
Ukrainian Studies

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

Науковий журнал 

Засновник і видавець  
Науково-дослідний  
інститут українознавства  

Періодичність  
раз на три місяці

Scientific Journal

The founder and publisher  
Research Institute  
of Ukrainian Studies  

Published  
every three months

3 (72) 2019

Founded in February, 2001
(«Ukraine in the World History» in 2014)

Журнал друкується на підставі свідоцтва серії КВ № 21204–11004ПР від 13.02.2015 р. про державну ре єст рацію друкованого 
засобу масової інформації, ви даного Державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України

© Науково-дослідний інститут українознавства Міністерства освіти і науки України, 2019

Редакція залишає за собою право на мовно сти лі с  тич не редагування рукописів і передруків 
від пові д но до правописних норм української мови, яке не змі нює по зи ції автора. Автор несе 
відповідальність за фактичний виклад матеріалу.
Наукові статті в галузі іс то ричних наук за раховуються як фахові згідно з наказом МОНУ  
від 21.12.2015 року №1328.

Українознавство

ISSN 2413-7065

Журнал «Українознавство» представлено в наукометричних базах даних:
1. Академія Гугл (Google Scholar) http://www.scholar.google.com.ua;
2. Index Copernicus https://journals.indexcopernicus.com;
3. ResearchBib http://journalseeker.researchbib.com;
4. Наукова періодика України http://journals.uran.ua;
5. Scientific Indexing Services (SIS) http://sindexs.org;
6. Infobase Index http://infobaseindex.com; 
7. Eurasian Scientific Journal Index http://esjindex.org; 

реферативних базах даних: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського  
http://nbuv.gov.ua; Polish Scholarly Library (бібліотека) pbn.nauka.gov.pl; 

є учасником проекту: Українські наукові журнали usj.org.ua

DOI: 10.30840/2413-7065.3(72).2019



2 №3 (72) 2019 Ukrainian Studies

Редакційна колегія:

Сергій НАЛИВАЙКО 
головний редактор, голова колегії,  

кандидат історичних наук,  
в. о. директора

Баран В. Д. — доктор історичних наук, про-
фесор, член-кореспондент НАНУ

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

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

Editorial board:

Serhii nalyvaiko  
Editor-in-Chief, Head of Editorial Board,  

Candidate of Historical Sciences,  
Acting Director

Baran V. D. — Doctor of Historical Sciences, Pro-
fessor, corresponding member of the National 
Academy of Sciences of Ukraine
Borysenko V. K. — Doctor of Historical Sciences, 
Professor
Voronchuk I. O. — Doctor of Historical Scien ces, 
Associate Professor
Vodopianov P. O. — Doctor of Philosophical Sci-
ences, Professor, corresponding member of the 
National Academy of Sciences of Belarus (Minsk, 
Belarus)
Hai-Nyznhyk P. P. — Doctor of Historical Scien ces
Hrymych M. V. — Doctor of Historical Sciences, 
Professor
Dzoban O. P. — Doctor of Philosophical Sciences, 
Professor
Ivanyshyn P. V. — Doctor of Philological Scien-
ces, Professor
Ivanovska O. P. — Doctor of Philological Scienc-
es, Professor
Krysachenko V. S. — Doctor of Philosophical Sci-
ences, Professor
Mahomedov B. V. — Doctor of Historical Scien-
ces, Professor
Mykhailyna L. P. — Doctor of Historical Sciences, 
Professor
Mushynka M. I. — Doctor of Philological Sciences, 
Professor, member of the National Academy of 
Sciences of Ukraine (Prešov, Slovakia)
Ohorodnyk I. V. — Doctor of Philosophical Sci-
ences, Professor
Onopriienko V. I. — Doctor of Philosophical Sci-
ences, Professor
Patryliak I. K. — Doctor of Historical Sciences, 
Professor
Terletsky V. M. — Candidate of Philosophical Sci-
ences
Tymoshyk M. S. — Doctor of Philological Scien-
ces, Professor
Khylko M. I. — Doctor of Philosophical Sciences, 
Professor
Khrystov Petko — Doctor of Ethnology, Associate 
Professor (Sofia, Bulgaria)
Tsipko A. V. — Doctor of Philological Scien ces
Yushchuk I. P. — Candidate of Philological Sci-
ences, Professor

Відповідальний секретар Тетяна Ренке Executive Editor Tetiana Renke



3Українознавство №3 (72) 2019

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Науководослідного інституту українознавства.

Редакція журналу
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ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ

УДК 94(477) «1917–1918»
DoI: 10.30840/2413-7065.3(72).2019.177999

МИРОВИЙ ДОГОВІР УНР З ЦЕНТРАЛЬНИМИ ДЕРЖАВАМИ  
У БЕРЕСТІ: ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕСУ 

(ГРУДЕНЬ 1917 Р. – ЛИСТОПАД 1918 Р.)
Павло ГАЙ-НИЖНИК
orcid.org/0000-0002-8912-8398
доктор історичних наук, завідувач відділу історичних студій НДІУ

Анотація. Висвітлюються політичні аспекти у перебігу мирових перемовин та під час 
укладання Мирового договору між УНР та Центральними державами у Бересті. Вказуєть-
ся на позиції і дії української делегації та на пропозиції німецьких й австро-угорських пред-
ставників, а також офіційних Києва, Берліна та Відня. Розкривається дипломатичне про-
тистояння українських делегатів з представниками німецької та більшовицької делегацій. 
Розглядаються позиція делегації УНР щодо формування збройних підрозділів з українських 
військовополонених у Німеччині та Австро-Угорщині та обумовлення зміни підходу щодо 
цього питання у перебігу перемовин. Зауважується на обставинах і причинах укладання як 
самого договору, так і таємного протоколу до нього. З’ясовуються деталі втрати україн-
ського примірника таємного протоколу до Берестейського договору. Зауважується на ролі 
у переговорах голови української делегації О. Севрюка. Обумовлюється зміна позицій сторін 
щодо запросин німецьких та австро-угорських військ в Україну. Висвітлюється обґрунту-
вання дій делегації УНР у її звітності перед Українською Центральною Радою. Висновується, 
що де-факто новітні українсько-німецькі дипломатичні взаємини почалися з грудня 1917 р. і 
мали на той час «сепаратний» характер, а де-юре були оформлені 9 лютого 1918 р. Берестей-
ським мировим договором. Договір цей став першою мировою угодою Першої світової війни, а 
Українська Народна Республіка була визнана Німеччиною та її союзниками (Австро-Угорщи-
ною, Болгарією та Туреччиною) суверенною державою.

Ключові слова: Берестейський договір; УНР; Центральні держави; Перша світова війна.

PEACE TREATY OF BREST-LITOVSK BETWEEN THE UPR  
AND THE CENTRAL POWERS: POLITICAL ASPECTS OF  

THE NEGOTIATION PROCESS (DECEMBER 1917 – NOVEMBER 1918)
Pavlo HAI-NYZHNYK
Doctor of Historical Sciences, Head of the Historical Studies Department of RIUS

Annotation. The article covers the political aspects of peace negotiations and the conclusion 
of the Peace Treaty between the UPR and Central Powers in Brest. The stances and actions of the 
Ukrainian delegation and the proposals of the German and Austro-Hungarian representatives, as well 
as Kyiv, Berlin, and Vienna officials are indicated. Diplomatic confrontation between the Ukrainian 
delegates and representatives of German and Bolshevik delegations is outlined. The position of the 
UPR delegation on the formation of armed units from Ukrainian prisoners of war in Germany and 
Austria-Hungary is discussed, as well as its opinion on changing the approach towards the course of 
negotiations. The article indicates the circumstances and reasons for concluding both the treaty itself 
and the secret protocol to it. The details of the loss of the Ukrainian copy of the secret protocol to the 
Treaty of Brest-Litovsk are clarified. The role of the Head of the Ukrainian delegation O. Sevriuk in the 

© Гай-Нижник П.
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Гай-Нижник П. Мировий договір УНР з Центральними...

У листопаді 1917 р. Центральна Рада 
своїм ІІІ  Універсалом проголосила про 
утворення Української Народної Рес-
публіки, що де-юре перебувала у фе-
деративному зв’язку з демократичною 
(небільшовицькою) Республікою Росій-
ською, але де-факто ставала незалежним 
державним утворенням, позаяк демо-
кратично-республіканської Росії не існу-
вало як такої. Водночас номінально УНР 
все ж фігурувала як учасниця однієї із 
сторін глобального світового зіткнення 
(Великої війни) і формально знаходила-
ся у стані війни з Центральними держа-
вами. Проте після того, як РНК РСФРР у 
грудні 1917  р. висунув свій ультиматум 
Українській Центральній Раді й більшо-
вицькі війська вдерлися на терени УНР, а 
перемовини з представниками Антанти 
в румунських Яссах завершилися безре-
зультатно, стало зрозумілим, що молода 
Республіка опинилася в лещатах зовніш-
ніх ворогів [2, c. 41–74; 3, c. 32–43].

Власних сил на боротьбу з окупанта-
ми в УНР не було, як не було й можливості 
утримувати лінію фронту проти австро-
угорських та німецьких військ на своїх 
західних кордонах. Україні потрібні були 
мир і союзники у боротьбі з більшовиз-
мом. 4 грудня 1917 р. керівники УНР ви-
рішили надіслати своїх представників на 
Румунський і Південно-Західний фрон-
ти з метою укласти там перемир’я  [28, 
c. 22], а вже 7 грудня 1917 р. Ставка ко-
мандування німецькими військами на 

Східному фронті отримала повідомлен-
ня, що Центральна Рада визначилася у 
конкретизації своєї мирної програми [8, 
c. 222]. 9 грудня 1917 р. на місце прове-
дення переговорів про перемир’я для 
«консультативної участі» виїхало три 
представники УНР  [8, c.  223]. Цю не-
офіційну делегацію Центральної Ради 
у складі М.  Левитського, О.  Севрюка і 
штабс-капітана Ю.  Гасенка прийняв у 
своїй штаб-квартирі принц Леопольд, 
який лише тоді дізнався про проголо-
шення УНР ІІІ Універсалом.

Після цього, 11  (24)  грудня 1917  р., 
уряд УНР надіслав до представників 
Центральних держав ноту за підписами 
В.  Винниченка та О.  Шульгина з про-
ханням вступити до мирових перего-
ворів у Бересті «до того часу, поки буде 
утворено спільну державну федеративну 
владу  [Росії]»  [27, c.  71], що поставила 
українську делегацію в досить сумнів-
не юридичне становище. 15 грудня було 
вирішено, що «поки виясниться, де саме 
перебуватиме мирна конференція (в 
Бресті чи Стокгольмі), послати до Брес-
та поручника Левицького, Любинського 
і Севрюка з інформаційною метою і до-
ручити генеральному секретарю міжна-
родних справ дати цій делегації відповід-
них довірено-дипломатичних кур’єрів 
для безпосередньої передачі секретних 
справ» [20, арк. 12]. Невдовзі до Берестя 
(Бреста-Литовського) прибула мирова 
делегація УНР. Її очолював В. Голубович, 

negotiations is noted. Changes in the parties’ positions regarding the invitations of German and Austro-
Hungarian troops to Ukraine are conditioned. The rationale for the actions of the UPR delegation in 
its reporting to the Ukrainian Central Council is elucidated. It is revealed that de facto new Ukrainian-
German diplomatic relations began in December 1917 and were then of a “separative” nature, and de 
jure were legalized on February 9, 1918 by the Peace Treaty of Brest-Litovsk. This treaty became the 
first peace agreement of World War I, while Germany and its allies (Austria-Hungary, Bulgaria, and 
Turkey) recognized the Ukrainian People’s Republic as a sovereign state.

Key words: Treaty of Brest-Litovsk; UPR; Central Powers; World War I.
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а до складу увійшли О. Сев-
рюк, М. Любинський, М. По-
лоз, М. Левитський, С. Оста-
пенко.

Тим часом діячі Цен-
тральної Ради вже не мали 
часу перейматися міжна-
родно-правовими нормами 
й 17 грудня 1917 р. ухвалили 
«утворити міжвідомствену 
комісію при Генеральному 
Секретаріяті для розроблен-
ня економічних і инших 
питань в зв’язку з мирними 
переговорами» [18, арк. 30]. 
Німці ж, яким на той час також було не 
до дипломатичних тонкощів, все ж таки 
прагнули дотримуватися хоча б зовніш-
ніх ознак міжнародного права, а тому й 
усілякими способами спонукали про-
відників Центральної Ради таки про-
голосити державну самостійність УНР. 
21 грудня заступник голови МЗС Німеч-
чини Г. фон Буше віддав розпорядження 
своєму представникові на переговорах 
у Бересті довести до відома українців, 
що його країна «завжди буде готова офі-
ційно визнати незалежність України» 
і спонукатиме до такого ж кроку своїх 
союзників. Невдовзі, 30  грудня 1917  р. 
(12  січня 1918  р.), міністр закордон-
них справ Австро-Угорщини О. Чернін, 
уповноважений від усіх представників 
Центральних держав, заявив: «Ми при-
знаємо Українську делегацію, як делега-
цію самостійну і як повномочне пред-
ставництво самостійної Української 
Республіки»  [18, арк.  30]. 12  січня час-
тина делегації (В. Голубович, О. Севрюк, 
М.  Любинський), що прибула до Києва 
зі звітом владі УНР про події на перемо-
винах, доповіла Малій Раді про перебіг 
переговорів у Бересті [11].

Після призначення В. Голубовича го-
ловою Ради народних міністрів УНР, че-
рез що той був змушений залишитися у 
Києві, дипломатичну місію Центральної 
Ради 15  січня 1918  р. очолив 24-річний 
О.  Севрюк  [23, арк.  15]. Зауважимо, що 
делегатів обирали не уряд чи Мала Рада, 
а центральні комітети УПСР та УСДРП, 
тож О.  Севрюк був обраний керівни-
цтвом партії українських есерів. Лише 
потім їхні кандидатури затвердила Цен-
тральна Рада, яка (як і уряд) не надала 
делегації жодних інструкцій (була лише 
консультативна розмова з М.  Грушев-
ським) [15, c. 4].

22  (09)  січня 1918  р. у Києві Мала 
Рада де-юре ухвалює IV  Універсал (на-
справді де-факто його текст було затвер-
джено лише в ніч з 24 на 25 січня), який, 
нарешті, проголошує державну само-
стійність УНР [19, арк. 2–6].

Тим часом у Бересті українська де-
легація вела нелегкі переговори з пред-
ставниками Центральних держав (Ні-
меччина, Австро-Угорщина, Болгарія, 
Туреччина) щодо укладання мирного 
договору й надання цими країнами 
військової допомоги УНР у боротьбі з 

Микола Любинський, Всеволод Голубович, Микола Левиць-
кий, Люссенті, Михайло Полозов, Олександр Севрюк
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більшовицькими загарбниками. Піс-
ля відновлення перемовин з делегацією 
РСФРР 1  лютого 1918  р. Л.  Троцький 
заявив, що у складі російської делега-
ції перебувають представники більшо-
вицького «українського» уряду, що був 
утворений у Харкові,  – Є.  Мєдвєдєв і 
В. Шахрай. При цьому він зауважив, що 
більша частина України контролюється 
саме цим урядом, а відтак мировий до-
говір, укладений з представниками УНР, 
не можна буде розглядати як справжній 
мир. Тоді ж на засіданні вперше висту-
пила делегація з радянського Харкова. В 
оголошеній Є.  Мєдвєдєвим декларації, 
як і в заявах Л.  Троцького, вимагалося 
визнання більшовицької делегації як 
одноосібних представників усього укра-
їнського народу. У відповідь О.  Чернін 
нагадав присутнім, що ще 12  січня на 
пленарному засіданні Австро-Угорщи-
на й Німеччина визнали саме делегацію 
Центральної Ради, очолювану О. Севрю-
ком, самостійною і правочинною пред-
ставницею УНР.

За ним виступив О.  Севрюк, який 
піддав сумніву доцільність подальших 
дискусій щодо доконаного факту офі-
ційного визнання української делегації 
усіма учасниками конференції й заявив: 
«Ми є тої ж думки, що й пан Троцький, 
що в державнім життю України відбули-
ся зміни, але зміни цілком іншої натури, 
як це гадає пан Троцький. Істота цих 
змін стоїть у зв’язку з Четвертим Уні-
версалом УЦР з 22  січня, в якім стоїть: 
«Відтепер Українська Республіка тво-
рить самостійну, від нікого незалежну, 
вільну і суверенну державу українського 
народу». На таких високих зборах, яки-
ми є мирова конференція, здавалося б, 
не можна допустити засобів, уживаних 
паном Троцьким, а саме, оспорювати 

державні права Української Центральної 
Ради» [1, c. 76–78]. О. Севрюк також на-
голошував, що Україна впродовж трива-
лого часу марно сподівалася на утворен-
ня федеративного союзу вільних держав, 
однак цього не сталося. Отже, відповід-
но до IV  Універсалу Центральної Ради, 
УНР стає самостійною, ні від кого не 
залежною, вільною, суверенною держа-
вою українського народу. Голова деле-
гації УНР завершив заяву вимогою до 
усіх учасників конференції: «Признати 
формально Українську Народну Респуб-
ліку суверенною і ні від кого незалеж-
ною державою, а тим самим остаточно 
тут ствердити її інтернаціональне ста-
новище і права її мирової делегації»  [6, 
c. 308–312].

Насправді ж делегації Центральних 
держав залишали поза увагою заяви 
Л. Троцького про становище Централь-
ної Ради і натомість намагалися вико-
ристати ситуацію для укладання мирно-
го договору на вигідних для себе умовах. 
Як згадував М. Залізняк, після пленарно-
го засідання українську делегацію було 
запрошено до О.  Черніна, Р.  Кюльмана 
та М. Гофмана й повідомлено, що заяви 
Л.  Троцького про становище в Україні 
близькі до правди. За таких обставин, 
мовив він, було би доцільно пришвид-
шити укладення договору, не відкла-
даючи ознайомлення з представленим 
проектом, і вже наступного дня його під-
писати. Після ознайомлення з текстом 
виявилося, що цей проект містив усього 
три пункти, у яких констатувалося, що 
«стан війни між Центральними держа-
вами і Українською Республікою скін-
чився, що мають бути встановлені ди-
пломатичні й консульські зносини між 
обома сторонами, що Українська Народ-
на Республіка зобов’язується поставити 
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мільйон тонн збіжжя та інших харчових 
продуктів для Центральних держав, а 
всі інші справи мають бути полагодже-
ні пізніше між заінтересованими уряда-
ми. Севрюк заявив, що дасть відповідь 
наступного дня, і з своїми колегами за-
лишив резиденцію графа. Українська 
делегація вирішила запропонувати свій 
варіант договору» [7, c. 117].

Отже, попри тиск як внутрішніх, так 
і зовнішніх військово-політичних об-
ставин українська делегація відкинула 
проект делегатів від Центральних дер-
жав, а натомість цілу ніч працювала над 
власним проектом. Перед пленарним за-
сіданням О. Севрюк зустрівся з О. Чер-
ніним і повідомив, що про підписання 
запропонованого Центральними держа-
вами проекту договору не може бути й 
мови, тому на засіданні буде виголоше-
но український проект. Наступного дня 
голова української дипломатичної місії 
у вступній промові зазначив, що, пред-
ставляючи на розгляд поважної конфе-
ренції свій проект мирного договору, він 
висловлює точку зору уряду України і 
всього українського народу, які прагнуть 
якнайшвидшого миру. Далі О.  Севрюк 
оголосив український варіант мирно-
го договору, який, власне, став основою 
для його подальшого підписання 27 січ-
ня (9 лютого) 1918 р.

В українському варіанті було перед-
бачено й розв’язання проблем приєд-
нання до УНР Холмщини, утворення 
окремого коронного краю Галичини й 
Буковини, а також військових та еконо-
мічних. Отже, як заявляв один із його 
співавторів М. Залізняк: «В такій много-
важній справі, як вироблення тексту ми-
рового договору, ініціятива й основний 
нарис його належали власне не «старим і 
досвідченим» дипломатам Центральних 

держав, а «молодим неосвіченим і недо-
свідченим» українським делегатам Цен-
тральної Ради» [14].

Після ознайомлення з українським 
варіантом мирного договору О.  Чернін 
і Р. Кюльман виїхали 3 лютого до Відня 
й Берліна на консультації зі своїми уря-
дами. Найбільші ж труднощі виявилися 
зі встановлення північно-західного кор-
дону УНР. Під час перерви українські 
дипломати й далі вели переговори з чле-
нами делегацій Центральних держав, на-
самперед Німеччини (генералом М. Гоф-
маном) та Австро-Угорщини (бароном 
Ф. Візнером), переважно з проблем кор-
донів України. Барон Ф. фон Візнер (за-
ступник глави делегації, радник МЗС 
 Австро-Угорщини) не приховував сим-
патій до Польщі. Проте О.  Севрюк що-
разу відхиляв його територіальні пропо-
зиції. Врешті-решт, генерал М.  Гофман 
втрутився у ці дебати й запропонував 
прямо на мапі етнографічні межі Холм-
щини. У кінцевому підсумку демарш 
українців справив на глав делегацій 
Центральних держав належне вражен-
ня. Вони навіть не згадували про свій 
проект, названий українцями ультима-
тумом, і погодилися на поступки.

Водночас українські делегати спіл-
кувалися з власним урядом, доповіда-
ли зміст проекту мирного договору і 
з’ясовували думку за кожним пунктом. 
Ось як, наприклад, О. Севрюк доповідав 
Києву 5 лютого 1918 р. про стан питання 
з кордонів: «Б р е с т. Говорить Севрюк. 
Дозволю собі дати маленькі коментарі 
з приводу пунктів проекту мирного до-
говору. За 2-м пунктом про кордони на 
заході: кордон йде по Холмській губернії 
так, як ми це припускали, на півночі звер-
тає на схід у пункті північніше Бреста, 
відрізаючи більшу частину Підляшшя, 
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так як при вас пропонував Гофман, і 
далі на схід згідно нашої пропозиції і 
вказівки Михайла Сергійовича [Грушев-
ського]. Німці пов’язують звільнення 
територій з одержанням від нас одного 
мільйона тонн хліба – до 31 червня. Вони 
готові надати всіляке сприяння в сенсі 
транспорту тощо. Граф Чернін рішуче 
відмовляється у відкритому договорі 
вставити пункт про Галичину. Пропо-
нує нам таємний договір або якусь іншу 
форму таємного зобов’язання. Внести 
в парламент відповідний законопроект 
про утворення кронлянду (українсько-
го коронного краю в Східній Галичині 
й Північній Буковині у складі Австро-
Угорщини.  – П. Г.-Н.). Чи можемо ми 
укладати таємний договір?

К и ї в. Щодо Галичини таємна угода 
можлива. Але не з кабінетом міністрів, 
бо парламент може не прийняти мініс-
терських розмов, а як остаточно оформ-
лений мирний договір. При цьому по 
можливості без одного мільйона тонн».

Голова Ради народних міністрів В. Го-
лубович від імені уряду УНР схвалював 
дії делегації й був задоволений запевнен-
нями О.  Севрюка, що, як тільки повер-
нуться Р.  Кюльман і О.  Чернін, договір 
буде підписано.

Тим часом 5 лютого у Берліні та Відні 
відбулися слухання з приводу мирного 
договору з Україною. Якщо німці сприй-
няли проект без застережень, то австрій-
ці вагалися щодо пунктів про Холмщину 
й Галичину й погодилися на поступки 
лише після отримання права на більшу 
частку українського збіжжя та продо-
вольчих товарів.

Зрештою, 8 лютого делегаціями було 
підписано Таємний протокол [29, c. 26–
28]. Згідно з ним Австро-Угорщина як 
одна з держав Почвірного союзу була 

зобов’язана втілити в життя домовле-
ності щодо створення українського ко-
ронного краю у Східній Галичині та Пів-
нічній Буковині, а також передати УНР 
частину Холмщини, яка на той час пере-
бувала під окупацією її військ.

Тут варто згадати, що вже невдо-
взі до преси потрапили відомості про 
підписання Таємного протоколу, який 
передбачав створення коронного краю 
з українських територій Східної Гали-
чини та Північної Буковини. Внаслідок 
цього парламентська фракція галиць-
ких поляків «Коло польське» вперше за 
час «конституційної ери» вийшла з про-
урядової коаліції, відмовилася від голо-
сування за бюджет країни, домоглася 
відставки міністра закордонних справ 
Австро-Угорщини графа Оттокара Чер-
ніна фон Худенітца та австрійського мі-
ністра-президента барона Ернста Зайд-
лєра фон Фойхтенеґґа, які поставили 
свої підписи під Таємним протоколом. 
Формально причиною визнання нечин-
ності Таємного протоколу було невико-
нання Україною повною мірою поставок 
збіжжя Центральним державам обся-
гом 1 млн. тонн до 31 липня 1918 р., як 
це передбачалося протоколом засідання 
делегацій Берестейської мирної конфе-
ренції від 7  лютого 1918  р.  [30, c.  210]. 
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Відтак 16 липня 1918 р. у Берліні заступ-
ник державного секретаря зовнішньо-
політичного відомства Німеччини Ґеорґ 
фон Буше-Гадденгаузен у присутності 
австро-угорського посла принца Ґот-
тфріда Гогенлоє-Шіллінґсфюрста спалив 
український оригінальний примірник 
документа.

Проте разом з тим виникає питан-
ня: як український примірник Таємного 
протоколу потрапив у Берлін? Відомо, 
що австро-угорські дипломати звину-
ватили членів делегації УНР у розголо-
шенні його змісту, що грубо порушувало 
існуючі домовленості. У своїх спогадах 
О.  Севрюк стверджував, що під час пе-
реговорів у Відні стосовно надання УНР 
військової допомоги він розповів голо-
ві Української парламентарної репре-
зентації в австрійській Державній Раді 
Є. Петрушевичу про зміст таємного до-
кумента, внаслідок чого сенсаційну но-
вину через кілька днів уже обговорював 
увесь політичний бомонд Відня, зокрема 
депутати парламенту  [17, c.  67]. У свою 
чергу цей інцидент був небезпідставно 
інтерпретований секційним радником 
австро-угорського МЗС Ф.  Візнером як 
формальна підстава для вилучення у де-
легації УНР оригінального примірника 
протоколу та передачі його на депозит-
не зберігання у зовнішньополітичне ві-
домство Німеччини. Зрештою, така умо-
ва вперше була закріплена у протоколі 
про надання УНР військової допомоги, 
підписаному 18  лютого 1918  р. у Відні 
Ф. Візнером та О. Севрюком [31, c. 285–
287]. Саме на підставі цієї домовленості 
М. Любинський 24 лютого 1918 р. у Бе-
ресті й передав Таємний протокол Ф. Ві-
знеру та німецькому послу в Австро-
Угорщині Ф.  Розенберґу, який відвіз 
документ до Берліна  [10, c.  65]. У своїх 

спогадах О. Севрюк та М. Залізняк пере-
клали провину передачі конфіденційних 
дипломатичних документів на М.  Лю-
бинського, а отже  – й відповідальність 
за втрату протоколу [7, c. 140; 17, c. 69]. 
Більше того, сам О.  Севрюк у спогадах 
замовчує цей свій необачний вчинок, 
що завдав великої шкоди міжнародному 
престижу та справі соборності України.

9 лютого (27 січня) 1918 р. почалося 
останнє пленарне засідання української 
частини мирної конференції в Бересті, 
яке від імені Центральних держав від-
крив промовою Р. Кюльман, а від України 
слово-відповідь виголосив О.  Севрюк. 
Церемонію підписання Берестейського 
мирного договору було завершено 9 лю-
того 1918 р. о 2 год. 30 хв. ночі. За уряд 
УНР його завізували члени Централь-
ної Ради О.  Севрюк, М.  Любинський і 
М.  Левитський  [12; 13]. Голова україн-
ської делегації О.  Севрюк занотував з 
цього приводу: «Твердою і радісною ру-
кою підписую я його в імени України... 
Берестейська конференція скінчена. 
Україна визнана Німеччиною, Австро-
Угорщиною, Болгарією і Туреччиною як 
самостійна держава, заключила перший 
міжнародний трактат»  [25, арк.  23]. На 
тій же церемонії було підписано й окре-
мий українсько-німецький додатковий 
договір, який на рівноправній основі 
встановлював загальноприйняті у світі 
правові принципи відносин громадян та 
юридичних осіб двох сторін. 12  лютого 
1918 р. українська делегація підписала з 
делегаціями Туреччини, Болгарії та Ав-
стро-Угорщини додаткові договори до 
мирного пакту. Вони були подібними до 
українсько-німецького додаткового до-
говору, укладеного 9 лютого.

Таким чином, українсько-німецькі ди-
пломатичні відносини було встановлено 
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та юридично оформлено 9 лютого 1918 р. 
у Бересті (Бресті-Литовському) Мировим 
договором між УНР і Центральними дер-
жавами, в рамках якого було також укла-
дено Додатковий (торговельно-економіч-
ний) договір та оформлено Звернення до 
німецького народу з проханням надати 
Україні військову допомогу. У правну 
основу економічних взаємин між Німеч-
чиною та УНР у тому ж таки Бересті було 
домовлено також прийняти німецько-ро-
сійський договір про суходільну та мор-
ську торгівлю від 1894–1904 рр., зберігав 
силу й генеральний російський митний 
тариф від 13–16 січня 1903 р. [2, c. 79–86].

Проте з підписанням мирового до-
говору мир на українські землі так і не 
прийшов. Становище Центральної Ради 
було досить хитким. М.  Гофман згаду-
вав, що «після укладення миру і самі 
українські уповноважені не приховува-
ли безвихідного становища свого уря-
ду і відкрито звернулися до Німеччини 
з проханням про підтримку» [4, c. 189]. 
Йдеться про підписання того ж дня 
(9  лютого) М.  Любинським звернення1 
до німецького народу з проханням нада-
ти Україні військову допомогу [28, c. 54]. 
Утім навіть тоді ще не було розмови про 
німецьку армію та її допомогу у війні з 
більшовиками. О. Севрюк свідчив: «Про 
можливість “приятельського” прихо-
ду німців на Україну ніколи не йшлося, 
оскільки пригадую, до 9-го лютого в де-
легації не говорилося й ніколи (це я під-
креслюю) не було про це мови з австро-
німецькими делегатами до заключения 
миру» [16, c. 160]. Тільки тоді, коли 9 лю-
того (27 січня) «перед полуднем» кур’єр 
Центральної Ради повідомив українську 
1 Д. Дорошенко та Є. Чикаленко стверджували, що 
насправді ця ідея належала голові Центральної 
Ради М. Грушевському [6, c. 37–38, 263; 26, c. 40].

делегацію про здачу Києва і захоплення 
столиці більшовиками, українські деле-
гати почали вести безпосередні розмо-
ви щодо допомоги у визволенні теренів 
УНР від окупантів.

