої номінації 
1. Мікротопоніми, назви яких вка-

зують на високий ступінь зміни ланд-
шафту: Банжадарня, Брами, Ксьондз-
ський сад, Млинище, Могилиці, Панська 
долина, Перевід, Похильня, Середні го-
роди, Теребежі, Толічина, Толока, Цари-
на, Чорновище, Штрека.

2. Мікротопоніми, назви яких вка-
зують на середній ступінь зміни ланд-
шафту: Гребельки, Закутина, Левада, 
Помірки, Пудеве, Розсішний.

3. Мікротопоніми, назви яких вка-
зують на низький ступінь зміни ланд-
шафту: Осередок, Сива кирниця. 

4. Мікротопоніми, назви яких не 
вказують на зміни ландшафту: Бав-
ка, Брусне, Вужиків потік, Вусова, Гера-
симівка, Вікнище, Гуцули, Джухня, Ді-
брова, Діл, Долина, Дубники, Зарінок, 
Знесінє, Зрудки, Канчукове, Кирнички, 
Козаччина, Коробін, Липки, Кривуля, 
Лівниця, Лупаний берег, Лупінь, Маґ-
дичка, Малі горби, Млинівка, Обочі, 
Олесь, Орелеччина, Писок, Підбуківець, 
Підділля, Підосік, Під плитами, Полики, 
Потіцький, Савчуків потік, Чигор. 

5. Мікротопоніми, назви яких не 
стосуються ландшафтів: Довбушева 
криничка, Веретище, Чурчик.

6. Нез’ясовані назви: Серебрище, 
Жереб’ї.

На досліджуваній території є кілька 
мікротопонімів, назви і ландшафти яких 
зникли після проведення дренажів у 70-х 
роках ХХ ст. Це урочища Зрудки, Олесь, 
Вікнище, що розташовані на території 
великого урочища Толока. 

Мікротопонімія України постійно 
зазнає суттєвих втрат. Назви зникають 

з обігу внаслідок багатьох причин. Перш 
за все це та, що зменшується кількість 
носіїв місцевої інформації  – колишніх 
господарів, людей, які працювали, влас-
не, у своїй рідній місцевості протягом 
тривалого часу чи всього життя. Най-
краще, коли вдається знайти старожи-
лів, що є корінними жителями, причому 
у кількох поколіннях. Опитування таких 
респондентів дало нам можливість по-
чути та зафіксувати мікротопоніми так, 
як вони звучать у цій місцевості, отри-
мати народне етимологічне трактування 
назв, уточнити прив’язку назв до місце-
вості, зафіксувати інформацію про при-
роду, історію та господарство досліджу-
ваної території, отримати дані про зміну 
в часі означених територій та об’єктів, 
у тому числі тих, які зникли внаслідок 
природного та антропогенного впли-
вів, віднайти нові, зафіксувати забуті та 
маловживані назви, записати перекази 
щодо назв, що несуть у собі суспільно-
географічну інформацію.

Відплив сільського населення, зміна 
власності на землю, поява в населених 
пунктах жителів з інших регіонів зумов-
люють забуття старих географічних назв 
та появу нових, часто не властивих для 
цієї місцевості. Нові назви, витісняючи 
автентичні, не зовсім повно і вірно відо-
бражають природні чи суспільні реалії 
середовища. 

Значна частина мікротопонімів Укра-
їни зникла з людської пам’яті у радянські 
часи. Більшість земельних ділянок були 
колективізовані, чимало господарських 
об’єктів ліквідовано, на їх місці ство-
рено нові. Докорінно змінено значну 
кількість мікроландшафтів. Насильно 
нав’язувалися нові найменування, пе-
реважно з ідеологічним підґрунтям, що 
були цілком чужі і неприродні для цієї 
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місцевості. Процес дерадянізації, по-
вернення у вжиток рідних назв поки що 
проходить не так, як би це було потрібно. 
Крім цього, разом з дерадянізацією треба 
проводити ще й процес «десуржикізації».

Після розпаду СРСР деякою мірою 
ще продовжувалася інерція ідеологічно-
го впливу. Наприклад, у перші роки не-
залежності України, коли розпаювали ді-
лянки землі і роздали людям, з’явилися в 
обігу такі назви, як «Казахстан» і «Куба». 
Це поля на околиці села. Їх виникнен-
ня можна пояснити тільки як результат 
розташування. «Казахстан» розміщений 
ближче до центральної частини села і за-
ймає більшу площу, а «Куба» – далі і має 
меншу площу. Квадрати полів розділені 
дренажними каналами. Автентична на-
зва  – «Царина»  – вживалася для обох 
цих територій. Зараз її використовують 
тільки окремі жителі села.

Вулиці села в основному отрима-
ли свої назви в радянський час і автен-
тичність до уваги не бралася. Перейме-
нування («дерадянізація») відбулося у 
1992 р. «Ідеологічні назви» зникли, вони 
не прижилися і не використовуються за-
раз серед населення. Однак питання збе-
реженості древніх найменувань повніс-
тю не вирішилося. 

З автентичних назв вулиць повернуто 
в 90-х роках тільки три: Коробінська, То-
лічина, Гордіївка. На жаль, у документах 
не зафіксована древня назва центральної 
вулиці  – Гостинець (зараз Івана Фран-
ка). Цією назвою послуговується чимала 
кількість жителів села. Цей мікротопонім 
є типовим для території України і вка-
зує на центральне положення, основ ний 
шлях, головну дорогу серед інших. По-
вернути автентичну назву потрібно і ву-
лиці Середній (у документах  – Січових 
стрільців), що також вживається значною 

кількістю місцевого населення, в тому 
числі і молодшим поколінням. Вулиця 
порівняно довга, проходить через значну 
частину села посередині, паралельно між 
Гостинцем і річкою Рибницею. Збережен-
ня подібних назв необхідне, тому що їх 
етимологія вказує на специфіку давнього 
розселення і розташування господарств 
на території Джурова. Назва вулиці Сут-
ки (вказує на вузькі розміри шляху) також 
має право на збереження. Вона прокладе-
на у 50-х роках і з’єднала дві паралельні 
дороги, а назву отримала древню. 

За часів незалежної України для по-
треб комунального господарства райо-
ну виникла необхідність найменування 
всіх нових та невеликих вулиць. Терміни 
подачі назв були дуже стислими. Пра-
цівниками сільської ради нашвидкуруч 
подалися назви, які придумалися бук-
вально на ходу. При цьому допущено 
ряд орфографічних помилок, вжито ру-
сизми, деякі назви дані за прізвиськами 
жителів села, не враховано можливості 
милозвучності, естетичності та оригі-
нальності назв. У цілому такі наймену-
вання не прижилися, вони не вжива-
ються місцевим населенням, а існують 
фактично тільки в документації кому-
нальних підприємств. Нами проаналі-
зовано походження цих назв і запропо-
новано рекомендації для виправлення 
неточностей та помилок.

Майже не розробленим та недостат-
ньо напрацьованим у державі є питання 
картографічного відображення мікрото-
понімів. 

Карти як давніх часів, так і сьогод-
нішні не відображають усієї повноти 
географічних назв. Найбільше мікро-
топонімів серед усіх великомасштабних 
карт позначено на картах часів панської 
Польщі, однак і на них відображено 
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Васільєва Ю. Мікротопонімічна спадщина рідного краю...

близько 10 відсотків від усіх назв на міс-
цевості [26]. Ще менше назв на топокар-
тах радянського часу [17]. Певна частина 
назв перекручена внаслiдок полонiзацiiї, 
русифiкацї, є помилки, не відобража-
ється специфіка місцевої говірки, вжита 
мова колишніх метрополій.

Нами напрацьована картосхема мі-
кротопонімії села Джурова. Вважаємо, 
що картосхема для нанесення мікро-
топонімів повинна мати такі характе-
ристики: масштаб 1:10000 або 1:25000, 
горизонталі із якнайбільшою кількістю 
підписів висот, позначенням якнаймак-
симальнішої кількості ландшафтних та 
господарських об’єктів. Самі назви-під-
писи можна диференціювати таким чи-
ном: назви забуті, ті, що не вживаються, 
не мають точної прив’язки, назви, ланд-
шафти чи господарські об’єкти яких 
зникли. При цьому доцільно підписати 
їх різними кольорами чи шрифтом. 

Створення своєрідного банку карт, 
картосхем з малими географічними на-
звами є важливим і невідкладним за-
вданням на найближчі десятиліття.

Необхідні зміни у сфері законодав-
ства щодо перейменування та уточнен-
ня багатьох географічних назв. Доціль-
ним було би внесення назв у генеральні 
плани тих населених пунктів, де вони ще 
будуть складатися. 

З часом мікротопоніми можуть бути 
безповоротно втрачені і через недостат-
ню обізнаність з проблемами мікротопо-
німії рідного краю молодшого покоління. 
На жаль, цю тенденцію відобразили ре-
зультати проведеного нами анкетування 
серед школярів. Опитуваним поставлено 
запитання, відомі чи не відомі їм урочи-
ща рідного села (відібрано 20 назв) та бу-
вали чи не бували вони там. Аналіз від-
повідей показав, що в середньому учні 

знають тільки 52% назв. Цей показник 
майже однаковий як у молодших, так і 
старших школярів. У 60% випадків учні 
не бували у цих урочищах. Стовідсотко-
вий показник у питанні «чув» отримав 
тільки один мікротопонім  – урочище 
Веретище (у цьому місці проводиться 
щорічне свято День захисника України, в 
якому бере участь вся школа). 

Пропаганда знань про мікротопоні-
мічний інформативний багаж середови-
ща також є необхідним завданням для 
просвіти і виховання населення, зокрема 
молодого покоління. Певним посильним 
вкладом у вирішення описаних вище 
проблем є виконана нами робота. Насам-
перед ми зібрали, зафіксували та систе-
матизували мікротопонімічний матеріал 
населеного пункту. Мiкротопонiми за-
фіксовано так, як вони звучать місцевою 
говіркою, не спотворюючи реального зву-
чання назви, що дає можливість точніше 
з’ясувати її етимологію. Перелік назв по-
дано відповідно до правил транскрипції.

Організовано екскурсії по цікавих 
природних та господарських об’єктах 
місцевості, назви яких були невідомі 
для більшості школярів (назва урочища 
запам’ятовується майже на 100% тоді, 
коли людина принаймні там побувала). 
Виготовлені нами картосхеми мікротопо-
німії села передані до сільської та шкіль-
ної бібліотек, кафе, де найчастіше буває 
молодь. Свої рекомендації і картографіч-
ний матеріал ми передали також у сіль-
ську раду, у відділ землевпорядкування. 

Невідкладним завданням для пошу-
ковців у найближчий час має стати ро-
бота із респондентами-старожилами зі 
збору інформаційної духовної спадщи-
ни, оскільки у вічність відходять носії 
автентики, цікавої географічної, істо-
ричної та етнографічної інформації, що 
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є унікальною та специфічною саме для 
цієї місцевості. 

Постає необхідність змін у законо-
давчій сфері щодо перейменування та 
уточнення багатьох географічних назв. 
Доцільним було би внесення мікрото-
понімів у генеральні плани населених 
пунктів. 

Одним із важливих завдань щодо 
збереження мікротопонімії є просвіт-
ницька робота серед населення. Особли-
во це необхідно для виховання молодого 
покоління. 
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Благодир Н. Українізація шкільної освіти в Харківській...

Метою роботи є дослідження основ-
них аспектів українізації шкільної осві-
ти на території Харківської губернії в 
умовах виборювання державності 1917–
1920 рр.

Визначена мета передбачає виконан-
ня таких завдань: дати характеристи-
ку основних заходів щодо українізації 
шкіл на території Харківської губернії в 
умовах зміни влади 1917–1920 рр.; про-
аналізувати основні кроки щодо підго-
товки вчителів для української школи 
та технічне забезпечення шкіл в умовах 
реформування освіти; визначити роль 
«Просвіти» у вирішенні проблем по-
будови української школи на території 
Харківської губернії.

В історичній літературі поняття 
«українізація» більш відоме як тимчасо-
ва політика ВКП(б), яка проводилась у 
20-х – на початку 30-х років XX століт-
тя, коли уряд запроваджував українську 
мову в школах, пресі й інших ділянках 
культурного, адміністративного і госпо-
дарського життя. Але цей термін широко 
використовувався й у період революції 
1917–1920 рр. Українізація – це впрова-
дження української культури, мови та 
звичаїв у різних сферах життя, а саме: 
соціальній, культурній, військовій, ду-
ховній та інших. Українське національне 
відродження дало поштовх значній час-
тині населення повніше усвідомити себе 

національною спільністю, відчути роль і 
значення своєї історії, культури, мови і 
традицій. А тому одним з важливих за-
вдань в роки Української революції було 
створення національної системи шкіль-
ної освіти шляхом її українізації.

Варто зазначити, що на 1917 р. куль-
турно-освітня сфера Харківщини була 
досить розвинена. У губернському цен-
трі діяв університет, п’ять інститутів, 
декілька технікумів, десятки гімназій. 
Було багато освітніх закладів у повіто-
вих центрах, а у більшості сіл краю фун к-
ціонували початкові школи, окремих се-
лищах  – гімназії, училища тощо. Проте 
відсоток писемних у Харківській губер-
нії був низьким, лише 16,8% [60, с. 131]. 
Тому, як бачимо, українізацію сфери 
шкільної освіти необхідно було прово-
дити як у містах, так і у сільській місце-
вості губернії.

Лютнева революція у Російській 
імперії 1917  р. дала поштовх для знач-
них змін у суспільному житті народу 
України, в тому числі в освітній справі. 
До осені 1917  р. Генеральний секрета-
ріат освітніх справ дав дозвіл на від-
криття 53  українських середніх шкіл, 
у тому числі було відкрито гімназії і у 
Xаркові  [2, с.  25]. І хоч усі новоутворе-
ні гімназії мали статус державних, але 
утримувались за рахунок пожертвувань, 
коштів громадських організацій. Тому 
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головним гальмом у розширенні мережі 
українських шкіл була відсутність їх дер-
жавного фінансування.

Вперше питання українізації шкіль-
ної освіти в регіонах на рівні Центральної 
Ради було порушено І. Стешенком на за-
сіданні від 22 квітня 1917 р. [35, с. 58–60]. 
Одним із проблемних регіонів названо 
Харківський навчальний округ, оскільки 
у Харкові немає людини, яка, за висловом 
І. Стешенка, буде організовувати україн-
ську школу. Порушується питання про 
звернення до Тимчасового уряду щодо 
призначення попечителем Харківської 
навчальної округи М. Сумцова. 

Важливе значення для україніза-
ції навчального процесу у школах мали 
два всеукраїнських учительських з’їзди. 
Перший відбувся 5–6 квітня 1917  р. На 
ньому прийняли ряд постанов, що ви-
значали шляхи здійснення українізації 
школи. Окремої програми українізації 
шкіл на першому учительському з’їзді 
не було прийнято, а лише визначались 
основні її напрямки.

Учасники Другого всеукраїнського 
з’їзду учителів, що проходив 10–12 серп-
ня 1917  р., ухвалили окрему постанову 
«Українізація школи» [44]. В ній говори-
лось, що українізація усіх типів шкіл, як 
початкових, так і середніх, має прово-
дитись «згідно з вимогами педагогіки». 
З 1 вересня 1917 р. в нижчій початковій 
школі навчання в усіх класах повинно 
проводитись українською мовою. 

Але успіх справи залежав значною мі-
рою від того, чи будуть підтримані рішен-
ня всеукраїнських учительських з’їз дів 
окремими учителями та педагогічними 
колективами. Їх позицію щодо україні-
зації шкіл можна було прослідкувати на 
основі обговорення в ході роботи губерн-
ських і повітових учительських з’їздів. 

Так, на Xарківщині одними з перших 
провели свій з’їзд учителі Xарківського 
повіту наприкінці березня 1917 р. Г. Хот-
кевич  – один з активних діячів україн-
ського національного відродження на 
Слобожанщині  – так описує свої вра-
ження після відвідування вчительського 
з’їзду, що відбувся 25–26 березня 1917 р. 
в приміщенні Харківської повітової зем-
ської управи: «Харківські повітові учи-
телі піднімали питання про те, чи існує 
український народ і українська мова. 
І більшістю признали, що існує. Зна-
чить була меншість, яка говорила, що ні 
українського народу, ні української мови 
нема». Одна з учительок, яка була при-
сутня на з’їзді, уже в приватній розмові 
сказала: «Та я б їх усіх, тих, хто піднімає 
питання про хохлацьку школу – я б їх за-
кріпачила». Розуміючи, який вплив могли 
мати вчителі серед місцевого населення 
як культурна сила в сільській місцевості, 
Г. Хоткевич добре уявляв наслідки подіб-
них висловлювань: «Та вона ж стільки на-
говорить про величність і висоту росій-
ської культури, так ясно представить, що 
з мужицькою мовою ви, мовляв, і віч но 
зостанетесь мужиками, а з панською ве-
ликоруською можуть ваші діти й панами 
стати – що й не диво буде появитися при-
говору селян, цілого общества – ми не хо-
чемо хохлацької школи» [55, с. 3].

Учительський з’їзд в м.  Лебедин 
Харківської губернії, що відбувся 27 бе-
резня 1917  р., постановив залишити 
питання про впровадження навчання 
українською мовою відкритим, але все 
ж виніс резолюцію  – вимагати від Хар-
ківського шкільного округу організації 
курсів українознавства. Було прийнято 
пропозицію пана Базавлука про засну-
вання в м.  Лебедині «Дому науки імені 
Т. Г. Шевченка» (сам ініціатор погодився 
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на пожертвування значної суми), який 
би став осередком учительського жит-
тя у повіті  [45, с.  4]. Ще навесні 1917  р. 
Валківський з’їзд учителів у своїх ре-
золюціях постановив: «З’їзд визнає по-
требу введення навчання на українській 
мові в нижчих середніх і вищих школах 
губернії, де українське населення має 
більшість»  [46, с.  4]. Учительський з’їзд 
Богодухівського повіту, на якому були 
присутні 2010 делегатів, прийняв рішен-
ня і закликав учителів краю з початку 
навчального року ввести у всіх школах 
україномовне викладання. Для цього пе-
дагогам рекомендувалося протягом літ-
ніх канікул зайнятися самопідготовкою 
або пройти перепідготовку на повітових 
курсах. 

15 квітня був скликаний Обласний 
з’їзд учителів вищої, середньої і нижчої 
школи [10, с. 39] щодо українізації шкіл 
на території Слобожанщини, на якому 
було ухвалено рішення про обов’язкове 
вивчення української мови та україно-
знавства. 16 травня 1917 р. в м. Xаркові 
проходив другий з’їзд педагогів середніх 
шкіл Xарківської навчальної округи. Але 
питання, що розглядались Першим все-
українським з’їздом учителів про украї-
нізацію шкіл, були проігноровані. Всі зу-
силля делегатів з’їзду були спрямовані на 
формування професійного союзу вчите-
лів як одного з осередків Всеросійського 
та на вирішення проблем матеріального 
характеру [2, с. 43].

Були випадки, коли ініціатива ство-
рення української школи виходила від 
місцевого населення. Так, жителі сіл Пар-
хомівка та Шаровка влітку 1917 р. напи-
сали листа до Богодухівської повітової 
земської управи з проханням, «аби діти 
з осени почали вчитися вкраїнською мо-
вою… аби діти, які будуть скінчати курс, 

виходили свідомими українцями»  [18, 
арк. 171–172]. 

Проте українізація початкової школи 
на Слобожанщині проходила дуже по-
вільними темпами. Дані анкет, що запов-
нювались самими вчителями на початку 
1918 року, свідчать, що у Зміївському по-
віті Харківської губернії з 132 початкових 
шкіл навчання на українській мові восе-
ни 1917 року велось лише в трьох із них, у 
110 школах – на російській мові, в 7 шко-
лах – російською та українською мовами; 
у двох школах навчання проводилось ро-
сійською мовою, але учнів також вчили 
читати і писати на українській мові; один 
учитель у відповіді на питання про мову 
навчання написав: «На українсько-русь-
кому», а у дев’яти анкетах немає відповіді 
на це питання. При цьому у 51 школі з 110, 
де навчання проводилось на російській 
мові, усі учні за національним складом 
були українцями і лише в 24 школах – ро-
сіянами (у 29 школах національний склад 
учнів був змішаний  – українці, росіяни, 
поляки, білоруси, євреї) [11].

Отже, на початковому етапі рефор-
мування освіти на Xарківщині яскраво 
проявились дві протилежні позиції учи-
телів щодо проблем українізації школи. 
Одну з них представляли її прихильни-
ки, а іншу  – ті, що ігнорували рішення 
з’їздів і вороже ставилися до неї. Аналі-
зуючи хід українізації початкових шкіл 
на основі повідомлень, що надходили 
до Генерального секретаріату освіти, 
І. Ющишин у двох перших номерах жур-
налу «Вільна українська школа» визнав, 
що «не так просто проводити в життя 
... популярні гасла українізації народної 
освіти, як це здавалось на перший по-
гляд». Іноді українізація однієї школи 
«вимагала більше клопотів, ніж засну-
вання зовсім нової школи» [2, с. 51].
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На Харківщині станом на кінець 
1917/1918 навчального року з 11 повітів 
було українізовано лише 2 повіти, част-
ково українізовано – 1, не українізовано 
також 1 повіт, а 7 інших повітів не нада-
ли такої інформації. Тоді як на Київщи-
ні з 12 повітів було українізовано 9, а на 
Полтавщині з 15  – 10 повітів. Загалом 
по Україні з 97 повітів українізовано 31, 
частково українізовано – 30 повітів.

Успіх українізації шкіл значною мі-
рою залежав від ставлення учителів до 
цієї проблеми. Велику частину вчителів 
у Харківській губернії становили ви-
пускники вузів, вихідці з російських гу-
берній. Також ще царським урядом були 
затверджені правила про процентну над-
бавку до заробітної плати чиновників ро-
сійського походження, які були на службі 
в південно-західних губерніях [2, с. 128]. 

Значний спротив був і з боку регіо-
нальних керівників освітою та директо-
рів шкіл. Наприклад, наприкінці 1917 
року з 1-го реального училища м.  Хар-
кова у звіті про українізацію відписа-
ли, що в них виявилось лише 40 з 609 
учнів, котрі б хотіли вивчати предмети 
українознавства, і педагогічна рада до-
зволила їм займатися цими предметами 
як необов’язковими за додаткову плату. 
Так, педагогічні ради робили все, щоб 
уникнути українізації [41, с. 72].

Отже, процес українізації, розпо-
чатий Центральною Радою, проходив 
складно і суперечливо. Проте за корот-
кий час березня 1917 р. – квітня 1918 р. 
було досягнуто деяких помітних зру-
шень в цьому напрямку.

Проголошений гетьман Української 
держави П. Скоропадський в офіційних 
виступах запевняв, що «на Україні має 
бути своя українська школа ... поруч з 
іншими школами. Ми нічого не хочемо 

руйнувати. Старі освітні установи ми бу-
демо оберігати, але поруч будемо буду-
вати нові... Національна школа – основа 
виховання народу» [2, с. 63]. На перший 
погляд, позиція гетьмана П.  Скоропад-
ського із шкільних питань базувалась на 
розвитку національної освіти, тобто на 
тих же принципах, що були започаткова-
ні Центральною Радою. Але продовжити 
всі задуми, розпочаті попередниками, 
уряди Скоропадського не змогли.

На Харківщині порівняно з іншими 
губерніями України організоване ство-
рення комісаріатів освіти розпочалось 
лише з кінця квітня 1918 р., після падін-
ня там більшовицької влади. На основі 
пропозицій місцевих освітян всеукра-
їнська шкільна рада затвердила склад 
комісарів освіти Харківської шкільної 
округи. З цього часу і розпочинається 
формування мережі повітових комісарів 
на Харківщині.

Вирішення проблем управління осві-
тою та вироблення планів українізації 
шкіл розглядалось на з’їзді комісарів на-
родної освіти, що проходив 11–14 липня 
1918 р. у м. Києві. На форум прибули й 
губернські та повітові комісари Харків-
щини. 

Належить підкреслити, що після 
з’їзду комісарів освіти відбулись пози-
тивні зміни в напрямку українізації шкіл. 
Розпорядженням Міністерства освіти 
від 22 липня 1918  р. було звернуто ува-
гу органів самоврядування та комісарів 
освітніх справ на обов’язкове введення 
навчання у нижчих початкових школах 
для українського населення українською 
мовою [2, с. 71]. 3 серпня 1918 р. гетьма-
ном П.  Скоропадським був затвердже-
ний закон, що встановлював обов’язкове 
вивчення української мови і літератури, 
а також історії та географії України в усіх 
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середніх загальноосвітніх та професій-
них школах, духовних і учительських се-
мінаріях та інститутах [2, с. 72].

Із державної скарбниці виділялись 
кошти на друкування підручників, про-
ведення учительських курсів та під-
вищення заробітної плати учителям. 
Передбачалося посилення державного 
будівництва шкіл у сільській місцевості 
та радикальне збільшення чисельнос-
ті гімназій у містах і селах України. На 
реалізацію цього проекту уряд П.  Ско-
ропадського виділив 110  млн.  крб. Так, 
на території Харківської губернії 7 ве-
ресня 1918  р. відкрилася нова україн-
ська школа у селі Борисівка (на території 
Гайворонського повіту, одного з 6, які 
відійшли до Української держави вліт-
ку 1918  р.), гімназії у Котельві, Мерефі, 
Вільшані [29, с. 4]. 

На території Харківської області 
станом на листопад 1918 р. кількість од-
нокласних початкових шкіл становила 
6772 шкільних комплексів, двокласних – 
295 шкіл [2, с. 73].

За часів Української держави геть-
мана П. Скоропадського Міністерство 
народної освіти і мистецтва розробило 
і видало значну кількість державних до-
кументів, що стосувались реформуван-
ня шкільної освіти. Лише за період з 12 
травня по 24 жовтня 1918  р. видано 72 
закони і розроблено 35 законопроектів, 
які були передані на розгляд до Ради Мі-
ністрів [2, с. 81]. Усі вони стосувались ор-
ганізації роботи школи та її українізації.

Восени 1918  р. після переможного 
антигетьманського повстання була від-
новлена Українська Народна Респуб-
ліка, на чолі якої стояла Директорія. У 
надзвичайно складних внутрішньопо-
літичних умовах, перебуваючи весь час 
у стані війни, вона продовжувала лінію 

попередників, спрямовану на розвиток 
національної школи, доступної для ши-
роких верств населення. 