Думки спочатку оберталися навколо 
двох ідей. Перша, ще під час тривання 
перемовин, була підкинута українцям 
самим генералом  М.  Гофманом, який, 
«бажаючи прискорити наші миро-
ві переговори, часто нам згадував про 
45–70  тис. полонених, які находяться в 
Германії і можуть по підписанню миру 
виступити організованою силою на обо-
рону волі України. Пізніше ми, підпису-
ючи мир, мали цю обіцянку на увазі» [21, 
арк. 14]. Це підтверджував й М. Любин-
ський, який засвідчував, що «на другий 
день після підписання миру ми з власної 
ініціативи почали конкретну розмову 
з німцями в сій пекучий для нас спра-
ві» [9, c. 207]. Проте досить швидко стало 
зрозумілим, що після факту підписання 
Берестейського договору Берлін уже не 
поспішав іти на термінову допомогу Ки-
єву: «Німці почали звертати нашу увагу 
на те, що багато полонених на польових 
і фабричних роботах і що забрати їх з 
тих робіт, не замінивши другими, майже 
неможливо, що виступити полонені мо-
жуть тільки під командою якого-небудь 
знаного генерала, що за зброю і знаряддя 
нам доведеться заплатити і так далі» [21, 
арк.  14]. Тож часу на переведення фор-
мальностей та організацію визволення й 
заміни військовополонених, збору, спо-
рядження і їх дисциплінування й при-
ведення до належної військової кондиції 
просто не було, як і необхідних на те ко-
штів і кадрів тощо.

Другою ідеєю було вислати на до-
помогу УНР Січових стрільців, які під 
час Першої світової війни служили на 
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Італійському фронті в австро-угорській 
армії. Проте цю думку було відхиле-
но німцями через можливі проблеми із 
транспортуванням. Крім того, Австро-
Угорщина за надання військової допомо-
ги за рахунок стрільців вимагала посту-
пок у справі Холмщини, на які українці 
не могли погодитися.

Тож О.  Севрюку довелося виїхати 
до Відня, щоб там безпосередньо вести 
мову про австрійську військову допо-
могу. Там же, в австрійській столиці, він 
взяв участь у зустрічі українських по-
літичних діячів Галичини і Буковини з 
представниками УНР на мирних пере-
говорах у Бересті. На зустрічі, зокрема, 
були присутніми К. Левицький, О. Сев-
рюк, М. Василько, Є. Петрушевич, О. Ко-
лесса, В.  Сінгалевич, М.  Лозинський, 
Є.  Левицький, С.  Смаль-Стоцький, 
Л. Бачинський, М. Спинул, С. Голубович, 
В. Бачинський, С. Дністрянський, М. Ла-
годинський, І. Семака та ін. [5, арк. 1].

Тим часом у Берліні розгорнулися 
дебати з приводу доцільності застосува-
ти власні війська у визволенні України. 
У цей час, 15 лютого, генерал М. Гофман 
порадив М.  Любинському звернутися 

до німецького народу від іме-
ні Центральної Ради у спра-
ві військової допомоги проти 
більшовиків, що накладало на 
українських делегатів тягар 
особистої відповідальності за 
таке рішення. До того ж на той 
момент вже не було можливос-
ті встановити контакт і про-
консультуватися з урядом УНР. 
Часу ж на роздуму практич-
но вже не було. Врешті-решт, 
М. Любинський зміг влаштува-
ти телефонну бесіду із О.  Сев-
рюком (який перебував тоді у 

Відні). Саме вони й дійшли висновку, що 
в українських делегатів направду не за-
лишалося жодного іншого вибору, окрім 
як погодитися на пропозицію М. Гофма-
на. Вище німецьке армійське команду-
вання отримало таке звернення від деле-
гації УНР того ж самого дня (15 лютого) 
і вже наступного дня проінформувало 
імператора Вільгельма ІІ та МЗС Німеч-
чини, що німецька воєнна допомога має 
бути надана Україні без жодного прово-
лікання [32, c. 89–90].

18 лютого, як можна виснувати з від-
повідного протоколу, укладеного того ж 
дня при австро-угорському МЗС, саме 
О.  Севрюк «звернувся до Австро-Угор-
щини і Німеччини з проханням надати 
Українській Народній Республіці в ме-
жах України збройну допомогу проти 
наступаючих більшовицьких сил». У разі 
надання такої військової допомоги він 
(О. Севрюк) іменем УНР зобов’язався:

1) «зберегти в надійному місці декла-
рацію про створення сомостійної Схід-
но-Галицької Коронної Землі, що зна-
ходиться в руках української делегації 
в Брест-Литовську і підписану трьома 
українськими делегатами та цісарським 
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і королівським міністром іноземних 
справ, від 2 лютого 1918 р.; повернути її 
міністру іноземних справ, як тільки буде 
переведене створення Коронної Землі 
зі Східної Галичини і Буковини; обидва 
примірники цієї декларації повинні бути 
знищені»;

2)  опублікувати протокольне оголо-
шення, складене представниками дер-
жав, наступного змісту: «Аби уникнути 
непорозумінь при тлумаченні п. 2 §2 
мирового договору, укладеного 9 лютого 
1918  р. у Бресті-Литовську між Німеч-
чиною, Австро-Угорщиною, Болгарією 
і Туреччиною, з одного боку, та Україн-
ською Народною Республікою з іншо-
го встановлюється, що передбачувана 
в другому абзаці договірної постанови 
змішана комісія при визначенні кор-
дону не зв’язана тим, щоби встановити 
прикордонну лінію через містечка Бел-
горай – Щебжічен, Красностав, Пугачо-
ве, Радін, Межиріччя, Сарнакі, але, на 
підставі п. 2 §2 мирового договору, має 
право встановлювати кордон, також на 
схід від лінії Белгорай і д[альш] Сарнакі, 
виходячи з етнографічних умов і бажань 
населення.

Зазначена змішана комісія буде ство-
рена з представників сторін, що уклада-
ють договір і представників Польщі й 
кожна сторона надасть до Комісії одна-
кову кількість делегатів» [1, c. 87–88].

При цьому Ф. фон Візнер заявив, що 
висловлене з боку українців прохання 
про надання збройної допомоги союз-
никами буде задоволене, після ж вигнан-
ня більшовиків австро-угорські війська 
будуть відкликані з території УНР, як 
тільки-но Центральна Рада висловить 
таке побажання. Протокол підписали 
Ф.  фон  Візнер (від Австро-Угорщини) 
та О. Севрюк (від УНР). Отже, насправді 

рішення про запрошення німецько-ав-
стрійських військ в Україну було оста-
точно узгоджене й завізоване таки саме 
О. Севрюком.

Після Берестейського договору, укла-
деного представниками Центральної 
Ради, на терени України з метою вигнан-
ня більшовицьких агресорів вступило 
450-тисячне німецьке та австро-угорське 
військо. 18 лютого 1918 р. на київському 
напрямку почали наступ під командуван-
ням генерала А.  Лінзінгена (з березня  – 
фельдмаршала Г.  Айхгорна) 23  німецькі 
дивізії (20  піхотних і 3  кавалерійські)1. 
24  лютого на одеському напрямку по-
чали просуватися 10  австро-угорських 
дивізій (8 піхотних і 2 кавалерійські) на 
чолі з командувачем фельдмаршалом 
Е.  Бем-Ермолі (з червня  – генералом 
А.  Краусом). Невдовзі спільно з підроз-
ділами армії УНР союзники звільнили 
від загарбників усю територію України. 
2  березня 1918  р. уряд УНР прибув до 
Києва, а згодом у столиці законотвор-
чу працю відновила й Центральна Рада. 
На теренах України також здобув право 
тимчасового перебування 450-тисячний 
контингент союзницьких німецько-ав-
стро-угорських військ, які через досить 
нетривалий час почали все більше пере-
бирати на себе окупаційні функції.

Тим часом 4 березня 1918 р. у Бересті 
між представниками Четверного союзу 
і делегацією УНР, яку очолював О. Сев-
рюк, було підписано також ще й окремий 

1 У зв’язку з передбаченим вступом військ Цен-
тральних держав в Україну Німеччина й Австро-
Угорщина уклали у Берліні 21 лютого 1918 р. та-
ємний договір про спільну політику щодо держав 
і самоправних територій, на які розпалася колиш-
ня Російська імперія. У договорі було зазначено, 
що Україна не може розглядатися як окупована 
військами Центральних держав, а існуватиме як 
незалежна держава.
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договір щодо Холмщини. Того ж дня, 
4 березня, О. Севрюк виїхав на зустріч із 
М. Грушевським, якого віднайшов у ва-
гоні потяга поміж Житомиром і Сарна-
ми. Німецькі та австро-угорські війська 
вже переможно просувалися Україною. 
Згадуючи про цю конфіденційну розмо-
ву із головою Центральної Ради, О. Сев-
рюк писав, що М.  Грушевський плакав, 
позаяк вступ німців на терени УНР був 
драмою і його особистого життя  [15, 
c. 160].

Після підписання Берестейського 
договору О. Севрюк, не без самореклами 
та з подачі своїх однопартійців-есерів і з 
фавору батька своєї нареченої (М.  Гру-
шевського), чи не одразу ж став героєм 
історичного моменту й буквально по-
топав у славослів’ях на свою честь: його 
називали новим Наполеоном, новим Та-
лейраном, новим Горчаковим...

Після повернення української влади 
до Києва 9  березня 1918  р. М.  Любин-
ський зачитав Раді народних міністрів 
свій звіт про перебіг та підсумки роботи 
делегації УНР на мирових переговорах з 
Центральними державами у Бересті. По-
тім на запитання урядовців надав свої 
відповіді й О. Севрюк, що прибув на ньо-
го із запізненням. Він говорить про те, 
що мирною делегацією було запрошено 
австрійське військо, що навіть є поста-
нова, на основі якої австрійське військо 
за згодою українського уряду буде ви-
ведене з території України, і що це і є, 
власне кажучи, письмовим договором; 
що німці хотіли спочатку зайняти тіль-
ки північну частину України, боячись 
оголити свій тил, але після виступу Ав-
стрії їхня позиція щодо цього змінилася, 
і вони мали очистити Україну від біль-
шовиків і по лівому березі Дніпра, як 
до Куп’янська; що, на його думку, німці 

обмежуються щодо компенсації тільки 
вільним продажем хліба, але, можливо, 
що з часом поставлять певні компенса-
ції про німців-колоністів і повернення 
їм збитків. На запитання ж голови уряду 
В. Голубовича щодо місця знаходження, 
власне, оригіналу Берестейського миро-
вого договору та копії «Віденського про-
токолу» О.  Севрюк відповів коротко й 
сухо: в Берліні [24, арк. 33–36 зв.].

Слід також зазначити, що згідно з 
Берестейським договором держави-під-
писанти його, поміж іншим, також зо-
бо в’язувалися «негайно після підписан-
ня сеї умови» встановити дипломатичні 
відносини та обмінятися повноважними 
представниками, а після ратифікації мир-
ної угоди її учасники мали намір запро-
вадити одна в одній генеральні консуль-
ства, консульства та віце-консульства «в 
усіх портах, містах і інших місцевостях їх 
територій» [22, арк. 11, 39].

Отже, де-факто новітні українсько-
німецькі дипломатичні взаємини поча-
лися з грудня 1917  р. і мали на той час 
«сепаратний» характер, а де-юре були 
оформлені 9  лютого 1918  р. Берестей-
ським мировим договором. Договір цей 
став першою мировою угодою Першої 
світової війни, а Українська Народна 
Республіка була визнана Німеччиною 
та її союзниками (Австро-Угорщиною, 
Болгарією та Туреччиною) суверенною 
державою.
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Анотація. У статті проаналізовано висвітлення сучасними українськими вченими пер-
шої більшовицько-української війни (грудень 1917 р. – квітень 1918 р.), яка почалася внаслідок 
конфлікту між УНР та РСФРР.

За добу незалежності України з’явилася чимала кількість наукових досліджень, присвяче-
них цьому протистоянню. Це праці В. Верстюка, О. Бойко, Л. Гарчевої, В. Ешпанова, Я. Тин-
ченка, В. Савченка, В. Солдатенка, С. Литвина, М. Ковальчука та ін. В цій історіографічній 
розвідці звернена увага на нові підходи та інтерпретації в працях вітчизняних вчених най-
важливіших подій цієї війни.

Досліджено, що в науковій літературі досить детально висвітлено причини першої ра-
дянсько-української війни та особливості перебігу подій в кінці 1917 р. – на початку 1918 р., а 
також важливі мотиви військових невдач національних формувань. 

Стверджується, що більшість сучасних вітчизняних дослідників роблять висновок про 
неготовність УНР до війни. В їхніх працях аналізуються причини та наслідки конфлікту 
між В. Винниченком та С. Петлюрою, заходи останнього з розбудови української армії, його 
кроки щодо зміцнення обороноздатності України й підготовки до відсічі більшовицької агресії 
в листопаді – грудні 1917 р. Основну відповідальність за складну ситуацію, що склалася, вчені 
покладають на В. Винниченка як голову українського уряду, який не спромігся забезпечити 
оборону України і не підтримував заходи С. Петлюри з організації опору більшовицькому на-
ступу.

Спірними у новітніх наукових працях залишаються питання неготовності УНР до війни 
з РСФРР, її витоки та початок, невдачі в справі створення національної армії. Різняться дум-
ки науковців щодо боєздатності військових сил, як українських, так і радянських, їх чисельно-
го складу. Розбіжності у цифрах є досить суттєвими і потребують подальшого уточнення. 

Ключові слова: війна; протистояння; УНР; РСФРР; дослідження; конфлікт; суперечнос-
ті; Центральна Рада.
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Війни існували в історії людства за-
вжди та були в центрі уваги керівників 
і військових. На жаль, і в Україні протя-
гом XX ст. відбулося чимало різних війн і 
конфліктів. Одна із них, радянсько-укра-
їнська (або більшовицько-українська) 
війна, розпочалася в грудні 1917 р. вна-
слідок протистояння Української Народ-
ної Республіки (УНР) з Російською Соці-
алістичною Федеративною Радянською 
Республікою (РСФРР), пов’язаного на-
самперед з докорінними відмінностями 
у політиці, яку проводили Центральна 
Рада й більшовики.

Висвітленню питань про цей зброй-
ний конфлікт присвячені дослідження 
О. Бойко, В. Верстюка, Л. Гарчевої, В. Го-
лубка, А.  Руккаса, Я.  Тинченка, М.  Ма-
йорова, М.  Ковальчука, Г.  Савченка, 
C. Литвина, В. Солдатенка, В. Савченка, 
Я. Файзуліна, О. Щусь та ін. Але в істо-
ричній науці ще немає чітко визначених 
причин протистояння, наслідків і мож-
ливостей його уникнення. Це питання 

залишається дискусійним. У цьому іс-
торіографічному огляді увага зосеред-
жується на нових підходах та інтер-
претаціях у працях вітчизняних вчених 
найважливіших подій цієї війни. 

Військові сутички між Українською 
Центральною Радою (УЦР) та більшо-
виками були невідворотними, тому що 
більшовики взяли курс на встановлен-
ня радянської влади не тільки у Росії та 
Україні, але в усій Європі. Його розви-
ток, проте, був нелегким і довгим. Тож 
фактично з листопада 1917 р., незважа-
ючи на бажання провідних українських 
політичних сил уникнути конфронтації 
з більшовиками, конфлікт поглиблював-
ся, що і призвело до першої більшовиць-
ко-української війни.

У більшості наукових праць відзнача-
ється доволі млявий її початок. До сере-
дини грудня протистояння взагалі не 
сприймалося як війна між двома країна-
ми, а лише «як сутичка між двома полі-
тичними силами» всередині однієї країни.

In the days of Ukraine’s independence, a considerable amount of research on this confrontation 
appeared. These are the works of V. Verstiuk, O. Boiko, L. Harcheva, V. Yeshpanov, Ya. Tynchenko, 
V. Savchenko, V. Soldatenko, S. Lytvyn, M. Kovalchuk, and others. This historiographical exploration 
focuses on new approaches and interpretations in the writings of domestic scientists on the most impor-
tant events of this war.

It has been investigated that the scientific literature has covered in great detail the causes of the first 
Soviet-Ukrainian war and the peculiarities of the events of late 1917, early 1918, as well as the more 
important motives for military failures of national formations.

The majority of modern domestic researchers are claimed to conclude that the UPR was not ready 
for war. Their works analyze the causes and consequences of the conflict between V. Vynnychenko and 
S. Petliura; the latter’s measures to build the Ukrainian army; his steps to strengthen Ukraine’s defense 
capability and prepare for the counteraction against the Bolshevist aggression in November–December 
1917. Scientists lay the main responsibility for the difficult situation on V. Vynnychenko as the head 
of the Ukrainian government, who failed to secure Ukraine’s defense and did not support S. Petliura’s 
efforts to organize resistance to the Bolsheviks’ offensive.

The questions of the UPR’s readiness for the war with the RSFSR, its origins and beginning, failure 
in the creation of a national army remain controversial in the latest scientific works. The scientists 
disagree on the fighting capacity of the military forces, both Ukrainian and Soviet, and their numbers. 
These differences in figures are quite significant and require further clarification.

Key words: war; confrontation; UPR; RSFSR; research; conflict; controversy; Central Council.
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У «Нарисах історії Української ре-
волюції» В.  Верстюк наголошує, що «як 
тільки Центральна Рада від декларуван-
ня своїх принципів перейшла до спроб 
втілити їх в життя, це зустріло проти-
дію з боку більшовиків Петрограда. Піс-
ля захоплення більшовиками Ставки 
верховного головнокомандувача, вони 
«побачили в Центральній Раді одного з 
реальних суперників у боротьбі за вла-
ду» [4, с. 219]. Проти неї була спрямова-
на ціла серія політичних ударів. Насам-
перед розгорнулась ідеологічна війна, 
метою якої була дискредитація УЦР. Від-
значається намагання керівництва УНР 
уникнути конфлікту з більшовицькою 
владою Росії та зазначається, що війна 
розпочалася у дуже несприятливий для 
України час  – її територію заполонили 
частини колишньої російської армії, вій-
ськові установи перебували у стані ор-
ганізаційного оформлення. До того ж не 
було усвідомлення глобальності цього 
конфлікту  – ще 15 грудня Генеральний 
секретаріат не вірив у можливість роз-
гортання війни з РСФРР.

На думку Я. Тинченка, перша бiль-
шо вицько-українська вiйна виникла 
внаслiдок протистояння двох iдей: нацiо-
нальної та соціалістичної. Однак Раднар-
ком причиною її виникнення вважав не-
гнучку політику військового секретаря 
С. Петлюри. Спростовуючи це, вчений за-
уважує, що як наслідок політики С. Пет-
люри з’явилися ІV Унiверсал і бодай 
перші українські гроші. Керівники УЦР, 
зокрема М. Грушевський та М. Порш, ви-
явилися нездатними роз в’язу вати гло-
бальні справи, а В. Винниченко, судячи з 
його споминів, був прихильником полі-
тики радянської влади [27, с. 3–4]. 

Наведену вище тезу про причини 
війни підтримує і В.  Ешпанов, який, 

аналізуючи витоки та перебіг проти-
стояння між РСФРР та УНР в жовтні 
1917 р. – березні 1918 р., дійшов виснов-
ку, що саме ідейні, а не соціально-класові 
розбіжності були засадничими в цьому 
зіткненні. На його думку, більшовики 
були прихильниками пролетарського 
інтернаціоналізму та світової революції, 
українські соціалісти наслідували націо-
нально-державницькі ідеї. УНР вважала 
Раднарком регіональним урядом Вели-
коросії. Генеральний секретаріат хотів, 
щоб він став одним із суб’єктів майбут-
ньої федерації. Більшовики вважали свій 
уряд правонаступником Тимчасового 
уряду та сподівались поширити свою 
владу на всю Росію. Це і стало основною 
причиною конфлікту, а згодом і війни з 
Центральною Радою [15, с. 16].

Протягом листопада 1917 р. більшо-
вицький Раднарком намагався усунути 
Центральну Раду від влади мирним шля-
хом: а) використовуючи економічну та 
політичну залежність від центру; б) си-
лами місцевих більшовицьких організа-
цій. На кінець листопада з’ясувалось, що 
встановлення радянської влади в Україні 
без втручання зовнішніх сил неможли-
ве, – продовжує дослідник [15, с. 16].

Іншу точку зору щодо подій кінця 
1917  р., причин конфлікту висловлює у 
своїх працях В. Солдатенко. 

Зокрема, характеризуючи причини 
збройного протистояння між УНР та 
РСФРР, він вважає основною його під-
валиною не політику РНК, а дії україн-
ських керманичів, які зрадили народ-
ні інтереси. Дослідник стверджує, що, 
на відміну від більшовицького курсу 
«утверджувати на своїй землі соціаліс-
тичний лад, будувати Українську ра-
дянську державу в спілці з росіянами, 
іншими народами», Центральна Рада 
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намагалася перетворити становище на 
свою користь, вдаючись до силових, ре-
пресивних методів боротьби [26, с. 186, 
187, 192, 199, 201]. 

Полемізує В. Солдатенко і щодо дати 
початку війни. На його переконання, нею 
можна вважати не дату «Маніфесту…», 
до чого схиляються багато дослідників, а 
Постанову РНК від 30 грудня 1917 р., яка 
означала зміну тактики російського уря-
ду. Незгода Центральної Ради розірвати 
відносини з О.  Каледіним розглядалася 
як «безумовна підстава для воєнних дій 
проти Ради», встановився факт фіаско 
мирних перемовин і стверджувалося 
продовження громадянської війни  [24, 
с. 46]. Весь грудень велися дипломатичні 
переговори між Центральною Радою та 
Раднаркомом з метою уникнення вій-
ськового конфлікту, які з кінця місяця, 
за твердженням Я. Тинченка, були замо-
рожені. 

4 грудня 1917  р.1 за підписом В.  Ле-
ніна і Л.  Троцького до Києва надійшов 
телеграфом «Маніфест до українського 
народу з ультимативними вимогами до 
Української ради». Проаналізувавши 
його, відзначимо, що в ньому в основ-
ному йшлося про функціонування 
Вiйськового Секретарiату. Зокрема, і 
про передислокацію за наказом Гене-
рального секретаріату УЦР українізова-
них частин до України, що призвело до 
дезорганізації фронту. Це не відповідало 
дійсності. Адже розкладу армії сприяли 
дії більшовиків, які свідомо руйнували 
армійський порядок для встановлення 
своєї влади на фронті. Роззброєння біль-
шовизованих частин армії, які відкри-
то виступали проти української влади, 
1 Дати в статті подаються за старим стилем, до 
прийняття в Україні григоріанського календаря в 
лютому 1918 р.

ультиматум називав діями, спрямова-
ними проти радянської влади. Пропуск 
за взаємною угодою з Донським урядом 
генерала від кавалерії О.  Каледіна дон-
ських козачих частин з фронту на Дон 
(і, відповідно, українських частин через 
територію Області Війська Донського до 
України) більшовики вважали підтрим-
кою «кадетсько-каледінської контрре-
волюції» [2]. Наразі Раднарком вимагав: 
припинити «дезорганізацію загального 
фронту» та «роззброєння радянських 
полків і робочої Червоної гвардії в Укра-
їні й повернути їм негайно зброю»; не 
пропускати війська з фронту на Дон; 
сприяти революційним військам у бо-
ротьбі «з кадетсько-каледінським по-
встанням» тощо. У разі невиконання ра-
дянський уряд Росії загрожував через 48 
годин оголосити Українську Центральну 
Раду «в стані відкритої війни проти ра-
дянської влади в Росії і на Україні» [ 2]. 

Відомий громадсько-політичний діяч, 
публіцист і літературний критик С. Єф-
ремов на сторінках часопису «Нова Рада» 
висловив обурення з приводу цього 
«надзвичайно нахабного і брехливого», 
на його думку, ультиматуму, в якому РНК 
«оповістила формальну війну УНР». «Те-
риторіально вся Україна єдину має думу 
й єдиними грудьми зустріне замах на 
свою волю. І треба тільки побажати, щоб 
ця одностайність виявилася не тільки те-
риторіально, а й соціально, щоб усі стани 
й класи людей на Україні, без різниці на-
цій і поглядів, об’єдналися для оборони 
рідної землі й здобування кращої долі й 
собі, й цілій державі. Бо тільки тоді, коли 
вимететься більшовицьке сміття з хати, – 
можна буде думати про якийсь лад і спо-
кій у державі. Це повинні зрозуміти всі 
люди на Україні, й єдиними грудьми 
стати біля українського правительства 
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як єдиного також оборонця ладу і спо-
кою» [14], – писав він.

Ультиматум Раднаркому засвідчив 
зміну політики більшовицького уряду 
Росії щодо УНР. Хоча переговорний про-
цес тривав, з 9 грудня 1917 р. в Україні 
почали діяти революційні загони, посла-
ні за наказом РНК. Це означало початок 
військового втручання радянської Росії 
у внутрішні справи УНР. 5 грудня 1917 р. 
Генеральний секретаріат дав офіційну 
відповідь РНК на його ультиматум. У ній 
справедливо зазначалося, що «неможли-
во одночасно визнавати право на само-
визначення аж до відокремлення, в той 
же час робити грубий замах на це право, 
накидаючи свої форми політичного ладу 
державі, яка самовизначилася! Генераль-
ний секретаріат рішуче відкинув спроби 
РНК втрутитися в державне і політичне 
життя УНР» [4, с. 222]. 

На засіданні уряду УНР 15 грудня 
1917  р. йшлося про непідготовленість 
України до відсічі наступу радянських 
російських військ. В. Винниченко не ві-
рив у реальність повномасштабної ві-
йни і запропонував спочатку «спитати 
Раду Народних Комісарів, воює вона чи 
ні ... зажадати припинити військові дії в 
Україні, відкликати з України російське 
військо ...» [23, с. 23].

Розглянувши «Маніфест», 18 грудня 
1917 р. міністри розцінили його як гру-
бе втручання у внутрішні справи УНР 
та одностайно відмовилися виконувати 
висунуті в ньому вимоги. Відтак Раднар-
ком ухвалив вважати Центральну Раду в 
стані війни з радянською Росією.

Секретарі-міністри УНР думали 
убезпечити Київ, розібравши залізниці і 
відрізавши Україну від Росії, домовитися 
із залізничниками не пропускати радян-
ські війська або проголосити військове 

становище і почати рішучу боротьбу 
проти більшовиків. С.  Петлюра пропо-
нував частинам УНР негайно наступа-
ти на Харків, запевняючи міністрів, що 
навіть невеликими силами викликаних 
з фронту українських частин можливо 
взяти Харків і охороняти східні кордони 
України. C. Петлюра збирався створити 
невеликі мобільні частини з залишеного 
складу старих дивізій, що розкладалися, 
для використання їх по лінії залізниць. 
Фактично він оголосив план «ешелон-
ної» війни; саме такий план паралельно 
розробляв у Харкові його ворог  – нач-
штабу радянських військ Муравйов. 
«Ешелонна» війна передбачала швидке 
просування військ в ешелонах по заліз-
ницях в глиб території противника при 
повній відсутності лінії фронту і без 
оголошення війни. «Ешелонний» харак-
тер війни був обумовлений відсутністю 
фронтів, нечисленністю ворожих армій 
і загальною анархією в тилах противни-
ків [23, с. 23].

Відтак 18 грудня В. Винниченко звіль-
нив С.  Петлюру з посади генерального 
секретаря військових справ [27, с. 3–4].

На думку С.  Литвина, В.  Гоцуля-
ка, Я.  Тинченка, В.  Савченка, відставка 
С. Петлюри було помилкою.

Більшість дослідників позитивно 
оцінюють діяльність С. Петлюри на по-
саді голови УГВК та військового секре-
таря, відзначаючи його вагомий внесок 
у розбудову українських збройних сил і 
віддаючи належне його зусиллям зі зміц-
нення обороноздатності країни та під-
готовки до відсічі більшовицькій агресії, 
яку він вважав неминучою. А В. Голубко у 
своїй розвідці взагалі називає створення 
Генерального штабу завершальним ета-
пом організаційного оформлення укра-
їнського військового руху та надання 
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йому форм регулярної армії й констатує, 
що саме за секретарювання С. Петлюри 
в листопаді 1917 р. з’явилася армія УНР, 
яка складалася з різнопланових форму-
вань. За способами організації автор 
поділяє їх на самочинні, революційні, 
планові. Однак, вважає він, боєздатність 
армії була низькою, а для її зміцнення 
потрібен був час [11, с. 125, 127].

Натомість В.  Солдатенко, оцінюючи 
людські якості С.  Петлюри та причини 
його відставки, хоча і відзначав ефек-
тивність окремих листопадових заходів 
генерального військового секретаря, 
одночасно зазначав про розбіжності в 
поглядах С. Петлюри з лідерами УЦР на 
поточну політику, який виявляв незгоду 
та відверто конфліктував з ними. І саме 
особисті амбіції та безвідповідальність 
С. Петлюри, а також неефективна робо-
та на посаді військового відомства, на 
думку В.  Солдатенка, стали причиною 
його відставки.

На посаді генерального секретаря 
військових справ С.  Петлюру змінив 
М.  Порш, який зневажливо поставився 
до талановитих, обдарованих військо-
вих фахівців, що працювали у військо-
вих установах при С. Петлюрі, і вирішив 
покладатися на інших людей – хоч і вій-
ськових, але відомих у колах українських 
есерів та есдеків, внаслідок чого фахівці 
фактично були усунуті від справи бо-
ротьби з більшовиками [28, с. 48]. 

Як вказує В.  Савченко, М.  Порш за 
два тижні кризи не видав зрозумілих на-
казів щодо оборони УНР і опору черво-
ному наступу. Йому бракувало твердої 
волі, рішучості, елементарних військо-
вих знань і досвіду, він не був ознайом-
лений і з ситуацією в «гарячих точках» 
та показав неспроможність керувати 
військами [23, с. 30]. 

Проте П.  Гай-Нижник, спираючись 
на архівні документи, наводить конкрет-
ні приклади наказів, законів, виданих 
М.  Поршем відразу після призначення 
його на посаду. Зокрема, наказ, за яким 
до українського війська приймались 
офіцери лише родом з України, наказ від 
20 грудня 1917 р. про затвердження Пер-
шого Стрілецького «Вільної України» 
полку, а також здійснення ним низки 
призначень та переформувань. 23 груд-
ня 1917  р. було видано закон «Про від-
строчення призова на військову службу і 
відкомандирування з неї громадян Укра-
їнської Республіки», згодом – закон «Про 
утворення Комітету по демобілізації ар-
мії» тощо. Утім усі ці формальні накази, 
на думку вченого, вже не могли виправи-
ти катастрофічного стану в українсько-
му війську та врятувати його залишки 
від розкладання [8, с.132].

4–6 грудня 1917  р. в Києві відбувся 
Всеукраїнський з’їзд рад селянських, ро-
бітничих і солдатських депутатів, який у 
радянській історіографії подавався «як 
контрреволюційне збіговисько ворогів 
пролетарської диктатури». На основі 
архівних і опублікованих джерел Л. Гар-
чева об’єктивно і неупереджено роз-
глядає питання його правомочності та 
аналізує прийняті ним рішення. Робля-
чи самостійно підрахунки за нормами 
більшовицького оргбюро, вона дійшла 
висновку, що до Києва передбачалося 
прибуття понад 1200 депутатів, трети-
на з яких мала представляти робітників, 
дві третини – солдатів і селян. Отже, за 
кількісним складом цей з’їзд цілком від-
повідав нормам представництва його 
більшовицького оргбюро [10, с. 229].

5 грудня 1917  р. в Оперному театрі 
в Києві відбулося засідання з’їзду Рад 
України, на якому були присутні майже 
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всі члени Генерального секретаріату 
Центральної Ради. На ньому генераль-
ний військовий секретар С.  Петлюра 
повідомив про ультиматум Раднаркому 
Росії Центральній Раді, що виклика-
ло бурхливе обурення делегатів з’їзду. 
С.  Петлюра оцінив ультиматум як гру-
бе порушення національних прав і не-
залежності українського народу, втру-
чання в його внутрішні справи. «На нас 
готується похід! Ми відчули, що нам, 
українським демократам, в спину хтось 
готує ніж ... Більшовики концентрують 
своє військо для розгрому Української 
республіки ... Перші ешелони з Гомеля 
підходять до Бахмача!» [23, с. 14 ], – за-
являв він і закликав «не пускати насиль-
ників на нашу землю» [10, с. 229]. Дійсно, 
в районі Брянськ – Білгород на кордоні 
з УНР більшовики збирали великі вій-
ськові сили, а мінський загін більшовика 
Берзіна вже рухався залізницею до Хар-
кова.

Інші виступаючі  – В.  Винниченко, 
М.  Порш, М.  Ткаченко, М.  Шаповал, 
Б. Мартос, М. Ковалевський – також за-
судили ультиматум і підкреслювали, що 
він продовжує централістську, велико-
державницьку політику царизму й О. Ке-
ренського. Нейтральну позицію зайняла 
Київська окружна рада солдатських де-
путатів.

6 грудня 1917  р. ухвалено резолю-
цію «Про ультиматум», яка засудила 
його як замах на УНР, порушення прав 
українського народу «на самовизначен-
ня та на вільне будування форм свого 
державного життя». Одноголосно ухва-
лено відозву «До народів Росії» з закли-
ком не допустити «братогубної війни». У 
резолюції «Про Центральну Раду» з’їзд 
визнав її «тимчасовим правомочним 
законодавчим органом революційної 

демократії України», а переобрання 
УЦР – «невчасним і непотрібним» [30].

Представники більшовицької фрак-
ції (В. Затонський, I. Кулик, В. Шахрай) 
заявляли, що ультиматум пред’явлений 
не українському народові, а Централь-
ній Раді. А І. Кулик відповідно до рішен-
ня обласного з’їзду РСДРП (б) зачитав 
декларацію про зрив з’їзду Рад Цен-
тральною Радою і запропонував пред-
ставникам Рад робітничих і солдатських 
депутатів перейти в інше приміщення. 
Не знайшовши підтримки делегатів, 
5 грудня більшовицька фракція покину-
ла з’їзд і, скориставшись запрошенням 
від кандидата у члени ЦК РСДРП (б) Ар-
тема, переїхала в Харків [10, с. 230–231].

Після переїзду до Харкова київські 
делегати-більшовики прийняли резо-
люцію про зрив Центральною Радою І 
з’їзду Рад України та перетворення його 
в мітинг «різноманітних організацій», 
які оголосили себе з’їздом Рад. Ухва-
лені на ньому рішення оцінювались як 
«декоративне прикриття антинародної 
дрібнобуржуазної політики Центральної 
Ради». У резолюції вказувалось, що з’їзд 
у Києві залишило 124 особи від 49 Рад 
України в знак протесту проти «нечува-
ного насильства української буржуазії та 
її прислужників» над Радами робітни-
чих, солдатських і селянських депутатів. 
У резолюції перелічувалось 49 Рад зі вка-
зівкою кількості їх делегатів, що покину-
ли з’їзд Рад України [10, с. 231].

Як зазначає Л.  Гарчева, 14 грудня 
1917  р. ця резолюція, що мала виключ-
но пропагандистський характер, була 
опублікована в часописі «Донецький 
пролетарій» і наведені в ній дані про 
чисельність делегатів, які покинули 
з’їзд, не можуть викликати довіри  [10, 
с. 231]. Але навіть за цими даними, з’їзд 
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покинули лише окремі делегати від 49 
Рад України – тільки десятої частини від 
усіх Рад. З’їзд покинуло 124 особи – мен-
ше 10% делегатів Всеукраїнського з’їзду 
Рад у Києві. Але не всі вони приїхали 
до Харкова, що досі не враховується до-
слідниками. Викриваючи неправомоч-
ність більшовицького «уряду» України, 
обраного більшовиками у Харкові, член 
делегації Центральної Ради М.  Любин-
ський на переговорах у Брест-Литовську 
наприкінці січня 1918 р. повідомив про 
«втечу» з Київського з’їзду до Харкова 
«маленької групи більшовиків, коло 80 
чоловік» [10, с. 231].

Отже, стверджує Л.  Гарчева, нема 
ніяких підстав вважати Всеукраїнський 
з’їзд Рад у Києві неправомочним після 
залишення його більшовицькою фрак-
цією. Тим більше, що навіть більшо-
вицька мандатна комісія з’їзду не навела 
конкретних даних про неправомочність 
делегатів, обраних на з’їзд. Хоча під час 
переговорів з українським керівництвом 
з’їзду 4 грудня 1917 р. часу для перевір-
ки мандатів було достатньо. Але ніяка 
перевірка мандатів не могла забезпечи-
ти більшовикам чисельної переваги на 
з’їзді. Тому вони необґрунтовано і ого-
лосили його «підтасованим» [10, с. 231].

Залишення з’їзду більшовицькою 
фракцією не позбавило його права про-
довжувати свою роботу. В роботі з’їзду 
продовжували брати участь партійні 
фракції українських і російських есе-
рів, українських і російських соціал-де-
мократів (меншовиків), Бунду та інших 
єврейських партій  – весь спектр соці-
алістичних партій України. Всеукра-
їнський форум у Києві працював 4–6 
грудня 1917  р., зберігаючи правомоч-
ність з’їзду Рад робітничих, солдатських 
і селянських депутатів та селянських 

спілок [10, с. 231]. Він засвідчив підтрим-
ку Центральної Ради майже всіма рада-
ми України, які представляли широкі 
маси українського народу. Більшовики 
на цьому з’їзді зазнали повної поразки, 
їх спроба переобрати Центральну Раду 
провалилась.

Тим часом 12 грудня 1917 р. альтер-
нативний з’їзд Рад, який проходив 11–13 
грудня 1917  р. у Харкові за сприяння 
РНК, прийняв резолюції «Про організа-
цію влади на Україні» і «Про самовизна-
чення України» та проголосив створен-
ня Української Народної Республіки Рад 
робітничих, солдатських і селянських 
депутатів зі столицею у Харкові, визнав 
її федеративною частиною радянської 
Росії і чинність декретів петроград-
ського Раднаркому, обрав Центральний 
виконавчий комітет рад і Народний 
секретаріат  – маріонетковий уряд. Пе-
троградський Раднарком визнав легі-
тимність харківського з’їзду і висловив 
готовність надавати йому підтримку в 
боротьбі з «буржуазною» Центральною 
Радою. УНР на чолі з Центральною Ра-
дою визнавалася нелегітимною.

17 грудня 1917  р. Центральний ви-
конавчий комітет проголосив маніфест 
про скинення влади Української Цен-
тральної Ради і Генерального секретарі-
ату, а наступного дня створив крайовий 
комітет із боротьби з контрреволюцією. 
Наявність в Україні двох центрів влади – 
київського національного і харківського 
радянського  – дала змогу російським 
більшовикам формально залишатись 
осторонь війни, представивши її як 
внут рішній конфлікт [4, с. 224–225].

Харківський уряд не мав реаль-
ної влади на українській території і всі 
свої рішення приймав зі згоди Петро-
града. Він був зручною ширмою для 
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Раднаркому в Петрограді, який отримав 
можливість будь-яку агресію російських 
більшовиків списувати на внутрішній 
конфлікт між харківським Народним се-
кретаріатом та київською Центральною 
Радою, тобто трактувати як громадян-
ську війну в Україні [4, с. 225].

У листопаді – грудні 1917 р. почасті-
шали випадки збройних сутичок. За цей 
період їх було близько 200 [9, с. 25]. Офі-
ційно не оголошуючи війни, більшовики 
розпочали, по суті, похід проти УНР для 
ліквідації суверенної самостійної держа-
ви [19].

Звісно, що така ситуація вимагала рі-
шучих дій. Але український уряд не при-
ймав адекватних рішень. Триваюча війна 
не сприймалася як війна між двома дер-
жавами, а лише як зіткнення політичних 
сил всередині однієї держави. Міждер-
жавний характер війни усвідомлювала 
лише частина українського політичного 
проводу, головним чином військового 
на чолі з С. Петлюрою, який першим на 
собі відчув усю її реальність [19].

Відтак потрібно зауважити, що за 
останні десятиліття вийшла низка дослі-
джень, у яких докладно висвітлюється 
проблема ставлення українських про-
відників до військового руху взагалі та 
до питання створення національної ар-
мії зокрема. Позиції дослідників щодо 
цього питання розділилися. Наприклад, 
В. Солдатенко [24–26], В. Лободаєв [20], 
В. Голубко [11] в своїх працях вказують 
на відсутність у лідерів національно-ви-
звольного руху чіткого плану дій в галу-
зі національно-військового будівництва, 
нерозуміння ними значення організо-
ваної збройної сили – війська, яке мало 
захищати українську демократію, теорії 
армії, національних традицій, а відтак і 
концепції військової політики. 

Зокрема, В.  Солдатенко вважає, що 
гарантом державотворення, існування 
незалежної країни виступають її збройні 
сили, їх здатність відстояти свою Бать-
ківщину від будь-яких зазіхань [25, с. 39], 
і зазначає, що УНР не змогла вистояти у 
військових конфліктах через брак неза-
лежних військових сил. Він вважає по-
милкою створення Українського фронту 
та його штабу та відсутність владного 
військового центру, що створювало плу-
танину всередині військових частин і від-
бивало бажання зоставатися в армії [26, 
c. 192–193]. Натомість, критикуючи вій-
ськову політику Центральної Ради, вка-
зуючи на допущені нею помилки в галузі 
військового будівництва, вчений не дає 
чіткої оцінки збройному конфлікту між 
УНР та радянською Росією. Сумнівним, 
на нашу думку, є також зарахування ним 
загонів Червоної гвардії і Червоного ко-
зацтва, створених більшовиками і які 
фактично виступали проти державної 
незалежності, до Збройних сил України.

Однак інші вчені: В.  Верстюк  [4], 
В.  Гоцуляк  [12], Г.  Гаврилюк  [7] ствер-
джують, що це питання було вагомою 
складовою політики українських діячів, 
які зробили суттєві кроки на шляху фор-
мування збройних сил та створення ле-
гітимного підґрунтя для цього процесу. 

Не погоджуються з думкою про те, 
що військовий секретаріат нічого не 
робив для створення боєздатної армії, 
Я.  Тинченко, Л.  Гарчева, В.  Солдатенко, 
В.  Верстюк, В.  Литвин, які у своїх пра-
цях наводять конкретні приклади різ-
них заходів, проведених С.  Петлюрою і 
військовою владою взагалі перед загро-
зою більшовицького наступу. Зокрема, 
видання С.  Петлюрою наказу про роз-
зброєння всіх неукраїнізованих запас-
них військових частин, що перебували в 
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Україні, в т.ч. і загонів червоної гвардії, 
й відправлення їх до Росії, формування 
загонів добровольців, створення нових 
українських частин з привілейованим 
становищем, сердюцьких дивізій, Особ-
ливого комітету оборони України, при-
значення полковника Ю.  Капкана ко-
мандувачем українськими військами, 
ухвалення постанови про створення ар-
мії УНР на засадах добровільності опла-
ти [18, с. 289–290].

Це були важливі кроки, але їх було 
замало й інколи вони були запізнілими, 
крім цього, противник мав вагому чи-
сельну перевагу.

Керманичі українського руху допус-
тили і чимало суб’єктивних помилок, 
що негативно позначилось на проблемі 
будівництва власних збройних сил: від 
хибних теоретичних уявлень про то-
дішню можливість заміни регулярного 
війська народною міліцією до особистої 
неприязні, суперництва, ворожнечі. До-
слідники вказують на такі хибні кроки 
української влади: закон «Про утворення 
Українського народного війська», наказ 
про правове регулювання внутрішнього 
життя війська (П.  Ткачук), оголошення 
демобілізації армії під час першого на-
ступу більшовиків (В.  Сергійчук, В.  Го-
лубко), скасування обов’язкової служби 
на флоті, реорганізація сердюцьких пол-
ків у звичаєві бойові одиниці (В. Голуб-
ко) [18, с. 291 ].

У цій ситуації, на думку Я.  Тинчен-
ка, необхідно було роззброїти збільшо-
визовані війська Південно-Західного і 
Румунського фронтів. Однак для здій-
снення цього не вистачало українізова-
них сил. Тому С.  Петлюра обмежився 
спочатку очищенням від більшовиць-
ких збройних формувань внутрішньої 
території України [28, с. 13]. В. Верстюк 

говорить про те, що «не заборонивши 
більшовицьку партію, … УЦР поставила 
себе й Українську державу в надзвичай-
но складне становище» [4, с. 228–229].

На наш погляд, керівниками УЦР, 
військовим секретаріатом восени–вліт-
ку 1917  р. все-таки було здійснено ряд 
заходів, видано офіційні документи зі 
створення боєздатної національної ар-
мії. Але вони були інколи запізнілими, 
не завжди добре продуманими і ефек-
тивними та не змогли достатньою мірою 
змінити її катастрофічне становище, тим 
самим врятувати від руйнування.

В. Литвин та В. Лободаєв у своїх пра-
цях висловлюють думку про інертність 
селянства, яке не хотіло протиборству-
вати більшовикам у грудні 1917 р. – січні 
1918 р., а також звертають увагу на особ-
ливості свідомості тих селян-козаків, 
яких не обходили події у містах, парти-
зансько-козацький опір наступу більшо-
вицьких загонів [18, с. 292].

Нині у вітчизняній історіографії іс-
ториками доволі різними подаються 
відомості щодо чисельності збройних 
частин обох сторін, що брали участь у 
бойових діях.

Так, за підрахунками Я.  Тинченка, 
чисельність українських і більшовиць-
ких військ була майже рівною й складала 
приблизно 12–13 тис. Але принципово 
різним був моральний стан. Л. Гарчева 
оперує такими цифрами: 150 тис. вій-
ськових в українських і гайдамацьких 
частинах та 60 тис. вільних козаків. За 
даними В. Гоцуляка, військо УНР нара-
ховувало близько 440 тис. В.  Солдатен-
ко наводить цифри кількості україн-
ських частин, що коливається від 70 до 
400 тис. [18, с. 294–296].

Інші дані подає М.  Кравчук, ствер-
джуючи, що війська у ЦР було не більше 
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ніж 6 тис., а В. Мороз взагалі говорить, 
що взимку 1917 р. УНР залишилася без 
війська [18, с. 295].

Частина дослідників (В.  Голубко, 
В. Задунайський, Г. Гаврилюк) відзначає 
зміни у військовій політиці українських 
керманичів на користь побудови націо-
нальної армії у січні 1918 р. та створення 
для цього правової бази [18, с. 296].

Загалом сучасні історики переважно 
сходяться у підрахунках до таких даних: 
180 тис. в українізованих частинах на 
фронті, 150 тис. в тилових гарнізонах і 
60 тис. в загонах вільного козацтва, тоб-
то майже 400 тис. вояків. Саме вони мог-
ли стати основою армії УНР, яку можна 
було б використовувати для відсічі біль-
шовицької агресії. Але це суперечило 
політичним настановам українських со-
ціалістичних лідерів, які продовжували 
вбачати у війську загрозу для революції. 
Навіть тоді, коли повним ходом і на всіх 
напрямках уже тривала війна, керівни-
цтво УЦР не усвідомлювало гостроти 
небезпеки, яка йшла від більшовиків. 
Активні практичні заходи С. Петлюри зі 
зміцнення армії не знаходили підтрим-
ки українських соціалістичних керма-
ничів і насамперед В.  Винниченка, що 
викликало гострий конфлікт між ними. 
А твердження, що начебто наприкінці 
1917 р. Центральна Рада не мала в своє-
му розпорядженні ніякої реальної сили, 
крім відділів добровольців, є безпідстав-
ними [19].

Наразі є нагальна потреба подальшо-
го вивчення чисельності військ, їх втрат 
у різних боях з метою встановлення по-
части точних цифрових даних. 

Ще однією білою плямою в істо-
рії першої радянсько-української ві-
йни 1917–1918  рр. є тема боротьби 
Центральної Ради з більшовиками на 

російському Південно-Західному фрон-
ті, армії якого були розташовані на зем-
лях Правобережної України. Роззброєн-
ня українізованими військами найбільш 
розпропагандованих більшовиками 
частин Південно-Західного фронту в се-
редині грудня 1917 р. не лише стало по-
чатком збройного протистояння у цьому 
регіоні між борцями за українську дер-
жавність та прихильниками радянської 
влади, але й мало вирішальний вплив 
на ескалацію українсько-радянського 
конфлікту. Однак ці події залишаються 
практично невисвітленими в історичній 
літературі. 

Так, у праці В. Голубка з історії зброй-
них сил Центральної Ради міститься 
лише коротка згадка про знешкодження 
українізованими частинами збільшо-
вичених військ на Південно-Західному 
фронті наприкінці 1917 р. [11, с. 141]. Бо-
ротьбу зі збільшовиченими військами на 
Правобережній Україні у грудні 1917  р. 
змальовує у своїх дослідженнях Я. Тин-
ченко  [27, с.  209–213; 28, с.  22–27]. Але 
матеріал подано в дуже стислій формі з 
неточностями і огріхами.

Певною мірою заповнює цю прогали-
ну своєю розвідкою М.  Ковальчук  [16], 
висвітливши на підставі спогадів і ар-
хівних документів початковий етап 
збройної боротьби між українізованими 
частинами та військами, що підтримали 
радянську владу на Південно-Західному 
фронті у грудні 1917 р., докладно відтво-
ривши перебіг початкового етапу зброй-
ного конфлікту на Правобережній Укра-
їні після петроградського перевороту та 
показавши вплив політичної боротьби 
на його розгортання.

На перший погляд, стверджує до-
слідник, становище на Правобережжі 
наприкінці грудня 1917  р. складалося 
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на користь українських військ. 2-й Гвар-
дійський корпус було тимчасово зне-
шкоджено, а ВРК 11-ї армії розігнано. 
Принаймні у доповіді С.  Петлюрі укра-
їнський фронтовий комісар П.  Певний 
говорить про звернення маси окремих 
вояків-великоросів до комісарів з про-
ханням відправити їх додому, а у по-
відомленні штабу співробітник штабу 
Південно-Західного фронту полковник 
Громико зазначає, що за планом україн-
ської влади «Рівне і Бар гадається лікві-
дувати найближчими днями» [16, с. 25]. 

Але генерал П. Скоропадський, про-
довжує М. Ковальчук, плануючи подаль-
ші операції зі знешкодження розпропа-
гандованих військ, не поділяв оптимізму 
представників української влади. Боє-
здат ність 1-го Українського корпусу, як 
показали тогочасні події, була ненабагато 
кращою від збільшовичених частин. 1-й 
і 3-й Українські полки перестали існу-
вати як військова сила. Навіть у виведе-
них в запілля частинах невпинно зрос-
тало дезертирство. Станом на 23 грудня 
21-й Український полк налічував лише 
600 багнетів. Про невідрадний стан сво-
їх військ та необхідність їх посилення 
П. Скоропадський неодноразово допові-
дав Києву й С. Петлюрі зокрема [16, с. 25].

Військове керівництво УНР намага-
лось зміцнити сили П.  Скоропадського 
підкріпленнями з Румунського фронту. 
Про це свідчить, наприклад, телефоно-
грама 24 грудня начальника Генштабу 
генерала Б.  Бобровського, направлена 
комісару Румунського фронту Карасьо-
ву. Але генерал Д. Щербачов, як і раніше, 
не бажав допустити залишення Румун-
ського фронту українізованими війська-
ми [16, с. 25].

Проаналізувавши архівні матеріа-
ли (ЦДАВО, фонд 1076), М.  Ковальчук 

дійшов висновку, що «розвал і анархія, 
що панували на Південно-Західному 
фронті, з кожним днем все більше впли-
вали на настрій українських вояків. Ко-
мандувач не має хлібу, фуражу і тікають 
вояки, фронт цілковито оголюється, вій-
ськове майно продається вояками без 
розбору, коні падають, як від відсутності 
харчу, так і від того, що залишаються без 
догляду. Вояки кажуть, що не підемо ні 
за більшовиками, ні за українцями, а пі-
де мо за тим, хто швидше дасть мир. Де-
зертирство з кожним днем збільшується. 
Протистояння між прихильниками Цен-
тральної Ради і борцями за владу Рад 
на Південно-Західному фронті перетво-
рилося на своєрідне змагання, в якому 
кожна сторона сподівалася, що війська 
супротивника втратять боєздатність 
швидше, аніж її власні» [16 , с. 25–26].

Головною українською військовою 
силою на Південно-Західному фронті 
залишався 34-й корпус генерала П. Ско-
ропадського. Бригада 104-ї дивізії (413-й 
Порховський і 415-й Бахмутський пол-
ки) знаходилася у Шепетівці, а  416-й 
Верхньодніпровський полк переїхав 
до Фастова. Водночас усі чотири полки 
 153-ї дивізії залишалися у військовому 
таборі в Меджибожі.

Війська 1-ї Української дивізії 1-го 
Українського корпусу здійснили вда-
лий наступ проти російських полків 
Південно-Західного фронту. Напри-
клад, Я.  Тинченко наводить спогади 
старшини штабу 1-ї Української дивізії 
М.  Середи, який розповідає про пред-
ставлення й ухвалення плану началь-
ника штабу Капустянського захоплення 
Шепетівки–Староконстантинова і звіль-
нення залізничних шляхів до Києва з 
метою встановлення зв’язку з Централь-
ною Радою. 3 грудня о 4 год. виступив в 
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авангарді начальник дивізійної розвідки 
сотник Романенко в напрямку Красно-
сільці – Шепетівка, за ним рушив потяг 
зі скорострілами та пробоєвим відділом. 
Того ж дня Шепетівку і Старокостянти-
нівку з боєм звільнено від більшовиків, 
залізничний рух був відновлений  [28, 
с. 26]. 

8 грудня 1917  р. В.  Леніним коман-
дувачем радянських військ, які мали б 
діяти проти донських, білогвардійських 
формувань та Центральної Ради, при-
значено колишнього кадрового офіцера 
В.  Антонова-Овсієнка, штаб якого мав 
розташовуватися у Харкові. 

З 12 грудня 1917 р. С. Петлюра почав 
переводити українські частини на схід 
України, щоб взяти під охорону най-
важливіші залізничні вузли: Лозову, Си-
нельникове, Ясинувату, Олександрівськ, 
сподіваючись зберегти зв’язок з Доном 
як із можливим стратегічним союзни-
ком у війні проти більшовиків. 

Ще до офіційного оголошення вій-
ни російські червоногвардійці провели 
низку наступальних операцій, зокрема 
із захоплення Харкова (9 грудня 1917 р.), 
станції Лозової (13–16 грудня 1917  р.), 
повстання Чугуївської юнацької шко-
ли  – Чугуївська операція (14–15 грудня 
1917 р.) та бої на станції Синельникове. 

На Правобережжі України червоно-
армійські загони колишнього 2-го гвар-
дійського корпусу почали новий наступ 
від Жмеринки на схід з метою захопити 
Вінницю, де розташовувалися війська й 
адміністрація УНР. С.  Петлюра термі-
ново направив під Вінницю частини 2-ї 
дивізії корпусу Скоропадського. У міс-
течку Браїлів 15 грудня 1917  р. окремі 
частини бунтівних червоних солдатів 
були роззброєні, а в тил Другому чер-
воному корпусу вдарили полки УНР. 

Деморалізовані, небоєздатні чинити 
опір, війська більшовиків змушені були 
відступити в Жмеринку і на десять днів 
відмовитися від нових рішучих дій  [23, 
с. 26]. 

8 грудня 1917  р. більшовицькі чер-
воногвардійські загони під проводом 
В. Антонова-Овсієнка увішли до Харко-
ва, де в наступні два дні провели міні-пе-
реворот, і, заарештувавши українського 
коменданта міста Чеботарьова, члена 
Військової Української Ради, захопивши 
броньовики військ УНР, встановили в 
місті двовладдя. 

Таким чином, до середини грудня 
1917  р. РСФРР вже захопила і контро-
лювала частину сучасної Харківщини, 
Луганщини і Донеччини. Також більшо-
вицькі частини займали район Жмерин-
ки на Правобережжі.

Вже 19 грудня 1917 р., просуваючись 
по залізничних магістралях, радянські 
війська захопили Павлоград (після не-
тривалого бою із загоном українських 
військ, які змушені були капітулювати), 
23 грудня 1917  р. з Києва в Бахмач для 
оборони Чернігівської залізниці було 
вислано 500 юнкерів при одній гарматі 
і 16 кулеметах. Ці сили були явно недо-
статні для оборони держави, і їх прибут-
тя на східний кордон України говорило 
лише про слабкість Центральної Ради.

26–28 грудня 1917 р. червоні війська 
В.  Антонова-Овсієнка захопили най-
більші промислові центри Донеччини: 
Луганськ і Маріуполь, а 29 грудня 1917 р. 
зайняли Катеринослав (нині  – Дніпро), 
2 січня 1918 р. – Олександрівськ (нині – 
Запоріжжя), 6 січня 1918 р. – Полтаву [1, 
с. 161].

Упродовж січня 1918  р. більшови-
ки, долаючи спротив окремих частин 
добровольчих батальйонів, поступово 
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захопили більшість міст на Лівобережній 
Україні і встановили там свій контроль. 

Двома колонами з боку Харко-
ва–Полтави та Гомеля–Курська–Бах-
мача розпочався наступ на Київ. Піс-
ля п’ятиденних запеклих боїв 26 січня 
1918 р. українська влада залишила Київ. 
Урядові установи та збройні формуван-
ня УНР зосередилися на Волині. На реш-
ті території України була встановлена 
радянська влада [1, с. 162].

24–27 січня 1918 р. розгорнулись за-
пеклі бої за станцію Бахмач. 29 січня від-
бувся бій між українськими військами 
під командуванням Аверкія Гончаренка 
(520 вояків  – учні Київської юнацької 
військової школи ім. Б.  Хмельницького 
та Помічного студентського куреня Сі-
чових стрільців) та російськими війська-
ми, які нараховували 4–6 тис. вояків, під 
командуванням М.  Муравйова (1-ша 
революційна армія П.  Єгорова, 2-га ре-
волюційна армія Р. Берзіна) біля станції 
Крути. 

Вважаємо за необхідне детальніше 
зупинитися на бою під Крутами, його 
перебігу і оцінці в історіографії, оскільки 
він став одним із найбільш міфологізо-
ваних подій в українській історії і симво-
лом героїзму українських воїнів.

Росіяни мали десятикратну перева-
гу в живій силі, на озброєнні у них був 
бронепотяг «ім. Володимира Леніна», 
артилерія та стрілецька зброя. Українці 
мали 16 кулеметів, бронепотяг і бойовий 
потяг (залізничні платформи з гарматою 
на кожній), які поступалися в потужнос-
ті російському панцернику [29]. 

Українцям завдяки вигідній позиції 
і героїзму бійців вдалося стримувати 
наступ до темряви, вони завдали росія-
нам значних втрат. Потім під тиском 
нападників організовано відступили до 

ешелонів, що очікували неподалік стан-
ції, і вирушили в бік Києва, руйнуючи 
за собою залізничні колії. Але одна сту-
дентська чота – 28 хлопців, заблукавши 
у темряві, підійшли до станції Крути, у 
той час уже зайнятої більшовиками, і 
потрапили у полон. Хлопців катували, 
а потім стратили. Цим російські війська 
порушили міжнародну Женевську кон-
венцію 1907 року. Відомим епізодом є те, 
як один із крутянців, учень української 
гімназії, галичанин Г.  Піпський, перед 
стратою почав співати «Ще не вмерла 
Україна» [29].

Безповоротні втрати українців ста-
новили 70–100 вояків, натомість «чер-
воних» – близько 300 осіб загиблими. По 
закінченні бою українці відступили до 
ешелонів і вирушили в напрямку Києва, 
знищили за собою колії та мости, чим на 
декілька днів було зупинено рух агре-
сора, і це дало можливість українській 
делегації в Бресті (Бересті) підписати 
мирний договір з країнами Четверного 
союзу [29]. 

Бій під Крутами є широковідомою 
подією в історії України. Він посідає 
чільне місце в національній історичній 
пам’яті, проте в історіографії досі немає 
цілісного опису крутянських подій.

Науковці нерідко помиляються в 
подробицях і умовах бою під Крутами. 
Як стверджує М. Ковальчук, навіть дата 
бою визначена невірно. Спираючись на 
спогади учасників подій і документи, 
дослідник спробував відтворити пере-
біг цієї героїчної й трагічної сторінки в 
історії українських визвольних змагань. 
Він зауважує про не завжди коректну 
наукову оцінку і тлумачення крутян-
ської події, надання їй «міфотворчості». 
Після поразки визвольних змагань чи-
мало українських публіцистів прагнули 
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«героїзувати» сторінки історії 1917–
1921  рр., не намагаючись розібратися в 
тому, що ж, власне, тоді сталося [17]. 

Сучасниками часто згадується по-
двиг студентів і гімназистів Помічного 
куреня, проте непоміченим залишається 
подвиг юнаків 1-ї Української військової 
школи, які винесли на своїх плечах ос-
нов ний тягар бою. Аби додати героїки 
до крутянських подій, почали писати 
про багнетну атаку студентської сот-
ні проти наступаючих сил червоних  – 
хоча в дійсності така атака могла стати 
лише  смертним вироком для невишко-
лених і погано екіпірованих юних січо-
виків, – пише М. Ковальчук [17]. 

На його думку, найбільша плутанина 
в історії крутянських подій пов’язана з 
датою самого бою. Коли в березні 1918 р. 
уряд УНР вирішив вшанувати пам’ять 
загиблих під Крутами, виявилось, що в 
штабі українського командування немає 
докладних відомостей про час, місце і пе-
ребіг бою. Зате у радянській пресі вказу-
валася точна дата зайняття «переможця-
ми» станції Крути – 29 січня. В дійсності 
це було хибне повідомлення зі штабу 
Муравйова, яке насправді стосувалося 
станції Плиски. Та оскільки інших досте-
менних свідчень у розпорядженні пред-
ставників української влади не було, цю 
дату вирішили вважати правильною, 29 
січня стало «днем Крут» [17]. 

Справжньою датою бою М.  Коваль-
чук вважає 30 січня 1918 р. На жаль, за-
уважує дослідник, історики ніколи не 
намагалися пояснити, чому в спогадах 
деяких учасників бою, в тому числі й на-
писаних безпосередньо після тих подій, 
днем крутянського подвигу все ж таки 
названо 30 січня [17].

В результаті того бою наступ росій-
ських військ було зупинено на декілька 

днів, і це було надзвичайно важливо, 
оскільки в цей час уряд УНР проводив 
переговори з державами Четверного со-
юзу (Німеччина, Австро-Угорщина, Бол-
гарія і Туреччина) у Брест-Литовську, 
які закінчилися 9 лютого 1918 р. підпи-
санням Брестського (Берестейського) 
мирного договору.