Одним із головних напрямків ре-
формування шкільної освіти за часів 
Директорії стало впровадження укра-
їнської мови в навчальний процес. Було 
затверджено Закон про державну мову 
в УНР, за яким українська мова стала 
обов’язковою для вжитку в усіх урядо-
вих і громадських установах. Наказом 
міністра народної освіти І. Огієнка від 30 
січня 1919 р. було визначено, що «викла-
довою мовою в усіх школах України: ви-
щих, середніх та нижчих, повинна бути 
мова українська»  [59]. Проте в умовах 
внутрішньої державної нестабільнос-
ті добитись неухильного виконання як 
державних законів, так і відомчих нака-
зів та інструкцій було неможливо. 

По суті, процес реального реформу-
вання школи за часів Директорії тривав 
по всій території України недовго і був 
перерваний агресією радянської Росії 
та держав Антанти. Значний вплив на 
стабільність у державі мала внутрішня 
анархія, з якою керівники Директорії не 
могли нічого вдіяти. В деяких регіонах та 
населених пунктах України влада зміню-
валась у 1919 р. десятки разів. 

З другим встановленням радянської 
влади в Україні навесні 1919 р. на певний 
період дещо стабілізувалася політична 
ситуація в краї. До цього всього Раднар-
ком УСРР, підтримуючи культурну по-
літику попередніх українських урядів, 
виділив на культурно-освітню роботу 
значні кошти. Це дало можливість про-
довжувати розбудову шкільної освіти на 
Харківщині та проводити її українізацію. 
До осені 1919 р. в губернії було відкрито 
близько 100 початкових, середніх шкіл 
та гімназій. Уводилося україномовне 
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викладання у діючих школах. Для робо-
ти у них готувалися вчителі на курсах, в 
університеті [57].

Однак восени 1919 р., з захопленням 
Добровольчою армією краю та виданням 
військовою адміністрацією А.  Денікіна 
антиукраїнського наказу № 22, в губер-
нії призупинилася українізація системи 
освіти та діяльність українських культур-
но-освітніх організацій. Наслідком цього 
стало те, що на початку 1920 р. учитель-
ський склад губернії скоротився до 780 
осіб. Припинилося навчання майже в 
усіх школах, чисельність яких становила 
1600 одиниць. Ці заборони привели до 
того, що третьому радянському уряду, 
громадським, культурним організаціям 
після звільнення Харківщини від Добро-
вольчої армії систему шкільної освіти та 
проведення її українізації довелося роз-
почати заново. У Богодухівському повіті, 
в якому нараховувалося 257 сіл, на почат-
ку 1920 р. умовно діяло 136 шкіл, а у решті 
населених пунктах школи були закриті 
або не існували зовсім. До початку 1921 р. 
майже у кожному селі, де вони були від-
сутні, виділялися приміщення під школи, 
направлялися до них вчителі, розпочало-
ся україномовне викладання [9]. 

В Ізюмському повіті, до денікін-
ського вторгнення в губернію, діяли 
школи майже в кожному селі і великих 
хуторах. Однак на початку 1920  р. че-
рез відсутність вчителів, навчальної 
літератури, зошитів з 268 шкіл більше 
половини не працювало. За рішенням 
повітових органів влади в м. Ізюмі були 
відкриті курси з підготовки вчителів, зі-
брані кошти для друкування книжок, 
виділявся з повітового фонду папір для 
виготовлення зошитів. Схожа робота 
щодо відбудови шкіл та проведення їх 
українізації відбувалася у Сумському, 

Лебединському, Ахтирському, Вовчан-
ському, Куп’янському та інших повітах 
Харківщини [20].

Порівняно з повітовими центрами і 
селами шкільна мережа м. Харкова зна-
ходилася у дещо кращому становищі. Че-
рез те, що школи міста восени 1919 р. за-
лишалися переважно русифікованими, 
денікінці їх не руйнували, а лише закри-
ли українські та заборонили вивчення 
україномовних дисциплін. Тому пере-
важно була проведена робота у напрям-
ку українізації шкільної мережі міста. 
Але в Харкові на 1920 рік виникла гостра 
проблема з педагогічними кадрами. На 
всі школи припадало лише 850 учителів, 
що було недостатньо для проведення на-
лежного навчального процесу. До того ж 
лише 100 вчителів могли вести україно-
мовне викладання [56]. Щоб виправити 
становище, у Харкові були організовані 
курси з прискореної підготовки та пере-
підготовки вчителів.

Вже до початку 1920–1921 навчаль-
ного року це дало можливість відновити 
роботу закритих раніше шкіл і відкрити 
сотні нових. У цей час на Харківщині ді-
яло вже 1900 різнотипних шкіл, у них 
навчалося 222 тис. учнів, що становило 
95% дітей шкільного віку [48]. Майже в 
усіх школах розпочалося україномовне 
викладання предметів. Однак через від-
сутність у них учителів-україністів та 
необхідної літератури українізація про-
ходила повільно.

З розвитком революційних подій в 
Україні особливо гостро постала про-
блема підготовки учителів, перехід пе-
дагогічних навчальних закладів на ви-
кладання українською мовою, введення 
українознавчих дисциплін та корекція 
навчальних планів відповідно до нових 
умов. 
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У системі підготовки учителів шкіл 
була збережена мережа вищих навчаль-
них закладів, що існувала до революції. 
Але з проголошенням України незалеж-
ною державою позиції адміністрації іс-
нуючих вищих шкіл помітно змінились. 
Тому з початку 1918 р. у них починається 
активний етап створення українознав-
чих кафедр і введення українознавчих 
дисциплін. Завдяки ректору Харківсько-
го університету Д. Багалію й професору 
М. Сумцову вже в липні 1918  р. діяли 
кафедри української історії, української 
філософії та кафедра українознавства 
(28 вересня 1918 р.). 

Серед провідних напрямків у вирі-
шенні проблем українізації загальноос-
вітніх шкіл була підготовка учителів до 
викладання в школах українською мовою 
та навчання учнів українознавчих дис-
циплін. Тому виникла необхідність про-
ведення у період літніх шкільних канікул 
курсів з українознавства для учителів. 

Про необхідність створення таких 
курсів, перш за все для вчителів почат-
кових шкіл, оскільки восени вони мали 
почати навчання українською мовою, 
йшлося і на Першому з’їзді українського 
вчительства на Слобожанщині (15 квіт-
ня 1917 р.): «Для підготовлення учитель-
ського персоналу земства і міста мусять 
упорядкувати тепер же літом курси 
українознавства» [46].

Учительський з’їзд в м. Лебедин Хар-
ківської губернії, що відбувся 27 березня 
1917 р., виніс резолюцію – вимагати від 
Харківського шкільного округу органі-
зації курсів українознавства. Навесні 
1917 р. Валківський з’їзд учителів визнав 
потребу в улаштуванні літніх курсів з 
українознавства для вчителів [46]. 

Проблемами організації учитель-
ських курсів мали опікуватись органи 

місцевого самоврядування. На земських 
зібраннях та у міських думах проходило 
обговорення питань облаштування цих 
курсів, а особливо їх фінансування. Так, 
шкільна комісія міської думи м.  Харко-
ва, обговоривши подібні питання, ство-
рила окрему підкомісію, яка б займалась 
підготовкою літніх курсів українознав-
ства [42].

Для оплати праці лекторів, організа-
ції проживання та харчування слухачів 
курсів потрібні були значні кошти, яких 
не завжди вистачало. Так, Харківське гу-
бернське земство у травні 1917 р. відмо-
вилось виділити кошти п’ятьом учите-
лям для поїздки на курси (із розрахунку 
півтора карбованця в день на одну осо-
бу) [8, арк. 32]. 

У 1917–1918 навчальному році у 
більшості шкіл учителі одержували 
75  крб. на рік за кожну лекцію. Таким 
чином, маючи по 30 тижневих лекцій, 
учитель одержує 2225 крб. за рік, тобто 
менше 200 карбованців за місяць. Тому 
часто один учитель мав по 42, 53, а то і 
по 65 лекцій на тиждень, що значно по-
гіршувало якість його праці: «Це бігани-
на за шматком хліба, а не педагогіка» [60, 
с.131]. Але там, де лекції читали досвід-
чені фахівці, курси свою роль виконува-
ли. На харківських курсах влітку 1917 р. 
заняття проводили професори Д.  Ба-
галій та М. Сумцов, літератор Г.  Хотке-
вич [41, с. 50–51].

На курсах в Охтирському повіті для 
практичних занять використовувалась 
українська школа, щоб вчителі засвоїли 
не лише теорію, а й методику проведен-
ня уроків у школі з українською мовою 
навчання [38, с. 3].

Однак не можна сказати, що такі 
короткотермінові курси вирішили 
проблему підготовки педагогічних 
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кадрів – занадто нетривалими вони були, 
та й охоплювали не все вчительство. 

У ході роботи другого Всеукраїн-
ського учительського з’їзду учителів 11–
12  серпня 1917  р. були спроби проана-
лізувати роботу літніх курсів учителів. 
Було прийнято рішення про усунення 
недоліків щодо організації курсів та про-
ведення нових курсів наступного літа. 
На засіданні шкільної ради, що прохо-
дило 8 квітня 1918 р., були затверджені 
«Обрахунки видатків на курси». Загаль-
ні витрати на проведення одних курсів 
становили 27975 крб. Комісія визначила, 
що лекторські курси варто проводити 
лише в університетських містах – Києві, 
Харкові та Одесі. Тому за рахунок від-
ряджень викладачів фінансові витрати 
збільшаться до 84525 крб. [59]. 

До початку роботи усіх типів літніх 
курсів організаторами були зроблені 
остаточні підрахунки їх фінансового 
утримання. На проведення лекторських 
курсів у Харкові були заплановані й пе-
реведені кошти у сумі 87330 крб. 

До початку роботи учительських 
курсів Міністерство освіти підготувало 
«Інструкції для лекторів», у яких визна-
чило основні завдання та особливості їх 
роботи на курсах. Так, лекторам з укра-
їнської мови було визначене головне за-
вдання  – практичне навчання учителів 
української мови, тобто надання допо-
моги їм в оволодінні навичками читання, 
письма та розмовної мови [59, арк. 134].

На літо 1918  р. Міністерством на-
родної освіти і мистецтв був складений 
новий план курсів трьох типів: 1  – лек-
торські (в Києві, Харкові та Одесі – з 12 
травня по 12 червня), 2  – для вчителів 
середніх та вищих початкових шкіл (зо-
крема, у Харкові – з 10 червня по 10 лип-
ня), 3  – для народних учителів нижчих 

початкових шкіл у 50 пунктах по всій 
Україні [36, с. 43]. Курси літа 1918 р. вклю-
чали в свою програму не лише загально-
освітні та українознавчі предмети, але і 
психолого-педагогічні дисципліни  [41, 
с. 52]. На період курсів працюючим учи-
телям надавалась відпустка. 

У Харківській губернії пунктами про-
ведення курсів для вчителів нижчих по-
чаткових шкіл затвердили такі міста, як 
Охтирка (Охтирський і Сумський пові-
ти), Зміїв (Зміївський та Ізюмський пові-
ти), Лебедин (Лебединський і Богодухів-
ський повіти), Куп’янськ (Куп’янський і 
Старобільський повіти), Харків (Харків-
ський і Валківський повіти), Вовчанськ 
(Вовчанський повіт) [59, арк. 152].

У зв’язку з цим Харківське губерн-
ське земство в травні скликало з’їзд пред-
ставників відділів народної освіти та по-
вітових управ для обміркування питань, 
пов’язаних з організацією літніх учи-
тельських курсів  [36, с. 43]. Законом від 
2 червня 1918 р. для влаштування курсів 
для вчителів середніх та вищих початко-
вих шкіл у Харківській шкільній окрузі 
виділялось 40 410 крб. [59, арк. 32].

Курси в деяких повітах стали свід-
ченням підтримки вчительством ідеї 
українізації школи. 

Проте у частині повітів Харківської 
губернії очікувані результати цих курсів 
були знівельовані небажанням місцевих 
учителів вести навчання в школі україн-
ською мовою. У Зміївському повіті вчи-
тельство розкололось на два табори: одні 
підтримували українізацію, інші разом з 
місцевими чиновниками й інструктора-
ми всіляко їй перешкоджали [32, с. 4].

А от ситуація у двох вищих почат-
кових школах м.  Богодухова була кра-
щою. Педагогічні ради обох шкіл по-
становили українізувати перші класи, 
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а в старших  – увести українознавство 
та українську мову як окремі предме-
ти [30, с. 4].

Таким чином, проведені курси укра-
їнознавства за Центральної Ради та 
Гетьманату стали першими практични-
ми заходами освітянського міністерства 
з підготовки учителів до викладання 
українознавчих дисциплін та переходу 
на навчання українською мовою.

Серед нагальних проблем україні-
зації школи чільне місце відводилось 
створенню українських підручників як 
одного з основних засобів навчання та з 
метою формування нового змісту націо-
нальної освіти. 

У ході роботи І учительського з’їзду 
його учасники неодноразово звертались 
до питання видання українських під-
ручників. 

Проблема використання українських 
підручників обговорювалась також в 
учительському середовищі на місцевому 
рівні. Так, 15 квітня 1917 р. у м. Харкові 
в ході роботи першого з’їзду українських 
учителів Слобожанщини з’ясовувались 
питання українізації школи. У доповіді 
учителя Стороженка про шкільні під-
ручники йшлося, що для учнів першо-
го класу можна використовувати «Бук-
вар» Б. Грінченка, читанку «Рідне слово» 
С. Черкасенка і арифметичний задачник 
Степовика (Комарова). Меншою мірою 
придатні, але все ж таки задовольняють 
потреби учителів першого класу, «Бук-
вар» С. Черкасенка та читанка «Рідне 
слово» Б. Грінченка. Для учнів другого 
та третього класів були придатні читан-
ки «Віночок» О. Білоусенко, задачник з 
арифметики Степовика (Комарова) та 
«Коротка граматика» Г. Шерстюка (у двох 
частинах). Дещо гірші справи були з під-
ручниками для четвертого класу нижчої 

школи. Для нього взагалі була відсутня 
читанка, а інші підручники можна було 
пристосувати для навчання [42]. Склад-
ніше було з навчальною літературою для 
старших класів. Професор Д. Сумцов 
констатував, що для середньої школи 
українських підручників не було зовсім. 
Це і стало однією з перешкод для почат-
ку суцільної українізації школи.

Проте, за повідомленнями місцевої 
преси, вже на початку липня 1917 р. ви-
йшли у світ програми і термінологія з 
арифметики, термінологія з граматики 
та географії. Друкувались читанки для 
першого класу, готувались до видання 
читанки «Веселки» й арифметичні за-
дачники. Видавництво «Криниця» також 
повідомляло, що незабаром побачать 
світ підручники Б. Грінченка «Україн-
ська граматика» (азбука) та подружжя 
Грінченків  – читанка «Рідне слово»  [2, 
с.  212]. Для замовників вказувалась 
адреса видавництва й умови пересилки 
підручників.

Появі перших українських підручни-
ків за часів Центральної Ради треба за-
вдячувати видавництвам, що існували 
на теренах України. Всього в 1917  р. їх 
налічувалось 78 [2, с. 214]. 

Хоч на шляху підготовки україн-
ських підручників і забезпечення ними 
початкової ланки навчання було багато 
перешкод, але можна констатувати, що 
за дуже короткий час існування Цен-
тральної Ради все ж таки вдалось, хоч з 
деяким запізненням, в основному забез-
печити нижчі початкові школи необхід-
ними підручниками. Це була навчальна 
література, що передруковувалась із ра-
ніше виданої. Але для її удосконалення 
комісії видавничого відділу аналізували 
зміст і пропонували внести корективи 
до наступних видань. 
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Уперше за Гетьманату на державному 
рівні питання про шкільні підручники 
було розглянуто на нараді представни-
ків земських і міських органів самовря-
дування та Міністерства освіти, що про-
ходила у м. Києві 15–17 травня 1918 р. 

Значний внесок у формування на-
ціонального змісту освіти внесли ко-
місії видавничого відділу, які за часів 
Гетьманату стали називатись експерт-
ними. Вони продовжували свою роботу 
з рецензування існуючих українських 
підручників, а також їх рукописів, роз-
почату ще на початку квітня 1918  р., і 
приймали рішення про придатність чи 
непридатність їх до друкування та вико-
ристання у навчальному процесі. За пе-
ріод з 28 червня по 6 вересня 1918 р. у 12 
видавничих товариствах було замовлено 
найбільш необхідні на той час навчальні 
посібники, тираж яких сягав 2 млн. 310 
тисяч примірників. На ці замовлення 
було використано більшу частину виді-
лених державних коштів [2, с. 218].

Розглянувши асортимент друкованої 
продукції для шкіл, неважко помітити, 
що в ньому майже відсутні підручни-
ки з українознавчих дисциплін, таких 
як історія та географія України, історія 
українського письменства. Переважно 
це були букварі, читанки, граматика та 
арифметика. Особливу складність у ро-
боті мали учителі історії. Наявність лише 
одного шкільного підручника Г.  Кова-
ленка «Оповідання з української історії 
для початкових шкіл» та опублікованих 
наукових робіт М.  Грушевського не мо-
гла задовольнити всіх потреб.

На території Харківської губернії в 
1918 р. працювали такі друкарні: в м. Хар-
кові  – «Рідна думка», «Рух», «Союз», 
«Українська бджола», у Валках  – «Укра-
їнський голос» та деякі інші маленькі 

друкарні, створені «Просвітою». За спри-
яння І. Геращенка відкрилася українська 
книгарня «Дзвін», яка ще й друкувала 
щотижневу газету «Рідне слово».

У 1918 р. найбільше книг на терито-
рії Харківської губернії випустила дру-
карня «Союз»  – 36 книг. Проте це була 
в основному передрукована література, 
навчальної літератури у вигляді під-
ручників було мало. Але все ж таки за 
власний рахунок в 1918 р. харківське ви-
давництво «Союз» прийняло до друку 
хрестоматію з української літератури, 
підготовлену М. Плевако, та «Шкільний 
український словник», упорядником 
якого був Г. Хоткевич [2, с. 223].

Також 1918  р. друкарнею «Союз» 
було випущено книгу М. Сумцова «Сло-
божанське: історико-етнографічна роз-
відка». Це дослідження – спроба вчено-
го першим зробити історичний огляд 
життя населення Слобожанщини. Ще 
«Союзом» було видано книгу Д. Багалія 
«Історія Слобідської України». В перед-
мові до видання історик пише:  «Тепер, 
коли український нарід скинув кайдани, 
у нього збільшилася потреба знати свою 
історію… її треба знати і нашій інтеліген-
ції, котра працюватиме серед населення, 
і самому народові, котрий своєю кровію 
обороняв сю країну од ворогів» [1, с. 2].

Станом на літо 1918 р. ще побачили 
світ такі книги харківських просвітян: 
«Начерк розвитку української літератур-
ної мови» М. Сумцова; «Заселення Пів-
денної України», «Український філософ 
Г. С. Сковорода» Д. Багалія; «Кооперація 
въ Галичине» Г. Хоткевича; «Короткий 
нарис української мови» О. Синявсько-
го; «Слобідські письменники – Гулак-Ар-
темовський, Квітка і інші» М. Плевако; 
«Мовознавство в Слобідській Україні» 
С. Таранущенка та ін.

XII МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС З УКРАЇНОЗНАВСТВА



237Українознавство №2 (71) 2019

Благодир Н. Українізація шкільної освіти в Харківській...

Проте питання забезпечення підруч-
никами шкіл залишалося й надалі не за-
критим. 

Велику роль у розбудові української 
системи освіти відіграли товариства 
«Просвіти». Одним із принципів їх робо-
ти, закріплених в статутах, було введення 
навчання українською мовою: «… тільки 
освіта на рідній мові дасть рівність в 
культурній сім’ї народів». Вони існува-
ли за рахунок членських внесків. Кожен 
член товариства робив внесок у 2 крб. на 
рік  [60, с.  131]. Навесні 1917  р. з ініціа-
тиви Д. Багалія (голова), І. Світличного 
(секретар), М.  Сушицького, Д.  Зеленіна 
та інших діячів науки та культури в Хар-
кові було засновано товариство «Про-
світа»  ім.  Г.  Квітки-Основ’яненка  [49, 
с.  50]. Після цього розпочалося виник-
нення товариств у багатьох населених 
пунктах Харківщини: 9  квітня  – Суми, 
12 квітня – Люботин, 18 квітня – Лозова, 
20 квітня – Куп’янськ, 30 квітня – Зміїв 
і т. д. На 1919 р. таких товариств на Хар-
ківщині було 300.

«Просвіти» активно підтримували 
процес українізації. До здобутків діяль-
ності місцевих «Просвіт» потрібно від-
нести відкриття в селі Котельва Охтир-
ського повіту української гімназії  [8, 
с. 73]. Зусиллями інтелігенції були ство-
рені товариство «Народний дом» у Крас-
нокутську  [7, арк. 1] та Ольшанський 
культурно-просвітницький гурток «Рід-
на хата».

 Велике значення мало відкриття то-
вариством «Просвіта» в м. Харкові Пер-
шої української гімназії ім. Б. Грінченка. 
Плата за навчання складала 60 (у підго-
товчому класі) та 80 (у першому та дру-
гому класах) крб. на рік  [17, арк. 87]. У 
грудні 1917 р. за постановою педагогіч-
ної ради гімназії і за згодою товариства 

«Просвіта» було вирішено доповнити 
гімназію старшими класами. У січні 
1918  р. гімназія стала існувати у складі 
двох підготовчих і 1–7 класів. На посаду 
директора гімназії педагогічною радою 
було обрано М. Плевако [39].

Також за сприяння «Просвіти» було 
відкрито Українську гімназію імені 
Т. Шевченка у Барвінковому Ізюмського 
повіту, у м. Лебедині, а в селах повіту – 10 
початкових та семирічних шкіл.

Велике значення мали й публічні 
лекції, організовані «Просвітами», адже 
вони часто компенсували брак знань 
пересічних громадян, навіть учителів, у 
сфері українознавства. Так, 25–26 люто-
го 1918 р. майже у всіх школах Богодухів-
ського повіту були проведені читання, 
присвячені пам’яті Т. Г. Шевченка. Такі 
ж читання були проведені і у Коломаці 
Валківського повіту. Серед населення 
також продовжували активно працюва-
ти «Просвіти», здійснюючи бібліотечну, 
лекційну та драматичну форми культ-
просвітництва.

Заслугою просвітян є також розви-
ток аматорського театру, який давав про-
стим людям можливість долучитися до 
надбань української та світової культури. 
В одній із газет зазначається, що жителі 
Солоницівки Харківського повіту ходять 
на вистави, і вони їм подобаються. А от 
кінематограф «люди не сприйняли» [23].

У видавничій справі зуміли проявити 
себе і місцеві осередки. Так, Куп’янська 
«Просвіта», маючи власне видавництво, 
до червня 1918 р. надрукувала 500 при-
мірників статуту товариства, стільки 
ж примірників збірника поезій «Ще не 
вмерла Україна» [52, с. 112]. 

Вовчанська повітова «Просві-
та», у статуті котрої зазначалося, що 
вона заснована для поширення освіти 
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і національно-політичної свідомості 
серед українського населення, зібра-
ла 451 крб. 60 коп. на друк брошур  [52, 
с. 112]. Видавнича ж комісія Харківсько-
го українського товариства «Просвіта» 
імені Г.  Ф. Квітки-Основ’яненка голо-
вну увагу зосередила на публікаціях на-
уково-популярного характеру, створенні 
книгарень. Координація дій з іншими 
осередками, де були власні видавни-
цтва, наприклад, Куп’янським, створила 
можливість ефективнішого поширення 
книжкової продукції. 

Після звільнення Харківщини від 
Добровольчої армії «Просвіта» віднови-
ла свою роботу щодо українізації освіти. 

Отже, проведене дослідження пока-
зало, що з початком Лютневої революції 
в Росії і створенням у 1917 р. Централь-
ної Ради з’явилися великі можливості 
для українізації шкільної освіти. 

Зважаючи на прорахунки в процесі 
українізації шкільної освіти протягом 
1917–1918 рр., варто зазначити, що здій-
снені реальні кроки на території Хар-
ківської губернії все ж таки дали мож-
ливість частково провести українізацію 
школи. Набутий у тих умовах досвід має 
неоціненне значення. А більшість ре-
форматорських ідей, започаткованих у 
революційний час, були взяті на озбро-
єння радянською владою.
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Мета дослідження: проаналізувати 
політико-економічну специфіку функ-
ціонування української ГТС у контексті 
геополітичного протистояння України 
та Російської імперії.

Завдання дослідження:
1. Окреслити історичну специфіку 

формування та розвитку української га-
зотранспортної системи.

2. Проаналізувати спроби Кремля 
підпорядкувати собі Україну за допомо-
гою зорганізованих ним російсько-укра-
їнських газових війн.

3. З’ясувати небезпеки, які постають 
перед Україною та цілою системою євро-
пейської енергетичної безпеки у зв’язку 
з реалізацією Кремлем своїх газотран-
спортних проектів  – «Північного пото-
ку-2» та «Турецького потоку». 

Газотранспортна система України, 
незважаючи на своє вигідне географічне 
розташування, в останні роки все біль-
шою мірою піддається впливу політич-
них факторів, що призвело до значного 
скорочення обсягів транспортування 
природного газу та втрати нею ринкових 
позицій. 

Після розпаду Радянського Союзу 
та здобуття Україною незалежності по-
стало питання асиметричної залежності 
нашої держави від Російської Федера-
ції в енергетичній сфері. Виступаючи 

головною країною-транзитером, вона 
потрапляла в залежність від імпорту 
російських енергоресурсів. Фактично 
Росія в такий спосіб отримала реальну 
можливість впливати на політичне поле 
України.

Для РФ експорт енергетичних ресур-
сів є ефективним інструментом, що дає 
змогу прямо чи опосередковано вплива-
ти на процеси прийняття економічних 
і політичних рішень у державах, еконо-
міка яких певною мірою залежить від 
таких поставок (зокрема, частина країн 
СНД).

Енергетична взаємодія України і 
Росії належить до економічного та по-
літичного складників відносин цих дер-
жав. Найбільший політичний аспект на 
українсько-російські газові відносини 
має вплив так звана «газова» диплома-
тія Москви, яка визначає її монопольне 
становище на континенті, стає інстру-
ментом забезпечення її політичних ці-
лей [1].

Важливим аспектом українсько-ро-
сійських газових стосунків є вітчизня-
ний стратегічний об’єкт України – газо-
транспортна система. На сьогоднішній 
день газові відносини України і Росії 
регулюються міжнародним контрак-
том про постачання й транзит газу від 
19.01.2009 терміном на 10 років. Також 
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у ньому прописані умови транзиту ро-
сійського газу до країн Західної Європи 
через українську ГТС. 