Його значення для УНР в сучасній 
історіографії  – це тема окремого ґрун-
товного дослідження. Тут лише зазна-
чимо, що хід і результати переговорів 
української частини Брестської мирної 
конференції засвідчують про розгляд 
Центральними державами України як 
повноправного партнера, які, врахову-
ючи в першу чергу власні інтереси, за-
галом намагались досягти порозуміння 
з делегацією УНР. Підписаний договір 
складався з політичної та економічної 
частин і не викликав заперечень із боку 
української сторони, а військова конвен-
ція дала змогу молоду Українську держа-
ву врятувати тоді від загибелі [13, с. 48]. В 
ньому, по суті, вперше УНР визнавалася 
самостійною державою, суб’єктом між-
народних відносин. Згодом українські 
війська, підтримувані німецькими та ав-
стро-угорськими, розпочали звільнення 
території України від більшовиків. 

З середини лютого 1918 р. розпочав-
ся контрнаступ Збройних сил УНР ра-
зом із німецькими та австро-угорськими 
військами. 2 березня 1918  р. українські 
війська увійшли до Києва. Протягом бе-
резня–квітня 1918 р. були звільнені Пол-
тава, Харків, Лозова, Луганськ, відбувся 
похід на Крим, внаслідок чого до квітня 
1918 р. вся територія УНР була очищена 
від більшовицьких військ [1, с. 162].

На противагу однозначно негативній 
оцінці Брестського мирного договору в 
радянській історіографії, праці сучасних 
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українських науковців характеризують-
ся неупередженістю поглядів, відвертіс-
тю та сміливістю, існують альтернативні 
точки зору на проблему, висвітлюють-
ся різні її аспекти. Зокрема, найбільша 
увага приділяється політичному та ди-
пломатичному аспектам (І.  Вировий, 
Д.  Вєдєнєєв, П.  Гай-Нижник, І.  Дацків, 
М. Держалюк, Н. Миронець, С. Пивовар, 
О. Оренчук, В. Солдатенко), меншою мі-
рою – економічному (П. Притуляк)  [13, 
с. 44, 48]. У дослідженнях лише частково 
висвітлювалося ставлення до мирного 
договору різних верств населення, гро-
мадських, військових організацій, по-
літичних партій та товариств, в т.ч. на-
ціональних меншин. Дискусійність цієї 
теми свідчить про актуальність і необ-
хідність детального аналізу тогочасних 
подій [13, с. 48].

3 березня 1918 р. Брестський мирний 
договір підписала делегація РСФРР, яка 
зобов’язувалася визнати УНР, вивести з 
її території свої війська, визнати право 
українського народу на самовизначення 
та припинити будь-яку агітацію і про-
паганду проти уряду УНР. Власне, Укра-
їнська держава визнавалася в кордонах, 
проголошених ІІІ Універсалом Цен-
тральної Ради і Берестейським мирним 
договором. Тобто сучасні Донеччина, 
Дніпропетровщина, Харківщина, Ми-
колаївщина і Херсонщина були у складі 
Української держави, і це питання на-
віть не обговорювалося. Бо більшість 
населення цих регіонів складали укра-
їнці, і це ні в кого не викликало сумні-
вів. Відкритим лишалося питання про 
теперішні російські території: Курщину, 
Воронежчину, Донщину, де на частині 
цих земель більшість також складали 
українці. Це питання, за домовленістю 
з більшовицьким урядом, у подальшому 

мало вирішуватися шляхом плебісци-
ту. Тож коли сьогодні В. Путін каже, що 
території т. зв. «Новоросії» відійшли до 
України безпідставно, це, м’яко кажучи, 
неправда [29].

Проводячи аналогію з ситуацією, що 
склалася у 2014  р., коли В.  Путін знову 
висунув збанкрутілий проект «Ново-
росія», помилково долучивши до Ново-
росії і Харків, йому багато вигадувати 
не довелося. Він просто повторив ті самі 
прийоми, які виявилися успішними для 
В. Леніна. В 2014 р. термін «Новоросія» 
почали широко використовувати щодо 
Південно-Східної України не тільки 
проросійські сепаратисти, російські шо-
віністи, а й офіційні російські органи. 26 
червня 2014  р. на території районів Лу-
ганської та Донецької областей України, 
контрольованій проросійськими сепара-
тистами, було проголошено так званий 
Союз народних республік – Новоросія.

Партія «Новоросія», утворена 13 
травня 2014  р. у Донецьку, на своєму 
першому конгресі 22 травня 2014  р., 
інспірована ідеями Російської імперії, 
оголосила про «створення самопроголо-
шеного державного утворення «Новоро-
сія». Конгрес відвідали, зокрема, сепара-
тисти «Народного ополчення Донбасу» 
П. Губарєв, О. Проханов, О. Дугін та інші. 
П. Губарєв стверджував, що до утворен-
ня буде включено Харків, Херсон, Дні-
пропетровськ, Запоріжжя, Миколаїв 
та Одесу. За два дні «прем’єр-міністри» 
О. Карякін та О. Бородай підписали до-
кумент про об’єднання у конфедерацію. 

12 грудня 2014 р. «Конгрес депутатів 
усіх рівнів», очолюваний Б.  Борисовим 
та П. Губарєвим, видав нову «декларацію 
суверенітету “Союзу народних респуб-
лік”» Новоросії, посилаючиcь на Договір 
про утворення СРСР 1922 р.
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20 травня 2015  р. «лідери» спові-
стили про «розпад» проекту. О. Царьов 
оголосив, що проект заморожено, бо він 
йде в розріз з Другими Мінськими уго-
дами.

Таким чином, в даному випадку про-
ект В.  Путіна «Новоросія» провалився. 
Його ідеї не підтримала абсолютна біль-
шість населення півдня та сходу України.

Однак перша більшовицька окупа-
ція України у 1917–1918  рр. відбулася. 
Тоді не дійшло до повної анексії її земель 
більшовицькою Росією, та в ході наступ-
них збройних кампаній комуністична 
влада сповна продемонструвала свій 
окупаційний характер. Політика воєн-
ного червоного терору супроводжува-
лася масовим пограбуванням населення, 
засланнями до таборів, «інститутом від-
повідачів» та круговою порукою селян-
ства, спаленням цілих сіл за невиконан-
ня норм хлібозаготівель чи опір владі, 
терористичними методами управління 
на зайнятих землях. Уперше населення 
багатої на чорноземи України змушене 
було за мирного часу пережити голод у 
1921–1923 роках.

Російсько-українська війна радян-
ської Росії проти УНР, починаючи з 
грудня 1917 р., була, як зараз кажуть, гіб-
ридною. Більшовики спочатку зробили 
спробу захопити владу в Україні порів-
няно мирним способом. У багатьох міс-
тах з листопада 1917 р. закладалися біль-
шовицькі ревкоми, які мали політичним 
шляхом або шляхом повстання захопити 
владу. Зокрема, у Києві повстання відбу-
лося 29–30 листопада 1917  р., але воно 
було придушене українськими війська-
ми. Після цієї невдачі більшовики напо-
лягли на проведенні Першого всеукраїн-
ського з’їзду рад у Києві, про який вже 
йшлося вище, але їхні делегати не змогли 

отримати більшість і провести потрібні 
більшовикам рішення [29]. 

Тоді більшовицька делегація від’ї ха-
ла у Харків, де провела альтернативний 
з’їзд, проголосивши утворення УНР Рад 
робітничих, солдатських і селянських 
депутатів. Це маріонеткове утворення 
повністю контролювалося з Москви, 
чим нагадує теперішні «ДНР» та «ЛНР». 
Її уряд складався здебільшого з неукра-
їнців за національністю, які не знали 
мови, не розуміли місцевих реалій і не 
мали підтримки суспільства. Втім чи не 
єдиним завданням цього уряду було ви-
сунути ультиматум Центральній Раді, 
звинувативши її у буржуазності, а потім 
оголосити їй війну. Офіційно РСФРР з 
УНР не воювала, діючи від імені харків-
ського радянського уряду – так само, як 
зараз з Україною воюють начебто «ЛНР» 
та «ДНР», а не Росія. Із РСФРР відбува-
лося постачання живої сили (балтійські 
матроси, червоногвардійці, розпропаго-
вані робітники), зброї та спорядження 
для армії радянської України [29]. 

Крім того, більшовики створили ще 
низку маріонеткових утворень, зокрема, 
у лютому 1918  р. так звану «Донецько-
Криворізьку радянську республіку» та 
«Одеську радянську республіку», а в бе-
резні 1918  р. – Радянську Соціалістич-
ну Республіку Тавриду. Так відбувалося 
формування єдиного російсько-більшо-
вицького фронту проти УНР [29].

Сьогодні досить часто порівню-
ють українських «кіборгів»  – захисни-
ків Донецького аеропорту  – з героями 
Крут. Також проводять аналогію з іло-
вайським та дебальцівським котлами. 
Проте масштаби цих подій різні: в Іло-
вайську та у Дебальцевому в оточення 
потрапили тисячі українських солдатів. 
Але схожість між обороною Донецького 
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аеропорту і боєм під Крутами в тому, що 
українські віськові утримували позиції 
до кінця, не поступаючись у бою значно 
переважаючим силам ворога. 

Головна ж подібність у тому, що і тоді 
Україну оберігала молодь, і зараз теж. У 
березні 2014  р. творення українського 
війська відбувалося «на ходу», і перши-
ми, хто відреагував на заклики держави 
ставати до збройних лав, була молодь, 
зокрема та, яка перебувала в загонах 
самооборони на Майдані, протестуючи 
проти злочинного режиму тодішнього 
президента України В. Януковича [29].

Тож герої Крут стали взірцем за-
хисника Батьківщини – як і «кіборги» в 
новітній історії України. Ці образи за-
кріпилися в інформаційному просторі 
та суспільній свідомості тому, що ми не 
знаємо поіменно тих, хто там загинув, і 
цей узагальнюючий образ для нас є пев-
ною мірою моральною сатисфакцією. 
Вони захистили Батьківщину у найваж-
ливіший момент, коли цього не змогли 
чи не захотіли робити інші [29]. 

Таким чином, проаналізувавши пра-
ці сучасних українських дослідників із 
зазначеної проблематики, можна ствер-
джувати, що більшість з них роблять ви-
сновок про неготовність УНР до війни. 
Основна відповідальність покладається 
на В. Винниченка як голову українсько-
го уряду, який не спромігся забезпечи-
ти оборону України і не підтримував 
заходи С.  Петлюри з організації опору 
більшовицькому наступу. Натомість, не 
знімаючи відповідальності з В.  Винни-
ченка, В.  Солдатенко основним вину-
ватцем відсутності боєздатного націо-
нального війська вважає С.  Петлюру, 
який, на думку вченого, провалив украї-
нізацію армії та створення національних 
збройних сил. Аналізуються причини та 

наслідки конфлікту між В. Винниченком 
та С.  Петлюрою, заходи останнього з 
розбудови української армії, його кроки 
по зміцненню обороноздатності Украї-
ни й підготовці до відсічі більшовицької 
агресії в листопаді–грудні 1917 р.

За роки незалежної України у віт-
чизняній історіографії досить детально 
відображено основні діяння керівників 
УНР у галузі військового будівництва. 
Подані причини першої радянсько-
української війни та особливості перебі-
гу подій у грудні 1917 р., а також важливі 
мотиви невдач національних військових 
формувань. 

Спірними у новітніх наукових пра-
цях залишаються питання неготовності 
УНР до війни з РСФРР, її витоки та по-
чаток, невдачі в справі створення націо-
нальної армії. Різняться думки науков-
ців щодо боєздатності військових сил, 
як українських, так і радянських, їх чи-
сельного складу. Розбіжності у цифрах є 
досить суттєвими і потребують подаль-
шого уточнення.
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Анотація. Особливо важким для німецьких військ стало витіснення більшовиків з Ліво-
бережної України, яке почалося 5 березня 1918 року. На рубежі Дніпра радянські війська черво-
ної Росії пробували стримати німецький наступ і не віддати Україну під владу Центральної 
ради. Тому першими завданнями цього третього етапу вступу німецьких військ в Україну 
стало подолання спротиву більшовиків на лінії Бахмач – Полтава – Дніпро до Херсона та 
Миколаєва. Це створило передумови для остаточного вигнання більшовиків з України, за-
хоплення німецькими військами Донбасу (створення нейтральної смуги на кордоні Росії та 
України) та вступу у Крим і захоплення Севастополя – головної бази Чорноморського флоту. 
Ці події досі в основному  розглядаються на основі радянських досліджень, які не опиралися на 
достовірні джерела та були значно заідеологізовані. Також українська історіографія зосере-
дила увагу практично виключно на діях українських формувань, що не дає можливості про-
стежити хід подій у повному обсязі. Праці, які вийшли в Україні в останні роки (В. Дорніка 
та П. Ліба, І. Микулинського та ін.) та у Польщі (В. Менджецького), також частково розкри-
вають тему та мають фактологічні помилки. Тому важливо для відновлення реальних подій, 
що відбувалися тоді, розглянути хід операції на Лівобережній Україні протягом березня 1918 
року з точки зору німецького командування, особливості проведення цього етапу операції з 
вигнання російських більшовиків з території УНР. У цей період склад німецьких військ значно 
посилився. Додаткові відомості надали архівні матеріали, розглянуті у працях В. Менджець-
кого, В. Дорніка і П. Ліба.

Висвітлено початок третього періоду вводу німецьких військ в Україну від 5 березня 1918 
року, коли війська отримали відповідні накази, і до кінця березня, коли були захоплені Пол-
тава, Бахмач, зламали слабий опір радянських військ по лінії Дніпра і склалися передумови 
закінчення всієї операції з виходом до намічених рубежів на кордонах з Росією. Це дозволя-
ло німецькому керівництву встановити такий режим на території України, який давав би 
можливість отримати необхідні для ведення війни продовольство та сировину з України і 
встановити контроль над шляхами комунікацій з вивезення їх до Німеччини.

Ключові слова: німецькі війська; Україна; дивізія; бригада; операція.
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Після досягнення визначеної завдан-
нями операції на перших двох етапах 
(18 лютого  – 5 березня 1918 року) лінії 
Гомель – Київ – Жмеринка та аналізу об-
становки, яка склалася, німецьке коман-
дування вирішило продовжити її прове-
дення та перенести діяльність німецьких 
військ на Лівобережну Україну. Розпо-
чався третій етап німецької збройної 
операції в Україні. У перших числах бе-
резня Головне командування Німеччи-
ни визначило нові бойові завдання для 
угруповання німецьких військ в Україні. 
Тепер німецькі війська направлялися на 
захоплення Миколаєва (потужного пор-
ту на Чорному морі, центру російського 
військового суднобудування, який для 
Німеччини також був важливим для ви-
возу зерна морем), Одеси та районів ви-
робництва зерна в Україні (навколо Пол-
тави, Харкова, а також на півдні України, 

в Таврії). Харків також був важливим 
як місце зосередження запасів палива 
та запасних частин для безперебійно-
го функціонування залізниці в Україні. 
Донецький вугільний басейн потрібен 
був для німецького керівництва в першу 
чергу як джерело сировини для україн-
ських залізниць (на перших порах, на 
початку операції, німцям для організа-
ції нормального руху залізниць в Укра-
їні довелося навіть завозити вугілля з 
Німеччини). Взяття під контроль заліз-
ничних ліній з Таврії дозволяло вивози-
ти зерно до Німеччини по залізничних 
коліях України. Також метою діяльності 
німецьких військ став Крим, який німці 
хотіли захопити для того, щоби позбави-
ти більшовиків (а в перспективі – й Ро-
сію) важливої військово-морської бази 
на Чорному морі та взяти під контроль 
російський Чорноморський флот. Це 

Annotation. It was a challenging task for the German Army to force Bolsheviks out of the Left-
Bank Ukraine. The operation began on March 5, 1918. The Dnipro River was a formidable defensive 
line where Bolsheviks attempted to block German offensive and to oppose Central Rada as the 
government of Ukraine. Therefore, the principal task of Phase Three was to defeat Bolshevik forces 
along the line Bakhmach – Poltava – Dnipro bank up to Kherson and Mykolaiv. In case of success, 
this operation would have paved way to occupation of Donbas (establishment of the demarcation line 
between Ukraine and Russia), entry into Crimea, and seizure of Sevastopol – the main base of the 
Black Sea Fleet. Traditionally, these events were considered on the basis of Soviet publications relying 
on ideological dogmas instead of the trustworthy data. The Ukrainian historiography, in turn, tends 
to concentrate on operations of the Ukrainian Army, and often misinterprets the overall situation. The 
research works recently published in Ukraine (by V. Dornik, P. Liba, I. Mykulynskyi, etc.) and Poland 
(by V. Mȩdrzecki) do not provide an answer to several crucial questions and contain some mistakes. 
Therefore, it is important to discuss military operations in the Left-Bank Ukraine during March 1918 
from the standpoint of the German High Command. During that time, the occupational forces became 
much stronger. Some valuable data were provided by the archival research considered in the works by 
V. Mȩdrzecki, V. Dornik, and P. Liba.

This article discusses the initial period of Phase Three of the German military invasion of Ukraine 
(starting on March 5, 1918). On that day German units received respective orders to continue their 
operations in the Left-Bank Ukraine. By the end of the month Poltava and Bakhmach had been seized, 
and the Bolsheviks’ feeble defensive line along the Dnipro had been broken enabling further advance 
to the Russian border. At the same time, victories let German High Command take control over the 
Ukrainian State and demand food and raw materials supply to continue war on the Western front.  

Key words: German Army; Ukraine; division; brigade; operation.
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давало змогу Німеччині зайняти панів-
не становище на Чорному морі, а та-
кож поширювати свій вплив на Кавказ 
(включно з нафтовими районами Баку), 
а в перспективі – й на Персію (Іран) та 
нафтоносні райони Перської затоки. 
Взагалі, новим загальним завданням ні-
мецького угруповання стало до 15 берез-
ня досягнути лінії Харків – Крим.

З 4 березня 1918 року угруповання 
німецьких військ в Україні для вико-
нання нових поставлених завдань було 
значно посилене. До складу Групи армій 
Лінзінгена передали всі частини Армій-
ського управління Гронау, в основному 
ХХХХІ резервний корпус (інколи його 
позначають також як «ХLI-й резервний 
корпус»). У його складі тепер були 47-ма 
дивізія ляндверу, 35-та резервна диві-
зія та 224-та піхотна дивізія, яка раніше 
брала участь у подіях першого та другого 
етапів. І-й армійський корпус генерала 
Гренера (так цей видатний німецький 
генерал потрапив в Україну, де йому ви-
пало долею зіграти чи не основну роль у 
подіях, що розгорталися протягом 1918 
року) отримав завдання наступу на Лі-
вобережну Україну. Тому до складу кор-
пусу включили 91-шу піхотну дивізію 
та передану з Корпусу Кнерцера 45-ту 
дивізію ляндверу і 2-гу кавалерійську 
дивізію. Корпус Кнерцера, який мав на-
ступати на південь України, на Одесу, 
отримав для виконання завдань 7-му та 
15-ту дивізії ляндверу і 4-ту Баварську 
кавалерійську бригаду, а діяти на Ліво-
бережжі мусив силами 92-ї та 215-ї пі-
хотних дивізій.

У цей час німці на основі своїх військ 
створили для виконання нових завдань 
три угруповання:

– Південна група (südliche Gruppe) – 
Миколаївський напрямок, де завдання 

діяти отримав Корпус Кнерцера, до яко-
го тепер увійшли 7-ма та 15-та дивізії 
ляндверу, 4-та Баварська кавалерійська 
бригада (у праці Менджецького [1, с. 58], 
слідом за радянськими джерелами, вка-
зана не 4-та Баварська кавалерійська 
бригада, а 4-й кавалерійський полк. Од-
нак це помилка), 92-га та 215-та піхотні 
дивізії. Війська отримали наказ висту-
пити з Києва та рухатися у напрямку 
Чорного моря, на Одесу, Миколаїв та 
Херсон як по правому берегу (основні 
сили Корпусу Кнерцера), так і по лівому 
берегу Дніпра [6, с. 378];

– Середня група – Харківський на-
прямок, де діяв І-й армійський корпус 
генерала Вільгельма Гренера у складі 91-ї 
піхотної дивізії, 45-ї дивізії ляндверу й 
2-ї кавалерійської дивізії; напрямком 
діяльності групи став схід та північний 
схід України (на Бахмач, Полтаву та ін-
дустріальний район Харкова) [6, с. 378];

– Північна група (nordliche Grup-
pe)  – Гомельський напрямок, де на-
ступало Армійське управління Гронау 
(фактично ХХХХІ резервний корпус). 
У взаємодії з військами генерала Грене-
ра, прикриваючи його лівий фланг, ді-
яли 47-ма дивізія ляндверу та 35-та ре-
зервна дивізія, посилені 224-ю піхотною 
дивізією. Оскільки на цьому напрямку 
більшовики чинили найбільш запеклий 
опір, побоюючись наступу німців на Мо-
скву, то надалі сюди також передали на 
посилення 95-ту піхотну дивізію та  11-ту 
дивізію ляндверу (остання передана зі 
складу Армійської групи «Рига»); група 
діяла в Білорусі та Росії у напрямку на 
Білгород та Льгов (безпосередньо на те-
риторії України діяла 224-та піхотна ди-
візія) [6, с. 378].

Для посилення німецького угрупо-
вання на півдні України з 6 березня 1918 
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року були направлені дивізії й з Румун-
ського фронту. Для цього було виділене 
52-ге Головне командування (на основі 
52-го армійського корпусу генерала фон 
Коша, до якого на Румунському фронті 
входили німецька 212-та піхотна дивізія, 
145-та австрійська піхотна бригада, три 
німецькі полки та турецька піхотна ди-
візія) Групи армій Макензена  [5]. Також 
для виконання завдань передали 217-ту 
піхотну дивізію з 9-ї німецької армії та 
Баварську кавалерійську дивізію з право-
го флангу Групи армій Макензена. Разом 
частини цих з’єд нань утворили Групу ге-
нерала фон Коша (von Kosch, на основі 
управління 52-го армійського корпусу). 
У праці В. Дорніка помилково вказано, 
що у складі групи Коша також була 11-та 
дивізія ляндверу [7, с. 196]. Однак видно, 
що автор, який користувався виданням 
австрійського військового архіву [5], пе-
реплутав австрійську 11-ту піхотну диві-
зію, яка діяла разом з групою Коша при 
захопленні Одеси, з німецькою 11-ю диві-
зією ляндверу, яка у цей час знаходилася 
в Білорусі. На початку руху Група склада-
лася лише з 217-ї піхотної дивізії та Ба-
варської кавалерійської дивізії (неповно-
го складу), а  212-та піхотна дивізія поки 
залишалася на своєму місці у Групі армій 
Макензена (в праці Менджецького непра-
вильно зазначено, що Група Коша склада-
лася з 52-ї та 217-ї піхотних дивізій та Ба-
варської кавалерійської дивізії) [1, с. 58]. 
«52» – це номер Головного командування 
групи Коша, яке було утворене на базі 
управління 52-го армійського корпусу. 
Ця помилка у різних (у тому числі й укра-
їнських) виданнях сталася через помилку 
у німецькому виданні (Der Weltkrieg 1914 
bis 1918. Die militarischen operationen zu 
Lande. Bearbeitel im Reichsarchiv. Bd. XIII. 
Berlin, 1942. Р. 379). Це угруповання діяло 

разом з австро-угорськими частинами 
у напрямку Одеси. Швидше за все, ні-
мецьке командування не довіряло своїм 
союзникам з Австро-Угорщини, тому й 
вирішило контролювати ситуацію сво-
їми військами на півдні України. Тому 
6 березня, після досягнення домовленос-
тей з румунами, Група Коша почала рух з 
району Галаца на Болград – Бендери – Ти-
располь (переправа через Дністер) і далі 
на Одесу [5].

Тепер усе німецьке угруповання в 
Україні складалося з 15 дивізій (з них 
дві кавалерійські) та однієї окремої ка-
валерійської бригади. Безпосередньо 
на території України діяли 13 дивізій та 
одна кавалерійська бригада (а також 
частково дві дивізії зі складу ХХХХІ ре-
зервного корпусу на кордонах України 
та Білорусі).

Уряд більшовиків шукав будь-які 
можливості протистояти німецькому 
наступу. Відомий лист В. Леніна від 14 
березня 1918 року до надзвичайного ко-
місара Раднаркому в Україні Г. Орджо-
нікідзе: «Дуже прошу Вас звернути сер-
йозну увагу на Крим і Донецький басейн 
у сенсі створення єдиного бойового 
фронту проти нашестя з Заходу. Пере-
конайте кримських товаришів, що хід 
подій нав’язує їм оборону і вони мусять 
оборонятися незалежно від ратифікації 
мирного договору. Дайте їм зрозуміти, 
що становище Півночі суттєво відрізня-
ється від становища Півдня і у вигляді 
війни, фактичної війни німців з Украї-
ною, допомога Криму, який (Крим) німці 
можуть мимоходом злопати, є не лише 
актом сусідського обов’язку, а й вимогою 
самооборони і самозбереження… Не-
гайна евакуація хліба і металів на схід, 
організація підривних груп, створення 
єдиного фронту оборони від Криму до 
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Великоросії з утягуванням у справу се-
лян, рішуче і безумовне перелицювання 
наших частин, які ми маємо в Україні, 
на український лад – таке тепер завдан-
ня. Треба заборонити Антонову назива-
ти себе Антоновим-Овсієнком, – він має 
називатися просто Овсієнком. Те ж саме 
треба сказати про Муравйова (якщо він 
залишиться на посту) та іншим. Що ж 
стосується Донецької республіки, пере-
дайте товаришам Васильченку, Жакову 
та іншим, що, як би вони не ухитрялися 
виділити з України свою область, вона, 
судячи з географії Винниченка, все одно 
буде включена в Україну і німці будуть 
її завойовувати. Через це цілком без-
глуздо з боку Донецької республіки від-
мовлятися від єдиного з іншою Україною 
фронту оборони. Межлаук був у Пітері 
і погодився визнати Донецький басейн 
автономною частиною України…»  [8, 
с.  31–32; 14, с.  119]. Як бачимо, метода 
робити вигляд, що російські війська – це 
українські, не була винайдена у наш час 
Путіним, а використовувалася більшо-
виками ще 1918 року. Її лише сприйняли 
сучасні послідовники ленінських загарб-
ницьких російсько-шовіністичних пла-
нів. На пропозицію Леніна маріонетко-
вий радянський уряд України призначив 
верховним головнокомандувачем своїх 
так званих «українських» збройних сил 
В. Антонова-Овсієнка (який, за вказів-
кою Леніна, тепер мав іменуватися лише 
Овсієнком!), у розпорядженні якого за-
лишалися групи військ під командуван-
ням Р. Сіверса, Ю. Сабліна, Г. Петрова, 
які раніше боронилися від Каледіна, а на 
новому більшовицькому фронті утворю-
вали ядро 5-ї (далі – 2-ї Особливої), 4-ї та 
Донської армій. Разом з іншими нечис-
ленними арміями в Україні (1-ша, 2-га, 
3-тя армії Муравйова (остання силою 

близько 3300 багнетів та шабель при 25 
гарматах на Нижньому Дністрі, яка віді-
йшла на лівий берег Дніпра) та наново 
сформована 5-та; за радянськими дани-
ми, ці війська налічували з урахуванням 
колон Сіверса та Сабліна, які повинні 
були діяти проти Каледіна, не більше ніж 
15000 бійців на широкому фронті  [10, 
с. 57]) вони до початку травня 1918 року 
вели запеклі бої з німецькими та австро-
угорськими військами. Залучення до 
боїв частин Сіверса стало можливим че-
рез те, що більшовики визнали, що згід-
но з підписаним між Росією та Німеч-
чиною мирним договором Німеччина 
визнавала Курськ складовою частиною 
Росії. Тому наступати на Курськ німецькі 
війська не будуть, тож радянське керів-
ництво й перекинуло частини Сіверса на 
бахмацький напрямок  [15, с.  607]. Обо-
рону радянські війська могли створити 
лише на головних операційних напрям-
ках; у першу чергу обороняли важливі 
залізничні вузли. Наказом від 7 березня 
1918 року були призначені командувачі 
бойовими ділянками (фронтами): Бах-
мацьким – В. Примаков, Полтавським – 
В. Кіквідзе, Знам’янським  – Н. Коля-
денко  [15, с.  586]. Крім того, радянське 
керівництво надало у цей час величезну 
допомогу озброєнням та матеріалами. 
У березні в межах допомоги державний 
банк Радянської Росії видав більшовикам 
в Україні 171621000 карбованців, а з вій-
ськової допомоги – 120000 гвинтівок, 320 
кулеметів, 5 мільйонів набоїв та інші боє-
припаси (переважно з Московського ар-
тилерійського складу) [15, с. 592]. Це теж 
нагадує сьогодення, коли сепаратисти 
отримують величезну фінансову та вій-
ськову допомогу з Російської Федерації 
для ведення бойових дій проти України і 
видають це за власні ресурси.
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Основним напрямком просування 
німецьких військ став східний – на Пол-
таву  – Харків  – Донбас. Виконуючи по-
ставлені завдання, 1-й армійський кор-
пус рухався силами 45-ї дивізії ляндверу 
на Полтаву і далі, на Харків (спочатку за-
лізничним транспортом з Києва). На на-
прямку Бахмач – Гадяч наступала  91-ша 
піхотна дивізія. 2-га кавалерійська диві-
зія (посилена велосипедистами) рухала-
ся у кінному шикуванні разом з частина-
ми 45-ї дивізії ляндверу маршем по обох 
боках залізниці Київ – Полтава – Харків. 
Частина Корпусу Кнерцера, 92-га піхотна 
дивізія (перекинута додатково з Прибал-
тики [7, с. 199]), здійснювала контроль на 
території Київської губернії. У східному 
напрямку рухалася й 215-та піхотна диві-
зія. Коли стало ясно, що для захоплення 
півдня України (де почали активно на-
ступати австро-угорські війська) гене-
ралу Кнерцеру не потрібно мати стільки 
військ, 92-га та 215-та піхотні дивізії, які 
рухалися паралельно військам 1-го ар-
мійського корпусу, підпорядкували їм. 
У складі Корпусу Кнерцера залишилися 
лише 7-ма та 15-та дивізії ляндверу та 
4-та Баварська кавалерійська бригада, 
які йшли правим берегом Дніпра у на-
прямку Ольвіополя – Одеси [6, с. 379].

У цей час радянське командування 
намагалося нанести удар від Фастова 
у фланг і тил угрупованню німецьких 
військ на полтавсько-харківському на-
прямку і затримати його подальше про-
сування всередину країни. Цим більшо-
вики намагалися поставити німецьке 
командування перед затяжною кам-
панією і сприяти подовженню мирної 
передишки для Радянської Росії. 8 бе-
резня Антонов-Овсієнко телеграфував 
Леніну: «Постараюся до 17-го органі-
зувати і нанести німецьким бандам, що 

вторгаються, такі удари, щоби їм непо-
радно було пхатися до Пітера – Москви». 
Однак зібрати сил, достатніх для контр-
удару під Києвом, не вдалося [14, с. 120].

Зустрівши запеклий опір загонів 
більшовиків, з яким німці раніше не 
стикалися, німецьке командування було 
змушене посилити угруповання 1-го ар-
мійського корпусу. До нього додатково 
перекинули у 1-й армійський корпус 16-
ту дивізію ляндверу.

Разом з німецькими військами з Киє-
ва виступили у напрямку Полтави також 
українські формування – Запорізька ди-
візія Натієва. Про це залишили спога-
ди Вс. Петрів та отаман В. Сікевич  [12, 
с.  142, 149]. Завдання українських час-
тин увійти до Полтави раніше за німців 
було виконати важко з огляду на спро-
тив, який чинили більшовицькі війська. 
Полковник Вс. Петрів зазначає, що ні-
мецькою кавалерійською дивізією (но-
мера якої він, на жаль, не запам’ятав; 
але ми вже встановили, що це була 2-га 
кавалерійська дивізія) командував гене-
рал фон дер Гольц, але помилково пише, 
що це була Баварська важка дивізія [11, 
с. 399] (у складі 2-ї кавалерійської дивізії 
у дійсності була лише 7-ма Баварська ка-
валерійська бригада, з якою й взаємодіяв 
Петрів). При цьому кавалеристам щодо-
бово доводилося вести бої. Полковник 
Петрів згадує, що українські частини та-
кож у цей час рухалися з боями на Пол-
таву, а поруч з ними йшли кавалеристи з 
кавалерійської бригади генерала Едлера 
фон Донау (можливо, саме це й була 7-ма 
Баварська кавалерійська бригада, тому 
що зі спогадів Петріва стає зрозуміло, 
що він контактував саме з баварськи-
ми кавалеристами) [11, с. 426]. Німецькі 
війська швидко просувалися до наміче-
них цілей. 
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14 березня (за радянськими дани-
ми  – 16 березня) після важких боїв ні-
мецькі та українські частини зайняли 
станцію Гребінка на шляху до Лубен. 
Однак німецьке командування, наштов-
хнувшись на спротив, вирішило до при-
буття головних сил наступ припинити. 
Це дало можливість українцям провести 
самостійно наступ на Лубни і Ромодан 
та, перекривши в районі Решетилівки 
залізничний шлях на Полтаву, створити 
сприятливі умови для захоплення Пол-
тави. 16 березня Лубни були взяті, а 17 
березня Запорізька дивізія розпочала 
бої за станцію Ромодан. За свідченнями 
українських учасників боїв, при захо-
пленні станції Солоницької був взятий 
штаб Чехословацького батальйону, який 
обороняв цю станцію. Із захоплених у 
штабі документів стало відомо, що че-
хословаки отримали наказ не пізніше 
ніж 19 березня захопити Лубни й розпо-
чати наступ на Гребінку. Також із доку-
ментів стало відомо, що за цю допомогу 
більшовицьким військам останні обіця-
ли пропустити Чехословацький корпус 
через Сибір на Далекій Схід. У разі ж від-
мови виконати вимоги більшовиків вони 
погрожували роззброїти корпус, після 
чого видати їхніх вояків австро-угор-
ському уряду  [15, с. 595–596]. 18–19 бе-
резня велись важкі бої за Ромодан, який 
був взятий 21 березня частинами 16-ї 
та 45-ї дивізій ляндверу за допомогою 
німецької кавалерії з 2-ї кавалерійської 
дивізії (у спогадах Антонов-Овсієнко 
каже не про 2-гу кавалерійську дивізію, 
а про 1-шу Баварську кавалерійську ди-
візію. Але лише у 2-й кавалерійській ди-
візії були баварці  – 7-ма кавалерійська 
бригада, а 1-ї кавалерійської дивізії у цей 
час в Україні ще не було) [15, с. 600]. Це 
відкрило шлях на Полтаву.

Після боїв 2-га кавалерійська дивізія 
за допомогою українців 29 березня 1918 
року захопила Полтаву. Спротив їм чини-
ли війська 4-ї армії (до 3 тис. багнетів і 200 
шабель при 4 гарматах, бронепотязі та 
бронезагону під командуванням В. Кікві-
дзе) у боях 18–22 березня на рубежі ріки 
Сула на широкому фронті від Ромен до 
Хорола  [14, с.  120]. Факти боїв підтвер-
джують й українські історики [9, с. 415]. 

У цей час також німецькі війська 
зазнали втрат під час боїв на околицях 
Кременчука (тут діяли частини 45-ї ди-
візії ляндверу). Подальший шлях 45-ї 
дивізії ляндверу був у напрямку на Ло-
зову (тут також рухалася 215-та піхотна 
дивізія, яка далі отримала напрямок на 
Слов’янськ), Ізюм, Куп’янськ. 

Найбільш важкі бої відбулися 8 бе-
резня у районі Бахмача, де знаходилися 
радянські загони Шарова та Примакова. 
Також тут чинила опір Чехословацька 
дивізія (близько 10 тис. чоловік з важкою 
артилерією), яка відступала в глибину 
Росії. Чехи просили німців відкрити для 
них шлях для вільного відступу на пів-
ніч, але німецьке командування відмови-
ло. Наступ німецьких військ здійснював-
ся одночасно від Гомеля (224-та піхотна 
дивізія) та Ніжина (91-ша піхотна диві-
зія). В результаті Бахмач німецькі війська 
(частини 91-ї піхотної дивізії) взяли піс-
ля важких та запеклих боїв 7–10 берез-
ня 1918 року з військами В. Примакова 
(понад 10 загонів загальною чисельністю 
до 1500 багнетів при бронепотязі, 3 бата-
реях та 2 бронеавтомобілях) [14, с. 120]. 
При цьому два ар’єргардних полки Че-
хословацької дивізії, яка взаємодіяла з 
радянськими військами для прикриття 
своїх ешелонів, які евакуювалися з Укра-
їни, 14 березня раптово залишили по-
зиції. Помічник командувача Західним 
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фронтом по боротьбі з контрреволюці-
єю Белицький 16 березня телеграфував 
у Москву: «Лінія Конотоп – Бахмач була 
залишена через чехословаків, які зали-
шили фронт. Наші нечисленні частини 
не витримали напору і відступили част-
ково на Ворожбу, частково у роменсько-
му напрямку» [14, с. 121].

У радянській історіографії повідомля-
ється про великі втрати німецьких військ 
у цих боях (Р. Сіверс телеграфував коман-
дуванню Західного фронту по боротьбі 
з контрреволюцією: «Під Бахмачем йде 
безперервний бій, з нашого боку і з боку 
противника великі втрати. Якщо є, то 
пошліть частину на Бахмач, пошліть не-
гайно лікарів») [14, с. 121]. Але якщо біль-
шовики дійсно зазнали суттєвих втрат, то 
німці, за їхніми даними, втратили у цих 
боях всього 32 чоловіки, ще 70 були пора-
нені, а 20 чоловік загинули (цікавий роз-
поділ у німецьких звітах: можливо, коли 
йдеться про загиблих, це стосується тих, 
хто отримав поранення в боях і помер 
уже після закінчення боїв, на відміну від 
убитих безпосередньо в бою) [3].

На допомогу німецьке командуван-
ня 28 березня 1918 року направило на 
Бахмач і 224-ту піхотну дивізію зі складу 
ХХХХІ резервного корпусу, яка рухалася 
з Гомеля на Конотоп. Там вона мала при-
єднатися до частин, що зайняли Бахмач. 
А прикриття флангу 1-го армійського 
корпусу під час його руху на Полтаву 
та Харків здійснювали 95-та піхотна ди-
візія, 11-та дивізія ляндверу, посилені 
20-ю дивізією ляндверу [6, с. 379–380] зі 
складу Армійського управління Гронау 
(ХХХХІ резервного корпусу).

При організації оборони у своєму 
першому наказі від 16 березня команду-
вач радянською 5-ю армією Р. Сіверс вка-
зував: «Через відсутність достатніх сил 

на фронті армії тимчасово наказую всім 
частинам перейти до активної оборони». 
Цим же наказом були визначені три бо-
йові ділянки, які прикривали брянський, 
курський та сумський напрямки. 21 бе-
резня було наказано активно обороняти 
Ворожбу, а у разі відступу відходити до 
Коренева і, головним чином, до Сум та 
Готні. У цей час головнокомандувач ро-
сійських більшовицьких військ спільно 
з командуванням Західного фронту з 
боротьби з контрреволюцією готували 
фланговий контрудар з району Новозиб-
кова для відновлення становища в ра-
йоні Бахмача, Конотопа [14, с. 121]. Але 
здійснити цей удар більшовики не змог-
ли через активну діяльність німецьких 
військ у смузі цього фронту. Отримавши 
сильний удар від німців, колона Сівер-
са (5-та армія) почала відкатуватися на 
Волчанськ та Валуйки. До 2 квітня були 
захоплені Ахтирка та Суми. Це знач-
но полегшило німецьким військам за-
хоплення Харкова (9 квітня 1918 року). 
Далі війська Сіверса відходили до кордо-
нів Росії, для німецьких військ був від-
критий рух на Куп’янськ, а звідти  – на 
залізничну магістраль Вороніж – Ростов-
на-Дону. Після виходу на цю залізницю 
німецькі війська повністю завершували 
оточення Донбасу [10, с. 61].

Також радянські війська пробували 
створювати у тилу німецьких військ, що 
наступали, партизанські загони та спри-
чиняти повстання. 11 березня 1918 року 
спалахнуло повстання у Таращанському 
уїзді на Київщині, яке німецьке коман-
дування було змушене придушувати із 
застосуванням артилерії та бронеавто-
мобілів. Для цього, можливо, були заді-
яні сили 92-ї піхотної дивізії, яка не була 
направлена для ведення бойових дій у 
напрямку Донбасу. Далі ми бачимо, що 
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частини цієї дивізії були залишені на 
Київщині та Полтавщині для стабіліза-
ції становища і охорони ліній комуніка-
цій німецьких військ, які йшли на схід. 
Як зазначав полковник Штольценберг, 
представник Верховного командування 
при штабі Групи армій Лінзінгена (далі – 
ГА Айхгорна): «Вороже ставлення селян-
ського населення, яке під час реквізиції 
хліба та фуражу не зупиняється перед 
збройними виступами проти наших 
військ, продовжує рости, і в будь-який 
момент можуть виникнути відкриті вій-
ськові зіткнення хоча би у формі пар-
тизанської війни» [14, с. 121]. Також він 
зазначав: «Військ, що були у наявності, 
було недостатньо як за своїм особовим 
складом, так і за озброєнням. Для про-
довження операції потрібні були додат-
кові частини» [13]. 

З приєднанням до операції австрій-
ських військ виникли певні проблеми. 
Це стало наслідком складних відносин, 
які виникли між німецьким та австрій-
ським командуванням військ в Україні. 
Особливості відносин німецького та 
австрійського командування на осно-
ві архівних документів добре розкрито 
у праці В. Дорніка та П. Ліба. Останні 
зазначили, що вже 28 лютого виникли 
суперечки щодо розподілу оперативних 
зон чи майбутніх зон впливу в Україні 
між Гінденбургом та командувачем ав-
стрійською армією фон Арцем, які тим-
часово були залагоджені після 3 березня. 
Одночасно проходили переговори про 
спільне командування. 14 березня фон 
Арц відхилив пропозицію німців, щоб 
командування всіма військами в Украї-
ні здійснював Лінзінген. По-перше, ав-
стрійці ставилися до Лінзінгена дуже 
неприязно, по-друге, австрійськими 
військами командував фельдмаршал 

Бем-Ермоллі, а фельдмаршал не може 
бути у підпорядкуванні генерала. Не 
були у захваті від командування Лін-
зінгена й самі німці. Гренер називав 
його «старим шкарбаном», а Гоффманн 
ставив під сумнів його військові здіб-
ності  [7, с.  238]. Однак пропозиції ав-
стрійців, щоби Бем-Ермоллі взяв на себе 
спільне командування, відхилили вже 
німці. Тоді імператор Карл І 20 березня 
вивів 2-гу армію Бем-Ермоллі з-під під-
порядкування німецького головного 
командування і підпорядкував безпо-
середньо командувачу австрійськими 
військами. Лише 28 березня вдалося під-
писати «Військову угоду між двома голо-
вними командуваннями щодо України». 
Згідно з нею Австро-Угорщина одержала 
південно-західну частину Волині та По-
дільську, Херсонську й Катеринослав-
ську губернії, а Німеччина мала управ-
ляти всіма іншими територіями України 
включно з Кримом, куди австрійців нім-
ці не пустили [7, с. 235–237]. Характерно, 
що для того, аби питання командування 
знову не постало, німці призначили 28 
березня командувачем Групи армій гене-
рал-фельдмаршала Айхгорна (отримала 
назву з цього часу «Група армій Айхгор-
на»). Айхгорну було 70 років, тому він 
безпосередньо не був задіяний у боях на 
Західному фронті. Але його якості, такі 
як висока освіченість та шляхетність 
(мав репутацію «людини з характером»), 
чудово підходили для України і органі-
зації взаємовідносин з українськими 
політичними діячами. А всі військові 
питання взяв на себе призначений його 
начальником штабу колишній коман-
дир 1-го армійського корпусу генерал 
Вільгельм Гренер (який, власне, й став 
фактичним «правителем» України)  [7, 
с.  238–239]. У відповідь 31 березня 



51Українознавство №3 (72) 2019

Слободянюк М. Початок третього етапу операції вступу...

Карл І призначив командувачем Остар-
мії (Східної армії, створеної на основі 
управління 2-ї армії в Одесі) фельдмар-
шала Бем-Ермоллі.

Під час просування німецьких військ 
основним завданням більшовицьких 
частин став грабунок України, тому 
вони в першу чергу евакуювали з Таврії, 
Катеринославської та Харківської губер-
ній продовольство, матеріальні запаси, 
техніку та обладнання до себе на пів-
ніч залізницею. Розуміючи це, німець-
ке командування поставило завдання 
перед ХХХХІ резервним корпусом вда-
рити у напрямку на схід, вийти за межі 
України та зайняти залізничну лінію на 
Орел і Брянськ. Для цього необхідно 
було якнайшвидше захопити Білгород. 
Почавши виконувати наказ 27 березня, 
224-та піхотна дивізія, подолавши спро-
тив під Дубов’язівкою та Грузьким, вже 
30 березня захопила залізничний вок-
зал та місто Красноє (при цьому німці 
захопили багато кулеметів та артиле-
рійських гармат). Однак у Ворожбі за-
лізничний вокзал виявився знищеним, 
що не давало можливості далі рухатися 
залізницею. 2 квітня 1918 року загони 
224-ї піхотної дивізії увійшли до Сум. 
Через те що у Білопіллі та Сумах були 
захоплені великі склади з залізничним 
майном, а також бронепотяг, далі дивізія 
знову могла рухатися залізницею. Вже 6 
квітня після тривалого бою німці змо-
гли захопити залізничну станцію Готня. 
Перед німецькими військами (11-та ди-
візія ляндверу та 224-та піхотна дивізія) 
відкрився шлях на Білгород. Після боїв 
протягом 8–11 квітня 1918 року місто 
було зайняте [2].

Корпус Кнерцера, у якому зали-
шили 7-му та 15-ту дивізії ляндверу та 
4-ту окрему Баварську кавалерійську 

бригаду, з 11 березня 1918 року рухав-
ся на Миколаїв через Олександрію та 
Кривий Ріг  [5]. З переходом німецьких 
військ у наступ на лінії Дніпра більшо-
вицький спротив значно посилився. Це 
було пов’язане з тим, що тут знаходилися 
великі промислові міста, у яких більшо-
вики мали підтримку з боку російських 
робітничих загонів. Радянські війська 
були об’єднані у так званий Південний 
фронт (ліве крило єдиного радянсько-
го фронту оборони) на чолі з П. Єгоро-
вим, який проіснував до середини квітня 
1918 року. Перші важкі бої відбулися на 
південь від станції Бобринської. Росіяни 
пошкодили залізницю між Олександрі-
єю та Кам’янкою. 20 березня після кри-
вавого бою під Єлисаветградом (нині  – 
Кропивницький; у бою відзначився 
полк піхоти ляндверу № 126) німецькі 
війська зайняли Знам’янку (звідки від-
кривався прямий шлях на Кривий Ріг, 
Катеринослав, що давало можливість 
німцям нанести удар по Кременчуку 
у фланг радянського угруповання на 
полтавському напрямку), а далі – Олек-
сандрію. Також тут на шляху німець-
ких військ опинилася російська 7-ма 
кавалерійська дивізія, яка поверталася 
з Румунського фронту до Росії (близько 
1000 кавалеристів). Оскільки німці за-
йняли залізничну станцію, то росіяни й 
атакували німецькі пости, але після при-
буття німецьких підкріплень змушені 
були скласти зброю. 525 коней дивізії як 
військовий трофей передали до складу 
4-ї Баварської кавалерійської бригади та 
до інших німецьких частин [1, с. 58–59]. 
Далі корпус Кнерцера мав рухатися на 
Ольвіопіль.

Але під час цих подій Миколаїв уже 
зайняли німецькі частини Групи Коша 
(17 березня), а 19 березня вони почали 
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бої за Херсон (захоплений 20 березня). 
Тому завдання для Корпусу Кнерцера 
змінили. Тепер він мусив з Ольвіопо-
ля рухатися на Кривий Ріг та оволодіти 
Катеринославом (нині  – Дніпро). 15-ту 
дивізію ляндверу спочатку залишили у 
районі Долинська – Кривого Рогу (німці 
остерігалися контрудару більшовиків), а 
7-му дивізію ляндверу, посилену 4-ю Ба-
варською кавалерійською бригадою, на-
правили на Катеринослав. 

Ще одним головним завданням ні-
мецьких військ стало захоплення Кри-
му. Це завдання покладалося на Групу 
Коша (217-та піхотна дивізія та Бавар-
ська кавалерійська дивізія), яка рухала-
ся через Миколаїв та Херсон. Підвезене 
пізніше до Одеси друге з’єднання Гру-
пи Коша  – 212-та піхотна дивізія  – так 
і залишилося у місті. Спочатку війська 
Коша захопили разом з австро-угор-
ськими військами Одесу 14 березня 1918 
року (можна припустити, що вказані 
у праці В. Дорніка обставини бою біля 
Слобідки, де нібито німецький баталь-
йон Еренштайна потрапив у засідку і за-
знав значних втрат [7, с. 198], вочевидь, 
стосуються лише австрійських військ, 
тому що частини групи Коша рухали-
ся на Одесу через Тирасполь і до боїв 
вступили лише 12 березня на околицях 
Одеси. Бої за Слобідку 5 березня вели 
тільки частини австрійських 59-ї та 30-ї 
піхотних дивізій [5]). Відразу ж фон Кош 
направив загін піхоти на 32-х вантажів-
ках у супроводі шести бронеавтомобілів 
для захоплення Миколаєва. Такий по-
спіх пояснювався тим, що німці хотіли 
перешкодити евакуації майна військо-
во-морської бази російського флоту 
у цьому місті та не дати більшовикам 
підірвати бойові кораблі, які будували 
на верфях  [14, с.  123]. Шлях до Криму 

Групи Коша пролягав через Миколаїв 
(захоплений 17 березня) та Херсон (за-
хоплений 19 березня). Більшовики про-
бували підняти повстання у цих містах 
(20 березня – у Херсоні та 22 березня – у 
Миколаєві), однак вони досить швидко 
були придушені. Херсон було захопле-
но більшовиками, і лише 5 квітня 1918 
року останні загони повстанців з Херсо-
на відійшли за Дніпро, а місто захопили 
війська союзників (німці та австрійці). 
У повідомленнях радянських істориків 
втрати німецьких та австрійських військ 
значно перебільшувалися. Так, у газе-
ті «Трудовая жизнь» за 22 березня 1918 
року повідомлялося, що під час боїв у 
Херсоні «втрати з обох боків досягали 
400 чоловік вбитими». Ще більші циф-
ри втрат німецьких військ подаються в 
боях у Миколаєві, де, за свідченнями ра-
дянських істориків, вони досягли 1 тис. 
чоловік вбитими та величезну кількість 
пораненими  [14, с.  124–125]. Реально ж 
німці втратили в боях у Миколаєві лише 
12 чоловік вбитими, 40 пораненими та 
70 загиблими [1, с. 60].

До кінця березня 1918 року всі по-
ставлені завдання німецьким угрупо-
ванням були успішно виконані. Німці, 
чиє угруповання збільшилося до 18-ти 
дивізій та однієї кавалерійської бригади, 
стояли на підступах до Харкова, вели на-
ступальні дії у напрямку Донбасу, були 
близькі до захоплення важливих про-
мислових міст на Дніпрі та підходили до 
перешийків, що вели у Крим.
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АКТ ЗЛУКИ У ПОЛІТИЧНІЙ КОНЦЕПТОСФЕРІ 
«УКРАЇНСЬКОГО 1919 Р.»
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кандидат історичних наук, молодший науковий співробітник відділу 
«Музей Української революції 1917 – 1921 років» Національного музею історії України

Анотація. Урочисте проголошення 22 січня 1919 р. на Софійській площі у Києві Акта 
Злуки УНР та ЗУНР стало надзвичайно важливим етапом на шляху до реалізації ідеї укра-
їнської соборності. Це був рубіж, який розділив дві історичні епохи: якщо раніше єдність на-
ших східних та західних теренів лишалася лише мрією інтелектуалів, художньо-поетичною 
візією літераторів чи програмовим політичним постулатом, розрахованим на далеку пер-
спективу, то відтепер соборність постає актуальною стратегією реального часу. У логіці 
національно-революційного відродження то був цілком умотивований перехід від теорії до 
практичного здійснення світоглядного проекту, засади якого ще в добу бездержавності роз-
роблялися М. Драгомановим, Ю. Бачинським, М. Міхновським, М. Грушевським. Але разом із 
тим саме на цьому дієво-практичному етапі дві поєднані в єдину державу українські респу-
бліки з неминучістю вимушені були увійти в збройний конфлікт як із Росією в її «білій» та 
«червоній» видозмінах, так і з відродженою Польщею, яка плекала великодержавні амбіції: для 
цих імперських потуг сама ідея української соборності поставала засадничо неприйнятною.

Така нова якість історичної процесуальності в українській політичній концептосфері 
вимагала також і свого нового осмислення, для утвердження критеріїв якого події 1919 р. 
відіграли вирішальну роль. Саме в цей період лідери і УНР, і ЗУНР напружено шукали можли-
востей для оптимального узгодження інтересів Наддніпрянщини та Галичини у політичній 
стратегії єдиної держави. Часто ці суперечки набували характеру відвертого протистоян-
ня: концепції, яку обстоював С. Петлюра та його прихильники і яка полягала в інститу-
ційному завершенні процесу Злуки через формування спільного для всіх українських теренів 
уряду та утворення єдиної армії, протистояла концепція керівної групи ЗУНР, яка з такими 
підходами категорично не погоджувалася, обстоюючи максимально можливу окремішність 
політичних інституцій Галичини. Попри те, що ці розбіжності спричинили до трагічних на-
слідків в історії Визвольних змагань, концепт соборності утверджується впродовж 1919 р. як 
імператив суспільно-політичного мислення українців.

Ключові слова: Українська революція; концепція соборності; державне самоствердження; 
міжнародне становище; політичні практики; історичний контекст; суб’єктність; політич-
на концептосфера.
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Три свідчення, три голоси історич-
них діячів, пов’язаних із зовсім різни-
ми царинами «діяльнісного»  [9, с.  15] 
буття народу в окреслений історичний 
період, діячів, кожен з яких у свій, лише 
йому притаманний, спосіб семантичної 
конкретизації вияскравлює політичну 
концептосферу «українського 1919  р.» 
(року, вирішального не тільки для на-
ших Визвольних змагань, а й для по-
дальшої долі цілої Східної Європи, не 
випадково ж Ю.  Яновський, найуваж-
ніший художній обсерватор його геро-
їчної епопеї, згодом напише у «Верш-
никах»: «О дев’ятнадцятий рік поразок 
і перемог, кривавий рік історичних ба-
талій і нелюдських битв, критичний 
по силі, незламний по волі, клятий і 
ніжний, наріжний і вузловий…»  [29, 
с. 37]), визначатимуть напрямні контек-
стуального осмислення теми, заявленої 

у назві цієї статті. Таке багатоголосся 
поставатиме важливим та умотивова-
ним найперше з огляду на те, що полі-
фонічна «об’ємність» інтерпретаційної 
перспективи дає можливість піднестися 
над безальтернативною одновимірністю 
причинно-наслідкового детермінізму, 
який надто часто в нашій історіогра-
фічній традиції зводив і зводить ана-
літичний розмисел над соборністю як 
концептуальним метадискурсом Вели-
кої Української Революції до банального 
та абсолютно антиісторичного пошу-
ку «винних»  – відповідно лідерів чи то 
УНР, чи ЗУНР. У позбавленій історіо-
софської глибини системі координат 
тільки зла воля тієї чи іншої особи спри-
чинила до того, що у кривавій хитавиці 
протистояння із російським «велико-
державництвом» та польським імперіа-
лізмом так і не вдалося зберегти єдність 

Ukrainian unity. It was a milestone which separated two historical eras: if previously the unity of our 
eastern and western terrains remained only a dream of intellectuals, a poetic vision of writers, or a 
program political formula for the future, from then on it became a real-time topical strategy. The logic 
of the national-revolutionary revival saw it as a fully reasoned transition from theory to practical 
implementation of the visionary project, whose foundations were elaborated back in the stateless time 
by M. Drahomanov, Yu. Bachynskyi, M. Mikhnovskyi, M. Hrushevsky. However, at the same time, 
that very active and practical stage forced two Ukrainian republics united in one state to enter into 
the armed conflict as with Russia in its “white” and “red” modifications, so with the revived Poland 
cherishing imperial ambitions: in this regard, the very idea of Ukrainian integrity was fundamentally 
unacceptable. 

Such new quality of historical processes in the Ukrainian political conceptual sphere also demanded 
new comprehension, for which the events of 1919 played a crucial part. It was during that period that 
the UPR and WUPR leaders were actively seeking for the possibilities to optimally accommodate the 
interests of Upper-Dnieper Ukraine and Galicia within the political strategy of the united state. Often 
those controversies turned into an open contradiction: the concept grounded by S. Petliura and his 
followers, which consisted in the institutional completion of the consolidation process by forming the 
unified government and army for all Ukrainian terrains, was opposed by the concept of the WUPR 
leaders, who were totally against such approaches, supporting the maximum possible separation of 
political institutions in Galicia. Although these discrepancies led to tragic consequences of the Liberation 
Movement, the concept of unity was established during 1919 as an imperative of the social and political 
thinking of Ukrainians.

Key words: Ukrainian Revolution; concept of unity; state establishment; international situation; 
political practices; historical context; subjectivity; political conceptual sphere.
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східних та західних теренів України: 
прикладом такого характеру праць з 
виразним прагненням зібрати «обвину-
вальний матеріал» може правити серія 
книг В.  Солдатенка «Україна в револю-
ційну добу», особливо ж – її третій том 
«Рік 1919»  [20] (у ролі обвинуваченого 
без права на захист там – С. Петлюра). 
Одначе, попри усталене у публіцистич-
ному слововжитку поняття «суд істо-
рії», завдання достеменного історика 
полягає не у проголошенні «вироку», а у 
спроможності уреальнити подієву про-
цесуальність минулого у перспективі 
внутрішньосуперечливого і водночас 
цілісного у своїй онтологічній підставо-
вості історичного буття. Буття, у якому 
минувшина виформовує сучасність на-
стільки, наскільки актуальними поста-
ють її свідчення. Отже, про реальність 
та світоглядову концептосферу Злуки в 
«українському 1919 році» – голоси полі-
тика, журналіста, військовика.

Політик – це І. Мазепа, одна з ключо-
вих постатей у системі тогочасної нашої 
партійної та адміністративно-управлін-
ської еліти, голова Ради Народних Міні-
стрів УНР від серпня 1919 р. по травень 
1920 р., який у своїх споминах «Україна 
в огні й бурі революції» так окреслив 
домінанту історичного періоду, про 
який наразі йдеться: «Це була доба, 
коли українські збройні сили вперше 
за кілька століть зійшлися з усіх укра-
їнських земель для спільної боротьби 
за незалежну Україну. Але тут же, в цю 
добу, прийшло до фатального залом-
лення об’єднаного українського фрон-
ту внаслідок внутрішньої розбіжности 
українських сил, що виросли на різних 
частинах української землі і в різних іс-
торичних умовах, а тому врешті пішли 
різними шляхами. Українська боротьба 

соборним фронтом, досягнувши своєї 
найвищої точки влітку 1919 року, коли 
наша армія взяла столицю України Київ, 
вже через два місяці закінчилася ката-
строфою» [13, с. 218]. 

Публіцист  – це дописувач тижневи-
ка «Воля» (починаючи з червня 1919 р., 
він видавався у Відні, декларуючи пози-
ції уряду УНР), який наприкінці серпня 
1919 р. публікує під псевдонімом Наддні-
прянець на його шпальтах статтю «Як ми 
втратили Галичину». Її він розпочинає 
констатацією очевидної реальності і ста-
вить перед собою та читачами не менш 
очевидне запитання: «Минуло півроку, 
як український нарід святкував сполуку 
всіх українських областей бувшої Ав-
стро-Угорщини з Українською Народ-
ньою Республікою. Великий історичний 
акт об’єднання українських земель був 
зустрінутий радісно всім українським 
народом, що живе на просторах від Сяну 
аж до Кубані. Віковічні бажання нашого 
народу здійснилися… Представники за-
хідних областей України, делеговані з 
постановами Української Національної 
Ради про сполуку з великою Україною, 
між іншим, свідчили у Києві, що на-
селення Галичини прилучається до со-
борної України без застережень; що яка 
судьба не випала б в будучині на долю 
великої України, Галичина буде поділяти 
з населенням Наддніпрянщини всі радо-
щі і горе.

Минуло півроку. Замість переведен-
ня фактичної сполуки українських зе-
мель, ми бачимо Галичину знову від нас 
відірваною, знову Збруч шматує Україну 
на дві частини.

Як це сталося? Хто винен в тому, 
що діється? Що спричинилося тому, що 
український нарід не вборонив своєї 
волі, своєї землі?» [14, с. 150].

ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ
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Військовик  – це генерал-хорунжий 
армії УНР Юрко Тютюнник (вочевидь, 
ця постать додаткової характеристики 
не потребує), який у книзі «Зимовий 
похід 1919  – 20  рр.», заперечуючи тим, 
хто стверджував, що після підписання 
представниками УГА договору з Добро-
вольчою армією між двома військовими 
формаціями соборної України постала 
нездоланна прірва, вважає за необхідне 
наголосити: «Дуже багато говорилося і 
говориться про «прірву», що нібито по-
стала між галичанами та наддніпрян-
цями внаслідок договорів, котрі підпи-
сували люди, що морально і політично 
вмерли ще тоді, як взяли в руки перо, 
підписуючи ганебний для цілої нації 
договір. Не паперові договори творять 
спільноту нації. Не паперовими догово-
рами її розірвати» [24, с. 78].