Історія української газової промис-
ловості бере свій початок з 1913 р. – від-
криття першого великого газового родо-
вища в Україні  – Дашавське. Галичина 
тоді була одним із найбільших у світі 
«вуглеводневих» регіонів. У радянські 
часи разом із Саратовським (Поволжя) 
Дашавське родовище стало одним із 
двох основних джерел постачання газу 
до Москви. На той час розвиток газової 
промисловості України у Прикарпатті 
пригальмовувала відсутність у регіоні 
будь-якої (крім нафтової та солевидо-
бувної) промисловості, яка б споживала 
газ. Мабуть, розвивати промисловість у 
Західній Україні, яку офіційно називали 
«Малопольщею» і яка вважалась аграр-
ним придатком тодішньої Польщі, не 
входило в інтереси її уряду.

У 1924  р. було побудовано перший 
газопровід від Дашавського газового ро-
довища до м. Стрий. Тоді ж прокладено 
газопровід «Дашава–Дрогобич». Незва-
жаючи на перспективність відкриття та 
освоєння нових газових родовищ у При-
карпатті, розвідувальне та експлуатацій-
не буріння в передвоєнні роки велось 
дуже повільними темпами у зв’язку із 
обмеженими можливостями споживан-
ня газу.

Вже у 1940 р. був розроблений про-
ект найбільшого на той час у Європі 
магістрального газопроводу «Дашава  – 
Київ» довжиною 509 км [2].

Магістральний газопровід «Да-
шава  – Київ» був побудований 1946–
1948 рр., після чого газ увійшов у місь-
кі мережі і квартири киян. Газопровід 
«Дашава – Київ» на той час був найпо-
тужнішим газопроводом у Європі, його 

пропускна здатність становила близько 
2 млрд. куб. м за рік [2].

1948  – рік закінчення будівництва 
першого магістрального газопроводу 
«Дашава – Київ» діаметром 500 мм з ро-
бочим тиском 5,5 МПа прийнято вважа-
ти початком розвитку газотранспортної 
системи України. 

У 1951 р. газопровід «Дашава – Київ» 
продовжено до Москви,  – вперше меш-
канці столиці Радянського Союзу отри-
мують природний газ.

У 1956 р. було відкрите Шебелинське 
родовище, що спричиняє збільшення 
обсягів видобування газу. Газифікація 
території СРСР продовжується, за чо-
тири роки блакитне паливо отримують 
Мінськ та Рига. Загальна частка видо-
бутку газу з території України становить 
60% від території СРСР, тобто Україна 
стає основним газовидобувним регіо-
ном Радянського Союзу. На мапі України 
поступово вимальовується розгалужена 
газотранспортна мережа. 

Бурхливий розвиток газотранспорт-
ної системи припадає на середину 60-х 
років. Після введення в експлуатацію 
в 1967  р. магістрального газопроводу 
«Долина–Ужгород–Державний кор-
дон» розпочалась подача українського, 
а потім російського газу в країни Цен-
тральної та Західної Європи. Це стало 
початком функціонування найбільшо-
го до сьогоднішнього часу коридору 
по транзиту російського газу, а Україна 
стала однією з найбільших транзитних 
країн [3].

Перші поставки українського при-
родного газу відбулися до Чехословач-
чини, що входила до Ради економічної 
взаємодопомоги. Газ у Європу поста-
чали із західноукраїнських родовищ, 
які на той час ще не були виснажені. Це 
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був початок радянської довгострокової 
стратегії з нарощування видобутку газу 
в Радянському Союзі з метою його екс-
порту.

Тим часом будується перший екс-
портний газогін «Братерство»  – від За-
карпаття, через гори і море, до Чехо-
словаччини. Далі  – до Центральної та 
Західної Європи. Вихід на європейський 
ринок обертається вагомим економіч-
ним внеском як для галузі, так і для кра-
їни в цілому [2].

Починаючи з 1966  р., Україна отри-
мує статус провідної газотранспортної 
держави світу.  Експортні функції, вну-
трішня газифікація, широкий вжиток 
газу промисловими підприємствами  – 
всі ці аспекти демонструють стрімке 
зростання відповідних показників – об-
сягів та кілометрів.

У 1970 р. за достроковою угодою між 
СРСР та Німеччиною розпочато транзит 
західносибірського газу в Європу через 
територію України. З 1976 р.у в експлу-
атацію вводиться газогін «Союз», що зу-
мовлює початок доби великого експорту 
газу до країн Центральної та Західної 
Європи.

На сьогодні Українська газотран-
спортна система  – ГТС  – одна з най-
більших у світі. Загальна протяжність 
її труб – 38 тис. км, що майже дорівнює 
довжині екватора Землі. Протяжність 
магістральних газопроводів – 22 тис. км. 
Цього вистачить, щоби 16 разів про-
класти трубу через територію України 
зі сходу на захід. Також у системі є 72 
компресорні станції та 12 підземних 
сховищ газу. Усе це обслуговує майже 
20 тис. працівників, з яких близько 300 – 
диспетчери.

Функціонал ГТС: транспортує газ 
з українських родовищ українським 

споживачам, постачає газ в Україну від 
європейських постачальників та перека-
чує російський газ до країн ЄС.

Із здобуттям Україною незалежності 
у 1991  р. постало питання щодо само-
стійності нашої системи транзиту та ви-
добутку енергоносіїв. Проте реалії між-
народної ринкової економіки визначили 
подальші відносини двох держав: газове 
протистояння Росії та України почалося 
майже одразу після утворення наших 
країн.

Перший україно-російський кон-
флікт виник 20 лютого 1993 р. із заявою 
голови концерну «Газпром» Рема Вяхірє-
ва про намір припинення поставок газу. 
Через значну заборгованість України в 
березні «Газпром» підписав у Варшаві 
угоду про будівництво транзитного га-
зопроводу «Ямал  – Західна Європа» в 
обхід України через територію Польщі. 
У червні сторони домовилися про пере-
хід на світові ціни на нафту й природний 
газ. Але вже в серпні експорт енергоре-
сурсів до України вперше був припи-
нений на п’ять днів. Того року Україна 
вперше розрахується за газ зброєю, від-
даючи за нього частину Чорноморського 
флоту. На той момент борг щодо Росії за 
газ зріс у багато разів. У відповідь на по-
грози з боку російської влади українська 
влада відповідає, що перекриють тран-
зитні газопроводи, по яких Росія веде 
поставки газу до Західної Європи. Пер-
шу міжурядову газову угоду між Украї-
ною та Росією було підписано у лютому 
1994  р. Передбачалося, що вона має ді-
яти 20 років – до 2005 – і щороку Росія 
має постачати Україні 50–70 мільярдів 
кубів газу. 

Угода 1994  р. забороняла реекспорт 
російського газу з території України, 
але дозволяла покривати газові борги 
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України за рахунок будівельних робіт на 
замовлення «Газпрому». На початку бе-
резня 1994 р. відбулись перші обмежен-
ня щодо поставок газу [5].

Із 1999  р. по 2001  р. за газові борги 
Україна віддала 8 стратегічних бомбар-
дувальників Ту–160, 3  – Ту-95МС та 
близько 600 крилатих ракет Х–22, що 
були складовою далекої авіації, а також 
всіляке наземне устаткування. При цьо-
му з російського боку постійно лунали 
звинувачення в тому, що Україна неза-
конно відбирає газ з транзитної труби. 
Офіційно українська влада ці вигадки 
спростовувала. Ще велика кількість вій-
ськових бомбардувальників мала бути 
порізана на метал згідно з договором 
про роззброєння.

Нова міжурядова газова угода між 
Україною та Росією була підписана во-
сени 2001 р.: «Про умови резервного по-
стачання й оплати російського природ-
ного газу в Україну у 2001 році».

Порядок, умови і графік постачання 
російського природного газу визнача-
ються контрактом, який підписується 
між «Нафтогазом» і «Газпромом». 

Ціна російського природного газу, 
яка буде поставлятися за цією угодою, 
на кордоні України і Росії встановлю-
ється у розмірі $80 за 1 тис. куб. м газу. 
Україна забезпечує оплату Росії поста-
чання газу частково грошима у доларах 
США через «Нафтогаз», а несплачена 
частина вартості природного газу, але 
не більше за 50% від загальної його вар-
тості, буде складати державний борг 
України перед РФ.

Датою виникнення відповідної час-
тини боргових зобов’язань України 
буде останнє число кожного десятиден-
ного періоду, в якому здійснене поста-
чання природного газу в об’ємах, які 

підтверджуються актами прийняття–
здачі операторів сторін [6].

У 2004 р. було встановлено нову ціну 
на газ – 50 доларів за тисячу кубометрів 
згідно з додатковою угодою, підписаною 
між «Газпромом» і «Нафтогазом». Тер-
мін – до 2009 р. Це зниження ціни було 
зумовлене тим, що російський уряд спо-
дівався на перемогу у президентських 
виборах Віктора Януковича, який пе-
редасть українську ГТС під контроль 
«Газпрому».

Наприкінці 2005  р. Україні був 
пред’явлений фактичний ультиматум: до 
1 грудня прийняти російську ціну – 160 
доларів за тисячу кубометрів. Не пого-
дилися, й до середини грудня пропоно-
вана Росією ціна була піднята до 220–230 
доларів за тисячу кубометрів. 

Газові угоди, підписані в 2005 р. між 
Україною та Росією, весь час піднімали 
вартість палива, яка стримувала розви-
ток економіки України. 

Тоді вперше конфлікт, який роз-
горнувся між Україною та Росією, був 
названий «газовою війною». Радник 
президента Росії з економічних питань 
Андрій Ілларіонов визнав, що в ній Росія 
застосувала проти України «енергетичну 
зброю». Україна відмовилась підписува-
ти газовий контракт на 2006  р. Таким 
чином, на 1 січня 2006  р. єдиним мож-
ливим постачальником газу до України 
ставав «Газпром». При цьому сама Ро-
сійська Федерація купувала газ у Турк-
меністані за ціною, яка у десятки разів 
була меншою. 

Станом на 2008 р. ціна за тисячу ку-
бічних метрів газу становила 180 дола-
рів. Прагнучи прибрати «РосУкрЕнерго» 
як посередника з українського ринку, 2 
жовтня Україна та Росія підписали ме-
морандум про ліквідацію посередників. 
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Борг України за газ становив уже понад 
2 млрд. доларів.

З 1 січня 2009  р. подача в Україну 
газу була припинена. Через декілька днів 
зменшився транзит газу в європейські 
країни, а 7 січня  – взагалі припинений 
повністю. Прем’єр-міністр В. Путін зая-
вив, що ціна газу для України становити-
ме 470 доларів за тисячу метрів кубічних, 
що втричі перевищувало ціну, закріпле-
ну в меморандумі від 2.10.2008 р. 

В результаті переговорів між Укра-
їною та Росією 18 січня 2009  р. було 
укладено положення «газових угод», які 
передбачали абсолютну невигідність за 
вартістю російського газу для України 
та запроваждення єдиного монополь-
ного постачальника палива в нашу дер-
жаву – «Газпрому». Це дало можливість 
Російській Федерації маніпулювати по-
літикою України, насаджувати невигідні 
Україні угоди та рішення. 

За транзитною угодою, підписаною 
«Нафтогазом» і «Газпромом», у 2009  р. 
Україна мала отримувати 1,7 долара за 
кожну тисячу кубометрів газу, яка про-
йшла 100 кілометрів українською ГТС. 
Таким чином, у 2009 р. «Газпром» витра-
тив на транзит 2 мільярди 350 мільйонів 
доларів.

Отже, шалений тиск та шантаж з 
боку Росії в січні 2009 р. під час газового 
конфлікту, безперечно, мав місце. І енер-
гетична залежність України цьому мак-
симально сприяла. 

Дефіцит природного газу в Європі 
під час російсько-українських криз 2006 
та 2009 років був нагадуванням про те, 
наскільки вразливими є європейські 
країни через їх залежність від росій-
ського експорту природного газу. Як в 
односторонньому порядку, так і через 
Європейський Союз європейські країни 

почали розробляти стратегії, які б дозво-
лили їм пом’якшити не лише вразливість 
Європи до суперечок між московськими 
та транзитними державами-посередни-
ками, а й загальну залежність від енергії 
з боку Росії.

Метою розв’язання конфлікту також 
було примусити Європу погодитися на 
будівництво й відповідне фінансування 
дорогих та неефективних «Північного» 
й «Південного» газових потоків. Доміг-
шись фінансування цих проектів євро-
пейцями, Росія була б певна, що вони 
саме в неї купуватимуть додаткові обся-
ги газу й транспортуватимуть їх по цих 
газопроводах. Без створення штучної 
блокади для постачань газу в Україну 
було дуже важко переконувати раціо-
нальних європейців вкладати десятки 
мільярдів доларів у проекти, які в багато 
разів дорожчі, ніж фінансування розви-
тку української ГТС, яка могла б на зна-
чно дешевших умовах забезпечити тран-
спортування додаткових обсягів газу [7].

У період 2010  – 2013  рр. російсько-
українська газова війна перейшла в 
нову стадію, яка характеризувалася за-
кулісним непрозорим переговорним 
процесом і своєрідним «політичним 
бартером»: знижки за ціну на газ від-
працьовувалися продовженням оренди 
військово-морської бази в Севастополі 
(за Харківськими угодами від 21.04.2010, 
згідно з якими термін перебування 
Чорноморського флоту в Севастополі 
було продовжено до 2042 р.), обіцянкою 
об’єднати «Нафтогаз» і «Газпром», ство-
рити українсько-російський газотран-
спортний консорціум.

Після перемоги Євромайдану, анек-
сії Криму та початку відкритої агресії 
Росії на сході України Кремль розпочав 
третю газову війну, що на першому етапі 
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включала в себе захоплення і контроль 
транспортно-енергетичних гілок Кри-
му, нафтогазових потужностей «Чорно-
морнафтогазу», контроль і приєднання 
українського шельфу з його ресурсами 
і подальшим зривом перспективних 
контрактів; у подальшому контроль 
Юзівських площ із перспективними ро-
довищами сланцевого газу та великого 
транспортно-промислового вузла. У се-
редині червня 2014 р. з інтенсифікацією 
проекту «Новоросія» Росія припинала 
поставку газу в Україну, відновивши її 
лише під тиском Єврокомісії й обмежив-
ши до мінімальних обсяги експорту газу 
до ЄС з метою запобігти реверсу газу в 
Україну [8]. 

Радикальне скорочення споживан-
ня газу та успіх реверсних постачань на 
тлі падіння світових цін на вуглеводні, 
імпорт антрацитового вугілля з неро-
сійських джерел, збільшення обсягів 
постачання ядерного палива від альтер-
нативного постачальника знизили мож-
ливості використання енергетичного 
компонента гібридної агресії РФ проти 
України.

У червні 2014  р. компанія «Нафто-
газ» подала перший позов до Стокгольм-
ського арбітражу, у жовтні – додатковий 
позов про транзит газу за контрактом 
2009  р. [8]. У свою чергу «Газпром» по-
дав зустрічні позови до «Нафтобазу» за 
тим же контрактом. Станом на 29 трав-
ня 2017  р. сумарні вимоги щодо гро-
шової компенсації «Нафтогазу» і «Газ-
прому» за контрактом купівлі-продажу 
і транзитним контрактом становили 
30,3  млрд.  доларів, водночас вимоги 
«Газпрому» до української компанії  – 
47,1 млрд. доларів. 

Стокгольмський арбітраж 31 
травня 2017  р. задовольнив вимогу 

Національного нафтогазового холдингу 
«Нафтогаз України» про перегляд ціни за 
укладеним у 2009 р. за часів прем’єрства 
Юлії Тимошенко контрактом на закупів-
лю природного газу у російського газо-
вого монополіста компанії «Газпром» 
з урахуванням ринкових умов. Також 
рішенням Стокгольмського арбітра-
жу було скасовано вимогу «Газпрому» 
щодо контрактного принципу «бери або 
плати». 28 лютого 2018  р. «Нафтогаз» 
отримав остаточне рішення Стокгольм-
ського арбітражу за позовом української 
компанії до російського газового моно-
поліста «Газпром», згідно з яким арбі-
траж зобов’язав «Газпром» виплатити 
«Нафтогазу» 4,63 млрд. доларів. За під-
сумком розгляду двох справ російський 
«Газпром» залишився винен українській 
компанії 2,56 млрд. доларів [8].

Отже, найбільшу роль у розгортан-
ні газових конфліктів відіграли чинни-
ки геоекономічного порядку  – тиск на 
європейських споживачів газу з метою 
фінансування будівництва нових газо-
проводів в обхід України або ж встанов-
лення контролю над газотранспортною 
системою України, компенсація Росією 
збитків, внаслідок падіння світових цін 
на нафту і газ, за рахунок інших кра-
їн та демонстрація своєї сили як моно-
польного постачальника енергоносіїв в 
Європу. Вагому роль у розгортанні га-
зових криз відіграла експансіоністська 
політика Росії, її прагнення посилити 
свій вплив на країни пострадянського 
простору, насамперед на Україну, що 
намагається проводити свою незалеж-
ну зовнішню політику. Дії Росії під час 
газової кризи в першу чергу були спря-
мовані на агресивність і шантаж, під-
рив стабільності, намагання предста-
вити Україну ненадійним партнером, 
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що лише посилило економічну кризу в 
країнах Європи, Україні та самій Росії. 
Численність та різноманітність причин 
газових криз спонукає до висновку, що 
газові конфлікти не були випадковим за-
гостренням стосунків України та Росії у 
газовій сфері, а стали закономірним на-
слідком комплексу чинників, більшість з 
яких залишаються діючими і після ухва-
лення газової угоди. Шляхом шантажу 
та обіцянок «дешевого газу» зберегти 
«особливі умови» формування ціни та 
залишити Україну у сфері своїх геополі-
тичних інтересів, змусивши відмовитися 
від курсу на європейську та євроатлан-
тичну інтеграцію [9].

Упродовж усіх років нашої незалеж-
ності Росія використовує газ як чинник 
впливу на українську економіку та полі-
тику. Такі дії Кремля стали можливими 
внаслідок критично високої енергетич-
ної залежності України від Росії, адже від 
північно-східного сусіда ми отримуємо 
73% газу, 80% нафти, увесь обсяг поста-
чання та утилізації ядерного палива, ро-
сійські нафтові компанії контролюють 
понад 85% нафтопереробки України та 
близько 80% внутрішнього ринку палив-
но-мастильних матеріалів. Імовірні змі-
ни в логістиці поставок газу на газовому 
ринку Європи вже у відносно недалеко-
му майбутньому можуть мати вельми 
багатоплановий вплив на українську га-
зову промисловість і суміжні з нею сфе-
ри вітчизняної економіки [15].

Для врівноваження російського 
впливу наша держава має лише один ва-
жіль – газотранспортну систему, яка за-
безпечує 78% транзиту російського газу 
до країн Європи і Туреччини. Отож зро-
зуміло, чому Росія прагне прибрати до 
своїх рук і цей, останній, бастіон нашої 
енергетичної оборони [10].

Мотивуючи тим, що Україна заре-
комендувала себе протягом останньої 
чверті століття як ненадійний транзит-
ний партнер як в очах Росії, так і Євро-
пи, Росія зайнялася будівництвом і пла-
нуванням трубогонів в обхід України. 
Побудова обхідних газопроводів з Росії 
в Європу, на будівництві яких зараз зо-
середилась Москва, спрямована на по-
дальше послаблення позицій України в 
цьому стратегічно важливому питанні.

«Південний потік» – планований ро-
сійсько-італійський проект системи га-
зопроводів, що мав пройти дном Чорно-
го моря з Новоросійська в болгарський 
порт Варну (або до Румунії) і далі через 
Балканський півострів в Італію й Ав-
стрію. 

«Північний потік-2» є розширенням 
«Північного потоку». Проект «Північ-
ний потік» передбачає будівництво і ро-
боту двох гілок газопроводу загальною 
потужністю 55 млрд. кубометрів газу на 
рік від узбережжя Росії через Балтійське 
море до Німеччини. Його траса пролягає 
паралельно наявному магістральному 
газопроводу «Північний потік». 

Вже сьогодні, із введенням у дію 
першої гілки газопроводу «Північний 
потік», обсяг транзиту газу скоротився 
приблизно на третину. В подальшому 
ризики для Української ГТС у разі успіш-
ної реалізації РФ цього проекту можуть 
бути катастрофічними. 

«Північний потік-2» – загроза для су-
веренітету України, Молдови та Білору-
сі. «Північний потік-2» має на меті роз-
ширення геостратегічного впливу Росії 
на Європу шляхом домінування на енер-
гетичному ринку. Уперше «Газпром» ма-
тиме прямий безперешкодний доступ 
до більшості прибуткових західних рин-
ків. Перенаправляючи більшу частину 
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газу до Німеччини, РФ зможе обійти 
Україну та більшість країн Центральної 
та Східної Європи, які покладаються ви-
нятково на російський газ. Це створює 
серйозний виклик енергетичній безпе-
ці Європи і може поставити під загрозу 
безпеку та суверенітет східних сусідів 
ЄС: України, Молдови та Білорусі. Це 
надасть Росії безпрецедентну перевагу 
на західноєвропейських газових ринках 
і забезпечить міцний економічний та 
політичний вплив Москви у Німеччині 
та ЄС.

На думку політика та дипломата, віце-
прем’єр-міністра України (2005)  Романа 
Безсмертного, «Північний потік-2» вно-
сить розкол всередині ЄС і НАТО. Газогін 
ніби ділить Європу на сфери впливу між 
Москвою та Берліном, ставлячи політику 
головного локомотива ЄС в залежність 
від російського газу. Незважаючи на те, 
що не всі дозволи на використання газо-
гону отримані, Росія продовжує тягну-
ти «Північний потік-2» до Німеччини. 
«Велика пропагандистсько-корупційна 
машина Кремля невпинно працює. Десь 
тиском, десь грошовими корупційними 
ін’єкціями, десь обіцянками вона вбиває 
клин в Європейський Союз, перевіряючи 
на міцність задекларовані європейцями 
цінності» [11].

Разом з Україною в так звану «сіру 
зону» потрапляють Польща, Естонія, 
Литва, Латвія. Прем’єр-міністр Польщі 
Матеуш Моравецький, виступаючи на 
конференції FotaR у Гамбурзі, різко ви-
словився проти «Північного потоку-2»: 
«…Зараз не до сусідських суперечок  – 
для всіх «на схід від Одри» є очевид-
ним те, що газогін є не економічним, а 
геополітичним проектом, новою віссю 
Москва–Берлін. У цій частині Євро-
пи добре пам’ятають, чим завершилася 

попередня. І що свій кривавий «золотий 
вересень» був не тільки в Україні, але й 
в Польщі, Естонії, Литві, Латвії. Коли газ 
для «старої Європи» буде перекачаний 
в російсько-німецьку ГТС, що стримає 
Путіна від повномасштабного вторгнен-
ня в Україну – і далі?» [11].

Що стосується економічних втрат 
України від запуску «Північного пото-
ку-2», то голова правління НАК «Нафто-
газ» Андрій Коболєв оцінює їх на рівні 
3% ВВП країни, а це близько 3 млрд. до-
ларів. Будівництво Росією газопроводу 
«Північний потік-2» може призвести до 
збільшення військової присутності РФ 
на Балтійському морі, у число ризиків 
також включено посилення курсових і 
цінових коливань в Україні, збільшення 
імпортної експансії європейських това-
рів споживчого напрямку на внутріш-
ньому ринку і введення податку на ви-
ведений капітал, яке може привести до 
втрат державного бюджету в 2019 р. [12].

У листопаді 2018 р. між президентом 
України та канцлером Німеччини від-
булася зустріч, на якій обговорювалась 
позиція Німеччини щодо «Північного 
потоку-2». Ангела Меркель заявила, що 
цей проект розглядається урядом ви-
ключно як економічний, як той, що не 
несе геополітичної загрози для країн 
Європи, а також запевнила, що з боку 
Німеччини ведуться переговори з Росі-
єю про збереження транзитного потен-
ціалу Україною.

«Турецький потік»  – міжнародний 
проект газопроводу, який прокладено 
по дну Чорного моря з Анапського ра-
йону РФ до Туреччини. Далі на кордо-
ні Туреччини та Греції передбачається 
будівництво газового хабу, через який 
газ буде відправлятися в європейські 
країни.
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Для будівництва газопроводу на те-
риторії Росії буде використовуватися 
раніше побудована інфраструктура для 
закритого «Південного потоку». Потуж-
ність «Турецького потоку» має скласти 
50–60 млрд. кубічних метрів газу на рік. 
Передбачається, що газопровід дасть 
можливість диверсифікувати поставки 
російського природного газу до Європи 
і знизити залежність постачальників і 
покупців від країн-транзитерів, зокрема 
від України. 

Загрози «Турецького потоку» для 
української ГТС слід розглядати таким 
чином, що поставки природного газу в 
основному будуть «замкнуті» на потребі 
внутрішнього товарного ринку Туреч-
чини.

Загалом слід відзначити, що хоча цей 
проект декларується як паритетний,  у 
його реалізації, якщо провести аналіз 
усіх передумов та переваг, більше заці-
кавлена Росія, ніж Туреччина [12].

На підставі проведеного аналізу 
можна стверджувати, що, виходячи з 
критеріїв фінансово-економічної до-
цільності, будівництво другої гілки 
«Турецького потоку» і газотранспорт-
ної системи «Північний потік-2» ста-
не можливим лише за наявності на 
території материкової Європи газо-
транспортної мережі відповідної по-
тужності, через яку обсяги поставок 
газу з Росії, що надходитимуть по цих 
магістралях, могли б далі спрямовува-
тися до європейських споживачів. А 
поки така додаткова газотранспорт-
на інфраструктура на Європейському 
континенті відсутня, «Газпром» не змо-
же відмовитись від послуг української 
ГТС хоча б для транзиту таких обся-
гів свого газу до Європи, як це було в 
2014–2016  рр., і залишатиметься його 

залежність від послуг української газо-
транспортної системи.

Для Росії газ – це не просто товар, а 
інструмент досягнення політичних, еко-
номічних і навіть геостратегічних цілей. 
І ціна на тисячі кубометрів блакитного 
палива формується аж ніяк не для того, 
щоб перекрити витрати на видобуток, 
транспортування й отримати прибуток. 
А проблема ціни на газ є складовою за-
гальної реінтеграції країн колишнього 
Радянського Союзу. 