Попри різницю в підходах і тлума-
ченнях (І.  Мазепа констатує, що тіль-
ки «боротьба соборним фронтом» дала 
можливість звільнити Київ, а подаль-
шу катастрофу на фронті спричинила 
«внутрішня розбіжність українських 
сил»; Наддніпрянець вважає, що «пере-
ведення фактичної сполуки українських 
земель» так і лишилося нереалізованим 
шансом і Галичину знову відірвано; на-
томість Ю. Тютюнник переконаний, що 
Наддніпрянська та Галицька армії за-
вжди і за будь-яких умов відчували свою 
єдність, бо національна спільність не 
твориться і не розривається «паперови-
ми договорами») усі автори суголосні у 
єдиному, визначальному для них: в усві-
домленні того, що проблематика собор-
ності поставала центральною, сказати б, 
сенсотворчою в усьому бутті цього пе-
реломного для цілої нашої історії XX ст. 
року, на початках якого Київ, урочисто 
привітавши Директорію, готувався до 

початку роботи парламенту Соборної 
України, а на схилку – знесилена в боях із 
«білими» та «червоними» росіянами ар-
мія УНР, не маючи більше спроможності 
тримати фронт, перейшла до партизан-
ських (Перший зимовий похід) методів 
боротьби. І ще в одному єдині ці авто-
ри (прямо вони про це не пишуть, зре-
штою, Наддніпрянець, який публікував 
свою статтю серединою 1919  р., просто 
не міг ще знати, чим закінчиться росій-
сько-українське та польсько-українське 
протистояння, проте з усієї тональності 
їхнього розмислу це постає очевидним): 
якби у 1919  р. українська соборність в 
аспекті інституційному концептуалізу-
валася б таким же доконаним фактом, 
яким поставала вона в аспекті духово-
світоглядовому, то Україні судилася б 
цілком інша історична доля. 

Обговорюючи окреслену пробле-
матику, не можна не відзначити: суто 
фактологічний вимір реалізації собор-
ницьких ідей та устремлінь українців 
під час революційного творення дер-
жавності у 1917  – 1921  рр. нашою істо-
ріографією досліджений на справді ви-
сокому рівні. Починаючи зі схилку 90-х 
років XX  ст., з’являється друком низка 
важливих праць, які суттєво розширю-
ють оперативне поле досліджень цього 
питання. 1999 р. побачив світ упорядко-
ваний В. Сергійчуком збірник докумен-
тів, присвячений ідеології та практичній 
програмі українського соборництва в 
епоху Визвольних змагань  [19], 2001  р. 
виходить монографія «Соборництво і 
регіоналізм в українському державо-
творенні (1917 – 1920 рр.)» за авторства 
І. Кураса та В. Солдатенка [11], 2013 р. – 
монографія П.  Гай-Нижника та О.  Лей-
берова «УНР в період Директорії: по-
шук моделі державного устрою (кінець 
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1918 – 1919 рр.)» [4], у якій порушуєть-
ся багато дотичних до окресленої теми 
питань, 2018  р.  – монографія П. Гай-
Нижника «ЗУНР – ЗО УНР: становлення 
органів влади і державного управління 
(1918 – 1919)» [3] з її важливим розділом 
«Ідея Соборності й українське держа-
вотворення (1918 – 1919 рр.)». Змістов-
но наповненими постають присвячені 
соборницькій тематиці розділи в уза-
гальнюючих працях, присвячених пері-
оду революційної трансформації україн-
ського соціуму (їхнім характеристичним 
зразком стали підготовані Інститутом 
історії України «Нариси історії Україн-
ської революції 1917 – 1921 років», кон-
кретніше – 2-й том цього видання [16]). 
Своєю ґрунтовністю вирізняється опер-
та на солідну джерельну базу монографія 
І. Гушуляка «Тернистий шлях до собор-
ності (від ідеї до Акта Злуки)», яка ви-
йшла у 2009  р. У низці фахових статей 
насвітлюються окремі аспекти історико-
подієвої контекстуальності Акта Злуки: 
напрями дослідницьких зацікавлень 
тут найрізноманітніші – від докладного 
аналізу світоглядних модальностей та 
історичних передумов утвердження в 
Україні соборницької ідеї  [1] до архео-
графічного опису Універсалу Директорії 
УНР про злуку із ЗУНР, оригінал якого 
зберігається в ЦДАВО України  [17], та 
окреслення ключових аспектів політич-
ної стратегії визначних політичних дія-
чів того періоду [21].

Водночас досі якщо не цілковито не-
дослідженим, то осмисленим лише вкрай 
конспективно лишається, на перший 
погляд, периферійне, а, у суті речі, – за-
садничо важливе питання про те, у який 
спосіб Універсал Директорії від 22 січня 
1919 р., що його в історико-публіцистич-
ному дискурсі ми узвичаєно називаємо 

Актом Злуки, вплинув на політичну кон-
цептосферу «українського 1919  р.»? Як 
позначився він на формуванні уявлень 
про соборність як формотворчу стра-
тегію національного буття у свідомості 
політичних, військових, інтелектуаль-
них лідерів східних та західних теренів 
України? Чому саме 1919-й має стати 
предметом такої пильної уваги? Тому 
що саме в історичному циклі цього року 
національно-територіальна єдність, яка 
доти лишалася і для наддніпрянців, і для 
галичан поетичною мрією, теоретичною 
візією або – у кращому випадку! – полі-
тичною програмою далекої перспективи, 
вперше стала на порядок денний реаль-
ної політики. Інакше кажучи, українці 
від мрій та розмов про єднання Сходу 
та Заходу у цей час вперше перейшли до 
справ, до щоденної роботи, яка покли-
кана була ті мрії втілити у життя. Секре-
тар закордонних справ ЗУНР Л. Цегель-
ський – саме він під час Свята соборності 
у Києві зачитував текст Закону ЗУНР 
про об’єднання двох українських держав 
в одну суверенну республіку – у спогадах 
згодом так напише про цю трансформа-
цію «поетико-теоретичного» відчуття 
єдності українських земель у соборни-
цтво практично-дієве (йому йшлося про 
членів західноукраїнської делегації, які 
прибули до Києва за остаточного скріп-
лення Злуки, проте слова ці підставово 
можна екстраполювати на всіх, хто тоді 
брав участь у боротьбі за державність): 
«Українське соборництво Галичан, що 
було ідеологічного характеру, начита-
не з Шевченка та з Історії України, з 
«України Ірреденти» Юліяна Бачинсько-
го, з «Самостійної України» Миколи 
Міхновського, з «Руси-України і Мос-
ковщини-Росії», стало ось тут, у Києві, 
чимось реальним і живим… Україна і 
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Київ перестали бути лише поетично-ро-
мантичною мрією. Вони стали дійсніс-
тю, частиною душі кожного галицького 
делегата. Галичани почули себе заодно 
з Києвом та з усією тут зібраною Украї-
ною» [26, с. 257 – 258]. Проте соборність 
у її практичному вимірі – то не лише ре-
альне відчуття всеукраїнського єднання, 
це також і неминучий вихід у простір 
конфліктів та протистоянь, які були іма-
нентними тогочасній реальності, поста-
ючи невід’ємною складовою політичних 
процесів. Соборна Україна самим фак-
том свого існування поборювала імпре-
сіоністичні зазіхання Росії (у її «білій» 
та «червоній» видозмінах), Польщі, Ру-
мунії, Угорщини, і саме через це її лідери 
змушені були також шукати бодай яки-
хось союзників, неодмінно враховуючи 
при цьому і чинник Антанти (найсиль-
нішої натоді військово-політичної поту-
ги), яка до української справи ставилася 
вкрай неприхильно. До цього додавався і 
складний вузол внутрішньоукраїнських 
суперечностей, зумовлених як надто від-
мінними умовами, в яких формувався 
«політичний клас» колишніх підросій-
ської та підавстрійської частин Укра-
їни, так і багато в чому засадничо про-
тилежними у керманичів УНР та ЗУНР 
уявленнями про стратегію та тактику 
національного державотворення. Со-
борність-практика, отже, мусила ствер-
джувати себе в якісно іншій історичній 
контекстуальності, ніж соборність-тео-
рія, і специфіку цієї контекстуальності 
політичній та інтелектуальній еліті нале-
жало проаналізувати найперше в аспек-
ті світоглядовому. 1919-й став у цьому 
процесі роком справді вирішальним.

… 22 січня 2019  р., у день сторіччя 
проголошення Акта Злуки, «Історич-
на правда»  – найпопулярніший нині 

ресурс, присвячений українській минув-
шині,  – опублікувала статтю Ю.  Юзича 
під дещо незвичною для історико-аналі-
тичних матеріалів назвою «В оці тайфу-
ну. Як проголосили Акт Злуки». Обґрун-
товуючи умотивованість використання 
такого кшталту «атмосферної метафо-
ри» (адже тайфун – явище найперше ат-
мосферне), автор відсилає своїх читачів 
до широкого контекстуального тла події: 
«У цей день здавалося, що буревії істо-
рії втомилися і зупинили свій руйнівний 
рух. Насправді над Києвом зупинилося 
«око тайфуну», де вітру може не бути. 
Навколо ж української столиці усе при-
гиналося від буревіїв. Зі сходу наступа-
ли більшовики. З півдня – денікінці, що 
отримали підтримку Антанти. На заході, 
на Волині і Галичині крутився польський 
вихор, а на Буковину – входило румун-
ське військо»  [28]. Повищий історико-
поетичний екзерсис багато в чому справ-
ді «об’ємно» вияскравлює ситуацію, 
проте один аспект – і то аспект найваж-
ливіший і в тому часі справді вирішаль-
ний! – залишено тут поза увагою: попри 
ці вихори і буревії Київ у короткий пері-
од володарювання Директорії – від дру-
гої половини грудня 1918  р. до початку 
лютого 1919 р. – знову, як і в «золотого-
мінну добу» Центральної Ради, піднісся 
як епіцентр (і як генератор!) українсько-
го національного відродження. Це від-
чувалося в усьому: у нових геніальних 
творах «сейсмографів» національної 
душі – поетів (саме наприкінці 1918 р. у 
Києві побачили світ «Сонячні кларнети» 
П.  Тичини  – друга за значимістю, після 
«Кобзаря», поетична книга українців), у 
стилістиці публікацій тогочасної україн-
ської преси, у нових імпульсах творчо-
го зростання Г.  Нарбута та Л.  Курбаса. 
Погук українського відродження був 
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визначальним і в історико-культурній 
акустиці проголошеного в українській 
столиці Акта Злуки: високоемоційний 
опис Свята соборності у Л. Цегельсько-
го  [26, с.  264  – 273], який перебував в 
епіцентрі подій, – виразне тому підтвер-
дження. Не зупинятимемося докладні-
ше на подробицях перемовин делегацій 
УНР та ЗУНР, урочистостях на Софій-
ській площі, бо в контексті окресленої 
теми нас цікавить інше: що ж відбувало-
ся (і то не так у вимірі подієвому, як у мо-
дальностях світоглядово-ідеологічних, в 
інтелектуальному просторі об’єднаної 
України, зусібіч оточеної ворогами) по 
тому, як член Директорії Федір Швець 
проголосив: «Од нині воєдино злива-
ються століттями одірвані одна від од-
ної частини Єдиної України» [17, с. 166] 
і Злука стала доконаним фактом. Для 
характеристики моменту доречними бу-
дуть кілька фрагментів із промов, якими 
після завершення урочистостей над-
дніпрянські діячі вітали західноукра-
їнську делегацію в Українському націо-
нальному клубі увечері того історичного 
дня 22 січня.

Л.  Старицька-Черняхівська, голова 
клубу: «Був час, коли саме слово «укра-
їнець» не можна було вимовити. Ми вас, 
братів, галичан, не за таким пишним та 
багатим яствами столом зустрічали. Ми 
зустрічалися на нарах російських тюрем. 
Сюди до нас привозили ваших арешто-
ваних священиків, ваших вчителів. Нині 
від імені українського клубу вітаю вас, 
яко вільних українців» [5, с. 412].

Л.  Бачинський, побратим В.  Сте-
фаника, голова повноважної делегації 
ЗУНР: «До останнього часу ми, галича-
ни, були оточені з усіх боків ворогами, 
які під виглядом піклування змагали-
ся згубити нас. Тільки селянам нашим 

вдалось зберегти в усій святості рідну 
мову. Селяни казали нам: і ми хочемо 
в Києві навчитись української мови у 
наших братів. Спільними змаганнями 
однині творитимем наше національне 
життя» [5, с. 412]. 

Такою ж піднесено-патетичною то-
нальністю виступів та промов – у контек-
сті того періоду націєтворення вона була 
просто неминучою  – позначене було й 
обговорення ратифікації актів соборнос-
ті 23 січня 1919 р. – під час першого дня 
роботи у Києві Конгресу Трудового На-
роду України. Знаковою стала практич-
но одноголосна підтримка Акта Злуки 
Трудовим конгресом (близько 400 його 
депутатів репрезентували як східні, так і 
західні наші терени): проти єдності Схо-
ду та Заходу України голосувало тільки 
двоє російських меншовиків  [5, с.  419]. 
«Я гадаю, що після цього на наш гострий 
трьохкінечний тризубець не сідатимуть 
ні одноголові, ні двохголові, ні чорні, ні 
білі орли» [5, с. 418], – оптимістично про-
голошував того дня колишній міністр 
міжнародних справ УНР доби Централь-
ної Ради М. Любинський («Орел, Тризу-
бець, Серп і Молот… І кожне виступає як 
своє» [22, с. 29], – відомий рядок зі збірки 
П. Тичини «Замість сонетів і октав» по-
стає очевидною парафразою цих слів: 
звіт про засідання Трудового конгре-
су від 23 січня, у тому числі  – і виступ 
М. Любинського, друкувалися на шпаль-
тах часопису ЦК УСДРП «Робітнича га-
зета», і перший поет тогочасної України 
ці матеріали, вочевидь, читав, можливо, 
і сам був присутнім на історичному схва-
ленні Акта Соборності).

У сконденсованій формі тогочас-
ні відчуття українського громадян-
ства вияскравила стаття С. Єфремова 
«Дух віків», написана за результатами 
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обговорення і схвалення Трудовим 
Конгресом Акта Злуки (Л. Цегельський 
у неоднозначних, проте вкрай ціка-
вих своїх споминах також свідчить  [26, 
с.  275], що автор «Історії українського 
письменства» був очевидцем цієї події). 
«Того дня оформлено і затверджено акт 
поєднання двох, досі порізнених частин 
України. Розпанахане, од віків переполо-
винене тіло національне зробило остан-
ній акт до того, щоб зростись не тільки 
духом  – бо це давно вже зроблено, але 
і в політичних формах»  [8],  – пише він 
у ч. 17 «Нової Ради» від 25 січня 1919 р. 
С.  Єфремов як один із духових лідерів 
Наддніпрянщини (у підросійській Укра-
їні його не випадково називали «сові-
стю української інтелігенції») вважає 
за доконечно важливе у час піднесення 
хвилі загальнонаціонального єднання 
знову наголосити на тому величезної 
ваги внеску, який Галичина, у найжор-
стокіший спосіб понищена російською 
окупаційною адміністрацією упродовж 
1914  – 1915  рр., зробила у справу ре-
волюційного відродження українства: 
«Війна переродила Україну. Галичина 
дала їй перші засіви свідомості навіть у 
масах. Вона, зруйнована, зґвалтована, 
збезчещена й опльована окупаційним 
військом  – помстилася за свою руїну й 
понищення тим, що нашим несвідомим 
«хахлам» з окупаційного війська прище-
пила зародки сумніву в силу офіціальної 
Росії та зерна національної свідомості. 
Масовий рух у нас  – од Галичини, бо 
тільки там побачив наш народ і рідну 
школу, рідну книжку, і свою інтеліген-
цію, і своїх героїв. Там шукав і знаходив 
він «Кобзаря», викинутого з батьківщи-
ни, там чув запальне слово колись віль-
них, а тепер уярмлених земляків, там на-
вчився цінити національну волю і рідне 

слово шанувати… Галичина навіть під 
п’ятою ворога завдала йому смертельно-
го удару – і не випадок те, що саме тепер 
галицькі юнаки, січове стрілецтво, сто-
ять на сторожі новоздобутої волі всього 
українського народу»  [8]. Суголосною з 
духом та ідеями статті С. Єфремова (хоча 
й суттєво менш емоційною) була і стаття 
М.  Грушевського «Об’єднання України 
Наддніпрянської і Наддністрянської», 
яка побачила світ на шпальтах січне-
вого числа київського кооперативного 
часопису «Громада»: попри те, що голо-
ва Центральної Ради в новій політичній 
реальності ключової ролі не відігравав, 
його точка зору лишалася для багатьох 
дуже важливою. Варто підкреслити, що, 
як свідчать газетні повідомлення, сус-
пільна опінія на підтримку Злуки в обох 
відламах тепер уже з’єдиненої України 
була спільною: цікаві й зовсім малові-
домі «голоси» тогочасних українських 
газет про єднання Наддніпрянщини та 
Галичини проаналізовані у монографії 
І. Гошуляка (розділ «Пропаганда пресою 
ідей соборності та неподільності укра-
їнських земель напередодні об’єднання 
двох республік» [5, 391 – 403]). 

Одначе період піднесеної ейфорії вия-
вився короткотривалим: прикриваючись 
назвою неіснуючої в реальності «Укра-
їнської радянської армії», вглиб терито-
рії УНР почали просуватися регулярні 
військові підрозділи російських більшо-
виків, наслідком чого початком лютого 
1919  р. Директорія вимушена була по-
лишити Київ. Вкрай складною лишалася 
і ситуація в Галичині, де УГА, попри всі 
зусилля грудня 1918 р. та січня – лютого 
1919  р., так і не змогла знову оволодіти 
Львовом. Несприятливим для україн-
ської справи поставав і зовнішньополі-
тичний контекст: керівні кола Антанти з 
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огляду на Берестейський мир потракто-
вували українців як пряму німецьку екс-
позитуру і підтримували  смертельних 
ворогів українського відродження – Де-
нікіна з його концепцією «Единой и не-
делимой России» та відроджену Польщу 
з претензіями на «історичні кордони 
Речі Посполитої». У цій ситуації виразно 
уреальнилися дві тенденції, взаємопобо-
рювання яких і визначало систему коор-
динат, у якій впродовж 1919  р. концепт 
соборництва розгортався як актуальна 
українська політична практика. Безсум-
нівно, визначальною – і такою, що відна-
ходила свою підставовість у масовій на-
родній підтримці як на Наддніпрянщині, 
так і в Галичині – окреслювалася тенден-
ція до наповнення об’єднання реальним 
змістом, тим більше, що спиралася вона і 
на поважну традицію духового розвитку 
українства (культовою тут вивищується 
інтегративна для всіх українських земель 
постать Шевченка  [25]), і на живу про-
цесуальність історичного розвитку доби 
Великої Української Революції, яка на 
кожному новому етапі свого піднесення 
зі щораз більшою силою підкреслюва-
ла імперативну необхідність скріплення 
національно-чинної солідарності (гали-
чани-січовики в обороні Центральної 
Ради під час київських боїв січня 1918 р., 
українські вояки у Львові під час Листо-
падового Зриву  – із накладеною на си-
ньо-жовту кокарду відзнакою «Соборна 
Україна»: архістратиг Михаїл із піднесе-
ним у правиці мечем, символом київсько-
го осердя Наддніпрянщини, який спи-
рається на щит із галицьким левом  [27, 
с. 186] – шерег цей вільно продовжувати). 
Практичний вимір модерного націєтво-
рення (яким стала визвольна війна, і ціла 
українська справа у 1919 р., та й не лише 
тоді, залежала від її успіху чи неуспіху: 

«Все залежить від геройства нашої армії 
і її відпорності. Наша справа не рішаєть-
ся за зеленим столом конференції, але на 
полі битв» [23, с. 206], – писав у листопа-
ді 1919 р. М. Тишкевич, один із кращих 
тогочасних українських дипломатів) 
окреслювався тим соціальним просто-
ром, у модальностях якого трагічний 
український розлам «по Збручу» був по-
доланий найбільш повно. Загальновідо-
мо, що співпраця Наддніпрянської армії 
та УГА розпочалася задовго до формаль-
ної Злуки. Впродовж листопада – грудня 
1918 р. галицькі військовики отримали з 
Наддніпрянщини 20  000 гвинтівок, 300 
кулеметів, 80 гармат, 20 бойових літаків 
з екіпажами [16, с. 48], в боях з поляка-
ми в Галичині брали участь цілі підроз-
діли Наддніпрянської армії (натомість з 
новобранців-гуцулів було сформовано 
полк морської піхоти Українського фло-
ту армії УНР [16, с. 194]), старшини-над-
дніпрянці перебували на вищих поса-
дах в армії ЗУНР – досить назвати імена 
М.  Омеляновича-Павленка (командува-
ча УГА), О.  Грекова, Є.  Мєшковського. 
М. Грушевський, підсумовуючи у вересні 
1920  р., вже на схилку Визвольних зма-
гань, досвід найновішого етапу нашого 
націєтворення, зауважив, що «домаган-
ня повної самостійності й незалежнос-
ті України» було «винесене насамперед 
військовими кругами, а далі перейняте 
цілим, чи майже цілим національно сві-
домим українським громадянством»  [7, 
с.  47]: екстраполюючи цю думку, вільно 
ствердити, що саме «військові круги» 
стали тим середовищем, у якому собор-
ницька ідея скристалізувалася найбільш 
повно. Знаково-символічними у цьому 
контексті уреальнюються слова з теле-
грами, яку Державний секретар військо-
вих справ ЗУНР Д. Вітовський адресував 
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керівництву УНР, а найперше – «Головно-
му Отаману Українського-Республікан-
ського війська С. Петлюрі», повідомляю-
чи про рішення галицького парламенту у 
Станіславі схвалити об’єднання з Вели-
кою Україною: «Хай злука, спаяна спіль-
но пролитою кров’ю обох бувших Рес-
публік, довершить мрію і щастя робочого 
українського народу» [2].

Одначе в аспекті політико-правово-
му ситуація бачилася зовсім не такою 
обнадійливою. Звичайно, до того спри-
чинили і обставини суто об’єктивні: два 
фундаментальних документи, які ста-
ли наріжними каменями юридичного 
уконституювання об’єднання  – Ухвала 
Української Національної Ради про Злу-
ку ЗУНР з УНР та відповідний Універсал 
Директорії,  – так само, як і ухвалений 
Трудовим конгресом 28 січня «Закон 
про владу», не давали конкретної від-
повіді на питання про те, якою ж має 
бути послідовність кроків обох урядів. 
Інакше кажучи, незрозумілою лишала-
ся логістика і стадіальна послідовність 
об’єднання. Продовжувалося фактичне 
існування двох держав з двома адміні-
стративно-управлінськими апаратами, 
з окремішніми зовнішньополітичними 
стратегіями (що потім спричинило до 
чималих проблем) та арміями. Історики 
досі сперечаються про те, чи мала ново-
утворена спілка УНР та ЗУНР характер 
федеративний чи конфедеративний, але 
чітко зрозуміло, що унітарною ця держа-
ва не була (як передбачалося, остаточне 
рішення про державне злиття мали 
ухвалити всеукраїнські Установчі збо-
ри). М. Лозинський, один із чільних дія-
чів ЗУНР, у книзі «Галичина в рр. 1918 – 
1920» цілком виправдано наголошує: 
«Всі сі акти про з’єдинення не утворили 
нової, з’є ди неної, з дотеперішніх двох 

українських держав зложеної Україн-
ської Народньої Республіки, а тільки 
проголошували утворення її і намічали 
шлях до її утворення» [12, с. 69].

Одначе той шлях керівництво і Над-
дніпрянщини, і Галичини бачили часто 
зовсім по-різному, що й стало однією з 
визначальних причин української тра-
гедії 1919 р.: за І. Мазепою, «недоверше-
на злука» українських республік стала 
джерелом того роздвоєння влади, яке 
так тяжко помстилося потім на укра-
їнській боротьбі 1919 року»  [13, с.  84]. 
Звичайно, реальні кроки на шляху до 
об’єднання робилися, і то не тільки у ца-
рині військовій: варто тут згадати і про 
присутність делегатів від Української 
Національної Ради із правом повно-
важного голосу на Трудовому конгресі, і 
про ухвалу доповнити Директорію пред-
ставником Галичини, і про зміну в до-
кументах Галицького уряду назви ЗУНР 
на ЗО УНР (Західна Область Української 
Народньої Республіки). До речі, саме у 
цей час на печатках місцевих органів 
влади Над дністрянщини галицький лев 
поступився тризубові  [16, с.  190]. Але 
попри ці позитивні моменти напруга в 
стосунках між керівниками двох україн-
ських республік продовжувала нароста-
ти, тим більше, що військове становище 
УНР та ЗУНР стрімко погіршувалося. 
Впродовж лютого  – квітня 1919  р. три-
вав навальний наступ російської «Крас-
ной армии», яка відтісняла УНР все далі 
й далі до західного кордону, бойова по-
туга республіканського війська була зна-
чною мірою підірвана більшовицькою 
агітацією, спроби Директорії налагоди-
ти контакти з Антантою, яка висадила 
десант на півдні України, не спричинили 
до позитивних результатів. На теренах 
ЗО УНР ситуація розгорталася не менш 
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драматично: 15 березня 1919  р. поляки 
розпочали масовану атаку на позиції 
УГА, змусивши українців відступати. 
Директорія, попри сподівання Галиць-
кого уряду, так і не оголосила війни 
Польщі (С.  Петлюра та його оточення 
вважали такий крок відверто самовбив-
чим), натомість Є.  Петрушевич (прези-
дент, згодом  – Диктатор ЗУНР) відвер-
то не сприймав ні соціальних реформ, 
які здійснювалися наддніпрянським 
урядом, ні його кадрової політики, ні 
підходів у ставленні до тих військово-
політичних сил, які 1919  р. зійшлися у 
протистоянні на українських теренах.

Абстрагуючись від фактологічної 
конкретики суперечок та конфліктів, які 
раз по раз спалахували між двома уря-
дами з найрізноманітніших причин, слід 
зазначити, що в основі їхній було різне 
(часом  – кардинально різне) уявлення 
про стратегію творення соборної дер-
жави. Галицькі політики вважали, що 
попри все інтереси їхнього краю мають 
лишатися для них пріоритетними і що 
навіть коли не вдасться ствердити дер-
жавність на Великій Україні (Наддні-
прянщині), то це ще не буде цілковитою 
катастрофою, бо Галичина зберігатиме 
шанси на незалежність. Л. Цегельський, 
секретар закордонних справ ЗУНР (і ав-
тор тексту Передвступного договору від 
1 грудня 1918  р.), пишучи про настрої, 
які панували у переддень розпаду Ав-
стро-Угорщини серед політичних лідерів 
українців Галичини (практично всі вони 
належали до Парламентської репрезен-
тації у Відні), зазначає: «Ми… рахували 
так: як Велика Україна вдержиться як 
самостійна держава, то ми матимем змо-
гу злучитися з нею в близькій будучині. 
Як Велика Україна не вдержиться та за-
хоплять її «червоні» чи «білі» (царисти), 

тоді доведеться думати про інші виходи 
з положення» [26, с. 76]. Власне, на при-
близно такій же позиції ствердження 
окремішності Галичини (на його дум-
ку, вона, на противагу «соціалістичній 
Директорії», мала стати чинником ста-
більності й порядку) він лишався і після 
схвалення Акта Злуки. Симптоматич-
но, що в ситуації літа 1919 р. Л. Цегель-
ський разом з іншими лідерами ЗУНР 
послідовно виступав за те, аби галицька 
делегація на мирній конференції у Па-
рижі виступала окремо, а не входила до 
спільної дипломатичної групи репрезен-
тантів УНР, очолюваної Г.  Сидоренком 
(і критикував тих галицьких політиків, 
наприклад – Д. Вітовського та М. Лозин-
ського, які у цьому питанні діяли солі-
дарно із делегацією Наддніпрянщини, 
відстоюючи соборницькі позиції: Л. Це-
гельський, який свого часу у розмові з 
головою Директорії В. Винниченком на-
віть припускав гіпотетичну можливість 
«засуду смерті» [26, с. 190] для організа-
тора Листопадового Зриву Д. Вітовсько-
го, звинувачував цих діячів у «соціаль-
ному радикалізмі та максималізмі»  [26, 
с.  240]). «Бо що ж би воно шкодило 
справі міжнародного визнання При-
дніпрянщини як держави, якщо б ско-
ріше Галичину визнано державою?» [26, 
с.  239],  – продовжував він запитувати 
навіть і за кілька десятиліть після тра-
гічного завершення Визвольних змагань 
(спомини Л. Цегельського «Від легенд до 
правди» побачили світ 1960 р.), лишаю-
чись переконаним у тому, що «реакцій-
на» та «дрібнобуржуазна» Галичина мала 
мати більше успіху, ніж «революційна» 
та соціалістична Директорія [26, с. 239].

Своєрідною відповіддю не стільки 
навіть Л. Цегельському, як тій політичній 
групі, світогляд якої він репрезентував, 
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концептуалізуються слова Є.  Коноваль-
ця  – також, нагадаємо, галичанина за 
походженням, якими він у «Причинках 
до історії української революції» спрос-
товував закиди тих, хто вважав, що во-
сени 1918  р. Січові стрільці «зрадили» 
Галичину, взявши участь в антигеть-
манському повстанні  – натомість вони 
мали б, на думку їхніх критиків, поли-
шити Наддніпрянщину на Божу волю і 
боротися з поляками за Львів: «Із утра-
тою наддніпрянської бази Галичина буде 
втрачена для українців навіть і тоді, коли 
галицькі війська відберуть Львів тому, 
що між Польщею й Большевією сама Га-
личина ніяк втриматися не зможе»  [10, 
с.  12]. Очолювана С.  Петлюрою група 
наддніпрянських політиків, яка впро-
довж 1919 р. визначала політичний курс 
УНР, у своїй діяльності і спиралася саме 
на такого кшталту розуміння важливос-
ті «наддніпрянської бази». Головний ота-
ман армії УНР називатиме цю стратегію 
«дорогою випробуваного реалізму і над-
дніпрянського централізму» [18, с. 519]. 
Вона спиралася на кілька визначальних 
напрямних. 

По-перше, всіляка можлива, на яку 
тільки дозволяють ресурси відновле-
ної УНР, підтримка боротьби ЗУНР на 
тому етапі, коли ця боротьба могла за-
вершитися або реальним успіхом, або 
принаймні прийнятним для українців 
компромісом: у «Причинках до історії 
Української революції» Є.  Коновалець 
серед іншого згадує, яку «велику силу 
ріжного майна: зброї, сукна, саперного 
й санітарного добра висилано весь час із 
Наддніпрянщини до Галичини в допомо-
гу Галицькій Армії», додаючи, що «сані-
тарне майно, яке дістала Галицька Армія 
з Наддніпрянщини, було таке обильне, 
що ним послуговувалися аж до переходу 

до Денікіна» [10, с. 12 – 13]. Проте міліар-
ним аспектом (хоча він і був визначаль-
ним) допомога боротьбі українців на 
західних теренах держави не обмежува-
лася: той-таки Л.  Цегельський свідчить 
і про суттєві обсяги продовольчої до-
помоги, і про фінансову підтримку, яку 
Директорія надавала ЗУНР («виплачено 
нам, цебто до моїх рук і за моєю «роз-
пискою» … десять міліонів австрійських 
корон банкнотами, переважно по 10 та 
20 корон, дещо по 50 і 100 корон»  [26, 
с.  151]). В інтересах галичан УНР діяла 
і на «дипломатичному фронті»: так, го-
стро критикований Л.  Цегельським за 
нібито нерозуміння галицької специфі-
ки Г.  Сидоренко як очільник «Делегації 
Української Республіки» 15 липня 1919 р. 
звертається з нотою до «Президента Ми-
рової Конференції в Парижі», де, про-
тестуючи проти рішення поширити на 
терени ЗУНР юрисдикцію Польщі, поси-
лається на «з’єдиненнє обох Республік», 
яке відбулося «22 січня 1919. на площі 
св.  Софії в Київі» і яке засвідчило, що 
«Східна Галичина волею свого населення 
стала частю Української Республіки» [12, 
с. 147], – і приклади такі вільно множити 
й множити.

По-друге, це чітке розуміння того, 
що армія УНР не в змозі воювати відразу 
з усіма своїми ворогами, тож пошук со-
юзників постає суворою життєвою необ-
хідністю. З огляду на це, на думку Голов-
ного отамана, українське громадянство 
мало бути готовим до відмови на певно-
му етапі від максималістських вимог, на-
полягання на яких може спричинити до 
втрати державності та остаточного поді-
лу України між Москвою (як головним 
ворогом) і Варшавою. Саме тому С. Пет-
люра підтримав пропозиції «місії Барте-
лемі» про укладення перемир’я між УГА 
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та польською армією, які хоча й не відпо-
відали «в цілому інтересам галичан» [18, 
с.  520], одначе в аспекті загальнодер-
жавному уможливлювали не лише Гали-
чині, а цілій об’єднаній Україні вихід із 
практично безвихідної ситуації, «бо цим 
досягли би ми: а) фактичного визнання 
України з боку Антанти; б) отримали би 
можливість створити бази для підвозу 
амуніції з Європи і в) оперлися б фак-
тично на Європу в нашій… боротьбі з 
большевиками, себто з Москвою»  [18, 
с. 520].

І, по-третє, у ситуації, близькій до 
цілковито катастрофічної, коли йшлося 
вже не про кордони держави, а про мож-
ливість чи неможливість продов жувати 
збройну боротьбу, припинення якої було 
тотожним капітуляції, потрібно було у 
будь-який спосіб і будь-якою ціною збе-
регти контроль суверенного Уряду УНР 
над осердям української етно гра фіч ної 
території, чітко усвідомлюючи, що зміц-
нення державності на цих теренах дасть 
можливість в історично осяжному часі 
поставити на порядок денний і неви-
рішені питання соборності, натомість 
відсутність власної держави просто 
позбавить Україну суб’єкт ності, пере-
творивши її на поле гри ворожих гео-
політичних потуг. «В справах територі-
ально-державних я керувався і керуюсь 
принципом соборності України. Осно-
вою державності повинна бути Цен-
тральна Україна – Наддніпрянська, а не 
периферія, частина її. Коли об’єк тив ні 
обставини складаються так, що сьогод-
ні соборності, етнографічно-територі-
ального принципу нації не можна здій-
снити, було би божевільством в угоду 
максималізму територіального одмов-
лятись од державної самостійності на 
тих землях, де цю самостійність можна 

зреалізувати» [18, с. 519], – наголошував 
С. Петлюра у листі до генерал-хорунжо-
го М.  Удовиченка. У координатах такої 
«базової моделі» розуміння з її виразно 
окресленими трьома напрямними роз-
гортається практично вся діяльність і 
Наддніпрянського уряду, і Директорії 
(яку після виїзду на еміграцію В. Винни-
ченка уособлював, у суті речі, один лише 
С.  Петлюра) в питанні полагодження 
конфліктів із керівними колами ЗУНР. 
Зрештою, Варшавська угода (укладена 
в час, коли Західна Україна вже повніс-
тю контролювалася Варшавою: «…наше 
порозуміння з поляками в 1920 р. треба 
розглядати як тактичний хід для вста-
новлення зв’язку з Європою… цей акт 
був актом спасіння для дальшого про-
довження нашої боротьби»  [18, с.  517]) 
також концептуалізується у цій же логі-
ці – з усіма її позитивними і негативни-
ми аспектами. 

Важливим бачиться те, що від 22 січ-
ня, дня його проголошення, у публіч-
но-політичному дискурсі і УНР, і ЗУНР 
Акт Злуки продовжував лишатися на-
ріжним каменем єднання двох істо-
ричних частин єдиного українського 
«материка» (формально він був розі-
рваний 20  грудня 1919  р. на скликано-
му Є.  Петрушевичем у Відні засіданні 
уряду ЗУНР [3, с. 137] – це стало одним 
із найтрагічніших епізодів «боротьби 
1919 року»). Проте бачення того, в який 
спосіб втілювати у життя його засадничі 
положення, у політичного керівництва 
УНР та ЗУНР, як наголошувалося пови-
ще, було надто відмінним. Директорія 
увесь час намагалася уніфікувати і по-
літико-адміністративний, і військово-
управлінський простори Наддніпрян-
щини та Наддністрянщини: цьому є 
багато свідчень – від створення 4 липня 
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у складі уряду УНР міністерства у спра-
вах ЗОУНР, аби, зрештою, уможливити 
розгляд «галицьких питань» у загально-
му контексті спільної загальноукраїн-
ської політики (на категоричну вимогу 
Є.  Петрушевича, який поставив це як 
одну з умов для переходу УГА на тере-
ни Великої України, таке міністерство 
було скасоване [16, с. 50]), до постійних 
намагань С. Петлюри як Головного ота-
мана об’єднати під одним проводом дві 
армії – адже, за І. Мазепою, навіть після 
переходу Збруча «Галицька армія… про-
довжувала жити своїм окремим життям, 
неначе якась держава в державі»  [13, 
с.  266]. Натомість позиція оточення 
Є.  Петрушевича полягала у послідов-
ному запереченні «наддніпрянського 
централізму», тобто зусиль перейти від 
проголошеного єднання до справжньої 
єдності (світогляд цієї групи політичних 
діячів добре характеризують спомини 
О. Назарука: редагований ним 1919 р. у 
Кам’янці-Подільському часопис «Стрі-
лець» був трибуною для тих, хто прагнув 
демонстративної конфронтації з Дирек-
торією та урядом УНР). Декларативно 
визнаючи, що «Ідеалом всіх Українців є 
і повинно бути, щоб українська держава 
була одна і мала одну армію» [15, с. 210], 
О. Назарук водночас виступає із досить 
дивним для соборника твердженням: 
«Завеликі економічні й культурні ріж-
ниці є напр. між Галичиною й Херсон-
щиною, між Волинню й Кубанщиною 
або Кримом, щоб економічні і и. справи 
цих ріжних земель вирішувати в однім 
київськім парламенті»  [15, с.  210]. На 
шляху до утворення єдиної армії редак-
тор «Стрільця» також бачить нездоланні 
перешкоди: «Обі українські армії по-
будовані були на зовсім інакших осно-
вах і мали зовсім інакший людський 

матеріал»  [15, с.  211] (твердження, яке 
цілковито не відповідає дійсності, бо і в 
армії УНР, і в УГА рядові, тобто козаки 
і стрільці, були переважно селянами, а 
старшинський склад формувався з інте-
лігенції). Подібна риторика і нею ж таки 
обумовлена політична практика спри-
чинили у висліді до такого явища, як 
листопадовий договір про перехід УГА 
в підпорядкування «Добровольческой 
армии» (симптоматично, що у договорі 
з денікінцями жодного разу не вжива-
лися слова «Україна» та «український», 
а республіканське військо УНР назива-
лося «армією Петлюри»[15, с. 339 –342]; 
Є.  Коновалець назвав таку капітуляцію 
перед силою, яка не визнавала навіть 
назви нашого краю, «наслідуванням 
Переяславської Угоди»  [10, с.  32]). Далі 
були вимушений відступ наддніпрян-
ських частин під ударами «білих», втра-
та Кам’янця-Подільського і, зрештою, 
ліквідація українського фронту. Од-
наче нездатність політиків завершити 
процес об’єднання і зробити його не-
зворотним зовсім не свідчила про по-
разку соборницької ідеї. Соборність як 
актуальну політичну програму починає 
стверджували український загал, який 
був і лишався не тільки соціологічною, 
а й онтологічною підставою Злуки. Зре-
штою, соборність стверджувала сама 
логіка історії. Симптоматичною у цьому 
контексті постає доля УГА на Великій 
Україні, яка попри всі хитання свого ко-
мандування між полюсами сил спочатку 
білих, а потім червоних росіян послідов-
но і всюди лишалася армією найперше 
українською  – допомагаючи зброєю та 
спорядженням Наддніпрянській армії, 
яка продовжувала воювати з Денікіним, 
проводячи дуже важливу культурно-
просвітню роботу в українських селах, 
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зрозуміло, у напрямі пробудження на-
ціональної свідомості народу. Генерал-
хорунжий армії УНР Ю.  Тютюнник під 
цим оглядом свідчив: «Ні формальний 
перехід на сторону білих, ні визнання 
влади червоних росіян не вплинуло на 
ставлення населення до Галицької Ар-
мії. Населення вважало її своєю Україн-
ською Армією і вірило, що вона стане в 
обороні прав свого народу, коли прийде 
на те час. Село, наше українське село, що 
пережило весь жах довгої революційної 
війни, навчилося відрізняти своїх від 
чужих, не звертаючи уваги тільки на 
вивіски. Навіть будучи в пасивній ролі, 
Українська Галицька Армія творила ве-
лике діло одним своїм перебуванням на 
Великій Україні. Ідея соборної України 
ставала ідеєю широких мас» [24, с. 119].

1919 став роком урочистого прого-
лошення Акта Злуки, одначе він не став 
роком реального поєднання в єдиному 
державному просторі Наддніпрянщини 
та Галичини, роком, упродовж якого со-
борність набула форм інституційно-за-
вершених. І водночас саме цей трагічний 
і героїчний рік став роком утвердження 
соборності  – як живої легенди та від-
тепер категоричного імперативу націо-
нального буття. І бачиться висока неви-
падковість у тому, що першою небаченою 
доти за масштабністю та числом учасни-
ків акцією, розмах якої навіч продемон-
стрував, що Україна таки вийде з імперії 
СРСР, стало 22 січня 1990 р. – день, коли 
живий ланцюг Злуки поєднав Київ та 
Львів, перетворюючи соборницьку ле-
генду на соборницьку дійсність. 
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Анотація. У статті розглядається дискусійний концепт Кримськотатарської рево-
люції, яка розпочалася у 1917 р., проблема визначення її верхньої хронологічної межі та ді-
яльність органів національного самоврядування кримських татар у 1919 р. В результаті 
політики імперії Романових кримськотатарський народ опинився на початку ХХ ст. перед 
драматичними викликами у суспільно-політичній, соціально-економічній та етнодемогра-
фічній сфері – на своїй історичній батьківщині, в Криму, він перетворився на пригнічену 
меншину, якій загрожували деградація і асиміляція. Революційні події в Росії у 1917 р. дали 
шанс, який використали представники кримськотатарського народу. Тоді нова національ-
на еліта – насамперед із числа інтелігенції – посунула старі провідні верстви (мурзацтво і 
духовенство), сприяла мобілізації мас навколо ідей національної самоорганізації та реаліза-
ції права на самовизначення. Висхідною точкою Кримськотатарської революції стало про-
ведення у грудні 1917 р. кримськотатарських установчих зборів – Курултаю, який ухвалив 
національну конституцію, висунув ідею створення Кримської Народної Республіки та пере-
творився на національний парламент терміном на 1 рік. У складних умовах змін політич-
них режимів у Криму він працював у 1918 р. На початку 1919 р. в умовах протистояння 
із Кримським крайовим урядом С. Крима і Добровольчої армії були проведені вибори нового 
скликання парламенту – Меджліс Мебусану, який недовго працював у березні. Тоді ж велику 
увагу органи національного самоврядування кримських татар приділяли участі у виборчій 
кампанії Кримського крайового сейму, проте захоплення Криму червоними у квітні 1919 р. не 
дало змоги провести вибори. Ліворадикальний режим на чолі з більшовиками в Криму, який 
проголосив навесні 1919 р. Кримську СРР, не був довготривалим, проте продемонстрував на-
міри враховувати кримськотатарський фактор. Диктаторський режим А. Денікіна, який 
влітку 1919 р. встановив контроль над Кримом, проводив за підтримки консервативних груп 
кримських татар репресивну політику щодо кримськотатарських органів національного са-
моврядування. Насильницьке припинення діяльності органів самоврядування у серпні 1919 р. 
стало, на думку автора, завершенням Кримськотатарської національної революції.  

Ключові слова: період війн і революцій; революція; Кримськотатарська революція 1917–
1919 рр.; Українська революція; кримськотатарський народ; Крим.
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В історіографії дедалі частіше гово-
рять про бурхливі події на просторах 
України і колишньої імперії Романо-
вих у 1917–1920  рр. як про період війн 
і революцій. В українській історіографії 
таке визначення вже почасти витісни-
ло радянській термін «період революції 
і громадянської війни». Вже сам тер-
мін «період війн і революцій в Україні 
1917–1920 рр.» містить ідею множиннос-
ті революцій, які відбувалися століття 
тому в нашій країні. Як правило, йдеть-
ся про Лютневу і Жовтневу революції 

(або Російську революцію, яка має дві 
фази  – буржуазно-демократичну і ліво-
радикальну) на українських землях і 
Українську національно-визвольну (на-
ціонально-демократичну) революцію. 
Проте на територіях, які перебувають у 
сучасних міжнародно визнаних кордо-
нах Української держави, відбувались й 
інші подібні процеси. Особливий випа-
док у цьому контексті становить Крим, 
важливу частину мешканців якого скла-
дали представники корінного народу  – 
кримські татари. 

ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ

ON THE ACTIVITY OF BODIES OF NATIONAL SELF-GOVERNMENT 
OF THE CRIMEAN TATAR PEOPLE IN 1919 AND THE PROBLEM 

OF DATING THE CRIMEAN TATAR REVOLUTION

Andrii IVANETS
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Annotation. The article discusses the concept of the Crimean Tatar Revolution, which began 
in 1917; the problem of determining its upper chronological boundary; and the activities of the 
Crimean Tatar national authorities in 1919. As a result of the Russian Empire’s policy, in the early 
20th century the Crimean Tatar people faced dramatic challenges in the sociopolitical, socioeconomic 
and ethnodemographic spheres: in their historical homeland, in Crimea, they became a repressed 
minority, threatened by degradation and assimilation. The 1917 revolutionary events in Russia gave a 
chance, used by the Crimean Tatar representatives. At that time, the new national elite, formed, first 
of all, from the nation’s intelligentsia, moved the old leading strata (murza and clergy), facilitated the 
mobilization of the masses around the ideas of national self-organization and the realization of the 
right for self-determination. The starting point of the Crimean Tatar Revolution was the holding in 
December 1917 of the Crimean Tatar constituent assembly – Kurultai – which approved the National 
Constitution, put forward the idea of creating the Crimean People’s Republic, and became the national 
parliament for a period of one year. In 1918, it worked under the difficult conditions of shifting political 
regimes in Crimea. In early 1919, during the confrontation with the Crimean Provincial Government of 
S. Kryma and the Volunteer Army, elections were held for a new convocation of the parliament – Majlis 
Mebusan, which briefly worked in March. At the same time, much attention was paid to the Crimean 
Tatars’ national self-government bodies in the election campaign of the Crimean Sejm, but the capture 
of Crimea by the Red Army in April 1919 made it impossible to hold elections. The left-radical regime 
led by the Bolsheviks in Crimea, proclaimed in the spring of 1919 by the Crimean Soviet Socialist 
Republic, did not last long, but it did show intentions to take into account the Crimean Tatar factor. The 
dictatorial regime of A. Denikin, who established control over Crimea in the summer of 1919, pursued 
repressive policies against the Crimean Tatar authorities. According to the author, the violent cessation 
of self-government in August 1919 marked the end of the Crimean Tatar National Revolution.

Key words: period of wars and revolutions; revolution; Crimean Tatar Revolution of 1917–1919; 
Ukrainian Revolution; Crimean Tatar people; Crimea.
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В академічній науці застосування 
терміна «національна (національно-ви-
звольна, національно-демократична) 
революція» до процесів трансформації 
кримськотатарського народу у період 
війн і революцій є дискусійним питан-
ням. На нашу думку, є певні підстави 
говорити про національно-визвольну та 
національно-демократичну кримськота-
тарську революцію. 

Щоб зрозуміти об’єкт нашого дослі-
дження, необхідно розглянути поняття 
«національна революція». Термін «рево-
люція» (з лат. «переворот», «обертання») 
у загальнонауковому сенсі означає до-
корінну якісну зміну, різкий стрибкопо-
дібний перехід від одного якісного стану 
до іншого будь-якої органічої чи неорга-
нічної системи. Вживання цього терміна 
щодо суспільних процесів почалося у 
XVII ст. На сьогодні існують багато ви-
значень поняття «революція» та значна 
кількість класифікацій революцій. 

Але як би революції у людських сус-
пільствах не класифікували, всі вони ма-
ють як мінімум три спільні риси: 1) на-
сильницький характер зміни влади (або 
принаймні певний розрив у легітимнос-
ті); 2) масову мобілізацію; 3) перетво-
рення інститутів та постання нової елі-
ти. Відповідно національну революцію 
можна розглядати як процес скинення 
іноземної/інонаціональної влади, який 
здійснюєтья активною частиною пев-
ної етнічної або національної спільноти 
шляхом мобілізації народних мас в ім’я 
реалізації права на самовизначення, за-
хисту національних інтересів, соціаль-
ної справедивості й створення нових 
політичних інститутів: органів націо-
нального самоврядування, автономної 
чи суверенної державності. Тобто за сво-
їм характером національна революція є 

національно-визвольною і часто демо-
кратичною. Також вона, як правило, є 
соціально-визвольною, оскільки поруч 
із національними домаганнями може 
ставити завдання вирішення соціально-
економічних проблем етносу чи нації.

Названі вище ознаки національ-
ної революції можна знайти у політич-
них, соціальних, культурних та інших 
трансформаціях, яких зазнав і актором 
яких був кримськотатарський народ. У 
 1917-му та у наступних роках ми бачимо 
активність кримськотатарських народ-
них мас з новою елітою на чолі, спрямо-
вану на захист національних інтересів і 
реалізацію права на самовизначення, яка 
призвела до створення системи загаль-
нонаціональних органів самоврядування 
та кількох спроб у 1917–1918 рр. ініцію-
вати створення кримської державності. 

Як і у разі з Українською революці-
єю, набагато простіше визначити поча-
ток Кримськотатарської революції, ніж 
дату її завершення. Для українського 
випадку більшість істориків визнає, що 
точкою відліку національної революції 
стало утворення Української Централь-
ної Ради 4  (17)  березня 1917  р. Можна 
погодитися з кримськотатарським до-
слідником А.  Шем’ї-заде, що початком 
Кримськотатарської революції було 
створення 12 (25) березня 1917 р. Тимча-
сового мусульманського революційного 
комітету в Сімферополі. 

Щодо Української революції, то до-
мінуючою тенденцією в українській іс-
то  ріо графії є датування її завершення 
1921  р. Проте є дослідники, які вважа-
ють, що мета цієї революції була досяг-
нута із проголошенням самостійності 
УНР ІV Універсалом у січні 1918  р., а 
події в Україні наступних років є Ви-
звольними змаганнями. Заслуговують 
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на увагу, на нашу думку, підходи істори-
ків, які воліють визначати верхню межу 
Української революції 1923 р., адже саме 
того року Антанта визнала право Поль-
щі на включення західних земель Украї-
ни до її складу та екзильний уряд ЗУНР 
припинив свою діяльність. 

Вважаємо, що вимушене завершення 
Кримськотатарської національно-ви-
звольної революції можна віднести до 
1919  р. На жаль, у кримськотатарській 
та українській історіографії процеси в 
кримськотатарському середовищі цьо-
го року розглянуті недостатньо і непо-
вно. Так, наприклад, у низці змістовних 
праць з історії Криму, які вийшли остан-
німи роками і в яких значна увага при-
ділена історії кримських татар, зовсім не 
розглядається діяльність навесні 1919 р. 
другого скликання кримськотатарсько-
го національного парламенту  – Медж-
ліс Мебусану  – і не використовується 
концепт Кримськотатарської револю-
ції  [16, 17]. Цікаво, що й один із крим-
ськотатарських лідерів у 1917–1920  рр. 
Д.  Сейдамет у історико-публіцистично-
му дослідженні з історії Криму у 1930 р. 
так само не згадує про Меджліс Мебусан 
і не використовує термін «Кримськота-
тарська революція»  [19]. Проте відомо, 
що деякі інші кримськотатарські лідери 
вживали у 1917 р. цей термін, як роблять 
це й деякі сучасні українські науковці, 
наприклад, кандидат політичних наук 
Г. Бекірова [2], кандидат історичних наук 
С. Громенко [9] та публіцисти С. Грабов-
ський [6, 7], І. Лосєв [7]. До речі, і біль-
шовицький лідер та голова уряду Радян-
ської Росії В. Ленін говорив у 1918 р. про 
національні революції на території ко-
лишньої імперії Романових. 

На початку ХХ  ст. кримськотатар-
ський народ у результаті понад сторічної 

колонізаційної політики Російської ім-
перії опинився перед низкою драматич-
них викликів у демографічній, суспіль-
но-політичній, соціально-економічній 
та гуманітарній сферах, які ставили під 
загрозу його майбутнє. Одним із най-
більш негативних для кримських татар 
результатів російської колонізації Криму 
була кардинальна зміна етнонаціональ-
ного складу населення, перетворення 
корінного народу із більшості на менши-
ну серед кримчан (у 1917 р. він складав 
лише чверть кримського населення). Ви-
користання імперською владою мусуль-
манських релігійних інститутів, пред-
ставників духовенства і мурзацтва для 
реалізації імперської політики, експлуа-
тація останніми спільних ресурсів крим-
ських татар позначили лінію соціального 
розколу всередині кримськотатарської 
спільноти. Накопичення суперечностей 
між кримськотатарським суспільством 
і владою Російської імперії, великодер-
жавно налаштованою частиною росій-
ського суспільства, значною частиною 
кримськотатарського істеблішменту та 
іншими кримськотатарськими соціаль-
ними групами створювало передумови 
для Кримськотатарської революції. При-
чинами її були: 1) політичне безправ’я 
кримськотатарського народу; 2) соці-
альна експлуатація як з боку Російської 
імперії та її істеблішменту, так і крим-
ськотатарської знаті та частини духовен-
ства кримськотатарських трудящих, на-
самперед селянства; 3) релігійні утиски; 
4) русифікаторська політика. 

У 1917  р. Лютнева революція в Ро-
сії створила організаційно-правові та 
морально-психологічні умови для роз-
гортання Кримськотатарської револю-
ції. На хвилі революційного ентузіазму 
кримськотатарському народу одному з 

ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ
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перших серед народів колишньої імперії 
Романових вдалося провести загально-
національний форум  – Всекримський 
мусульманський з’їзд (квітень 1917  р.), 
першому серед мусульманських спіль-
нот Росії демократично обрати муфтія, 
оперативно створити систему органів 
національного самоврядування у фор-
мі мусульманських комітетів, взяти під 
контроль вакуфне майно і перетвори-
ти його на фінансову базу національ-
них структур, почати освітню реформу, 
збільшити мережу національних газет, 
бути в авангарді емансипації жінки на 
мусульманському Сході. У 1917 р. крим-
ськотатарський рух діяв на продовжен-
ня дореволюційних тенденцій у тісній 
співпраці із аналогічними рухами му-
сульманських народів колишньої імперії 
Романових, а також розпочав співро-
бітничати з де-факто провідним у Росії 
центром просуванням ідеї перетворен-
ня постімперського простору на демо-
кратичну федерацію народів і областей – 
Українською Центральною Радою. З’їзд 
народів-федералістів у Києві, склика-
ний нею у вересні 1917 р., у якому брали 
участь представники кримських татар, 
вплинув на розгортання Кримськота-
тарської революції. Рішення цього фору-
му прискорило скликання національних 
установчих зборів кримськотатарського 
народу – Курултаю. 

Органи національного самовряду-
вання кримських татар зустріли нега-
тивно більшовицький переворот у Пе-
трограді та висунули під гаслом «Крим 
для кримців» (під кримцями тоді ро-
зуміли всіх кримчан) ідею створення 
«Кримської Швейцарії», тобто автоном-
ної республіки, яка б захищала права 
всіх кримських етнічних спільнот. Пред-
ставники кримських татар взяли участь 

у створенні тимчасової демократичної 
губернської влади – Ради народних пред-
ставників Таврійської губернії. Член 
Тимчасового Кримсько-Мусульмансько-
го виконавчого комітету А. Озенбашли 
став одним із трьох керівників Губерн-
ського комісаріату Таврії – вперше за по-
над сотню років кримські татари взяли 
участь у керівних структурах регіону. 
Проте вищим злетом Кримськотатар-
ської революції стало все ж проведення 
у грудні 1917 р. в Бахчисараї Курултаю, 
який ухвалив національну конститу-
цію – Кримськотатарські основні закони, 
після чого 26 грудня проголосив себе на 
рік кримськотатарським парламентом та 
обрав національний уряд – Раду дирек-
торів Кримськотатарської національної 
директорії. Зазначимо, що кримські та-
тари стали одним із небагатьох народів, 
яким вдалося після більшовицького пе-
ревороту в умовах насильства й анархії 
скликати національні установчі збори. 
У Кримськотатарських основних зако-
нах, окрім унормування діяльності на-
ціонального самоврядування і закріп-
лення демократичних стандартів для 
кримськотатарської спільноти, проголо-
шувалася ідея створення Кримської На-
родної Республіки. Оскільки це питання 
стосувалося всіх кримчан, його ще мали 
розглянути Всекримські установчі збо-
ри. Рада народних представників Таврії 
підтримала їх проведення. 

Плани політичного облаштування 
Криму демократичним шляхом пере-
креслив третій центр влади в Криму  – 
ліворадикали на чолі з більшовиками. 
Оскільки останні не мали жодних шансів 
демократичним шляхом отримати моно-
полію на владу в Криму для реалізації 
своїх радикальних експериментів, вони 
сперлися на розпропагованих моряків 
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Чорноморського флоту і встановили у 
січні 1918 р. свій режим силою. Розвиток 
Кримськотатарської революції по ви-
східній лінії було припинено, Курултай 
і Раду народних представників Таврії 
розпущено. Перший демократично об-
раний муфтій і лідер національного руху 
Н. Челе біджіхан був розстріляний ліво-
радикалами 23 лютого 1918 р. у Севасто-
полі. Частина кримськотатарських ліде-
рів була затримана червоними або пішла 
у підпілля, деякі виїхали за кордон. Дех-
то з лівих кримськотатарських діячів 
пробував, хоч і без особливих успіхів, 
налагодити контакти з новою владою. 
Проте ліворадикальний режим на чолі 
з більшовиками і оголошена ним напри-
кінці березня 1918  р. Радянська Соціа-
лістична Республіка Таврида не проіс-
нували довго. Вже у квітні 1918 р. вони 
впали в результаті дій військ Німеччини, 
УНР і повстання кримських татар. 

Реальний контроль над Кримом 
встановила Німецька імперія, у керів-
ництва якої не було єдиної думки щодо 
цієї окупованої території. У травні від-
новив свою роботу Курултай, який, за 
погодженням з німцями, оголосив себе 
тимчасовим крайовим парламентом 
Криму, запросив до участі в своїй робо-
ті представників інших етнічних спіль-
нот і доручив Д. Сейдамету сформувати 
Кримський крайовий уряд. Проте про-
тидія насамперед російських кадетів 
і соціалістів не дозволила реалізувати 
цей план, тому в червні 1918 р. генерал 
С.  Сулькевич за дорученням окупантів 
сформував такий уряд із представників 
кримських татар, німців і росіян Криму. 
Новий уряд декларував намір зберегти 
незалежний статус Криму до скликан-
ня міжнародної мирної конференції, 
проводив помірковано авторитарну 

політику і визнав національно-персо-
нальну автономію кримськотатарсько-
го народу. Влітку невелика група крим-
ськотатарських лідерів без погодження з 
більшістю делегатів Курултаю спробува-
ла реалізувати за допомогою офіційного 
Берліна проект створення Кримського 
ханства під протекторатом Німеччини і 
Туреччини. Проте німецьке керівництво 
проігнорувало цю пропозицію, а спроба 
її реалізувати призвела до кризи в уря-
ді Сулькевича та органах національного 
самоврядування кримських татар. Во-
сени 1918 р. на останній сесії Курултаю 
проект створення Кримського ханства 
визнали авантюрою, оскільки він супе-
речить Основним кримськотатарським 
законам. 

Восени 1918  р. поразка Німеччини 
та її союзників ставала реальністю. За 
цих умов активізувалася проросійська 
опозиція Кримського крайового уряду 
Сулькевича. Органи національного са-
моврядування кримських татар тоді ж 
заявили про підтримку цього кабінету в 
обмін на демократизацію його політики 
і насамперед на згоду Сулькевича якнай-
швидше скликати крайовий парламент. 
Проте поразка Німеччини та революція 
у ній призвели до початку виведення 
німецьких військ з Криму і створення 
у листопаді 1918  р. нового Кримського 
крайового уряду на чолі з підприємцем 
і державним діячем, кадетом С. Кримом. 
У цьому кабінеті було чотири кадети, по 
одному есеру і есдеку-плеханівцю, кіль-
ка безпартійних фахівців. Новий уряд 
виступав за відновлення «єдиної і непо-
дільної Росії», заявляв про прихильність 
до ліберально-демократичної політики, 
спирався на земсько-думські кола Кри-
му, а також на війська Антанти і Добро-
вольчої армії Денікіна, які з’явилися в 
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кримських містах у листопаді. В уряді 
С. Крима не було кримських татар. Від-
носини між ним та кримськотатарськи-
ми органами самоврядування вже на-
прикінці 1918 р. стрімко погіршувалися. 

Однією з ключових проблем стала 
підтримка Кримським крайовим урядом 
мобілізацій до Добровольчої армії в Кри-
му. Сформовані у листопаді Курултаєм 
органи  – Парламентське бюро на чолі з 
лідером національної партії «Міллі Фір-
ка» С. Хаттатовим та Кримськотатарська 
національна директорія на чолі з С. Міс-
хорли – прагнули уникнути участі у гро-
мадянській війні в Росії. Кримськотатар-
ський парламент на той момент оголосив 
нейтралітет у боротьбі добровольців з 
більшовиками  [15]. Він не вбачав необ-
хідності проливати кримськотатарську 
кров за чужі інтереси. Відповідно і ор-
гани національного самоврядування, і 
Міллі Фірка приховано, але досить ефек-
тивно проводили заходи із протидії мо-
білізаціям кримських татар.

Секретар Міллі Фірка М. Абдулла 
пізніше на допиті свідчив: «Коли Крим 
зайняв Денікін, за розпорядженням Хат-
татова мною були написані, а розіслані 
Хаттатовим самим листи по інших райо-
нах Криму представникам партії «Міл-
лі-Фірка» про те, щоб чинити перепони 
проведенню мобілізації Денікіним. У ті 
райони, де представників «Міллі-Фір-
ка» не було, ці листи адресувалися на 
ім’я національних працівників – по лінії 
Директорії. Ці листи посилалися нароч-
ним, а не поштою, і підписи … жодні не 
ставили». М.  Абдулла роз’яснював, що 
справи Курултаю і національної партії 
так тісно між собою переплелися, що «не 
можна було відрізнити, де починається 
робота «Міллі-Фірка» і де закінчується 
робота Курултаю» [4, арк. 135]. 