Будівництво на повну потужність 
«Турецького потоку» і «Північного пото-
ку-2» дасть змогу Росії не лише повністю 
відмовитись від послуг української газо-
транспортної системи для транспорту-
вання свого газу до Європи, а й «розв’яже 
руки» Росії для повномасштабної вій-
ськової агресії проти України. Адже в 
цьому разі бойові дії на значній терито-
рії нашої держави не перешкоджатимуть 
транспортуванню російського газу до 
європейських країн по газопроводах в 
обхід України. Відкидати, хоча б гіпоте-
тично, наявність у Росії такої мотивації 
не варто. Можна згадати, що й анексія 
Криму Росією свого часу видавалась не-
ймовірною [15].
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Енергетична взаємодія України і Росії належить до еко-
номічного та політичного складників відносин цих держав. 
Найбільший політичний аспект на українсько-російські га-
зові відносини має вплив так звана «газова» дипломатія 
 Москви, яка визначає її монопольне становище на конти-
ненті, стає інструментом забезпечення її політичних цілей.

Важливим аспектом українсько-російських газових сто-
сунків є вітчизняний стратегічний об’єкт України — газо-
транспортна система. На сьогоднішній день газові відно-
сини України і Росії регулюються міжнародним контрактом 
про постачання й транзит газу від 19.01.2009 терміном на 
10 років. Також у ньому прописані умови транзиту росій-
ського газу до країн Західної Європи через українську ГТС.
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На берегах степової річки Шагарово 
розкинулося село. У різні роки в офі-
ційних документах воно мало різні на-
зви. Звалося і Анатолійською колонією, 
і Анадолією, і Анатолією, а зараз сучасна 
назва  – Анадоль. У сусідніх селах жи-
телів Анадолі називають калькотус, бо 
село розташоване ще й на березі другої 
річки – Кальчик.

З 1829 року у селі живуть греки, 
яких переселили з анатолійської про-
вінції. Працелюбні переселенці швидко 
взялися за облаштування свого життя: 
збудували два цегляних та черепичних 
заводи, водяний млин. Як представники 
освіченої нації греки розуміли важливе 
значення навчання і вже у 1881 році від-
крили школу, першим директором якої 
був Федір Іванович Варельджи.

Ще на початку двадцятого століття 
село було великим поселенням. У 1915 
році тут у 310 дворах мешкало 1700 жи-
телів. Вони займалися землеробством 
і тваринництвом, мали великі стада 
овець. Важкі роки розкуркулення та ко-
лективізації примусили багатьох селян 
переїхати на виробництво до Маріуполя 
та на станцію Карань.

У страшні тридцяті без суду і слід-
ства близько 80 анадольців було висла-
но в табори, де вони й загинули. За часів 
радянського господарювання село Ана-
доль прославилось тим, що колгосп іме-
ні Леніна за успіхи у розвитку вівчарства 
презентувався на Всесоюзній виставці 

досягнень народного господарства у 
Москві. Представляв колгосп Мина Ми-
колайович Маліч. А в 1953 році за висо-
кі показники у роботі орденом Леніна 
був нагороджений бригадир тракторної 
бригади Петро Федорович Майтамал.

Настав 1953 рік. Узвичаєний ритм 
життя колгоспників Анадолі порушила 
вагома подія – до села їдуть переселенці. 
По-різному анадольці сприйняли приїзд 
чужинців, людей із далекої Львівщини. 
Селянам роз’яснили, що приїжджі бу-
дуть працювати у колгоспі, їм виділять 
житло, з ними треба порозумітися. Але 
як зжитися з такими чужими, на думку 
місцевих греків, ворожими звичаями 
і традиціями, які привезуть із собою 
переселенці? Невдовзі в селі з’явилися 
вони, «бандерівці», як стали називати 
приїжджих зі Львівщини людей.

Не можна заперечувати той факт, 
що переселенці відігравали значну роль 
в історії Донецького краю, особливо у 
становленні його промислового потен-
ціалу, збереженні духовних традицій 
українців.

Деякі фрагментарні відомості про 
участь населення Західної та Централь-
ної України в економічному розвитку 
Донбасу містяться в колективній праці 
донецьких істориків «История родного 
края».

З 1940-х років почало відбуватися 
велике переселення народів, яке охо-
пило територію Галичини й викликало 
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відчутні зміни в етнічному та соціально-
му складі населення. Тепер важко знайти 
галицьку родину, яка безболісно пере-
жила той час, коли національна іденти-
фікація призводила до втрати батьків-
щини, а інколи – до розстрілу.

«Депортація галичан та лемків роз-
почалася в 1941 році і закінчилася у 
1947-му під час операції «Вісла», коли їх 
остаточно вивезли зі своєї землі на те-
риторії, які відійшли від Німеччини до 
Польщі, відтоді Лемківщина перестала 
існувати як країна лемків»,  – розповіла 
журналові «z» український кореспон-
дент інтернет-радіо Lem FM (Польща) 
Анна Кирпак.

Після переселення традиційний ус-
трій життя лемків, бойків зовсім змінив-
ся. Вони втратили все, що мали – землю, 
ліс, худобу. Щоб адаптуватись у нових 
умовах, часом треба було жертвувати 
своєю мовою, культурою.

Вражаючою є бездушність у ставлен-
ні до людей, яка прослідковується в усьо-
му комплексі депортаційних заходів. 
Стаття 1 протоколу до Договору конста-
тує, що «кожна зі сторін зобов’язується 
передати безкоштовно нерухому дер-
жавну, кооперативно  – колгоспну та 
іншу суспільну власність урядові держа-
ви, до котрої відходить дана територія, а 
також має право вивозу суспільної влас-
ності. При цьому наголошувалося, що 
маються на увазі машини, сільськогос-
подарський реманент і худоба». Жодним 
словом не згадувалося про людей, які з 
діда-прадіда жили на цій землі.

Одним із шляхів підняття економіки 
в Україні стало вербування працездат-
ного населення в промислові регіони 
республіки, особливо у вугільну галузь 
Донбасу, де найбільш гостро відчувався 
дефіцит робочої сили.

Окрім питання працевлаштування, 
уряд вирішував й інші проблеми, а саме – 
шляхом встановлення взаємозв’язку між 
мешканцями Донбасу і Західної України 
«радянізувати» населення щойно при-
єднаного краю, а також депортувати із 
західних областей України «класово во-
рожі радянській владі елементи» і, таким 
чином, позбавити їх підтримки місцево-
го населення.

Переселенські акції стали ефектив-
ним засобом для примирення населення 
з ідеологічними та політичними цілями.

Першими переселенцями насампе-
ред були члени ОУН та воїни УПА, їхні 
сім’ї, а також особи, які підтримували 
національно-визвольний рух. Нарком 
внутрішніх справ УРСР Василь Рясний 
зобов’язав обласні управління НКВС за-
хідних областей до 15 лютого 1945 року 
провести обмін усіх мешканців сільської 
місцевості окремих областей Західної 
України віком до 15 років, оскільки саме 
селяни надавали значну допомогу під-
піллю.

В наказі НКВ СРСР від 31 березня 
1944 року народний комісар внутрішніх 
справ СРСР Лаврентій Берія пропону-
вав висилати на заслання членів родин 
оунівців і повстанців після затверджен-
ня постанови, не чекаючи одержання рі-
шення Особливої наради [1].

Лише у Львівській області на вико-
нання цієї директиви у жовтні 1944 року 
були підготовлені списки на виселення 
10 тисяч 517 осіб  [2]. Вже через рік на 
сході було близько 2 млн. 230 осіб [3].

Секретар Львівського обкому  КП(б) У 
Іван Грушевський у доповідній записці 
члену військової ради Микиті Хрущову 
запропонував «провести виселення з 405 
населених пунктів 4394 сім’ї» [4]. Під час 
проведення виселення населення групи 
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НКВС чинили терор і беззаконня: ка-
тування, побої, вбивства, розкрадання, 
підпали.

Друга депортація відбулась у 1947 
році і називалась «Захід».

«Захід»  – акція, яку співробітники 
МДБ готували за всіма правилами вій-
ськової операції. Зокрема, розробили 
спеціальну систему радіосигналів: ком-
бінація цифр «470» означала «виселення 
закінчив».

Житлові приміщення та надвірні бу-
дівлі обласні партійці передавали шко-
лам, лікарням, дитячим садкам і … міс-
цевим активістам. Траплялися випадки, 
коли виселенці або переселенці тікали з 
Донеччини, поверталися додому, а там 
уже господарювали односельчани. 

Спочатку планувалось депортувати 
75 тисяч осіб (25 тисяч сімей). Згодом 
МДБ СРСР збільшило планову циф-
ру до 100 тис. осіб. Із семи західних об-
ластей України у 44-х залізничних еше-
лонах було вивезено 77 тис. 791 особу 
(26 тис. 332 сім’ї), з них 18 тис. 866 чолові-
ків, 35 тис. 441 жінку, 22 тис. 279 дітей [5].

Виселяли «куркулів», які підтриму-
вали ОУН та УПА й не хотіли вступа-
ти до колгоспів. Загалом протягом 1949 
року у східні райони та віддалені райони 
СРСР із Львівської та Станіславської об-
ластей було депортовано 1 тис. 524 сім’ї, 
«злісних саботажників» колгоспного бу-
дівництва [6].

27 квітня 1950 року Політбюро ЦК 
КП(б)У затвердило постанову «Про 
підготовку документів щодо виселення 
родин оунівців і зміну існуючого по-
рядку комплектування груп охорони 
громадського порядку», відповідно до 
якої передбачалося додатково депор-
тувати 182  тис. 543 особи  – «учасників 
банд національного підпілля», «банд 

пособників» та членів їхніх родин, а та-
кож 12 тис. 135 куркулів [7].

Остання депортація етнічних укра-
їнців із території Польщі відбувалася 
через 6 років по закінченні операції «Ві-
сла» (в 1951 році) і мала офіційну назву – 
обмін ділянками державних територій. 
Під час цього виселення не враховували 
родинних стосунків. Тому часто близькі 
люди (батьки, діти, брати, сестри) на-
правлялися в населені пункти, розташо-
вані за сотні кілометрів один від одного.

Це була ретельно спрямована ак-
ція, в результаті якої 42 села та містечко 
Нижні Устріки колишньої Дрогобицької 
області були брутально вигнані із сво-
їх етнічних земель і розпорошені у рід-
ко заселених степах південно-східних 
регіо нів України.

Проведенню депортації передував 
договір, укладений 15 лютого 1951 року 
між Радянським Союзом і Польською 
Республікою, про обмін ділянками дер-
жавних територій. Згідно зі статтею 1 
Договору СРСР уступав у порядку вза-
ємного обміну Польській Республіці ді-
лянку державної території Дрогобицької 
області загальною площею 480 кв. км; 
стаття 2 санкціонувала перехід до СРСР 
за обсягом території Люблінського воє-
водства Польщі.

Окремими додатками до статей 1 і 2 
Договору уточнювалася лінія державно-
го кордону між договірними сторонами: 
її початковим пунктом на ділянці, що 
входила від СРСР до Польщі, визнава-
лася річка Сян (із вказівкою конкретних 
населених пунктів); а внаслідок пере-
дачі зазначених територій Польською 
Республікою СРСР лінія кордону мала 
пролягти у північно-східному напря-
мі, залишивши на боці СРСР залізни-
цю Рава-Руська–Кристинопіль (нині 
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Червоноград) з відзначеними прилегли-
ми до неї населеними пунктами.

Ратифікація договору обома сто-
ронами відбулася у травні того ж року. 
Від початку офіційних розмов про пере-
селення (лютий 1951  р.) до відправлен-
ня першого ешелону (13 червня 1951 р.) 
минуло чотири місяці. 16 жовтня від 
станції Коростенко відійшов останній 
ешелон. «Дільниця передана польській 
стороні 20 жовтня 1951 року, про що 
Уповноваженими з передачі і прийому 
дільниці підписаний акт».

Проводилась ще вербувальна робо-
та. Для набору робочої сили з села у різні 
місцевості направлялися спеціальні пра-
цівники-вербувальники. 

Уряд прийняв велику кількість різ-
них постанов, розпоряджень, демон-
струючи свою турботу про переселення 
на нові землі, але багато із запропонова-
них заходів так і залишилось на папері. 
Більшість питань люди вирішували са-
мостійно. 

Найголовнішою проблемою на нових 
землях оповідачі називають відсутність 
даху над головою. Місцева влада нама-
галася вирішити питання, підселивши 
переселенців до місцевих жителів. Так 
створювалися труднощі як для одних 
(доводилося ділити хату з незнайомими 
людьми), так і для інших (вчорашні гос-
подарі потрапили у становище непроха-
них гостей). Переселенці досі згадують 
із вдячністю про людей, котрі надали їм 
притулок. Це Якомелова Варвара, Стулі-
ко Фотінія, Микита Марія та багато ін-
ших грецьких сімей.

У 1953 році вербувальниками були 
з Анадолі Попов Федір Олексійович 
та Чубар Іван Лазарович, які за розпо-
рядженням Донецького обкому партії 
поїхали вербувати людей зі Львівської 

області Турківського району, село Верх-
ня Яблунька, та із Дрогобицької області 
Кіровського району, село Наново.

Спогади Чубар Лідії Анастасіївни 
(дружини Івана Лазаровича Чубаря):

«Чоловік привіз у село близько 70 
сімей. Сім’ї їхали не примусово, а за до-
говорами. Дозволялось везти одяг, взут-
тя, білизну, продукти, реманент та інші 
речі, загальною вагою до 2 центнерів на 
родину, а також худобу та птицю. Хати 
для переселенців разом зі своєю брига-
дою будував Мороз Ігнат Харитонович.

Їхали в теплушках, скрізь щілини 
вдивлялись у нову батьківщину, до стан-
ції Карань Тельманівського району, а 
звідти приїздили із колгоспу машини і 
забирали переселенців.

Важкі житлово-побутові умови, не-
доліки кадрової та організаційної роботи 
приводили до того, що люди повертали-
ся назад. На селі назавжди залишилось 
близько 25–30 сімей переселенців».

Марич Катерина Василівна (1933 
року народження): «Я народилася в селі 
Наново Кіровоградського району Дро-
гобицької області. Пам’ятаю тоді так і 
говорили – «живемо на кордоні». Звідти 
у 1949 році нашу родину, а власне, майже 
все село виселили на Донеччину, а кого – 
на Херсонщину. Було мені шістнадцять 
років. Молодшого брата залишили там, 
залишили у сусідів, тому що батьки за-
гинули у роки війни. Виселяли нас без 
збройних залякувань, мирно, спокійно. 
Їхали ми з Ільчишиною Катериною (у 
неї було двоє дітей, син Степан був зо-
всім маленьким, мабуть, років три, спав 
у лозяному кошику). В пам’яті врізалось, 
як везли в товарняках. По приїзді пока-
зали, де ми будемо жити. Ті хати, які нам 
дали, були нікчемні. Люди намучилися. 
Тут нам було несолодко. Грудень, вже 
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морози вдарили, а розтопити немає чим, 
хіба купку соломи принесемо з ферми. 
Так і зимували. А навесні почали ту хату 
до ума доводити. Старшим людям важко 
було звикнути до нового клімату. У нас 
вдома ліси, гори, дощі часто, спека лег-
ше переноситься, а тут голий степ, сонце 
пече, аж дихнути немає чим. Поки сім’ї 
не було, хотілося на батьківщину, а ви-
йшла заміж за грека  – народила трьох 
дітей, працювала у колгоспі, все налади-
лося».

Шейка Ольга Миколаївна (1940 року 
народження): «Було мені тринадцять ро-
ків, все пам’ятаю, сльози капали з очей, 
стискалося серце в грудях, бо залишили 
рідний край, чудовий краєвид. Батько 
поцілував своїх стареньких батьків, по-
цілував рідну землю біля своєї домівки. 
Він завжди так робив, коли надовго їхав 
на заробітки в Аргентину або в Америку 
(9 років працював на заробітках). При-
їхав, побудував дім, який ми залишили. 
Їхали ми всі: мати Шейка Єва Іванівна 
(1902 року народження), батько Шейка 
Микола Миколайович (1903 року наро-
дження), сестри: Шейка Марія Микола-
ївна (1933 року народження), Шейка Єва 
Миколаївна (1945 року народження), 
Шейка Ганна Миколаївна (1948 року на-
родження).

З нами їхала ще рідна тітка з чолові-
ком та семеро дітей.

Везли з собою різні домашні речі: 
багато білизни, подушки, взуття, одежу, 
харчі. А ще везли корову. Кобилу продали 
у Яблунці. За коровою дивилась старша 
сестра Марія, вона їхала в іншому вагоні. 
З села Карань Тельманівського району у 
село нас привіз Харабет Христофор Іва-
нович. Ось і почалось нове життя…

Нам довелось тіснитися двом роди-
нам в одній маленькій хаті. Сім’я тітки – 9 

чоловік та інша сім’я – 6 чоловік. Виділе-
ний для будівництва матеріал, як вияви-
лося, «недоїхав» до адреса, його частко-
во розікрали по дорозі. У двох кімнатах 
спали на землі, підлоги не було, стелили 
солому. Сім’я тітки не витерпіла, втекла 
назад, а ми залишилися, мусили батьки 
щодня виходити в поле й виконувати не-
легкі колгоспні норми, обробляли влас-
ний город, виховували чотирьох дітей».

Середич Анастасія Тимофіївна (1928 
року народження) переселена з села 
Верхня Яблунька Турківського району 
Львівської області: «Звідти у 1953 році 
нашу родину переселили: брата Василя 
(1926 року народження), сестру Кате-
рину (1937 року народження). Батьки 
наші померли. Виїжджали, звісно, само-
вільно. Тут, в Анадолі, ми жили спочатку 
на квартирі у Якомелової тітки Варвари, 
яка мешкала разом з племінником. Від 
колгоспу зразу нам дали корову-году-
вальницю. В селі було мало дерев, степ, 
одне слово, ми до такого не звикли. По-
чали відразу садити дерева. Спочатку 
нас називали «западенцями». Певний 
час ворогували з місцевими, особливо 
з підлітками. Російську мову розумі-
ли дуже погано, грецьку взагалі нічого. 
Але з часом передружилися, полюбили-
ся, одружилися. На Калмиковій Марії 
оженився брат. Потім потихеньку-поти-
хеньку брат збудував свою хату, а нам з 
сестрою дали поруч хату, в якій я зараз і 
живу. Сестра Катерина вийшла заміж за 
грека Бімбіклі Миколу, а потім і я. Багато 
людей, хто їхав зі мною, повернулися на-
зад: Єва Шпанок, Ліда Дрімак, Лука Си-
чак та багато інших. У Львівську область 
я їздила тричі, там залишились мої роди-
чі, там залишилась моя батьківщина. Але 
для мене, як і для багатьох переселенців, 
Донбас став другою батьківщиною. Тут 
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народився і помер мій єдиний син Ві-
ктор, народилися і живуть мої онуки. На 
згадку залишилось дві невеличкі іконки 
та старенька фотографія батька».

Сутчак Ганна Андріївна (1952 року 
народження): «Приїхали ми з Яблуньки 
всі: батько, мати, сестра, брат і я. Мені 
був один рік. Я нічого не пам’ятаю. Але 
казали, що приїхали влітку. Батько ста-
рий, не зміг звикнути до нового клімату, 
дуже хворів. Спека переноситься тяжко, 
дихнути немає чим. Тому змушені повер-
нутись назад. Кльоби, родичі наші, зали-
шились всі: Килина, Марія, Єва, Петро».

Степан Марія Іванівна (1935 року 
народження): «Приїхала разом з братом, 
без батьків. Брат поїхав у Сталіно, де 
прожив весь час, оженився, народилися 
два сини, онуки. Я спочатку працювала в 
дитячому садку, а потім на фермі. При-
живатися було дуже важко. Людину з 
гір кинути у степи – все одно, що ляща 
кинути на берег. Ще років два–три мали 
надію, що повернемося додому. Все ка-
зали, ми тут недовго, ми звідси поїдемо. 
Жаль роздирав моє серце, але була без-
сила щось змінити. Стало легше, коли 
приїхала сестра разом з дочкою. Стало 
веселіше, народила двох доньок, дуже 
тяжко було. Сестра Ганна разом з донь-
кою Любою жили окремо. Ще як була 
совєтська власть, то писанки забороня-
ли писати. Не дай, Боже, щоб хтось із 
дітей приніс шматочок паски у школу. У 
нас вдома такі красиві писанки писали. 
Тепер вчать у школі, про свята розказу-
ють. Музей є у школі, там наші вишивки. 
Наші діти знають про своє коріння».

Згадує розповідь батька син пере-
селенців Гунза Віктор (1965 року на-
родження): «Гунза Павло Степанович 
(1917 року народження) та Кузьо Кили-
на Степанівна (1925 року народження) 

в Анадоль приїхали ще під час першого 
переселення. Їхали разом з братом, се-
страми, дітьми. Спочатку жили всі на 
квартирі у Савелових. А потім дали ста-
ру хату. Намучилися. Матеріал давали, а 
люди їх самі доробляли. Бо де дінешся? 
Хату, розібрану з доброго лісу, віддали у 
колгосп. Почали хату до ума доводити. 
Бо звикли до нормальних осель. Батьки 
приїхали в одязі, зробленому вдома. Ба-
гато мали вишитого».

У той же час переселенці, котрі спо-
чатку жили на квартирах у місцевих гос-
подарів, згадують про них як про щирих, 
добрих, приязних людей. У селі пересе-
ленці намагалися з’єднати свої родини, 
як, наприклад, Джура Єва і Кльоб Сте-
пан, Шейка Єва і Шейко Іван, Ощепок 
Олексій та Марія. 

Старенька переселенка згадує: «Спо-
чатку не хотіли ні ми місцевих, ні місцеві 
нас. Бо старі люди казали, що будуть вер-
тати додому. А пізніше почалися шлюби 
з місцевими греками. Наприклад: Марич 
Катерина та Майтамал Василь, Шейка 
Ольга та Харабет Іван, Мороз Сергій та 
Кльоб Калина, Матрос Василь та Кльоб 
Катерина, Калмиков Валентин та Шейка 
Ганна, Буняк Настя та Прокопцов Іван».

Отже, з дослідження видно, що вла-
да не створила належних умов, стимулів 
для адаптації переселенців, які б спону-
кали людей безболісно прийняти пере-
селення на нові місця. 

Але тяжка, клопітка праця селян 
дала свої результати. Зростав добробут 
колишніх переселенців, народжували-
ся та виростали діти, розквітали села. 
Зберігають львів’яни і пам’ять про рідну 
землю, відроджують духовність. Храм 
Всіх Святих відремонтований власним 
коштом та власними руками. Самі пе-
реселенці дуже рідко називають себе 
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переселенцями, частіше  – «українцями, 
які жили у Львові та на Галичині».

На Різдвяні свята ставлять вертеп. 
На Святвечір намагаються приготува-
ти 12 страв, а в хату приносять солому 
або сіно, ворожать, який буде врожай. 
Раненько на Новий рік малі хлопці, так 
звані «новолітки», ходять по хатах та за-
сівають зерном, висловлюють господа-
рям новорічні побажання: «Сійся, роди-
ся, жито, пшениця і всяка пашниця. На 
щастя, на здоров’я, на Новий рік, щоб 
краще родило, ніж торік. Коноплі  – під 
стелю, а льон по коліна, щоб у вас, хре-
щених, голова не боліла».

Раніше жінки цілу зиму пряли нитки 
з овечої вовни. Справляли вечорниці: 
жінки, дівчата збиралися разом і пряли, 
співали. Навіть була така пісня: «Ой пря-
ду, пряду, спатоньки хочу, ой склоню я 
голівоньку на білую постілоньку, може, я 
усну. А свекруха йде, як змія, гуде: «Сон-
ливая, дрімливая, до роботи лінивая не-
вістка моя…».

Переселенці не уявляють собі Різдва 
без куті, Великодня – без писанки, Свя-
тої Трійці – без клечання, навіть назива-
ють це останнє свято Зеленими Святами. 
Відзначають свято Купала, а на Введіння 
закликають щастя на майбутній рік, на 
Катерину кличуть долю, на Андрія куса-
ють калиту, а дівчата обов’язково воро-
жать, чи не вийде заміж цього року. На-
решті, діти бавляться весною, співають:

А ми просо сіяли, сіяли, 
Ой, дід-Ладо, сіяли, сіяли..
Співають і дівчата, ведучи танок: 

«Ой, дід, дід і Ладо…».
Переселенці навчають дітей заклич-

кам (заклички  – це невеликі пісеньки, 
призначені для виспівування групою 
дітей. Всі явища і сили природи функ-
ціонують у закличці як живі істоти. 

Закличка  – це звернення до природних 
стихій). Наприклад:

Жайворонки, прилітайте!
Студену зиму забирайте!
Сороки, весну принесіть, 
У вирій зиму заберіть.
Переселенці також передають пре-

красні і цікаві традиції і звичаї, пов’язані 
з незвичайними уявленнями про рос-
линний світ. Вони вчать своїх дітей і 
внуків, що верба завше символізувала 
дівчину. Розлога, похилена верба най-
частіше асоціювалась зі смутком, жалем:

Висока верба, висока верба
Широкий лист пускає.
Велика любов, тяжка розлука
Сердечко крає.
До речі, у переселенців існував зви-

чай запалювати гілочку верби і об-
курювати нею хворих на лихоманку. 
Горох  – це символ сліз у переселенців. 
Кажуть: сльози як горох котяться. З ним 
пов’язують нещастя, біду. Молоді жінки 
не мали його їсти, аби не було гірким по-
дружнє життя. У весільних приповідках 
та побажаннях дуб виступає символом 
подружнього життя:

Дарую два дубочки, 
Щоб жили в парі, як голубочки.
Це також символ міцного здоров’я і 

довголіття молодих:
Дарую дуби, що в діброві, 
Будьте дужі та здорові! 
Коли народжувався син, переселенці 

висаджували два жолуді, донька – кали-
нове зерня.

Суботніми вечорами збирались до 
клубу потанцювати під гармошку (баян). 
Чубар Павло Спиридонович, Мадин 
Валентин Семенович грали не тільки 
на гармошці, а й на скрипці, кларнеті. 
Кльоб Михайло Іванович вибивав на 
бубні, гарно співав коломийок.
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Нові умови життя і праці, оточення і 
навіть природне середовище призвели до 
поступового зникнення традицій. Зміни-
ти ситуацію, навіть у сучасних демокра-
тичних умовах, надзвичайно важко. 

Після смерті Й. Сталіна масові ре-
пресії та переселення припинилися. Од-
нак скасування правових обмежень для 
переселенців тривало до 1956 року. 

З розповідей переселенців, що при-
їхали у Приазов’я в 50-х роках минулого 
століття, видно, як важко було людям з 
різною ментальністю співпрацювати, 
налагоджувати побут, проводити до-
звілля. Влада, пообіцявши їм на нових 
місцях проживання пристойне житло, 
не впоралася з поставленим завданням. 
Переселенці залишилися найбіднішим 
населенням. Багато з них, розчаровані й 
морально підкошені, змушені були по-
вертатися на батьківщину. Ті «західня-
ки», що залишилися на Донеччині, ста-
ли жити з місцевими жителями одними 
турботами, змушені були адаптуватися 
до нового способу життя та й самі впли-
вали на нього, бо було майже втрачено 
автентичність. Особливо це відчуваєть-
ся у нас, на Донеччині, де люди сором-
ляться розмовляти рідною мовою, а вну-
ки її не знають. Це далеко не їхня вина, а 
дійсність, коли всіх «шліфувала» радян-
ська доба та прогресуючий час.  

Пліч-о-пліч нині працюють само-
стійними орендарями землі сім’ї Шку-
ратів, Іванових, Кіріязі, Стуліко, Хара-
бет, Кльобів, Ільчишиних. Стосунки між 
людьми різних національностей дружні 
й ділові.

У жовтні 2012 року Анадольській 
музейній кімнаті присвоєно статус му-
зею. Це музей історії села  – справжня 
жива творча лабораторія, невичерпна 
криниця духовності, де серед розмаїття 

експонатів розміщені неповторні ви-
шивки, які свідчать про золоті руки і 
чисте серце жінок, коріння яких у дале-
кому краю – Галичині та Львові.
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Мета науково-дослідницької робо-
ти  – спираючись на теоретичні засади 
новелістичного жанру, визначити риси 
типологічної спорідненості творів збі-
рок «Чари-Комиші» О. Гончара і «Дев’ять 
оповідань» Дж. Селінджера. 

Досягнення поставленої мети потре-
бує виконання таких завдань:

– розкрити сучасні літературознавчі 
підходи до вивчення жанру новели;

– виокремити канонічні та модифі-
ковані риси новели як жанру літератури 
середини ХХ століття;

– виявити сюжетно-композиційні 
особливості творів малої епічної прози 
О. Гончара і Дж. Селінджера; 

– виокремити засоби психологічного 
аналізу в новелах українського та амери-
канського письменників.

Навколо дефініції «новела» та її спе-
цифіки ведеться багато суперечок як у 
сучасному вітчизняному, так і зарубіж-
ному літературознавстві. «Тематична 
розмаїтість та формальна багатоликість 
новели  – найбільш складний момент у 
вивченні її жанру, що підчас і приводить 
до термінологічної неузгодженості»,  – 
пояснює І. Бурлакова [3, с. 2]. 

У різних наукових джерелах подано 
відмінні визначення цього різновиду 
малої прози. Зокрема, у літературо знав-
чій енциклопедії його потрактовано 
таким чином: «…невеликий прозовий 
епічний твір, в якому висвітлюється 

незвичайна подія або переживання, 
настрої персонажів; завершується не-
сподіваним фіналом, має напружену 
дію» [17, с. 138].

Літературознавчий словник-довід-
ник пояснює термін так: «Новела (італ. 
novella, від лат. novellas новітній)  – не-
великий за обсягом прозовий епічний 
твір про незвичайну життєву подію з не-
сподіваним фіналом, сконденсованою та 
яскраво вималюваною дією» [19, с. 510]. 

Світлана Ленська наводить прикла-
ди спроб дефініціювати новелу в мета-
форичний спосіб: «…її порівнювали зі 
стрілою, що неухильно летить до мети 
(В. Фащенко), з квіткою, яка несподіва-
но вражає красою (Й.-В. Ґете), з написом 
на камені чи персні (К. Паустовський), 
з ударом блискавки, що влучила в дере-
во (О.  Еллінек), з краплею води, в якій 
віддзеркалений світ (І. Франко), з айс-
бергом, вся міць якого схована під во-
дою» [16, с. 25].

Визначаючи особливості новели, 
учені порівнюють її з оповіданням, 
анекдотом, романом, драмою. Отож є 
проблеми жанрової ідентифікації тво-
ру. І.  Денисюк пише про «теоретичну 
анархію у поглядах на новелу та опо-
відання»   [8, с.  92]. Науковець вважає, 
що хоча існує умовна межа між цими 
творами і багато спільних рис, є й такі 
суттєві відмінності, які не дозволяють 
використовувати поняття «новела» й 
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«оповідання» як синоніми [8]. «Нервом 
оповідання є цікаве нанизування епізо-
дів, а сутність новели – у заглибленні в 
один епізод» [8, с. 128]. 

В.  Фащенко вважає, що «між опові-
данням і новелою немає кардинальної 
китайської стіни. І даремно її будувати, 
бо старе оповідання і пізніша новела в 
українській літературі – не принципово 
різні жанри, а своєрідні жанрові варі-
анти стислого розповідного епосу»  [34, 
с. 170]. 

Ототожнюють поняття новели й опо-
відання Л. Тимофєєв, В. Скобелєв  [3]. 
Чітко розмежовують ці жанри В. Лесин, 
М. Матвійчук, Ф. Білецький. Деякі вчені 
розглядають новелу як редукований різ-
новид роману [17].

О. Ситник зазначає, що теоретичне 
осмислення особливостей новели у сві-
товій науці розпочали самі письменники 
(П. Хейзе, Й. В. Гете, Е. По) у ХІХ ст. Ви-
значені ними жанрові маркери уточню-
ються у ХХ ст. [30]. 

Термін «новела» набрав чинності 
з 70-х років ХІХ  ст. Його довгий час не 
сприймали наші вчені. У зарубіжній лі-
тературі лексема існувала, а в україн-
ській її замінювало «оповідання»  [23]. 
Слово «новела» прийшло через польську 
і німецьку мови і використовувалося на 
західноукраїнських землях у 60-х роках 
ХІХ ст. [8].

За словами І.  Бурлакової, в Украї-
ні теоретичний аналіз новели як жанру 
розпочав І. Франко [3]. Потім вивчення 
малої прози то активізувалося  (20–30- ті 
роки ХХ  ст.), то було недостатнім 
 (40–50-ті роки ХХ  ст.). У кінці ХХ  – на 
початку ХХІ  ст. з’явилися дисертаційні 
дослідження Н.  Гаєвської, Н.  Навроць-
кої, О.  Подлісецької та ґрунтовні моно-
графічні праці І.  Денисюка, О. Бровко, 

В. Сірук, С. Ленської, Н. Копистянської, 
Т. Бовсунівської, В. Фащенка, О. Юрчук. 

У 60-ті роки ХХ ст. зафіксовано роз-
квіт жанру новели. Психологізм, змалю-
вання «діалектики душі» героїв зумови-
ли новаторство сконденсованої форми 
новели, її філософське наповнення [24].

Сучасні дослідники з огляду на сти-
лістичні особливості виділяють роман-
тичну, реалістичну, модерністську, аван-
гардну та постмодерністську новелу.

Майстрами цього жанру в україн-
ській літературі виявили себе М.  Ко-
цюбинський, В. Стефаник, Г.  Косинка, 
М. Хвильовий, Ю. Яновський, О. Гончар, 
Гр. Тютюнник, Вал. Шевчук, Є. Гуцало. 

Новела, як і будь-який інший жанр 
літератури, має свої композиційні кано-
ни. У ході історичного розвитку, з пере-
бігом літературних епох, зміною стилів і 
напрямів ці формальні обриси у кожно-
го талановитого автора модифікуються і 
наповнюються новою життєвою конкре-
тикою. 

У кінці 40-х років Гончар написав 
твори «Модри Камень», «Весна за Мо-
равою», «Усман та Марта», «Завжди сол-
дати» тощо. Автор вибудовує новели на 
основі зображення емоційної напруги, 
переломного психічного стану, душевно-
го зламу персонажів. За словами О. Сит-
ник, «нівелюється ключовий аспект 
«подієвості»: обмеження зовнішньої дії 
на користь зосередження на особистос-
ті…» [30, с. 53]. 

Так, наприклад, єдину у своєму роді 
історію внутрішніх переживань героя 
через втрату коханої дівчини Терези опи-
сує О. Гончар у доробку «Модри Камень». 
Твір складається із п’яти частин, має 
фрагментарну композицію. Письменник 
поєднує спогади, уривки розмов, спо-
стереження, думки солдата-розвідника, 
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безпосередньо розкриває його душев-
ний біль і страждання. З’являється ха-
рактерний для модерністської літера-
тури мотив нездоланності життєвих 
перешкод. Але ліричний герой все одно 
вважає дівчину живою. Твір має неспо-
діваний кінець: у п’ятій частині юнак 
говорить із Терезою. У їх уявній розмо-
ві спостерігаються неоромантичні риси 
оптимізму.

Отже, предмет зображення у новелі 
«Модри Камень» – не об’єктивна карти-
на світу, а складні суб’єктивні враження 
ліричного героя про дійсність. 

Так само паралельно із розвитком 
зовнішніх подій, на їх тлі відбуваються 
зміни внутрішнього стану головного 
персонажа новели «Весна за Моравою» 
Яші Гуменного. Він здійснив неймовір-
ний вчинок: через затоплений льодя-
ною водою ліс і під шалені ворожі арт-
обстріли за допомогою групи мадяр 
доставив на лінію фронту вкрай необ-
хідні снаряди. 

Зовнішній сюжет новели доволі про-
стий. 

Набагато складніший у творі сюжет 
внутрішній. Історія переживань героя 
розпочинається усвідомленням склад-
ності ситуації, в яку потрапили арти-
леристи: там закінчуються снаряди. У 
мадярському селі, де розмістився вій-
ськовий табір, панує спокій. А в душі 
Гуменного наростає тривога, адже до-
правити боєзапаси нікому. Коли місце-
ві жителі все ж погодилися допомогти, 
старшина все одно не заспокоївся: до-
рога була дуже важкою, і мадяри здава-
лись ненадійними помічниками. «Вираз 
безпомічності й відчаю проступав на 
їхніх обличчях. Видно, вони вже кляли 
ту мить, коли зголосились іти до передо-
вої з цими снарядами…» [5, с. 24], – так 

через Яшине сприйняття ситуації пись-
менник підкреслює її драматизм. 

Кульмінаційним центром твору стає 
внутрішня боротьба Гуменного після 
тяжкого поранення в груди. Ледве сту-
паючи ногами, стікаючи кров’ю, хлопець 
переконує себе, що від нього залежить 
доля багатьох солдатів. О. Гончар захо-
плений подвигом Яші, зображує його 
як непересічну сильну особистість: «Хоч 
плазом, а лізтиму, – думає старшина, об-
мацуючи пістолет. – Тільки б вистачило 
крові, щоб не знепритомніти»  [5, с. 27], 
«…тримається зусиллям самої волі, щоб 
не схитнутись на ногах» [5, с. 29]. 

Напруженість сюжету, пафос небез-
пеки і боротьби, зображення незвичай-
ного, піднесеного в житті, змалювання 
героїв, здатних вийти переможцями із 
складних життєвих обставин, – ці риси 
неоромантичного стилю притаманні сю-
жетам новел «Модри Камень», «Весна за 
Моравою», «Усман та Марта», «Завжди 
солдати», «Гори співають», «Зірниці». В 
основі творів  – конфлікт між людиною 
та обставинами, у яких вона опинилась. 
Він, як правило, внутрішній, пов’язаний 
із світом особистих почуттів і душевних 
переживань. Крім того, кілька творів по-
єднуються спільними мотивами людя-
ності, співчуття, милосердя: «Весна за 
Моравою», «Усман та Марта», «Завжди 
солдати».

Щоб глибше розкрити складне вну-
трішнє життя героїв, О. Гончар вдається 
до форми монологу. Від першої особи 
побудовані оповіді в новелах «Модри 
Камень», «Усман та Марта» і «Пороги». 
Відповідно у цих доробках переважає 
суб’єктивне начало – реальний світ опи-
сується через сприйняття автора або ге-
роя. Це одна із характерних рис модер-
ністського твору.
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 Глибоко особистісно, нервово-емо-
ційно, пристрасно ставиться головний 
персонаж новели «Сусіди» Онисько Ар-
темович до трагедії на землях сусіднього 
господарства: загорілися копи пшениці. 
Чоловік «раптом відчув себе вартовим 
і господарем усього степу, від обрію до 
обрію» [5, с. 70]. Він направляє трактори 
на боротьбу із пожежею. У радіаторі за-
кипіла вода, позривала пробки, стріляла 
вгору, але чоловік, задихаючись, коман-
дує: «Не зважай! Веди!»  [5, с.  73].  Він 
шаленів, «хапав сина за карк, готовий 
витрясти з нього душу: « Швидше, кажу 
тобі, жени!» [5, с. 73]. 

У репліках героя автор передає гли-
бокий душевний біль і відчай.

Пожежу митець теж описує яскраво 
і динамічно: вогонь «наближався … з 
неймовірною невідворотною швидкіс-
тю»  [5, с.  72], «…оживав, ріс, вітер по-
тужно роздимав полум’я» [5, с. 72]. Воно 
«рвалося вперед, швидко змикаючись 
між собою, зухвало накидаючись на ви-
соку стерню… » [5, с. 72]. «Чорна пустеля 
згарища» [5 , с. 72] контрастує із «багря-
ним гаддям» [5, с. 72] вогню.

Надзичайну напругу переживань 
та емоцій героїв передає О. Гончар і у 
новелі «Жайворонок». Довго не було 
дощу, і письменник змальовує пейзаж, 
як його бачили трактористи: повітря 
у степу було «наскрізь сухе»  [5, с.  97], 
 «… не лише сонце – все небо, здавалось, 
палило, дихало спекою» [5, с. 97], «воно 
по кільканадцять годин горіло над голо-
вою  – цинкове, білясте,  смертельне»  [5, 
с. 97]. А потім, коли, нарешті, зібралася 
гроза, над землею «все переверталося, 
будувалося і стугоніло»  [5, с.  104], «по-
мчали потемнілими степами табуни ви-
хрів, захвилювалися, забурунили зелені 
вали лісосмуг» [5, с. 104]. 

Як бачимо, у новелах «Сусіди» та 
«Жайворонок» О. Гончар майстерно ви-
користовує елементи поетики експресіо-
нізму, досить гостро відображає кон-
флікт людини з трагічною дійсністю. 

Варто також зауважити, що укра-
їнський митець порушує специфічні 
канони композиційної структури жан-
ру. На думку О. Юрчук, вона має бути 
представлена лише трьома сюжетними 
компонентами: зав’язкою, кульмінаці-
єю та розв’язкою [38]. А у восьми дослі-
джуваних доробках Гончара наявні всі 
елементи розвитку дії. Тільки у новелі 
«Зірниці» немає експозиції. Твір почи-
нається із зав’язки: хату головної героїні 
Вутаньки хтось вночі вимазав дьогтем. 
Далі через розвиток дії (пошуки ви-
нуватця і переживання Івана Латюка) 
і кульмінацію (Вутанька застає хлопця 
за побілкою ним же забрудненої стіни) 
автор підводить читача до розв’язки цієї 
історії. 

На основі паралелізму побудована 
новела «Завжди солдати»: у двох її час-
тинах ідеться про схожі й одночасно діа-
метрально протилежні ситуації. Спочат-
ку на фронті, випадково затримавшись, 
Горовий наздоганяв свою роту на чолі з 
командиром Глобою в прямому значенні 
цього слова. А у мирні дні Глоба, навча-
ючись в інституті, мусить наздоганяти 
інших студентів у знаннях із фізики. 

Особливістю побудови творів «Ус-
ман і Марта», «Жайворонок», «Пороги» 
є обрамлення. Як зазначає С. Ленська, 
цей прийом використовується для дис-
танціювання дискусійних узагальнень 
від безпосередніх учасників описаних 
подій. Такий спосіб викладу художньо-
го матеріалу «…дозволяє розрізнити 
позицію оповідача і позицію реципієн-
та. Відтак піднестися над дійсністю до 
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рівня узагальнення і висновків може 
не учасник подій або оповідач, а неза-
лежний і незаангажований спостері-
гач» [16, с. 33]. 

Слід відзначити, що у новелах 
О. Гончара динамічна інтрига. Художній 
час складає від кількох годин («Весна 
за Моравою») до кількох днів («Завжди 
солдати»). 

Кількість персонажів завжди міні-
мальна. Наприклад, у доробку «Модри 
Камень» без епізодичних дійових осіб 
їх четверо, у «Завжди солдати»  – лише 
двоє. 

О. Гончар подає портретні описи ге-
роїв, пейзажні замальовки. Але ці урив-
ки небагатослівні, нерозлогі, короткі і 
влучні, завжди підкреслюють найго лов-
ніше. 

Епіграф збірки «Дев’ять оповідань» 
американського митця Дж. Селінджера 
попереджає читача, що у новелах є не 
лише «оплеск двох долонь», тобто ре-
алістичний зміст, а й дещо приховане, 
те, що мається на увазі, що виходить за 
межі повсякденної свідомості. На думку 
А. Звєрєва, «Селінджера цікавлять мит-
тєвості, коли помітна сокровенна сут-
ність особистості, і зовсім не цікавить 
безподієва проза теперішнього»  [11, 
с.  456]. Центральний конфлікт, як і в 
О. Гончара, завжди внутрішній, має сто-
сунок до подій в особистому житті лю-
дини. Все концентрується навколо ду-
ховної кризи, мотиви якої завуальовані. 
Про них можна здогадатися з діалогів, 
ледь помітних особливостей у стосун-
ках, з несподіваних учинків героїв.

Як і в О. Гончара, у новелах Дж. Се-
лінджера дуже прості зовнішні сюжети. 
Так, наприклад, у творі «Чудовий день 
для рибки-бананки» розповідається про 
курортний відпочинок Сеймура і його 

дружини Мюрієл. Вона у готелі розмов-
ляє по телефону з матір’ю. Так само, як 
український митець, американський 
письменник використовує прийом ху-
дожньої паралелі: одночасно відбува-
ється бесіда між Сеймуром і маленькою 
дівчинкою Сибіл на пляжі. Автор пока-
зує різницю між діалогами: Мюрієл не 
виявляє особливого бажання говорити з 
ріднею, а її чоловікові із дитиною спіл-
куватися цікаво. Композиція новели 
збалансована також протиставленням 
раціонально-банального світогляду жін-
ки і багатого духовного світу її чоловіка. 
В. Оленєва пише, що розповідь Сеймура 
про риб, хворих на бананову лихоманку, 
уособлює чужий героєві світ, у якому він 
опинився після одруження  [21]. Це, на 
думку науковця, «тонка, майстерно при-
хована символіка, яку не одразу поміча-
єш. А за нею прихована провідна думка 
автора» [21, с. 135]. 

У кінці твору герой здійснює абсо-
лютно неочікуваний вчинок: поверта-
ється в готель, дістає пістолет і стріляє 
собі у скроню.

Так само на основі діалогів побу-
дована новела «Тедді»  – розповідь про 
хлопчика, який повертається з бать-
ками та молодшою сестрою на кораблі 
додому з Англії. Тедді слухає нарікання 
батьків, спілкується із чоловіком на ім’я 
Ніколсон. Цей твір також має несподіва-
не трагічне завершення: у басейні чути 
«…  пронизливий, довгий крик… Він зву-
чав акустично, наче відбивався від чоти-
рьох укритих кахлем стінок» [26, с. 222]. 
Це важливий компонент структури но-
вели – пуант. 

Дослідники, пише І. Галінская, дво-
яко трактують розв’язку новели: або за-
гинув хлопчик, або упала на дно пустого 
басейну його сестра [4]. 
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Як бачимо, у доробках Дж. Селін-
джера порівняно з новелами  О. Гонча-
ра безпосередня фізична дія майже від-
сутня. Зовнішня подія не стає головним 
способом організації всіх структурних 
елементів творів. У текстах семи новел із 
дев’яти основне місце посідають діалоги 
персонажів. Твори «Для Есме: з любов’ю 
і мерзотою» та «Чоловік, що  сміється» 
являють собою розповіді від першої 
особи. 

Ситуація, описана у новелі «Дядечко 
Віггілі у Коннектикуті», нагадує «Модри 
Камень» Гончара: вона теж побудована 
на основі спогадів і переживань з при-
воду загибелі дорогої людини у Другій 
світовій війні. Головна героїня Елоїза 
сумує за Уолтом. Згадки про юнака  – 
єдине, що наповнює сенсом її безрадісне 
існування.

Мотив відчуження структурує но-
велу «Для Есме: з любов’ю і мерзотою». 
Після війни її герой – сержант Х – втра-
тив душевний спокій. І. Галінская нази-
ває абсурдним те, що він дуже довго не 
відкривав надісланих рідними і друзя-
ми листів і посилок. Так само називає 
науковець слово «хелло», десять разів 
дописане братом Есмі в кінці листа  [4]. 
Світ рухається до загибелі – така голов-
на думка новели [1].  

Шукає і не знаходить сенсу життя ге-
рой новели Селінджера «Блакитний пе-
ріод де Дом’є-Сміта». Художник робить 
висновок: «Всі ми черниці»  [26, с.  186], 
маючи на увазі відсутність свободи, са-
мотність, знеособлення людини. Життя 
не приносить щастя, хвилини радості 
бувають дуже рідко, виходу із душевної 
кризи немає. 

Враховуючи такі сюжетні мотиви, 
дослідники розглядають твори Селін-
джера у руслі теорії екзистенціалізму [4]. 

Для героїв малого епосу «Блакитний пе-
ріод де Дом’є-Сміта», «Дядечко Віггілі 
у Коннектикуті», «Тедді», «Для Есме: з 
любов’ю і мерзотою» світ ворожий, дис-
гармонійний, абсурдний.  

У більшості новел Дж. Селінджера є 
лише окремі елементи сюжету. Напри-
клад, твір «Вуста чарівні та зелені очі» 
розпочинається кульмінацією  – теле-
фонним дзвінком адвоката Лі до прияте-
ля Артура. Чоловік розшукує дружину 
Джоан. А вона в цей час поруч із Арту-
ром. Драматизм ситуації поглиблюється 
тим, що Лі розповідає про свою любов до 
жінки, зізнається, що підозрює у зраді. 
Розв’язка  – другий дзвінок обманутого 
чоловіка. Він каже, що дружина вже по-
вернулась. Але насправді Джоан тільки 
збирається йти від коханця додому. 

Час дії цього твору – менше ніж пів-
години. Але є у митця новели, де історії 
відбуваються і упродовж кількох годин 
(«Тедді»), і днів («Чоловік, що сміється»).  

Як і О. Гончар, Дж. Селінджер вико-
ристовує обрамлення («Блакитний пері-
од де Дом’є-Сміта»). Нечисленні у його 
творах і системи героїв. Наприклад, їх 
лише троє у доробку «Дядечко Віггілі у 
Коннектикуті».

Отже, новели О. Гончара і Дж. Селін-
джера розповідають про якусь одну до-
леносну подію у житті героїв, причому 
для обох авторів важливіші людські пе-
реживання, аніж події, у яких вони ви-
являються. Так само новаторським є те, 
що в основі сюжетів творів обох митців 
лежить внутрішній конфлікт між люди-
ною та складними життєвими обстави-
нами, у яких вона опинилась. 

Новели українського письменника 
відзначаються глибиною психологічно-
го аналізу. «Щоб читач непомітно для 
себе перейнявся думками й почуттями 
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героїв, О. Гончар найменше розповідає 
«від автора», а прагне відразу перевтіли-
тися в героїв, виписує їхні образи, так би 
мовити, зсередини», – зазначає І. Семен-
чук [27, с. 1]. Для цього митець викорис-
товує внутрішній монолог, через який 
розкривається «мінливість почуття», 
його діалектика.

Яскравий приклад – уривок із новели 
«Модри Камень». Автор передає глибоке 
душевне зворушення ліричного героя, 
його палку любов, усі нюанси настрою: 
«Померкло, стерлося все. Навіть те, що 
зовуть незабутнім першим коханням. 
Чому ж ця випадкова зустріч, єдиний 
погляд, єдина ява у великій драмі війни, 
чому вона не меркне і, відчуваю, ніколи 
не померкне? Ти як жива …» [5, с. 14].  

У доробку «Весна за Моравою» 
О.  Гончар створює складну гаму думок 
і почуттів Яші Гуменного. Особливо 
високої майстерності досягає митець у 
описі напруженого моменту, коли героя 
поранено. У внутрішньому монолозі ав-
тор передає раптові спалахи думки, не-
домовленість і тривогу Гуменного: «А 
мене, мабуть, гілкою повалило» [5, с. 25]. 
«Дрібний осколок» [5, с. 25]. «Що, якби 
мене вбило?  – раптом подумав Гумен-
ний, і жах охопив його. Адже всі вони, 
напевне, кинули б снаряди і повернули-
ся назад» [5, с. 26]. У наступному речен-
ні вже зовсім виразно чути голос авто-
ра: «Він не хотів, щоб іноземці бачили 
його рану» [5, с. 26]. Таке непомітне ор-
ганічне злиття авторських коментарів 
і внутрішнього монологу персонажа  – 
важливий прийом у новелах Гончара, 
що посилює емоційну напруженість і 
глибину психологізації  [25]. Митець 
використовує його також у доробках 
«Завжди солдати», «Сусіди», «Жайворо-
нок» тощо. 

Активно використовує О. Гончар і 
невласне пряму мову. Наприклад, у но-
велі «Завжди солдати» за допомогою 
цього засобу митець підкреслює гли-
бину переживань рядового Глоби. Він 
проспав під час привалу, а його підроз-
діл перейшов на іншу ділянку фронту: 
«…  це було так безглуздо, так жахли-
во… Саме тоді, коли він прагнув бою, 
коли всі кишені набив патронами!.. … 
рота пішла, напевно, в бій, а він … Що 
про нього скажуть товариші! Втікач? 
Дезертир?..» [5, с. 42]. 

Інший герой – Іван Латюк із новели 
«Зірниці»,  – спостерігаючи за Вутань-
кою, «подумував, що могла б стати йому 
файною дружиною»  [5, с.  113], мріяв, 
«як би ото взяла його чубату голову та 
пригорнула, поклала на свої пишні гру-
ди…» [5, с. 113]. 

За допомогою психологічного пор-
трета О. Гончар теж не тільки привер-
тає увагу читача до окремих деталей 
зовнішності персонажів, а й показує 
їхній внутрішній стан. Наприклад, у 
новелі «Завжди солдати»: коли до Го-
рового підходив Глоба, що тільки-но 
наздогнав роту, «командир дивився на 
нього з ненавистю»  [5 , с.  43], «роз’ят-
ре ни ми червоними очима»  [5 , с.  44]. 
Коли після війни викладач Глоба ді-
знався, що у студента Горового немає 
руки, «попечене темне обличчя доцента 
зібгалося в болісну гримасу»  [5, с.  40]. 
«Його порубцьоване обличчя весь час 
посмикувалося, здавалося, думки пе-
рекочуються по ньому безперервними 
хвилями» [5, с. 48].

Розмовляє Глоба «спокійно»  [5, 
с. 48], «лагідно» [5, с. 48]. Коли дізнався 
приємну новину, «обличчя його заясни-
лося» [5, с. 48]. Під час особливого хви-
лювання «руки його тремтіли» [5, с. 49]. 
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Глоба сидів «прямий, підібраний»  [5, 
с.  48], Горовий  – «стрункий, вишколе-
ний»  [5, с.  48]. «Обчухрало їх життя, 
але в обох почувається незломленість 
духу»  [5, с.  48],  – так бачать обох пер-
сонажів присутні. Коли стосунки між 
чоловіками налагодились, Горовий ішов 
«розпатланий, мокрий, впарений, але з 
полегкістю на серці» [5, с. 51]. 

Досить часто український пись-
менник, розкриваючи внутрішній світ 
героїв, використовує власні коментарі. 
Вони бувають і короткими, і розлоги-
ми. Наприклад, коли героїня новели 
«Зірниці» побачила сліди дьогтю на 
хаті, то в неї «серце наче обірвалось» [5, 
с. 108]. У новелі «Сусіди» митець пише 
про переможця у змаганні за вищий 
урожай пшениці Ониська Артемови-
ча: «Треба було бачити, з якою гордіс-
тю переможця проніс він той прапор 
через увесь клуб…»  [5, с.  61]. А потім, 
коли стяг вибороло інше господарство, 
письменник подає власний коментар: 
«А якими очима проводжав їх Онись-
ко Артемович! Згорбившись, мов бер-
кут…» [5, с. 61].

Як засіб психологічного аналізу за-
стосовує Гончар і пейзажні замальовки. 
Прикладом такого використання описів 
природи може слугувати уривок із нове-
ли «Весна за Моравою». Поранений Яша 
Гуменний «побачив над собою синю яс-
нину недосяжного неба і обсмалене, 
розщеплене верхів’я дерева. Воно ще 
димилось» [5, с. 25]. «Все навколо сивіло 
й сивіло, як дим. Навіть чиста голубінь 
неба стала сивою» [5, с. 27]. Герой згадує, 
яким було все навколо до перестрілки: 
«Який тоді ліс стояв дзвінкий та весе-
лий…» [5, с. 28]. Як бачимо, стан приро-
ди співзвучний настрою і переживанням 
героя. 

Коли настав час прощання Усмана і 
Марти, був «хмарний день, вороння грає 
в небі, вітер берези гне…» [5, с. 35]. Цей 
опис ще більше підкреслює внутрішню 
напругу і стурбованість артилеристів, 
батьків дівчини і самих закоханих. 

За словами І. Семенчука, «для пере-
дачі внутрішніх порухів персонажів Гон-
чар майстерно використовує деталі» [27, 
с.4]. Так, в уяві пораненого Яші Гуменно-
го у новелі «Весна за Моравою» все обер-
тається навколо води. «Вода горнеться 
до самих колін… Не дивиться на неї, а 
тільки чує, як вона хлюпає внизу»  [5, 
с.  28]. Спрага стала для героя черговим 
випробуванням. 

Крім того, у новелах О. Гончара, як 
і у творах Дж. Селінджера, можна ви-
значити основний настрій. Наприклад, 
у доробку «Усман і Марта» це кохання. 
Поєднання любові і смутку передається 
у творі «Модри Камень». Мужність ви-
ступає стержнем новели «Весна за Мора-
вою». Почуття образи головне у дороб-
ку «Завжди солдати», гордість – у творі 
«Гори співають».

В. Оленєва зазначає, що увагу амери-
канського митця Дж. Селінджера «при-
вертає людина, відчужена від навко-
лишньої дійсності і тому ніби відкинута 
до самої себе, людина, що страждає від 
самотності і духовної невлаштованос-
ті» [21, с. 1]. Але безпосередньої передачі 
таких переживань за допомогою вну-
трішніх монологів чи невласне прямої 
мови у новелах американського пись-
менника немає. Про них можна здогада-
тися, проаналізувавши поведінку, роз-
мови дійових осіб. 

У неординарних вчинках героїв вба-
чається глибина і навіть надмірність пе-
реживань. В основі новел – трагізм у са-
мовизначенні людини в навколишньому 
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світі. Так, Сеймур із твору «Чудовий 
день для рибки-бананки», не знайшовши 
іншого виходу із стану самотності і від-
чуження від усього світу, вирішує покін-
чити життя самогубством. Герой дороб-
ку «У човні» Лайонел, образившись на 
служницю, грубо поводиться із матір’ю, 
викидає її подарунок у озеро. Есме у но-
велі «Для Есме: з любов’ю і мерзотою» 
дарує малознайомому чоловікові єдину 
річ, яка залишилася у неї як пам’ять про 
батька, – годинник.

Думки про нещасливу долю людини, 
біль за неї лежать в основі експресіо-
ністського письма, що характерне для 
Дж. Селінджера. 

У творах «Чудовий день для рибки-
бананки», «Дядечко Віггілі у Коннек-
тикуті», «Незадовго до війни з ескімо-
сами», «Тедді» для передачі настрою і 
душевного стану героїв американський 
письменник широко використовує діа-
лог. Приміром, із реплік героїні твору 
«Дядечко Віггілі у Коннектикуті» Елоїзи 
проступає бідність внутрішнього світу, 
стає зрозуміло, наскільки вона самотня, 
далека навіть від власної дитини. Жінка 
не переживає, що доньку лихоманить. 
Про це говорить її холодне звернення-
наказ до Рамони: «Піди й скажи Грейс, 
що повечеряєш нагорі. А тоді відразу 
підеш спати. Я пізніше прийду. Наразі 
йди» [26, с. 41].

Щодо застосування психологічно-
го портрета, то, як і Гончар, Селінджер  
звертає увагу на окремі деталі зовніш-
ності героїв: на погляд, голос, окремі 
рухи героїв. Так, Селена у новелі «Неза-
довго до війни з ескімосами» виправдо-
вується перед подругою «огидливо то-
неньким голосочком»  [26, с.  47], «різко 
відмовила» [26, с. 48], перебила співроз-
мовницю «досить голосно і рішуче, щоб 

показати, хто тут головний»  [26, с.  48], 
говорить «із виразом нудьги на облич-
чі» [26, с. 48]. 

У доробку «Для Есме: з любов’ю і 
мерзотою» діти дивляться на вчитель-
ку «пильними й тьмяними очима»  [26, 
с. 103 ]. У Есме «знуджені очі» [26, с. 103], 
«вона позіхає над віршами» [26, с. 104]. 

Дж. Селінджер, як і О. Гончар, вико-
ристовує власні коментарі до внутріш-
нього стану героїв. Так, у новелі «Не-
задовго до війни з ескімосами» митець 
пише, що повідомлення Селени про хво-
робу матері «трохи збентежило Джин-
ні, але не такою мірою, щоб примусити 
її пустити сентиментальну сльозу»  [26, 
с. 49]. Іншого разу автор повідомляє про 
силу почуття доньки хазяйки дому: «…
вона вже достатньо розлютилася, щоб 
ужити слово «дрібнички», але ще не 
настільки, щоб підкреслити його»  [26,  
с.  49]; «…їй стало ніяково і це змуси-
ло її відчути себе незграбною аматор-
кою» [26, с. 48].

Дослідники творчості американсько-
го митця зазначають, що наприкінці 
1940-х років він захоплювався дхвані  – 
категорією середньовічної індійської по-
етики, згідно з якою читання художньої 
літератури приносить задоволення не 
від образів, створених прямим значен-
ням слів, а від асоціацій та уявлень, що 
вони викликають [3]. Тому кожний твір 
має вселяти читачеві якийсь конкретний 
поетичний настрій («раса») [29]. По суті, 
це одна із характерних рис імпресіоніз-
му  – сугестивність. Науковці визнача-
ють у новелах Селінджера такі головні 
настрої або почуття: «Чудовий день для 
рибки-бананки»  – любов; «Дядечко Ві-
ггілі у Коннектикуті» – сміх, іронія; «Не-
задовго до війни з ескімосами»  – спів-
чуття; «Чоловік, що сміється» – гнів; «У 
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човні» – героїзм, мужність; «Для Есме: з 
любов’ю і мерзотою»  – настрій страху; 
«Вуста чарівні та зелені очі»  – настрій 
відрази; «Блакитний період де Дом’є-
Сміта» – одкровення; «Тедді» – відречен-
ня від світу [1; 4].

Розповідь про події у творах О. Гон-
чара і Дж. Селінджера визначається роз-
міреною, чіткою побудовою речень  – і 
простих, і складних. Але коли треба пере-
дати динаміку і особливу напруженість, 
автори послуговуються простими, часто 
односкладними реченнями. Так, у новелі 
«Пороги» українського митця описуєть-
ся, як зникла електрика в сільських бу-
динках: «Погасла. Наче вмер хтось у хаті. 
Темно, моторошно відразу стало. Дочка 
Надя одвішує замасковані вікна та вся 
тіпається, плаче. А у вікна – пожари з-за 
Дніпра…» [5, с.  80]. Такий же динамізм 
подій і напругу переживань Ніколсона 
передає американський письменник у 
творі «Тедді»: «Не зупиняючись, він про-
довжував спускатися, досить швидко, до 
головної палуби. Потім до палуби «А». 
Потім до палуби «В». Потім до палуби 
«D» [26, с. 222].

Тексти доробків обох авторів на-
сичені запитальними, спонукальни-
ми, окличними реченнями. За їх до-
помогою теж створюється емоційна 
напруга. Наприклад, у новелі «Зірниці» 
О.  Гончар передає обурення рибалок з 
приводу наруги над Вутанькою: «І хто 
б це був, по-вашому, га?  – бився в до-
гадках бригадир.  – Кого б можна за-
підозрити?» [5, с. 109]. Робітники пере-
живають, що заплямовано їх честь: «У 
них вночі критику дьогтем наводять! 
Хто б це?»  [5, с.  109]. «А ми з вами де 
були?» [5, с. 110].

Дж. Селінджер підкреслює хвилю-
вання матері Мюрієл із новели «Чудовий 

день для рибки-бананки» щодо дивної 
поведінки зятя за допомогою коротких 
запитальних речень: «На пляжі? Сам-
один? Хіба він уміє поводитися на пля-
жі?» [26, с. 12]. «Як то не зніматиме хала-
та? А чому?» [26, с. 13]. «Божечко, йому 
конче потрібне сонце! Хіба ти не можеш 
примусити його?» [26, с. 13].

Як бачимо, і О. Гончар, і Дж. Селін-
джер використовують у своїх новелах 
різні засоби психологічного аналізу.

У доробках українського митця на-
явні внутрішній монолог і невласне пря-
ма мова. Передають внутрішній стан ге-
роїв описи природи. 

Американський письменник роз-
криває діалектику душі персонажів че-
рез деталі, спонукає читача аналізувати 
вчинки і діалоги героїв. 

Щоб яскравіше розкрити внутрішні 
переживання героїв, створити емоційну 
напругу, О. Гончар і Дж. Селінджер по-
слуговуються специфічними засобами 
синтаксису. 

Хоча художні прийоми О. Гончара і 
Дж. Селінджера певною мірою відріз-
няються, спільною для митців є спря-
мованість на активізацію уяви і мис-
лення читача. Спорідненість художніх 
систем митців полягає у однолінійності 
сюжетів, нечисленності системи героїв, 
посиленій увазі до розкриття внутріш-
нього світу персонажів, у загострених 
внутрішніх конфліктах, раптових по-
воротах дії, використанні символів 
тощо. 

Синтезуючи традиційні й новітні 
мистецькі тенденції, Дж. Селінджер ви-
користовує елементи екзистенціалізму, 
символістського, імпресіоністичного, 
експресіоністичного стилів; О. Гончар – 
риси неоромантизму, імпресіонізму, 
символізму та експресіонізму.
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Мета наукової роботи  – дослідити 
процес створення та діяльність Спілки 
української молоді Галичини. Для її до-
сягнення поставлені такі завдання:

– охарактеризувати джерельну базу, 
пов’язану з проблемою дослідження;

– висвітлити причини й умови ви-
никнення, склад членів та організаційну 
структуру СУМГ;

– встановити мету, завдання диси-
дентської організації та функціональні 
обов’язки її членів;

– проаналізувати етапи та форми ді-
яльності підпільної групи;

– визначити обставини припинення 
існування політичної організації;

– з’ясувати подальшу долю членів 
СУМГ.

Джерельну базу дослідження склада-
ють матеріали Галузевого державного ар-
хіву Служби безпеки України (м. Івано-
Франківськ)  [1–4], Електронного архіву 
українського визвольного руху  [16; 17], 
опубліковані документи [30], спогади та 
свідчення [7; 35–37], інтерв’ю [10], пові-
домлення періодичних та електронних 
засобів масової інформації [12; 23; 39]. 

При написанні наукової роботи були 
використані праці таких авторів, як 
М. Васильчук [5], Т. Галицька-Дідух [6], 

С.  Говерла  [8], В. Голобін  [9], Я.  Гри-
цак  [11], В. Даниленко  [29], Ю.  Зай-
цев [13], Б. Захаров [14; 15], Т. Кудря [18], 
С. Кульчицький  [19], М. Лютий  [22], 
В.  Овсієнко  [25–27], М.  Пасічник  [28], 
А. Русначенко  [30; 31], С. Сапеляк  [33; 
34], Я. Секо  [38], В. Чоповський  [40], 
В. Янко [41], а також енциклопедичні та 
довідникові видання [20; 21; 32].

Спілка молоді Галичини підпільно іс-
нувала на території Івано-Франківської 
області. Вона була заснована 31 січня 
1972 року в селищі Печеніжин Коло-
мийського району Івано-Франківської 
області. Ініціатором створення СУМГ 
став Дмитро Дмитрович Гриньків, слю-
сар-складальник Коломийської пересув-
ної механізованої колони № 67, на фор-
мування поглядів якого значний вплив 
мала колишній активний член ОУН 
Параска Ришко [22, с. 620]. Він запропо-
нував своїм друзям-односельцям Дми-
тру Демидіву, Миколі Мотрюку, Іванові 
Шовковому та Романові Чупрею органі-
зувати українську підпільну групу. 

Причинами створення Спілки укра-
їнської молоді Галичини стали тоталі-
тарний характер радянської системи, 
активізація опозиційного руху в СРСР 
у 1960 – на початку 1970 рр., відсутність 
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української незалежної держави, ко-
лоніальний стан України, наростаюча 
русифікація освіти, репресії проти іна-
кодумців, зокрема арешти української 
інтелігенції, що розпочалися 12 січня 
1972  р., пов’язані зі «справою Добо-
ша» [23, с. 33; 3]. Це дуже непокоїло Дми-
тра Гриньківа та коло його друзів.

Згадані вище особи, а також Федір 
Микитюк, Василь Михайлюк зібрали-
ся в будинку Івана Шовкового в селищі 
Печеніжин. На зборах Дмитро Гриньків 
посвятив усіх присутніх у свій задум 
створення організації, яка буде бороти-
ся «за самостійність України, за її від-
торгнення від складу СРСР». Згодом 
на цьому зібранні було вирішено взяти 
за основу методи та форми діяльнос-
ті ОУН  – конспіративність, підпільні 
псевда, існування такої ланки оунівської 
організації, як Служба безпеки, вико-
ристання тризубу, вітання ОУН «Слава 
Україні!»  – «Героям слава!», клятва на 
вір ність ідеям [1, арк. 162]. Того ж вечо-
ра усі учасники зборів склали присягу: 
«Я клянуся на вірність ідеям України, за 
які боролися тисячі людей і вмирали, і 
зберегли цю ідею в своїх серцях. То ж і 
ми збережімо цю ідею, бо будемо боро-
тися, доки б’ються наші серця і скільки 
буде нашої сили» [9]. Спочатку організа-
ція отримала назву «Союз вільних кому-
ністів». Проте приблизно в липні 1972 р. 
вона була перейменована в Спілку укра-
їнської молоді Галичини [1, арк. 84].

Членами підпільної групи з часом 
стали Василь Гриньків, Василь Кузенко, 
Іван Кузенко, Федір Микитюк, Василь 
Михайлюк, Іван Мотрюк, Іван Чупрей, 
Богдан Романишин, Тарас Стаднічен-
ко [1, арк. 88–90; 30, с. 530–531; 22, с. 3]. 
Всього як членів СУМГ можна іден-
тифікувати чотирнадцять осіб. Про 

організацію знали ще Василь Копильців, 
Роман Ришко, Параска Ришко, Ілля Кур-
ман, Яромир Зумер, Славомир Зумер, 
Григорій Нікітченко, Віктор Миков  [4, 
арк. 287]. Як уже зауважувалось, кожен 
член СУМГ мав своє псевдо, зосібна, 
Д.  Гриньків отримав псевдо Грім-Гора, 
Д.  Демидів  – Ворон, В.-І. Шовковий  – 
Клин, Ф. Микитюк – Пструг, Р. Чупрей – 
Хміль, В. Михайлюк  – Яструб, М.  Мо-
трюк – Лісовик [1, арк. 88].

Головою СУМГ став Д. Гриньків, 
Д.  Демидів був заступником керівника 
з ідейної роботи, а В.-І. Шовковий – ко-
мандиром боївки  [4, арк. 277, 281, 282]. 
Щоправда, сам Д. Гриньків заявляв у 
Печеніжині, що керівником СУМГ є 
вчитель, який проживав у Рівненській 
області  [30, с.  530]. У даному випадку 
йшлося про уродженця села Марківка 
Гриньківа Василя Івановича, вчителя 
математики в селі Тинне Сарненського 
району, що на Рівненщині  [4, арк. 287]. 
Він, власне, був братом по матері Дмитра 
Гриньківа. У СУМГ передбачалося ще 
створення «політико-керуючої групи», 
яка мала вести роз’яснювальну роботу, 
розробляти ідеї  [30, с.  531]. Також під-
пільна група повинна була мати ЦК, се-
кретаря [30, с. 531].

Середній вік осіб, пов’язаних зі Спіл-
кою на час її створення, становив 23 
роки. Наймолодшими були В. Кузенко та 
Б. Романишин, 1951 року народження, 
а найстаршим  – В. Гриньків, 1946 року 
народження. Д. Гриньків та В.  Гриньків 
були членами КПРС. М. Мотрюк, І. Шов-
ковий, І.  Чупрей, В.  Михайлюк, Ф.  Ми-
китюк, Р. Чупрей – членами ВЛКСМ [30, 
с. 530–531].

Сумгівці мали або здобували серед-
ню, середню спеціальну чи вищу освіту. 
Зосібна, на час створення організації 
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середню освіту мали Микола Мотрюк, 
Василь Кузенко, а здобував І.-В. Шовко-
вий. В І. Кузенка була середня спеціальна 
освіта, навчався в училищі М. Мотрюк. 
Вищу освіту мали В. Гриньків, Д. Де-
мидів, І. Чупрей, а здобували Д. Гринь-
ків, Р.  Чупрей, Ф. Микитюк, Б. Романи-
шин [30, с. 530–531; 22, с. 3]. Зауважимо, 
що Дмитро Гриньків навчався заочно 
на енергетичному факультеті Івано-
Франківського інституту нафти і газу; 
Дмитро Демидів закінчив філію хіміко-
технологічного Львівського інституту 
в Тернополі; Микола Мотрюк навчався 
в Снятинському культосвітньому учи-
лищі; Роман Чупрей навчався у Львів-
ському політехнічному інституті; Іван 
Чупрей закінчив Львівський політехніч-
ний інститут; Василь Гриньків закінчив 
Івано-Франківський педінститут; Федір 
Микитюк навчався в Івано-Франків-
ському педагогічному інституті [22, с. 3]. 

Переважно організатори та чле-
ни СУМГ були вихідцями з Коломий-
ського району Івано-Франківської об-
ласті. Так, Т.  Стадніченко народився й 
проживав у м.  Коломия, І. Шовковий, 
І.  Чупрей, В.  Михайлюк, Ф. Микитюк, 
В. Кузенко та Р. Чупрей були уроджен-
цями селища Печеніжин, Д. Гриньків, 
В. Гриньків, М. Мотрюк – села Марків-
ка [30, с. 530–531]. За соціальним похо-
дженням вони виходили з сімей селян 
та службовців. За професійною ознакою 
сумгівці були робітниками (Д. Гриньків, 
І.-В.  Шовковий, М.  Мотрюк, В. Кузен-
ко), інженерами (Д. Демидів, І. Чупрей), 
службовцями (І.  Кузенко), вчителями 
(В.  Гриньків), студентами (Ф.  Мики-
тюк, Роман Чупрей, Б. Романишин) [30, 
с. 530–531; 22, с. 3].

Майбутню Україну організація уяв-
ляла собі незалежною соціалістичною 

державою типу Польщі або Чехословач-
чини [1, арк. 80]. Жоден з учасників ор-
ганізації не мав уявлення про те, як саме 
цього можна досягти, тому вони виріши-
ли, що потрібно встановити зв’язки з по-
дібними організаціями, і коли почнуться 
активні дії з боку подібних організацій, 
то вони візьмуть найактивнішу участь 
у процесі відродження української дер-
жавності [19, с. 179]. СУМГ була органі-
зована на зразок бойових загонів УПА, 
проводячи нелегальні зібрання в лісі та в 
горах. Завдання кожному Дмитро Гринь-
ків давав письмово із врахуванням їх 
можливостей. Це було збирання інфор-
мації про діяльність УПА, вивчення на-
строїв студентів і вербування нових чле-
нів в підпільну групу, збирання пісень 
і розповідей про УПА та її легендарних 
вояків, збирання літератури з історії на-
ціонально-визвольних змагань, пошуки 
зброї, щоб у разі потреби, за словами 
Д. Гриньківа, можна було захистити себе 
і свою родину. Сам Гриньків у той час був 
головою комітету ДТСААФ – підприєм-
ства, на якому працював, тому мав мож-
ливість навчати стрільби членів своєї 
групи як легально, так і на нелегальних 
зібраннях у горах  [28, с.  179–180]. Дми-
тро Гриньків винаймав квартиру в Рома-
на Ришко та його дружини Параски Риш-
ко. Вони часто вели дискусії на політичні 
теми, зокрема, про тодішній стан Украї-
ни, також Параска Ришко давала читати 
роман Олеся Гончара «Собор» та роман 
Василя Шевчука «Предтеча», тлумачила 
їхній зміст. Їхні розмови змінили полі-
тичні погляди Д. Гриньківа [1, арк. 91].

На одному з зібрань Д. Гриньків про-
читав лекцію про становище України в 
СРСР, спираючись на зібрану ним ста-
тистику. Також кожному учаснику ор-
ганізації Гриньків роздав індивідуальні 
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завдання у письмовому вигляді. Миколі 
Мотрюку було доручено через старожи-
лів с. Марківка та з інших джерел зібрати 
інформацію про діяльність і життя со-
тенного підпілля ОУН «Орла»; дізнати-
ся, хто був керівником районного про-
воду в підпіллі ОУН; дістати хоча б два 
примірники нелегальної літератури, яка 
б відображала все, що пов’язано з націо-
нальним гнітом; дістати знак, яким ко-
ристувалися націоналісти як печаткою; 
записати одну-дві пісні, які відображали 
або були пов’язані з націоналістичним 
минулим. Роман Чупрей та Федір Ми-
китюк, крім збору нелегальної літерату-
ри (це завдання давалося всім), повинні 
були дістати або придбати магнітофон 
та гітару. Василю Михайлюку потрібно 
було дістати текст гімну «Ще не вмерла 
Україна». Іван Шовковий мав принести 
фотодокументи про діяльність підпілля 
ОУН у минулому, а також слухати ра-
діопередачі закордонних радіостанцій, 
інформувати про них учасників органі-
зації, вибирати час, місце для проведен-
ня чергових нелегальних зборів СУМГ, 
сповіщати про це її членів, відшукувати 
форми і методи їх маскування  [1, арк. 
85–87; 4, арк. 281].

Мета і завдання СУМГ були витри-
мані у дусі українського націоналізму. 
Для досягнення своїх завдань Дмитро 
Гриньків та Дмитро Демидів мали роз-
робити статут СУМГ. Вони склали при-
сягу, про яку йшлося раніше. Мету орга-
нізації Д. Гриньків сформулював таким 
чином: «Боротись за Україну, щоб Укра-
їна була вільною і суверенною держа-
вою, яка б не знала ніяких утисків з боку 
інших країн, щоб була самостійна, як 
Польща, Австрія, Чехословаччина»  [30, 
с.  530]. СУМГ планувала вивести Укра-
їну зі складу СРСР, створити незалежну 

українську державу – «Самостійну Укра-
їну», в якій мав би існувати соціалістич-
ний лад [1, арк. 80]. Цього можна досягти 
двома шляхами: або внаслідок самостій-
ної діяльності підпільної групи, або че-
рез зв’язок з іншими анти радянськими 
організаціями, в тому числі закордон-
ними  [30, с.  531; 2, арк. 249]. У цілому 
важливими для Спілки були питання со-
ціальної та національної справедливос-
ті [41, с. 117, 118].

У ніч з 16 на 17 лютого 1973 р. пла-
нувалося провести з’їзд всіх учасників 
СУМГ, на якому обговорити та затвер-
дити статут і програму, які розробили 
Д.  Гриньків та Д. Демидів. Але збори 
були скасовані через відсутність І. Чу-
прея, Р.  Чупрея та Б. Романишина  [2, 
арк. 255; 30, с. 532]. 

Аналізуючи процес створення і 
функціонування підпільної групи, мож-
на умовно виокремити три етапи в її 
діяльності: підготовчий, основний (ді-
яльнісний), завершальний. Підготовчий 
етап розпочався десь із 1971  р., коли у 
Дмитра Гриньківа найперше під впли-
вом розмов з колишньою оунівкою Па-
раскою Ришко виник задум створити 
антирадянську організацію. Завершився 
він 31 січня 1972 р. заснуванням СУМГ. 
Основний (діяльнісний) етап охоплює 
період від 31 січня 1972 до кінця лютого 
1973 р., коли було імітовано саморозпуск 
організації. Завершальний етап в існу-
ванні СУМГ бере свій відлік 14 березня 
1973 р., коли Управлінням КДБ при Раді 
Міністрів УРСР у Івано-Франківській 
області було порушено кримінальну 
справу стосовно Д. Гриньківа, на підставі 
якої розпочались затримання та арешти 
провідних учасників підпільної групи. 
Його кінцем можна визначити 9 серп-
ня 1973  р., коли було винесено вирок у 
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справі членів Спілки української молоді 
Галичини.

Особливості організаційної будови 
та політико-ідеологічних принципів ви-
значали форми діяльності Спілки укра-
їнської молоді Галичини, зокрема, це та-
ємні збори членів підпільної групи, яких 
було десять (Д. Гриньків був присутній 
на всіх зборах). Вони проводились від 
січня 1972 р. до лютого 1973 р., найбіль-
ше в селищі Печеніжин, а також у селі 
Марківка та місті Коломия, на яких об-
говорювали різні організаційні питання 
та радились, як прискорити звільнення 
України від СРСР.

Перший раз члени СУМГ зібралися 
31 січня 1972 р. (тут і далі 1972 рік) в се-
лищі Печеніжин в будинку Івана Шовко-
вого. Це було організаційне зібрання, на 
якому Д. Гриньків виступив з патріотич-
ною промовою і закликав до створення 
організації, яка б боролася за самостійну 
Україну. На зібранні була складена при-
сяга вище згаданих осіб, були придумані 
клички, а також основні завдання орга-
нізації [10].

8 лютого 1972 р. було скликано друге 
зібрання в будинку Варвари Ткачук в се-
лищі Печеніжин. На ньому були присут-
ні Р. Чупрей, Д. Демидів та І. Шовковий. 
Тут обговорювали придбання та роз-
повсюдження серед молоді української 
літератури, збір коштів для маскування 
наступних зібрань, підготовку виступу 
Д. Гриньківа перед учасниками СУМГ [1, 
арк. 78].

Третій раз учасники СУМГ зібралися 
в березні 1972 р. в будинку Д. Демидіва. 
На ньому були присутні І. Шовковий, 
Д.  Демидів та В.  Михайлюк. Основною 
метою зустрічі була підготовка завдань у 
письмовій формі кожному учаснику ор-
ганізації [1, арк. 102].

Четверте зібрання відбулося 1 та 2 
травня в будинку Д. Демидіва. На ньо-
му були присутні власник квартири, 
І.  Шовковий, М. Мотрюк, Р. Чупрей та 
І. Чупрей. На цьому зібранні виступив 
Дмитро Гриньків з промовою, в якій 
оприлюднив зібрані ним статистичні 
дані про природні ресурси України. Ця 
промова, а також патріотичні пісні були 
записані на магнітофонну стрічку для 
того, щоб її могли прослухати інші чле-
ни СУМГ [1, арк. 103].

П’яте зібрання відбулося в червні в 
будинку І. Шовкового. На ньому були 
присутні Василь Кузенко, Микола Мо-
трюк, Іван Шовковий та Василь Михай-
люк. Для Василя Кузенка це було перше 
зібрання, адже на ньому він був урочис-
то прийнятий в СУМГ та отримав псев-
до Хмара [4, арк. 252].

Наступне зібрання відбулося через 
декілька днів у будинку Івана Шовково-
го. На ньому були присутні В. Кузенко, 
І. Мотрюк, І. Шовковий, В. Михайлюк та 
М. Мотрюк. Тут Василь Кузенко та Іван 
Мотрюк склали присягу та прослухали 
плівку із доповіддю Д. Гриньківа. Та-
кож В. Кузенко віддав дві книжки, які 
були заборонені радянською владою  [4, 
арк. 253].

Сьоме зібрання відбулося в серпні 
в хаті Василя Кузенка, де, крім власни-
ка хати, М. Мотрюка, І. Шовкового та 
В. Михайлика, перебував Гринько Василь 
Іванович, якого запросив особисто Дми-
тро Гриньків. Він виступав там із закли-
ками до боротьби за відторгнення Украї-
ни від СРСР. Його виступ записувався на 
магнітофонну стрічку [4, арк. 253].

Восьме зібрання відбулося 7 і 8 лис-
топада. На цих зборах були присутні 
Василь Михайлюк, Іван Шовковий, Ва-
силь Кузенко, Роман Чупрей, Богдан 

XII МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС З УКРАЇНОЗНАВСТВА



275Українознавство №2 (71) 2019

Лешак А. Спілка української молоді Галичини: створення...

Романишин і Тарас Стадніченко. Плану-
валося прийняття Богдана Романишина 
і Тараса Стадніченка в СУМГ. 

На початку грудня відбулося дев’яте 
зібрання в лісі поблизу с. Марківка, під 
час якого за ініціативи Д. Гриньківа було 
обговорено створення боївки (бойово-
го загону) для самозахисту, керівником 
якої було призначено Івана Шовкового. 
На зборах були присутні Т. Стаднічен-
ко, В. Кузенко, М. Мотрюк та І. Шовко-
вий [4, арк. 255].

Останнє зібрання відбулося 1 лю-
того 1973  р. в будинку, який винаймав 
Дмитро Гриньків. На ньому були при-
сутні Роман Чупрей, Іван Шовковий, 
Микола Мотрюк, Василь Кузенко, Ва-
силь Михайлюк та Федір Микитюк. Пе-
ред присутніми виступав Д. Гриньків 
із закликами до проведення активної 
діяльності. Також він вніс пропозицію 
провести з’їзд всіх учасників організа-
ції в середині лютого 1973  р., на якому 
мали обговорити та затвердити статут 
та програму СУМГ, накреслити план по-
дальших дій. Тоді ж Р. Чупрей отримав 
завдання встановити контакт з іншою 
дисидентською організацією для нала-
годження співпраці [4, арк. 255].

Важливим для членів СУМГ було 
питання пошуку зброї для того, щоб у 
разі викриття можна було захиститися 
від радянської влади. Також не виклю-
чалася можливість збройного повстан-
ня для утворення самостійної України. 
Д. Гриньків та М. Мотрюк облаштува-
ли в бітумній установці Коломийської 
ПМК-67 тайник, у якому зберігали вог-
непальну зброю. Загалом сумгівці мали 
два монтажно-будівельних пістолети, 
які були перероблені на зброю, револь-
вер, два пістолети й одинадцять набоїв 
до них, малокаліберну гвинтівку та 520 

набоїв до неї, гвинтівку та 40 патронів до 
неї та обрізи [4, арк. 229]. 

Першого листопада 1972  р. в СУМГ 
вступив Тарас Стадніченко. Тоді він 
працював гравером, і Дмитро Гриньків 
хотів, аби він допоміг йому з назвою на 
заготовці печатки. Т. Стадніченко доніс 
у КДБ, де одержав завдання збирати ін-
формацію про кожне засідання СУМГ 
і спонукати учасників до активних дій, 
щоб зловити їх на гарячому. Восени 
1972  р. члени СУМГ поклали в Печені-
жині вінок до пам’ятника Олексі Довбу-
шу з синьо-жовтою стрічкою з нагоди 
річниці його загибелі. І тоді Т.  Стадні-
ченко доніс у КДБ [10].

12–14 березня 1973 р. в органи дер-
жавної безпеки по Івано-Франківській 
області від громадян Василя Михайлю-
ка, Івана Чупрея та інших поступили 
заяви про те, що на території Коломий-
ського району Івано-Франківської об-
ласті існує і діє підпільна антирадянська 
націоналістична організація, керівни-
ком якої є житель м. Коломия Д. Гринь-
ків  [4, арк.  248]. На підставі вказаних 
заяв 14 березня 1973  р. Управління 
КДБ при Раді Міністрів УРСР у Івано-
Франківській області порушило кримі-
нальну справу стосовно Д. Гриньківа [4, 
арк.  248]. 15 березня 1973  р. були за-
арештовані Д. Гриньків, В.-І. Шовковий, 
М. Мотрюк, затриманий і через два дні, 
17 березня, заарештований Р. Чупрей, 
через місяць, 13 квітня, – Д. Демидів [20, 
с. 179–180; 4, арк. 248].

Івано-Франківський обласний суд 
на закритому засіданні, що тривало три 
дні, виніс 9 серпня 1973  р. вирок. На 
його виголошення допустили родичів. 
Як керівник організації Д. Гриньків за-
суджений до семи років позбавлення 
волі та на три роки заслання, Д. Демидів 
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та І. Шовковий – до п’яти, М. Мотрюк і 
Р. Чупрей – до чотирьох років. Постано-
вою Верховного Суду України від 9 лип-
ня 1994 р. вирок частково скасований за 
відсутністю складу злочинів, передбаче-
них ст. 62 і 64 КК УРСР [33; 34].

Дмитро Гриньків відбував покаран-
ня у ВТК особливо суворого режиму в 
селищі Кучино Пермської області. Ра-
зом з іншими відомими політв’язнями 
він брав участь у страйку протесту у 
зв’язку з побиттям українського поета, 
правозахисника Степана Сапеляка. У 
1975 р. Д. Гриньків переходить на статус 
політв’язня. У 1978 р. був звільнений. 

Дмитро Гриньків – один з організа-
торів Української Гельсінської спілки 
(УГС) (1988  р.) та Української респу-
бліканської партії (УРП) (1990 р.) в Ко-
ломиї. 1990–1998  рр.  – депутат Коло-
мийської міської ради, яка здійснила 
демократичні перетворення, згодом 
працював у відділі внутрішньої полі-
тики міськради, головним спеціалістом 
при міськвиконкомі. З 1992 р. – член На-
ціональної спілки журналістів України. 
З серпня 1999  р.  – член Національної 
спілки письменників України. В остан-
ні роки життя був головою Товариства 
політв’язнів і репресованих. Жодне віче 
в Коломиї не обходилося без присутнос-
ті Гриньківа [32, с. 175]. 

З 1984  р. Д. Гриньків був головним 
редактором підпільного самвидавного 
альманаху «Карби гір». Історія видання 
і поширення самвидавних «Карбів гір» 
та «Досвітніх вогнів» – одна зі сторінок 
спротиву більшовицькій системі. Ці ви-
дання гуртували довкола себе багатьох 
людей, у тому числі й далеко поза межа-
ми Івано-Франківщини. Зараз ці часопи-
си зберігаються у фондах Музею історії 
міста Коломиї [5, с. 473–474]. 

У 2008  р. Дмитру Гриньківу було 
вручено медаль «Будівничий України» 
головою міськрайонного товариства 
«Просвіта» ім. Т. Г. Шевченка Василем 
Глаголюком. Поет, прозаїк, журналіст, 
по літ в’язень, громадський діяч та почес-
ний громадянин Коломиї пішов із життя 
на 64-му році. Похований на кладовищі 
у с. Раківчик Коломийського району Іва-
но-Франківської області. У Коломиї за-
вжди пам’ятають про нього. Так, 2018 р. 
відбувся літературний вечір-спомин до 
70-річчя від дня народження Дмитра 
Гриньківа.

Дмитро Демидів зазнав внутрішньо-
камерного терору, організованого слід-
ством. Карався у ВТК ВС-389/35, що на 
ст. Всехсвятська Пермської області, сели-
ще Центральне, у лютому 1976 р. переве-
дений у табір № 36, що в селищі Кучино 
Чусовського району. Брав участь у табір-
ному русі опору, зокрема, в голодуванні 
на захист Ігоря Калинця, у підготовці ін-
формації, яка виходила на волю, відмо-
вився від радянського громадянства [20, 
с. 216–217; 32, с. 199]. 

Звільнений у 1978  р. із закінченням 
терміну. Мав один рік адміністративного 
нагляду. 

Був членом УГС із 1988  р., з травня 
1990 р. – член УРП. Того ж року засну-
вав і очолив осередок НРУ в Печені-
жині. Член Всеукраїнського товариства 
політв’язнів і репресованих. Брав участь 
у мітингах і демонстраціях, у «ланцю-
зі єднання» 21 січня 1990 року. Помер 
2008 р.

Миколу Мотрюка три місяці утриму-
вали в одиночній камері СІЗО в Івано-
Франківську. Карався у ВТК суворого 
режиму ВС-389/36 Пермської області, 
селище Кучино, де провів два роки. Брав 
участь у боротьбі за статус політичного 
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в’язня, в акції відмови від радянського 
громадянства, у виготовленні інфор-
мації для передачі її за зону. У березні 
1977  р. привезений етапом до Івано-
Франківська, взятий на рік під адміні-
стративний нагляд у Марківці, зокрема 
з забороною з’являтися в Печеніжині, 
через який іноді мусив їздити на роботу 
в Коломию, де працював на фабриці ди-
тячих меблів [36].

У 1986  р. Микола Мотрюк був при-
званий через військкомат на ліквідацію 
Чорнобильської катастрофи, та після 
перереєстрації втратив статус ліквіда-
тора. Був членом УГС, УРП, делегатом 
ІІ з’їзду Всеукраїнського з’їзду товари-
ства політв’язнів і репресованих. Брав 
участь у перепохованнях жертв репресій 
у Дем’яновому Лазі, Яблуневі та Печені-
жині. 1991 р. одружився, живе в селищі 
Печеніжин. Реабілітований постановою 
Верховної Ради України [20, с. 493–494].

Роман Чупрей потрапив у ВТК ВС-
389/36, що в селищі Кучино Пермської 
області. Ув’язнення стало для Чупрея 
новою школою, адже тут були Левко 
Лук’яненко, Євген Сверстюк, повстан-
ці Іван Покровський, Микола Курчик, 
Андрій Турик, політв’язні інших націо-
нальностей. Брав участь в акціях про-
тесту, голодуваннях, у боротьбі за статус 
політв’язня, відмові від радянського гро-
мадянства, у деяких ланках підготовки й 
передачі інформації на волю [21, с.  821; 
32, с. 714].

Був членом УГС, з 1990  р.  – УРП, 
один з організаторів Спілки політв’язнів, 
«Меморіалу», Товариства української 
мови на Коломийщині. У 2002 р. виїхав 
з сім’єю до Португалії на заробітки [26; 
16, с. 821].

Василя-Івана Шовкового тримали 
півтора місяця в камері-одиночці. Потім 

була спроба внутрішньокамерного теро-
ру через карного в’язня, та він рішуче за-
хистився. Карався у ВТК ВС-389/35, що 
на станції Всехсвятська Пермської об-
ласті. Брав активну участь у всіх акціях 
протесту, голодуваннях, зокрема, в акції 
відмови від громадянства  – після Гель-
сінкської наради 1975 р., у тривалій бо-
ротьбі за статус політв’язня, під час при-
йняття конституції (7 жовтня 1977 р.) – у 
тижневій акції мовчання [27]. 

Упродовж двох років вів табірну хро-
ніку: дрібно переписував креслярським 
шрифтом тексти заяв для передачі на 
волю  [7, с.  173, 181, 392; 37, с.  2]. Пере-
давав, зокрема, на побаченнях через 
матір. Попавшись на переписуванні, 
мусив з’їсти папір. Надалі за ним пиль-
нували так, що не можна було й лис-
та написати  [27]. Однак і після цього, 
в грудні 1976  р., за кордоном вийшло 
його інтерв’ю, взяте І. Калинцевим. Воно 
було опубліковане українською пресою 
в США, звучало на радіо «Свобода» [32, 
с. 727]. Відбував покарання разом із Се-
меном Глузманом. Перед звільненням у 
1978 р. етапований в Івано-Франківськ, 
де в КДБ його шантажували згаданим 
інтерв’ю. У Печеніжині взятий під ад-
міністративний нагляд, який продовжу-
вався до трьох років, хоча порушень ре-
жиму не було [27].

1979 р. Шовковий переховував у себе 
викраденого з психлікарні поета Тараса 
Мельничука, з яким знався ще з Уралу. 
Переписував і переховував його вірші. 
Восьмого лютого 1979  р. у Шовкового 
був обшук у справі Т. Мельничука. Брав 
участь у створенні УГС, Всеукраїнсько-
го товариства політв’язнів і репресо-
ваних, НРУ, УРП. Щороку приїздить 
на збори Всеукраїнського товариства 
політв’язнів і репресованих у Київ. Живе 
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в Печеніжині  [27], працює кочегаром у 
музичній школі. Має чималий фото архів 
колишніх засновників СУМГ, підтри-
мує зв’язки з багатьма особами, які були 
причетні до СУМГ, але не засуджені, від-
стежує їхні долі [37, с. 2–3].

Отже, після відбуття покарання 
сумгівці активно включилися у процес 
націо нального відродження на Прикар-
патті у другій половині 1980-х років, під-
тримували тісні контакти з іншими відо-
мими українськими дисидентами.

Виконавши наукове дослідження на 
тему «Спілка української молоді Гали-
чини: створення, програмові засади, ді-
яльність», можемо сформулювати такі 
висновки: з’ясовано, що організація була 
створена 31 січня 1972  р. у селищі Пе-
ченіжин Коломийського району Івано-
Франківської області, а припинила свою 
діяльність у березні 1973 р. Її мета – ви-
ведення України зі складу СРСР, ство-
рення незалежної української держави. 

Причинами створення підпільної 
групи стали тоталітарний характер ра-
дянської системи, відсутність україн-
ської незалежної держави, наростаю-
ча русифікація освіти, репресії проти 
інакодумців, активізація опозиційного 
руху в СРСР у 1960 – на початку 1970 рр. 

Окреслено форми діяльності СУМГ, 
зокрема: таємні збори; вербування но-
вих членів до групи; розробка присяги, 
статуту, програми; збирання інформації 
про діяльність УПА та підпілля ОУН; за-
пис патріотичних пісень; виготовлення 
печатки; встановлення зв’язків з іншими 
антирадянськими організаціями; пошук 
і переховування зброї; збір художньої, 
публіцистичної та наукової літератури з 
українознавства; запис на магнітофонну 
плівку антирадянських промов з метою 
подальшого їх поширення тощо.

Доведено, що основною причиною 
припинення діяльності організації ста-
ли доноси Т. Стадніченка в органи КДБ. 
З’ясовано, що після відбуття покарання 
за «антирадянську агітацію та пропаган-
ду» члени СУМГ включилися у процес 
українського національного відроджен-
ня в період перебудови. 

Спілка української молоді Галичини 
була, власне, групою швидше намірів, 
ніж дій. Але її виникнення та існування 
показують стан і судження молоді, сус-
пільної думки в Галичині. Хоча відсутні 
програмові документи, можна просте-
жити у Спілці тенденції як критичного 
осмислення минулих етапів боротьби 
за незалежність, так і спроби пошуків 
нової тактики. СУМГ належала до само-
стійницьких дисидентських організацій, 
за ідеологічним спрямуванням сповіду-
вала демократичний націоналізм, спира-
лася на досвід діяльності ОУН.

СПИСОК 
УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
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ДТСААФ – Добровільне товариство сприян-
ня армії, авіації та флоту
КДБ – Комітет державної безпеки
КК – Кримінальний кодекс
КПРС  – Комуністична партія Радянського 
Союзу
КПУ – Комуністична партія України
НРУ – Народний рух України
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УПА – Українська повстанська армія
УРП – Українська республіканська партія
УРСР – Українська Радянська Соціалістична 
Республіка
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Мета роботи  – визначити й про-
аналізувати значення та можливості 
читання як соціокультурного феноме-
ну, ідентичність та самоідентичність 
реципієнта, прочитуючи повісті «Крута 
компанія» Н.  Білої, «Знає тільки Мару» 
О. Рижко та роман-антиутопію «Скане-
ри» Роберта М. Зоннтаґа.

Поставлена мета потребує вирішен-
ня таких завдань:

–  визначити поняття «читання», 
homo legens, «рецепція»;

–  розкрити роль книги в інтелекту-
альній, соціокультурній, міжособистіс-
ній, комунікативній сферах життя укра-
їнського читача;

–  представити результати дослі-
джень про читацькі  смаки українських 
підлітків;

–  проаналізувати сприйняття авто-
ром і реципієнтом художньо-образної 
системи й проблематики повісті Наді Бі-
лої «Крута компанія»;

– порівняти твори Наді Білої «Крута 
компанія» та Олени Рижко «Знає тіль-
ки Мару», окреслити їхній тематичний, 
ідейно-художній діапазон і проблема-
тику;

–  встановити, як цифрові техно-
логії можуть «модифікувати» процес 

читання (за романом Роберта М. Зонн-
таґа «Сканери»).

Книга  – це спосіб комунікації між 
автором і читачем. Вона визначає їхню 
єдність переживання, сприйняття й ро-
зуміння дійсності. Книга не тільки вини-
кає з буденності, а й переступає ці межі, 
оскільки автор ділиться минулими пере-
живаннями, теперішніми враженнями, 
своїми думками. Усе це дає змогу читаче-
ві спілкуватися, осмислювати дійсність і 
спонукає приймати оптимальні життєві 
рішення. Тому, як звертає увагу Тетяна 
Качак, «важливо, щоб сучасна літерату-
ра для дітей розвивалась у руслі худож-
ньо-естетичному і була мистецьким яви-
щем, яскравим феноменом, актуальним 
культурним і духовним світом для юних 
читачів, а не просто комерційним  про-
дуктом» [6].

Читання  – це явище, у якому ви-
окремлюють такі процеси, як сприй-
мання, уяву, комунікацію, інтелект, жит-
тєвий досвід тощо. «Читання  – один із 
багатьох ефективних способів набути 
тотожність, коли життєвий світ homo 
legens зустрічається зі світом інших лю-
дей у вимірі віртуальної дійсности. Літе-
ратурні твори завдяки фазовому пере-
ходові від індивідуальної до колективної 

DoI: 10.30840/2413-7065.2(71).2019.170926

СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН ЧИТАННЯ 
У СВІТОБАЧЕННІ УКРАЇНСЬКОГО ПІДЛІТКА  

(на прикладі прочитання сучасної прози: повістей «Крута компанія» 
Наді Білої та «Знає тільки Мару» Олени Рижко, роману «Сканери» 

Роберта М. Зоннтаґа)

Яна КОРЕНДІЙ
учениця 11 класу Гімназії імені В. П. Фількова Лугинської селищної ради 
Лугинського району Житомирської області
Науковий керівник – Хомишен Яна Михайлівна, вчителька української мови і літератури



282 №2 (71) 2019 Ukrainian Studies

XII МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС З УКРАЇНОЗНАВСТВА

рецепції утверджують спільні цінності, 
загальну візію мистецтва слова і фор-
мують соціокультурний вимір, який ха-
рактеризує національні особливості та 
закладає підґрунтя культурної тотож-
ности» [8, с. 308].

homo legens вступає в діалог із тек-
стом тоді, коли розглядає його через 
призму застосування в реальному жит-
ті. Коли читач бере до рук книгу, він 
входить у своєрідну гру людського духу 
й фантазії. «Здатнісь homo legens пере-
творювати текст з форми подання ре-
ального чи віртуального світу в форму 
постійного процесу мислення, пошуків, 
пізнання, випробування власних почут-
тів і відкриття невичерпності своїх від-
чуттів»  [8, с.  297]. Коли ми читаємо, то 
перебуваємо на двох рівнях: своє «Я» і 
чуже «Я», які ніколи не відокремлюють-
ся один від одного. Тобто за поданою 
темою й особистим досвідом ми краще 
пізнаємо світ, учимося знаходити відпо-
віді на складні питання, отримуємо ці-
лісність цього світу, а висвітлення окре-
мих складників дає можливість повного 
уявлення про сучасного українського 
підлітка, який перебуває в постійному 
самовдосконаленні й саморозвитку.

Питання читача і читання стало цен-
тральним у літературних теоріях, оскіль-
ки динаміка розвитку теоретичного 
мислення почала розвиватися в середині 
ХХ  століття, і наприкінці шістдесятих 
стали виокремлювати естетику творчос-
ті та естетику рецепції. За визначенням 
Марії Зубрицької, рецепція – це «текст-
реакція, текст-відгук, текст-доповнення, 
які дають змогу говорити про сприйнят-
тя як про тісне переплетення процесів 
самоототожнювання, пізнання та оціню-
вання, що попри виразний індивідуалі-
зований вимір міцно вкорінені у певний 

історичний та загальний соціокультур-
ний контекст. Рецепція  – це і мітологі-
зація, оскільки читач вибудовує власну 
систему образів: автора і літературних 
персонажів» [8, с. 8].

Спочатку важливу роль приділяли 
особистості митця, згодом стали ви-
значати значущість читача й процес 
сприйняття ним твору. «Літературно-
теоретичний дискурс homo legens як со-
ціокультурного феномену формувався 
впродовж усього минулого сторіччя, що 
й засвідчує панорама його розвитку  – 
загальна картина неперервної модифі-
кації ідей, концепцій, теорій, які, незва-
жаючи на всі трансформаційні зміни, 
етимологічно та епістемологічно близь-
кі» [8, с. 7]. 

Будь-який письменник знайомить 
із літературним твором, утілюючи свої 
прагнення й створючи цілісну систему 
естетичних, етичних, життєвих ситу-
ацій. Спочатку цей твір відіграє домі-
нантну роль у свідомості реципієнта. 
Неодноразово виникало питання  – чи 
може реципієнт свідомо сприймати 
мистецький твір, чи певні неусвідом-
лювальні процеси беруть участь у цьо-
му контакті? Оскільки кожне мовне 
висловлювання передбачає комуніка-
тивну ситуацію, то реципієнт стає пря-
мим учасником діалогу з автором, від-
кривається тексту й стає з ним єдиним 
цілим. Читач формує світ у світлі своїх 
прагнень і переживань, у нього про-
буджуються фантазії, оживають стра-
хи, народжується відчуття повноти й 
щастя. Згодом повна рецепція відбува-
ється після переосмислення образів і 
трансформується в  усвідомлюване  [19, 
с. 326].

Як бачимо, відбувається естетична 
комунікація  – передача досвіду митця 



283Українознавство №2 (71) 2019

Корендій Я. Соціокультурний феномен читання...

через його твір, що є продуктом натхнен-
ня й технічної майстерності. Розуміючи 
й інтерпретуючи твір, реципієнт ство-
рює свою життєву образну систему, що 
містить у собі емоційне й естетичне на-
вантаження [19, с. 211].

Отже, автор спонукає реципієнта до 
активності й розуміння у сприйманні 
твору мистецтва і його відтворення. Ак-
тивність й інтерпретування реципієнта 
уможливлюють естетичну комунікацію, 
життєвий досвід, міжособистісні сто-
сунки.

Узявши участь у дискусії «Діалог не 
з дітьми. Українська підліткова літера-
тура сьогодні» в межах мережевого про-
екту «Література у часи кризи. Quo vadis, 
українська книжко?», Катерина Міхалі-
цина вказала: «Підлітки сьогодні вима-
гають від літератури передусім чесності. 
А в контексті останніх складних подій 
в Україні, обтяжені болем та важкістю 
культурної пам’яті поколінь, сучасні 
підлітки різко перестрибнули і “Україн-
ський стрибок”, і “Європейський стан-
дарт” і самотужки відшуковують власну 
правду між історичною “класикою” та 
потужним інформаційним технопросто-
ром, у якому протікає їх щоденне реаль-
не життя».

Досліджуючи питання «Книга чи 
комп’ютерний світ», ми провели соціоло-
гічне опитування серед 30 респондентів 
нашого навчального закладу. Опрацю-
вавши інформацію, ми встановили, що 
підлітки мало читають художню літера-
туру, а більше часу проводять в он-лайні. 
Для 98% основним джерелом інформації 
є мережа Інтернет, для 1%  – художня 
література, для 1%  – наукова літерату-
ра. 46% респондентів надають перевагу 
проведенню дозвілля, зустрічаючись із 
друзями, 21% – спілкуються з друзями в 

соцмережах, 7% – грають у комп’ютерні 
ігри, 4% – дали невизначений варіант від-
повіді. 41% читають меми в соцмережах, 
книги  – 33%, 13%  – газети та журнали, 
13% – не визначилися. Читають художню 
літературу регулярно 13% респондентів, 
61%  – один раз у кілька місяців, 13%  – 
узагалі не читають, 13% – обрали інший 
варіант. На запитання «Коли  востаннє 
прочитали художню книгу?» отримали 
такі дані: 46%  – нещодавно прочитали 
художню книгу, 27%  – декілька місяців 
тому, 27% – не пам’ятають.

Для 15 вчителів-респондентів ре-
зультати соціологічного опитування 
«Книга чи комп’ютерний світ» такі: для 
39%  – основним джерелом інформації 
є мережа Інтернет, для 15%  – художня 
література, для 46% – наукова літерату-
ра. 49% респондентів надають перевагу 
проведенню дозвілля, зустрічаючись із 
друзями, 45% – спілкуються з друзями в 
соцмережах, 3% – грають у комп’ютерні 
ігри, 3% – дали невизначений варіант від-
повіді. 22% читають меми в соцмережах, 
книги  – 47%, 30%  – газети та журнали, 
1% – не визначилися. Читають художню 
літературу регулярно 41% респондентів, 
40% – раз у кілька місяців, 12% – узагалі 
не читають, 7% – обрали інший варіант. 
На питання «Коли востаннє прочитали 
художню книгу?» отримали такі дані: 
49%  – нещодавно прочитали художню 
книгу, 42% – декілька місяців тому, 19% – 
не пам’ятають.

Отже, провівши соціологічне опи-
тування, можемо зазначити, що стар-
шокласники несистематично читають 
художню літературу, 98% беруть інфор-
мацію з мережі Інтернет, а вчителі – з на-
укових видань. 79,9% молодих українців 
вважають за краще проводити дозвілля, 
спілкуючись із друзями, 51% – граючи в 
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комп’ютерні ігри, перебуваючи в соцме-
режах, в Інтернеті та слухаючи музику. 
І тільки 43,8% молодих людей читають 
книги.

На наше переконання, усе ж книга 
залишається способом естетичної кому-
нікації, об’єктом живого спілкування з 
друзями-читачами, вона допомагає на-
бувати життєвий досвід і гарно провести 
час дозвілля.

Літературний критик Уляна  Баран 
вважає: «Література для підлітків  – це 
особливий специфічний феномен, що 
формується за власними, відмінними 
від літератури для дітей і літератури 
для дорослих, законами. З одного боку, 
її наративний дискурс структуруєть-
ся простотою мовлення з урахуванням 
попереднього дитячого прочитання, 
а з іншого  – його ідеологія ініціації пе-
реповнена “дорослістю” реалістичних 
тем» [2]. Зображення внутрішнього сві-
ту підлітка, навчання, дружба, кохання, 
пригоди, стосунки, боротьба за лідер-
ство, конфлікти в сім’ї, гроші, алкоголь, 
наркотики, булінг, субкультури  – таке 
тематичне коло української підліткової 
літератури. Американська письменниця 
Жаклін Вудсон стверджує, що для під-
літкового роману «важливо крокувати 
світом з розплющеними очима»  – по-
мічати проблеми та чесно й відверто їх 
артикулювати.

Для читача важливі сприйняття, ес-
тетичні погляди, увага до соціального 
й соціологічного виміру. Саме з позиції 
реципієнта розглянемо повісті україн-
ських письменниць Наді Білої «Крута 
компанія» й Олени Рижко «Знає тільки 
Мару», що стали, за визначенням Бара-
Буки, Топ-1 в 2017 і 2018 роках. Порівню-
ючи ці повісті, бачимо динаміку потреб 
в тематиці для читача. 

Для початку пропонуємо окреслити 
тематичне коло й проблематику сучас-
них творів для підлітків, визначити са-
моідентифікацію головних героїв у со-
ціумі. У повісті «Крута компанія» Надя 
Біла за основу сюжету обрала життя 
шістнадцятирічної дівчини Мілки, яка 
навчається в елітній школі та опиняється 
в складних життєвих ситуаціях, пізнаю-
чи перше кохання, зраду, сутність дорос-
лого життя. У  її майже шістнадцять усе 
вабить і складається більш-менш очіку-
вано. Мілка має власну кімнату, живе 
у фешенебельному міні-світі, де пахне 
квітковими парфумами. Вона мріє стати 
моделлю, актрисою, письменницею або 
просто багатою бізнес-леді. Незвичним 
є те, що дівчина любить читати Панаса 
Мирного: «Ти сиділа, намагаючись ство-
рити щось путнє про волів, які ревіли 
над яслами» [4, с. 5]. За законом неспо-
діванки, у якийсь момент бачимо, як два 
світи зіштовхуються: світ «крутої ком-
панії» та звичайних хлопців. І від того 
стається по-всякому: і радісно, і боля-
че. Читач проходить «випробовування» 
підлітковим віком, прослідковує долю 
молодих людей, які хочуть визначитися 
в цьому світі й відшукати себе в ньому.

Творчий процес читання розкриває 
різноманітні характери персонажів у по-
вісті Олени Рижко «Знає тільки Мару». 
Просунутий диґер Рум біжить рятувати 
п’ятьох школярів, які застрягли під зем-
лею разом із невдатним «екскурсово-
дом» [13, с. 56]. Українська письменниця 
Олена Рижко, застосовуючи кінемато-
графічний прийом, знайомить із кожним 
із п’яти бідолах, кожен з яких під землею 
змінюється, проявляючи найкращі й не 
надто риси. 

Якщо Мілка  характеризується над-
мірною вразливістю, неприйняттям 
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чинного суспільства, то Рум  – новий, 
надзвичайно яскравий тип юнака, який 
має бунтарський характер, але водночас 
приходить на допомогу, ризикуючи свої-
ми інтересами, а часом і життям. 

Отже, читача зацікавлює динаміч-
ність подій творів Наді Білої та Олени 
Рижко. У повісті Олени Рижко «Знає 
тільки Мару» ланцюг зображуваних по-
дій розгортається на основі подорожі-
пригоди, що нагадує комп’ютерну гру, 
а в повісті Наді Білої описано перипетії 
з життя героїні. Автори розглядають 
певне коло проблем: становлення осо-
бистості, пригоди, сенс життя, кохання. 
Мілка нехтує духовними цінностями, 
потім намагається «розібратися» в собі, 
але не знаходить відповіді, а Рум за-
вжди приходить на допомогу тим, хто 
потребує. Український читач-підліток 
через модель персонажів ототожнює 
себе з героями, аналізує вчинки. Прості 
в прочитанні твори Наді Білої та Олени 
Рижко впливають на формування чи-
тацьких інтересів і  смаків українських 
дітей.

Із розвитком інформаційних тех-
нологій щоразу меншу роль відіграють 
книжки: «Якщо раніше вони були оче-
видним і невід’ємним атрибутом вла-
ди як найдосконаліша форма знання в 
царстві будь-якого владарювання, то 
сьогодні знання одягло динамічніші тех-
нологічні шати» [8, с. 21]. Літературу по-
ступово витісняє яскрава аудіовізуальна 
культура, яка не забезпечує живе мов-
лення.

Зниження інтересу до читання  – це 
загальносвітова тенденція, зумовле-
на глобалізацією мас-медіа та бурх-
ливим розвитком індустрії розваг, що 
витісняють читання. Молодь втрачає 
інтерес до читання, а з ним  – і звичку 

інтелектуально трудитися. Багато країн, 
реалізуючи власні стратегії та програми 
підтримки і розвитку читання, шукають 
ефективні засоби протидії цій тенденції, 
адже читання відіграє надзвичайно важ-
ливу роль для розвитку будь-якої країни. 
Не випадково 2003–2012 роки оголошені 
ООН десятиліттям грамотності.

Комп’ютер і телеекран розширю-
ють діапазон людського сприйняття зо-
ром та слухом пізнавальної інформації, 
уможливлюючи синхронну рецепцію. 
Люди надають перевагу більше кіно-
переказам, телевізійним і комп’ютерним 
версіям, замість того, аби прочитати 
художній твір. У молодого українського 
покоління сформоване кліпове бачен-
ня текстів, тому різноманітні інтерв’ю, 
рекламні кліпи, виступи сприймають 
більш динамічно. Якщо раніше людина 
була географічно та територіально об-
меженою, то зараз завдяки Інтернету та 
електронній пошті вона може перебу-
вати в будь-якому віртуальному місці. 
Але зникає основне – естетика читання 
й живе спілкування. Про це так писав 
Ж. Бодріяр: «Ми ні глядачі, ні актори – 
ми пасивні спостерігачі, позбавлені 
ілюзій… Інформація та мас-медія  – це 
не сцена, тобто не відповідний про-
стір, де ставлять якусь виставу, а екран 
без глибини… Вони, наслідуючи теле-
бачення, весь навколишній світ і наше 
тіло, утворюють лише контрольний 
екран» [8, с. 26].

Розвиток інформаційних техноло-
гій призвів до створення нових джерел 
інформації. Працюючи за комп’ютером, 
легше знайти пояснення, ніж шукати 
потрібну наукову інформацію. Але не 
завжди можна отримати достовірну 
інформацію з мережі. Система культу-
ри в кіберпросторі не здатна замінити 
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усталені норми культури усного й пи-
семного спілкування, культуру духов-
ного контакту між людьми. Переваги 
писемного тексту в тому, що він створює 
індивідуалізований простір сприйняття 
й середовище для спілкування. «Непро-
читані тексти, як і тексти ненадрукова-
ні, чимось нагадують безпритульних 
дітей, що приречені на процес вільного 
блукання. Текст-блукання без адресата 
може бути цікавий як феномен речі-в-
собі, як факт оригінального літератур-
ного експериментування» [8, с. 27].

Багато людей у мережі Інтернет 
приєднуються до буккросингу, обміню-
ються паперовими виданнями. Як аль-
тернативу книжці нещодавно створили 
інтернет-бібліотеку, де твори читають 
відомі українські актори. Для корис-
тувачів  смартфонів доречно заванта-
жити додаток Bookmate (для читання й 
обговорення) або зареєструватися на 
Goodreads (для оцінювання й відгуку).

Багато письменників обирають 
різноманітні теми для своїх творів: 
віртуальний світ, пригоди, кохання, 
дружба, людські взаємини в добу тех-
нологій. В  інтерв’ю з кореспонденткою 
Тетяною Когутич «Ми з вами давно уже 
комп’ютерно-модифіковані організми» 
письменниця Олена Рижко зауважує: 
«Гугл просто видасть інформацію, але 
не занурить вас у потік емоцій і пережи-
вань, а книжка – запросто. Вона дає вам 
змогу знову й знову приміряти на себе 
різні ролі, жити чужим життям, насоло-
джуватися перевтіленнями, робити те, 
на що ніколи б не зважилися у реально-
му житті» [10].

Отже, ні комп’ютер, ні телеекран не в 
змозі замінити живого спілкування між 
людиною і книгою, яке поступово зни-
кає в сучасному світі. Усе ж культурне, 

літературно-мистецьке, наукове, сус-
пільно-політичне життя таки відобра-
жається і в книгах. Без homo legens як 
соціокультурного феномену неможливе 
осмислення художнього слова автора, 
історичного розвитку літератури й ци-
вілізації.

Німецький журналіст Мартін  Шой бле 
відомий не однією документальною 
роботою. Він написав підліткову анти-
утопію «Сканери», обравши для себе 
псевдонім Роберт М. Зоннтаґ. Головний 
герой твору народжений у 2010 році, а 
дія відбувається в 2035 році. Автор роз-
повідає про світ, наповнений інформа-
ційними технологіями та позбавлений 
духовних цінностей, світ без книг. «Усі 
цілковито поглинуті технікою. Ніх-
то не цікавиться, де в реальності жи-
вуть інші. Достатньо лише профілів на 
ultranetz»  [14, с. 58], – говорить голов-
ний герой. Ніхто вже не пише ручками 
й не читає, «усі традиційні знання було 
давним-давно оцифровано»  [14, с.  13], 
книжки викупляють, відскановують, 
а потім знищують. У кожного є свій 
міні-комп’ютер, який називається «мо-
бріль».

У романі Роберта М. Зоннтаґа «Ска-
нери» надто моторошна картина май-
бутнього, що об’єднує такі речі, як штуч-
ні парки, які можна відвідувати тільки 
один раз на місяць, їжа із замінників, а 
«свіжа натуральна їжа була лише на днях 
народження» [14, с. 45]. Відсутність сто-
сунків свідчить про те, що молоді люди 
знайомляться через агенцію «Твій іде-
альний партнер», яка встановлює відпо-
відність профілів, «на віддалі кілька ти-
сяч кілометрів» [14, с. 38]. Молоді люди 
зустрічаються, пройшовши перевірку 
на фінанси та ген-придатність. У відео-
записах фіксується все: знайомство, 



287Українознавство №2 (71) 2019

Корендій Я. Соціокультурний феномен читання...

зустрічі, прогулянки з голограмою, на-
родження дітей, розлучення. Найбіль-
ше лякає те, що місто розділене на зони: 
А, В і С. Престижним житлом є А-зона, 
сіра С-зона стає осередком похилих лю-
дей та беззаконня. Якщо працівнику за 
п’ятдесят, його звільняли й відправляли 
в іншу зону, де відбувалися вбивства, 
спалахували епідемії, «жили найбідніші 
з найбідніших» [14, с. 45]. Одягнені в «ді-
ряве шмаття» [14, с. 44], люди дуже рідко 
ходили по двоє, вони мешкали в наме-
тах, з яких стирчало сіно зі штучних во-
локон [14, с. 46], мешканці їли надор, від 
якого «непритомні валялися на узбіччях 
дороги» [14, с. 45].

Головний герой Роб мешкає разом зі 
своїм другом Джоджо в А-зоні. Молоді 
люди працюють книжковими агентами 
у величезному концерні ultranetz у від-
ділі skan aG. Роб перервав «традиційні 
знання»  [14, с.  45], відвідував семінар 
Номоса «Як ігнорувати нісенітниці про 
книжки та інші неправди». Робота Роба 
й Джоджо  – виманювати й купувати в 
людей паперові книги, відскановувати 
їх, а потім знищувати. За кожну відска-
новану книгу виплачувалися гроші. По-
тім сканери складали протоколи: «Мо-
бріль. Запис. Книжка має підкреслення 
на сторінці дев’ятій та п’ятдесят вось-
мій. Жодних інших особливостей не ви-
явлено»  [14, с.  72]. Сканували для того, 
щоби будь-яка людина могла прочитати 
книгу, маючи лише мобріль. «Знання з 
усього світу для всіх! У будь-який час! 
Безкоштовно!» [14, с. 30] – головне гасло 
книжкових агентів. Деякі читачі не хоті-
ли розлучатися з книгою, поки сканери 
«двадцятьма банкнотами не стирали всі 
їхні принципи» [14, с. 16]. А праця пись-
менників узагалі не оплачувалася, від-
бувалося «банкрутство письменників, 

а згодом і перекладачів їхніх книжок 
іншими мовами»  [14, с.  57]. Книжки 
взагалі замінювали «новомовою: товсті 
томи, чтиво, бульварні романи чи грубі 
зшитки» [14, с. 15]. Але одного дня світ 
перевернувся з ніг на голову, як вибух-
нула е-бомба і знищила всі відскановані 
книги.

Роман-антиутопія «Сканери» Робер-
та М.  Зоннтаґа прочитується як попе-
редження нашому ультрасучасному сві-
ту. Це майбутнє, яке може стати нашою 
реальністю, якщо воно буде без книг, зо-
крема й художніх творів.

Отже, у запропонованому дослі-
дженні було визначено поняття «чи-
тання», homo  legens, «рецепція», роз-
крито роль книги в інтелектуальній, 
соціокультурній, міжособистісній, ко-
мунікативній сферах. Прочитуючи по-
вісті «Крута компанія» Н.  Білої, «Знає 
тільки Мару» О. Рижко та роман-анти-
утопію «Сканери» Роберта М. Зоннтаґа, 
було визначено значення та можливості 
читання як соціокультурного феноме-
ну, ідентичність та самоідентичність 
українського реципієнта-підлітка. Розу-
міння творів не означає створення од-
нієї спільної картини в свідомості homo 
legens й автора. Було  встановлено, що 
в процесі комунікації читача з автором 
відбувається ототожнення з героями 
повістей. Це дає змогу глибше зрозуміти 
сучасну young adult literature з типовими 
образами підлітків, які намагаються ви-
значитися в цьому світі й шляхом влас-
них помилок дати відповіді на важливі 
для них питання. 

Книга здатна змінювати погляди 
людини, допомогти знайти відповіді на 
питання. Читання книг спонукає до роз-
думів над власним буттям. У процесі 
читання відбувається переосмислення, 
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пізнання, переоцінка цінностей, що вко-
рінені в соціокультурному контексті. 
Рецепція твору є джерелом насолоди і 
також чинником, що викликає естетич-
не переживання, психологічний досвід, 
міжлюдське спілкування. Світ книги 
справжній, у ньому «переформатували-
ся» як покоління дорослих, так і виокре-
мився потенціал новітнього покоління 
читачів.

У роботі було встановлено вплив 
глобальних цифрових технологій на чи-
тання. У сучасному світі молодь утра-
чає інтерес до читання: читають книги 
регулярно тільки 13% респондентів. За 
підсумками соціологічного опитування 
старшокласників, можемо зазначити, 
що підлітки отримують інформацію з 
Інтернету, вони менше читають худож-
ню літературу, а здебільшого  – меми 
в  соцмережах, реклами. Перебуваючи у 
тривимірному всесвіті інформаційних 
технологій, молодь мислить прагматич-
но, часом умовно перетворюючись на 
своєрідний додаток комп’ютера.

У роботі було розглянуто спробу 
сприйняття реципієнтом художньо-об-
разної системи й проблематики пові-
стей Наді  Білої «Крута компанія» та 
Олени Рижко «Знає тільки Мару». Вико-
навши порівняльний аналіз творів Наді 
Білої та Олени  Рижко, було виявлено, 
що тексти соціально забарвлені, а також 
лаконічні, відкриті й актуальні для чи-
тача. Зазначимо, що авторки вивчають 
українського підлітка в часопросторі, 
розглядають проблеми становлення 
особистості, сенсу життя, кохання, са-
моідентичності в соціумі. Наді Білій та 
Олені Рижко вдалося створити сучасний 
правдивий образ підлітка, який само-
стійно намагається розв’язати життєві 
питання.

Отже, соціокультурний феномен 
читання відіграє важливу роль у світо-
баченні українського підлітка: твори су-
часної літератури висвітлюють знайому 
ситуацію чи проблему, отримують від-
гук, спонукають мислити над прочита-
ним, знаходити відповіді на актуальні 
питання, «прожити» події разом із пер-
сонажами твору. Ключовим принципом 
процесу читання є ототожнення світу 
реципієнта зі світом персонажів тексту, 
у якому читач перебуває у віртуальній 
дійсності й переживає її. Соціокультур-
ний феномен книги й читання – це інди-
катор відображення цінностей суспіль-
ства, його поступу (або його відсутності) 
в інформаційному просторі. Прикро, що 
молодь переважно цікавиться проведен-
ням дозвілля, обираючи мережу Інтер-
нет, яка незабаром може перетворитися 
на альтернативу майбутнього роману 
«Сканери» Роберта М. Зоннтаґа. homo 
legens (людина, яка читає) відчужуєть-
ся від літератури й зникає. Читання за-
лишається потребою для інтелігенції. Із 
часом література як естетична комуні-
кативна складова може стати духовним 
елітарним продуктом для небагатьох. 
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13. Рижко О. Знає тільки Мару. Київ: 
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пер. з польськ. Андрій  Бондар. Львів: В-во 
Старого Лева, 2014. 176 с.
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17. Топ БараБуки: найкращі дитячі, під-
літкові та родинні книжки 2017 року / фото 
Анни Третяк. uRL: http://www.barabooka.
com.ua/top-barabuki-najkrashhi-dityachi-
pidlitkovi-ta-rodinni-knizhki-2017-roku/ (дата 
перегляду: 06.12.2017).
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листопад–грудень 2017). 

19. Уліцька Д. Література. Теорія. Мето-
дологія / пер. із польськ. Сергія Яковенка. 
Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська акаде-
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Вимоги до оформлення та подання авторського оригіналу

Поля: верхнє — 3 см, праве — 1,5 см, ліве та нижнє — 2,5 см. Редактор: MSWord. Гарнітура: 
Times New Roman, кегель (розмір) 14, інтервал 1,5. Нумерація сторінок обов’язкова.

У верхньому лівому кутку вказується шифр УДК. Назва статті друкується великими літерами, 
жирним шрифтом по центру сторінки, під нею, праворуч, — ім’я та прізвище автора (жирним шриф-
том), ID ORCID, науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи, після них у дужках основним 
шрифтом друкуються адреса та номер телефону автора.

Тексту статті передують анотація разом з ключовими словами українською (приблизно 2000 
знаків з пробілами) та англійською мовами. Анотація має стисло характеризувати основ ний зміст 
результатів проведеного дослідження, 

Згідно з Постановою ВАК України №7 05/1 від 15.01.03 «Про підвищення вимог до фахових ви-
дань, внесених до переліків ВАК України» до друку приймаються лише наукові статті, де мають бути:

• постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними завданнями;

• аналіз останніх джерел досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, яким 
присвячується дана стаття;

• формулювання цілей статті (постановка завдання);
• виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових ре-

зультатів;
• висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Оформлення посилань: у квадратних дужках вказується номер джерела за списком та через 
кому номери сторінок праці, на яку посилаються. Наприклад: [5, с. 38], [7, с. 100; 13, с. 42—47].

Література: список використаної літератури подається в алфавітному порядку в кінці статті 
(оформлення літератури згідно з Національним стандартом України ДСТУ 8302:2015). 
Зразок: 1. Куць О. М. Мовна політика в державотворчих процесах України: навч. посіб. Х.: ХНУ 

ім. В. Н. Каразіна, 2004. 275 с. 
2. Білан М. С., Стельмащук Г. Г. Український стрій. Л.: Фенікс, 2000. 326 с.
3. Жулинський М. Шевченко і Гоголь. День. 20 березня 2004. №50. 
4. Саблук П. Т. Напрямки розвитку економіки в аграрній сфері виробництва. Основи аграр-

ного підприємництва / за ред. М. Й. Маліка. Київ, 2000. С. 5—15.
5. Шевченко В. Фашистський окупаційний режим в Україні та доля військовополонених 

(1939—1944 рр.). Військовий полон та інтернування (1939—1956). Погляд через 60 років: ма-
теріали наукової конференції, 2—4 червня 2006 р. Київ, 2008. С. 67—70.

6. Ірпінь. Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Ірпінь (Дата доступу: 1.11.2016).
Після неї слід розмістити пристатейну літературу в латинському алфавіті (References), оформлену 

в такому порядку: автор (транслітерація), переклад назви статті англійською мовою, трансліте-
рована назва джерела (періодики) або перекладена (монографії), вихідні дані, зазначення мови 
статті в дужках (відповідно до Harvard Referencing System). 
Зразок: 1. KUTS, O. (2004). Language Policy in the State-Building Processes of Ukraine: A Study Guide. 

Kharkiv: V. Karazin Kharkiv National University Press, 275 p. [in Ukr.] 
2. BILAN, M., STELMASHCHUK, H. (2000). Ukrainian Folk Costume. Lviv: Feniks, 326 p. [in Ukr.]
3. ZHULYNSKYI, M. (2004). Shevchenko and Hohol. Den, (50). [in Ukr.] 
4. SABLUK, P. (2008). Directions of Economic Development in Agricultural Production. In: M. MALIK, 

ed., Basic Principles of Agribusiness. Kyiv, pp. 67—70. [in Ukr.]
5. SHEVCHENKO, V. (2008). The Fascist Occupation Regime in Ukraine and the Fate of the Prisoners 

of War (1939—1944). In: Viiskovyi polon ta internuvannia (1939—1956). Pohliad cherez 60 rokiv. 
Materialy naukovoi konferentsii, 2—4 chervnia 2006 r. (War Captivity and Internment (1939—1956). 
A Look at the Issue after 60 Years. Conference Proceedings. June 2006) Kyiv, pp. 67—70. [in Ukr.]

6. Irpin. [online] Wikipedia. Available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/Ірпінь [Accessed 1 Nov. 
2016]. [in Ukr.]

Статистика: після пристатейної літератури вказати загальну кількість знаків всього тексту (від 
заголовка до пристатейної літератури включно) з пробілами.

Транслітерувати інформацію потрібно латиницею згідно з Постановою КМУ від 27.01.2010 №55 
«Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» (для української мови) або 
вимог Держдепартаменту США (для російської мови). 

Автор статті відповідає за фактичний виклад матеріалу, а також за правильність оформлення 
пристатейної літератури латиницею.

Для досягнення більшої об’єктивності оцінки наукового змісту статей проводиться незалежне, 
конфіденційне рецензування (без зазначення прізвищ авторів і рецензентів). Для авторів без нау-
кового ступеня обов’язковим є подання витягу з протоколу засідання відділу (установи) з рекомен-
дацією статті до друку. Аспіранти також подають рецензію, підписану науковим керівником.

Наукові статті, оформлені не відповідно до зазначених вимог, редакцією не розглядаються.

Адреса редколегії: 01135 м.Київ, вул. Ісаакяна, 18, НДІУ, к.314–315 
Контактні телефони: (044) 236 01 28, +38 067 290 31 45 (Ренке Тетяна Леонідівна)

Е mаіl: renke88@ukr.net
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