Кримськотатарські національні ліде-
ри, ймовірно, зустрічали новий 1919  р. 
у тривозі  – з одного боку, відносини з 
Кримським крайовим урядом і добро-
вольцями загострювалися, а з другого – 
вони бачили хисткість позиції білих і 
побоювалися повернення більшовиків, 
адже саме кримськотатарські військо-
ві формування й органи національного 
самоврядування чинили у Криму актив-
ний, у тому числі збройний, опір захоп-
ленню влади ліворадикалами на межі 
1917–1918  рр., а у квітні 1918  р. крим-
ськотатарські повстанці захопили чле-
нів більшовицько-лівоесерівського уря-
ду СРР  Тавриди, більшість з яких була 
розстріляна. 

Побоювання щодо кабінету С.  Кри-
ма повністю виправдалися. Вже у січні 
1919 р. крайовий уряд вжив заходи, що 
обмежували національно-культурну ав-
тономію кримськотатарського народу. 
Спочатку з’їзд з народної освіти ухвалив 
рішення про включення всіх татарських 
шкіл, більшість яких до того керувалися 
національним урядом, в загальну мере-
жу навчальних закладів. У другій по-
ловині січня 1918  р. крайовий уряд за-
стосував збройну силу для звільнення 
приміщення, яке займала Директорія. 
Розглядався проект про підпорядкуван-
ня вакуфних земель урядовій комісії, що 
підривало б фінансову базу органів на-
ціонального самоврядування кримських 
татар  [13, с.  455]. На противагу уряд 
С. Крима спробував спертися на мусуль-
ман-традиціоналістів, для чого навіть 
зібрав 7 лютого 1919  р. у Сімферополі 
мусульманський з’їзд. 

Розуміючи безперспективність за 
цих умов порушувати питання про са-
мостійність Криму, Татарське парла-
ментське бюро і Директорія прагнули 
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захистити хоча б національно-культурну 
автономію. Дирекція юстиції розроби-
ла, а Кримськотатарське парламентське 
бюро затвердило проект «Положення 
про культурно-національну автономію 
мусульман Криму». Документ проголо-
шував, що мусульмани Криму «користу-
ються повною автономією у всіх справах, 
пов’язаних з внутрішнім побутом і релі-
гійними поглядами», до них були відне-
сені: релігійні, культурно-просвітницькі, 
управління вакуфними майном і капіта-
лами, самооподаткування, громадського 
піклування і народного здоров’я, судо-
ві та опікунські. Вищим органом авто-
номного управління у внутрішніх і зо-
внішніх справах мав бути національний 
парламент – Меджліс Мебусан, обраний 
татарським населенням Криму на три 
роки шляхом загальних, рівних, пря-
мих і таємних виборів. Виконавча влада 
мала належати раді директорів Крим-
ськотатарської національної директорії. 
Передбачалися директорії: релігійних 
справ, юстиції, народної просвіти, фі-
нансів і вакуфів, загальних справ і зо-
внішніх зносин. Національним гербом 
визнавалося зображення «Тарак Там-
гаси» (знак ханської династії Гераїв), а 
прапором – полотнище сіро-блакитного 
кольору із зображенням національного 
герба у верхньому куті біля древка [11]. 

Проте це був вимушений тактичний 
маневр, і надії на незалежність не зни-
кли, про що свідчать направлення ор-
ганами національного самоврядування 
Д. Сейдамета у Західну Європу для учас-
ті у Паризькій мирній конференції, а та-
кож переписка з керівництвом Азербай-
джанської Демократичної Республіки. 

4 лютого 1919  р. голова Надзвичай-
ного бюро Кримськотатарського парла-
менту С. Хаттатов звернувся листом за 

допомогою до голови уряду Азербай-
джану Ф.  Хойського. Кримськотатар-
ський лідер повідомляв, що «тюрко-та-
тари, які до цього моменту боролися за 
свою самостійність, переживають в те-
перішній час дуже важкі хвилини». Три-
вогу С.  Хаттатова викликали гоніння з 
боку Добровольчої армії і кадетського 
уряду, загроза примусових заходів через 
протидію кримськотатарських органі-
зацій мобілізаціям. Також хвилювала 
кримськотатарських лідерів загроза за-
гального знищення тюрко-татар більшо-
виками, які наближаються до Криму, у 
помсту за війну з ними у 1917 р. У зв’язку 
з цим Надзвичайне бюро просило керів-
ництво Азербайджану повідомити про 
це уряд Великобританії, яка «з давніх 
часів є покровителькою мусульман»  [8, 
с.  699]. Тобто керівник національного 
уряду робив спробу за допомогою єди-
ної на той момент тюркської республіки 
знайти підтримку і захист для свого на-
роду в однієї з провідних держав-пере-
можниць у Першій світовій війні. Проте 
незалежний Азербайджан сам перебу-
вав у складній військово-політичній си-
туації та ще не був визнаний державами 
Антанти, відповідно, надати дієву допо-
могу у захисті кримців змоги не мав. До 
того ж, згідно з таємними домовленостя-
ми у грудні 1918 р. між Великобритані-
єю і Францією, Крим було віднесено до 
сфери впливу офіційного Парижа, а не 
Лондона. 

5 лютого 1919 р. голова Ради дирек-
торів національного уряду С.  Місхорли 
і директор зовнішніх зносин А.  Озен-
башли у листі-відповіді голові уряду і 
міністру закордонних справ Азербай-
джану Ф. Хойському твердили, що «ідея 
самостійності Криму для нас священ-
на». Вони повідомляли, що екс-міністру 
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закордонних справ крайового уряду 
Д.  Сейдамету надано мандат для захис-
ту і відстоювання самостійності Криму, 
а Надзвичайне кримськотатарське пар-
ламентське бюро вирішило відправити 
з цією ж метою делегацію у Париж і на 
Принцеві острови. «Нас дуже пригні-
чує», що прихильники «єдиної і непо-
дільної Росії», які фактично захопили 
владу в Криму, з одного боку, а більшо-
вицька стихія, що насувається з півно-
чі, – з другого, «не дадуть здійснити наші 
наміри», – писали представники Дирек-
торії. Вони висловили надію на захист 
кримських братів з боку Азербайджа-
ну [1, с. 149–150]. 

Міжнародна конференція на Прин-
цевих островах щодо майбутнього Ро-
сії так і не відбулася, а матеріалів щодо 
участі представників кримськотатар-
ських органів самоврядування у робо-
ті Паризької мирної конференції нами 
не знайдено. Ймовірно, суспільно-по-
літичні та військові обставини не дали 
змогу відправити відповідну делегацію у 
Францію. 

23 лютого 1919 р., у день національ-
ного трауру по вбитому ліворадикалами 
муфтію Н. Челебіджіхану, в Сімферопо-
лі за розпорядженням Кримського кра-
йового уряду пройшли обшуки одразу 
в приміщеннях Директорії, парламент-
ського бюро та її членів, редакціях газет 
«Міллєт» і «Крым», були вилучені доку-
менти, печатки, штемпелі. Здійснювали 
це чини крайового прокурорського на-
гляду за участю офіцера Добровольчої 
армії. Такі дії сприймалися як репресії і 
викликали протести кримських татар по 
всьому Криму. 

Як і передбачав С. Хаттатов у листі 
до керівництва Азербайджану, Крим-
ський крайовий уряд пояснив початок 

слідства фактами протидії Бюро Крим-
ськотатарського парламенту мобілізації 
до Добровольчої армії, окрім того, вияв-
ленням слідством інформації про пере-
говори окремих осіб від імені кримсько-
татарського народу з урядом держави, 
що перебувала з Росією у стані війни, 
про відділення Криму від Росії, утворен-
ня незалежного ханства [12, с. 58]. Оче-
видно, йшлося про контакти з Осман-
ською імперією та проект відновлення 
Кримського ханства, засуджений восени 
1918 р. Курултаєм. 

З кінця 1918  р. органами кримсько-
татарського національного самовряду-
вання і громадськістю велася підготовка 
до виборів кримськотатарського пар-
ламенту  – Меджліс Мебусану. Зокрема, 
це питання обговорювалося під голову-
ванням представників парламентського 
бюро і Директорії на місцевих з’їздах 
татарського населення у грудні 1918  – 
січні 1919  р. у Ялті, Сімферополі, Фео-
досії, Перекопі [13, с. 456]. 24 листопада 
1918  р. загальне зібрання Кримського 
союзу литовських мусульман вирішило 
взяти участь у виборах до Кримськота-
тарського національного парламенту. За 
деякими оцінками, у перші роки після 
революції 1917  р. до Криму переїхало 
близько 1 тисячі литовських татар (інші 
назви цього етносу  – татари-липки, 
польські татари). 

У лютому 1919 р. вибори до Меджліс 
Мебусану завершилися. Переконливу 
перемогу на них отримала Міллі Фірка: 
із 45 депутатів національного парла-
менту 35 були висунуті цією партією, на 
долю лівих і правих лишалося лише 10 
місць. Це могло свідчити, що попри всі 
випробування останнього року крим-
ським татарам вдалося зберегти досить 
високий рівень консолідації. Засідання 
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новообраного парламенту мало відкри-
тися 1 березня, але через тиск крайового 
уряду, який у 1919 р. все більше відходив 
від демократичних стандартів, сталася 
невелика затримка. 4  березня 1919  р. у 
Сімферополі розпочав роботу Меджліс 
Мебусан.

В умовах загострення суспільно-по-
літичної ситуації, зокрема судового та 
адміністративного переслідування ді-
ячів органів національного самовря-
дування, національний парламент не 
ухвалював радикальних рішень. Він про-
працював трохи більше тижня. Делегати 
заслухали звіт за рік голови Кримськота-
тарської національної директорії С. Міс-
хорли, розробили проект реформи духо-
венства з метою обмежити його функції 
релігійними обрядами [14, с. 110]. Ймо-
вірно, тоді ж було обрано новий склад 
національного уряду на чолі з С. Хатта-
товим, а також затверджено Положення 
про культурно-національну автономію 
мусульман Криму (у вересні 1919 р. про 
схвалення цього документа другим скла-
дом парламенту говорив один із членів 
Кримськотатарської національної ди-
ректорії) [18]. 

Велику увагу кримськотатарські лі-
дери приділяли на початку 1919  р. ви-
борам до парламенту Криму. Міллі 
Фірка фактично діяла, за оцінкою дея-
ких сучасників, у цей період під гаслом 
«Хто із татар не готується до виборів у 
Кримський сейм, той зраджує вітчиз-
ну»  [4, арк.  135]. Цікаво, що провідні 
кримськотатарські діячі балотувалися 
одночасно на кількох виборчих округах. 
Так, наприклад, у списку Міллі Фірка по 
шостому виборчому округу по виборах 
Кримського крайового сейму було 19 
кандидатів (С. Хаттатов, А. Озенбашли, 
А. Ахматович, М. Хайретдінов, Н. Ізбаш, 

А.  Полтаржицький, Х.  Чапчакчі, І.  Кіп-
чакський, М.  Бадракли, Я.  Богданович, 
К. Якуб, С. Бабічев, С. Таракчі, В. Ібраї-
мов, Б. Одабаш, С. Ібраїмов, Ш. Шаміль, 
І. Озенбашли, М. Полтаржицький), а по 
п’ятому  – 14 (М.  Абдураманов, М.  Єні-
лєєв, С.  Карабіберов, М.  Полтаржиць-
кий, А.-Г. Черекаєв, А.-А. Богданович, 
І.  Муртазаєв, Д.  Рустамбеков, А.  Реші-
дов,  Б.-Г. Сейдаметов, І. Мефа, М. Шейх, 
С.  Мен, М. Аджи)  [5, арк. 8–9]. Відомо 
також, що по першому Євпаторійсько-
му округу за списком національної пар-
тії балотувалися, зокрема, С.  Хаттатов, 
А.  Озенбашли, М.  Єнілєєв, М.  Полтар-
жицький  [10, с.  109]. Звертає на себе 
увагу, що попри вихід восени 1918  р. 
більшості членів лівої фракції із складу 
Курултаю серед кандидатів Міллі Фірка 
у депутати сейму були представники лі-
вих, які пізніше стали націонал-комуніс-
тами. Як, наприклад, майбутній голова 
ЦВК Кримської АРСР В. Ібраїмов. 

Значні зусилля кримськотатарсько-
го політикуму з участі у виборах Крим-
ського крайового сейму виявилися через 
зовнішні обставини безрезультатними. 
Обрання його депутатів було призначе-
но на 6 квітня 1919 р. [19, с. 342], проте 
вже у березні вкотре різко змінилася вій-
ськово-політична ситуація  – до Криму 
наближалася Червона армія. Вибори не 
відбулися, адже у першій половині квіт-
ня уряд С. Крима залишив Сімферополь. 
До 1 травня 1919 р. територія Криму, за 
винятком Керченського півострова, опи-
нилася в руках більшовиків. Вже вкотре 
з 1917  р. ідею створення демократично 
обраного загальнокримського представ-
ницького органу реалізувати не вдалося. 

Найстрашніші побоювання крим-
ськотатарських лідерів щодо наслід-
ків нового пришестя червоних в Крим 
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навесні 1919 р. не справдилися, чому чи-
мало посприяла геополітична ситуація. 
Радянська Росія прагнула використати 
драматичну військово-політичну ситуа-
цію після поразки Османської імперії в 
Анатолії і Румелії для експорту револю-
ції на мусульманський Схід. Крим, за за-
думом комуністичних стратегів, мав би 
стати містком до близької кримським 
татарам Туреччини. До того ж кримські 
більшовики у квітні 1919 р. звертали ува-
гу голови РНК РРФСР і більшовицького 
вождя В.  Леніна на негативні наслідки 
минулорічного ігнорування національ-
ного питання в Криму. Належні висно-
вки було зроблено. 23 квітня політбюро 
ЦК РКП(б) ухвалило рішення створити 
на його території республіку. 28 квітня 
1919  р. у Сімферополі на VI Кримській 
обласній конференції КП(б)У представ-
ники радянських Росії та України довели 
це рішення до відома кримських кому-
ністів. Зокрема, надзвичайний уповно-
важений Ради оборони РРФСР і УСРР 
(на Півдні) Л.  Каменєв доповів про по-
літику партії щодо національного пи-
тання. У роботі конференції брав участь 
турецький комуніст М. Субхі. 

Статус новоутвореної Кримської СРР 
для зовнішнього спостерігача навряд чи 
був ясним, адже 1 червня 1919  р.  вона 
підписала угоду про створення військо-
во-політичного союзу радянських рес-
публік: Росії, України, Білорусі, Литви і 
Латвії як нібито рівна сторона. У той же 
час внутрішньопартійні документи ви-
значали, що Кримська СРР входить до 
РРФСР як адміністративно-територіаль-
не утворення. На початку травня було 
сформовано кримський уряд, до складу 
якого входило аж 5 кримських татар  – 
нарком іноземних справ С.  Меметов, 
нарком юстиції І.  Арабський, нарком 

землеробства С. Ідрісов, керуючий спра-
вами уряду А. Боданинський та нарком у 
справах національностей І. Фірдевс. 

Кримськотатарська мова стала вико-
ристовуватися поруч із російською. При 
Кримському обласному комітеті РКП(б) 
було утворено мусульманське бюро, а 
при місцевих партійних організаціях 
комуністів починають функціонувати 
мусульманські секції. У кримських по-
вітах і містах працювали комісаріати 
з мусульманських справ. Керівництво 
РКП(б) для роботи з кримськими тата-
рами направило 45 татарських і турець-
ких комуністів [14, с. 123]. 

Міллі Фірка у квітні 1919  р. приві-
тала встановлення радянської влади, а 
у статті в газеті «Таврійський комуніст» 
27 квітня вона навіть стверджувала, що 
готувала «татарські трудові маси до на-
лежної зустрічі більшовиків, прихід 
яких вони передбачали вже місяців 5 – 6 
тому» [10, с. 109]. Попри фактичну лега-
лізацію національної партії у Кримській 
СРР великої довіри між кримськотатар-
ським рухом і більшовиками все ж не 
було. Меджліс Мебусан за 75 днів існу-
вання комуністичного режиму жодного 
разу не збирався, а у керівництві Крим-
ської організації РКП(б) (у квітні її ви-
вели із складу КП(б)У) кримські татари 
були відсутні, хоча до складу обкому й 
увійшов турок М. Субхі.

Вже у другій половині червня 1919 р. 
денікінцям знову вдалося захопити 
Крим. Цього разу вони не допустили 
утворення навіть проросійських крайо-
вих органів влади в Криму, які видава-
лися їм потенційно «сепаратистськими». 
Замість цього 25 червня було відновлено 
Таврійську губернію. Невдовзі вона уві-
йшла до складу Новоросійської облас-
ті. Губернію і область очолював генерал 
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М. Шиллінг, допомагав йому цивільний 
губернатор Таврійської губернії В. Тати-
щев. Невдовзі «реставраційна» політика 
торкнулася і проблем міжнаціональних 
відносин. Закономірно, що великодер-
жавні підходи білих призвели до глибо-
кої кризи у відносинах з кримськотатар-
ським рухом. Кримськотатарські діячі 
звернулися до А.  Денікіна з проханням 
визнати культурно-національну авто-
номію корінного народу Криму. У відпо-
відь головнокомандувач Збройних сил 
Півдня Росії 1919  р. наказав Шиллінгу 
«припинити діяльність у повному обсязі 
незаконної організації, яка іменує себе 
Кримськотатарською національною ди-
ректорією» [3, с. 269]. 

Главноначальствуючий Таврійської 
губернії М. Шиллінг 5 серпня заборонив 
випуск друкованого органу національ-
ного парламенту  – кримськотатарсько-
мовної газети «Міллєт». 9 серпня 1919 р. 
він видав наказ про закриття Кримсько-
татарської національної директорії і від-
новлення Таврійського магометанського 
духовного правління, яке існувало до 
революції. Символічно, що на посаді 
в. о. муфтія було поновлено Селямета 
Мурзу Кипчакського, який залишив цю 
посаду навесні 1917 р. після початку ре-
волюції. Вакуфне майно, яким уже понад 
два роки розпоряджалися органи націо-
нального самоврядування, передавалося 
денікінським режимом відновленій Ва-
куфній комісії. Невдовзі їй же було пе-
редано газету «Міллєт», редактором якої 
став колишній делегат Курултаю, фольк-
лорист О. Мурасов. 

12 серпня 1919  р. начальник Сімфе-
ропольської міської державної варти 
вручив наказ Шиллінга голові Крим-
ськотатарської національної директорії 
С. Хаттатову, директору з питань освіти 

і зовнішніх зносин А.  Озенбашли і ди-
ректору з релігійних справ Сеїт Мура-
ту Ефенді. Члени національного уряду 
висловили свій протест у спеціальному 
меморандумі, в якому закриття націо-
нальної Директорії оцінювалося як «акт 
принизливий для татарського народу». 
Кримськотатарська громадськість ви-
словлювала подібні думки у багатьох ре-
гіонах Криму, проте ця хвиля протестів 
не змінила ставлення білої диктатури до 
кримських татар. Не дало результату і 
звернення від представника національ-
ного парламенту до верховного комісара 
Франції у Стамбулі щодо наслідків дені-
кінської політики для кримських татар. 

Більше того, 23 серпня 1919 р. буди-
нок Кримськотатарської національної 
директорії було оточено, розпочалися 
обшуки, а згодом і арешти. Восени були 
взяті під варту С.  Хаттатов, А.  Хільмі, 
Х.  Чапчакчі, М.  Бадракли, С.  Кезлеві, 
Аніфе Боданинська та інші кримсько-
татарські діячі. У жовтні 1919  р. в Ме-
літополі було заарештовано члена Ди-
ректорії А.  Озенбашли за видачу ним 
неправдивих довідок народних вчителів, 
що давало можливість уникнути вій-
ськового обов’язку  [14, с.  132]. Очевид-
но, що надання таких документів було 
одним із засобів забезпечення органами 
національного самоврядування нейтра-
літету кримських татар у війні між біли-
ми і червоними. 

Ще у серпні 1919  р. у коментарі га-
зеті А.  Озенбашли вказував на роль 
консервативних соціальних груп своїх 
співвітчизників у забороні білим режи-
мом «національних закладів, створених 
революційною творчістю кримських та-
тар». «Ми вбачаємо у цьому акті завер-
шення того походу, який здійснювався 
проти нашого народу та його обранців 
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з перших днів Лютневої революції, за 
небагатьма винятками, мурзами і реак-
ційною частиною духовенства. Ці групи 
не захотіли примиритися з тим, що рево-
люція забрала в них почесні посади у на-
ціонально-суспільному житті, які вони 
займали»,  – пояснював А.  Озенбашли. 
Він нагадував тоді, що представники цих 
суспільних груп «при всіх змінах влади» 
намагалися дискредитувати керівників 
кримськотатарського руху, нацькувати 
на них владу за допомогою підтасовки 
фактів і обману [18]. 

Конфліктна ситуація мала і фінан-
совий бік. Так, представник консер-
вативно-реакційної групи мурзацтва, 
екс-міський голова Бахчисарая, призна-
чений денікінським режимом членом 
Вакуфної комісії, Сулейман бей Крим-
таєв у серпні 1919 р. говорив, що «окре-
мі групи і особи» звернулися до влади з 
проханням скасувати директорію через 
її «більшовицькі тенденції» і насамперед 
через «безконтрольність порядкуван-
ня» нею справами протягом 2,5 років. 
За його інформацією, через Кримсько-
татарську національну директорію за 
цей час пройшло 20–25 млн. руб., у тому 
числі 3  млн.  руб. від турецького уряду 
на підняття культурного рівня крим-
ських татар. «Ті, які домагалися скасу-
вання директорії, враховували при цьо-
му і ту обставину, що реалізація врожаю 
100 тис. десятин вакуфних земель може 
принести цього року 20–30 мільйонів 
рублів і ці гроші могла спіткати така ж 
доля»,  – пояснював С.  Кримтаєв  [18]. 
Варто зазначити, що цього діяча було 
вигнано із І Всекримського мусуль-
манського з’їзду у квітні 1917  р. на по-
чатку Кримськотатарської революції. 
За допомогою денікінського режиму 
контрреволюційно налаштовані групи 

кримських татар добилися короткочас-
ного реваншу. 

Таким чином, загальнонаціональні 
органи національного самоврядуван-
ня, які стали продуктом Кримсько-
татарської національної революції і 
практичною реалізацією національно-
персональної автономії, були знищені 
диктаторським режимом А.  Денікіна за 
сприяння представників реакційних і 
консервативних груп знаті та духовен-
ства. Кримськотатарський національ-
ний рух втратив загальнонаціональні 
виборні структури, але у підпіллі про-
довжила свою партійну діяльність Міллі 
Фірка, яка об’єднувала значну частину 
найбільш активних і досвідчених націо-
нальних діячів. Національно-визвольна 
боротьба кримськотатарського народу 
тривала, хоч і у менш масових формах. 
Драматичні серпневі події можна розгля-
дати як завершення Кримськотатарської 
національної революції 1917–1919  рр. 
Формально вона програла, проте її по-
разка не була абсолютною. По суті, мож-
на казати, що ця національна революція 
хоч і мала незавершений характер, все 
ж внутрішньо перетворила кримсько-
татарський соціум, адже в її перебігу 
кримські татари здійснили рішучі кроки 
у процесі переходу від стану етносу до 
модерної етнонації, створили нову націо-
нальну еліту насамперед із числа інтелі-
генції, досягли нового рівня консолідації 
та формування національної самосвідо-
мості, перетворились на фактор і актора 
політичного життя Криму та почасти на-
віть міжнародних відносин.

Більше того, Кримськотатарська 
революція 1917–1919  рр. мала до-
сить далекосяжні наслідки для Криму і 
кримськотатарського народу, адже про-
голошення ВЦВК і РНК РРФСР у 1921 р. 
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Кримської АРСР можна розглядати як 
реалізацію більшовиками модифікова-
ної ідеї «Кримської Швейцарії»  – полі-
етнічної республіки в Криму із гаран-
туванням прав корінного народу, яку 
поставили на порядок денний наприкін-
ці 1917 р. органи національного самовря-
дування кримських татар. А формат Ку-
рултаю як загальнонаціонального з’їзду 
було відроджено кримськими татарами 
у 1991 р. і він успішно функціонував до 
анексії АР Крим і м. Севастополя Росією 
у 2014 р.  
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АПОЛОГЕТИКА ТА КРИТИКА ПСЕВДОНАУКОВИХ ГІПОТЕЗ  
УКРАЇНСЬКОГО ЕТНОГЕНЕЗУ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ДИСКУРС
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кандидат історичних наук,  
старший науковий співробітник відділу української етнології НДІУ

Анотація. У статті окреслено головні положення псевдонаукових гіпотез походження 
українців та наведено їх критичний аналіз, відображений у працях сучасних вітчизняних 
дослідників. Виявлено, що після відновлення української державності в кінці ХХ ст. поси-
лився інтерес громадськості до етногенетичної проблематики та з’явилося безліч теорій 
щодо походження українців. З’ясовано, що, за Ю. Шиловим, українська етногенетична мо-
дель має такий вигляд: араттійці – трипільці – арійці – слов’яни – руси – українці; згідно з 
поглядами Ю. Канигіна, українці – прямі нащадки аріїв, «народ Божий», про яких написано у 
Біблії і яким належить особлива месіанська роль; за концепцією І. Каганця, український на-
род має три окремих етноси, які послідовно змінювали один одного, а саме – етноси антів, 
русичів і козаків (до якого відносяться всі сучасні українці); згідно з поглядами П. Кононенка, 
працивілізацією українців була трипільська, а праукраїнський етнос остаточно сформував-
ся у процесі синтезу слов’янської матриці та ядранських, арменоїдних, нордичних домішок 
на ґрунті антсько-склавинських державних об’єднань; відповідно до концепції С. Плачинди, 
українська нація (народ) зародилася у палеоліті, остаточно сформувалася вже в енеоліті, а 
далі активно опанувала майже всю Євразію, за В. Бебиком, ланцюг становлення і трансфор-
мації українського етносу виглядає таким чином: теукри – скіфи – арії – українці. Показано, 
що сучасних представників квазітеорій доісторичного походження українців об’єднує ідея 
про винятковість українського етногенезу та месіанство українського народу. Доведено, 
що переважна більшість цих дослідників нехтує науковим обґрунтуванням власних концеп-
цій, цим самим вводячи в оману не лише пересічних українців, а й цілковито дискредитуючи 
українську науку як у європейському, так і у світовому науковому дискурсі.

Ключові слова: Україна; український етногенез; концепції доісторичного походження 
українців; історіографічний дискурс; українознавство.
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Annotation. The article outlines the main stipulations of pseudoscientific hypotheses of the 
Ukrainians’ origin and presents their critical analysis, reflected in the works of modern domestic 
researchers. It is revealed that the restoration of Ukrainian statehood at the end of the 20th century 
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Походження українського народу  – 
одна з тих нагальних проблем украї-
нознавства, яка вкрай важко піддається 
остаточному розв’язанню, що породжує 
існування великої кількості як наукових, 
так і позанаукових теорій україногенези. 
Якщо за часів СРСР існувала тільки єди-
на теорія походження українців: україн-
ський народ виникає не раніше XIV – XV, 
а до того часу існує давньоруська народ-
ність  – спільний предок українського, 
білоруського та російського народів, то 
після відновлення незалежності Укра-
їни на хвилі загального зацікавлення 
широких кіл української громадськості 
етногенетичною проблематикою дослід-
ники різних професій почали активно 
розробляти власні теорії українського 
етногенезу. Але, на жаль, це негативно 
вплинуло на рівень наукової обґрунто-
ваності та виваженості положень таких 
теорій. З’явилися дослідники, які хоч і 
мають професійну освіту та є фаховими 
науковцями, але потрапили під вплив 

езотеричних, містичних та месіанських 
вчень. У їхніх роботах наукові докази 
часто підміняються псевдонауковими 
домислами. 

Отже, актуальність дослідження зу-
мовлена необхідністю аналізу існуючих 
концепцій українського етногенезу з 
метою узагальнення та систематизації 
отриманих знань та кращого пізнання 
української минувшини.

Новизна дослідження полягає в істо-
ріографічній оцінці новітніх тенденцій та 
закономірностей розвитку українознав-
чих знань, безпосередньо пов’язаних з 
етногенетичною проблематикою.

Метою дослідження є критичний 
аналіз псевдонаукових гіпотез похо-
дження українців у працях сучасних віт-
чизняних дослідників.

Для досягнення поставленої мети 
вважаємо за доцільне: 1) лаконічно оха-
рактеризувати стан досліджуваної про-
блематики; 2) розкрити суть і головні ідеї 
концепцій доісторичного походження 

increased public interest in ethnogenetic issues and led to the emergence of multiple theories on the 
origin of Ukrainians. It is found that according to Yu. Shylov, the Ukrainian ethnogenetic model has 
the following form: Arattians – Trypillians – Aryans – Slavs – the Rus’ people – Ukrainians. According 
to the views of Yu. Kanyhin, Ukrainians are the direct descendants of Aryans, the “people of God”, 
mentioned in the Bible and endowed with a special messianic role. The concept of I. Kahanets states 
that the Ukrainian people have three separate ethnic groups, which were successively changing each 
other, namely the Antes, the Rus’ people, and Cossacks (to whom all modern Ukrainians belong). 
According to P. Kononenko’s views, the Trypillian civilization was the Ukrainian civilization, and the 
great-Ukrainian ethnos was finally formed on the basis of the Antes-Sclaveni state associations by the 
synthesis of the Slavic matrix and the Dinaric, Armenoid, Nordic impurities. According to the concept 
of S. Plachynda, the Ukrainian nation was born in the Palaeolithic, finally formed in the Neolithic, 
and had subsequently conquered almost all of Eurasia. According to V. Bebyk, the chain of formation 
and transformation of the Ukrainian ethnic group looks as following: Teukrs – Scythians – Aryans – 
Ukrainians. It is shown that the contemporary representatives of quasi-theories of the Ukrainians’ 
prehistoric origin are united by the idea of the exclusiveness of the Ukrainian ethnogenesis and the 
messianism of the Ukrainian people. It is proved that the overwhelming majority of these researchers 
neglect the scientific substantiation of their own concepts, thus misleading not only ordinary Ukrainians 
but also completely discrediting Ukrainian science in both European and world scientific discourses.

Key words: Ukraine; Ukrainian ethnogenesis; concepts of prehistoric origin of the Ukrainians; 
historiographical discourse; Ukrainian studies.
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українців; 3) показати критику псевдо-
наукових версій етногенезу українців 
провідними українськими вченими; 
4) підвести підсумки дослідження.

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

Після відновлення української дер-
жавності у зв’язку з появою великої 
кількості наукових та псевдонаукових 
праць з етногенетичної проблематики, а 
саме В. Бебика, І. Каганця, Ю. Канигіна, 
П. Кононенка, С. Плачинди, Ю. Шилова 
та інших, провідні українські науков-
ці намагаються критично їх осмисли-
ти. Окремих аспектів цієї дискусійної 
тематики торкалися у своїх досліджен-
нях В.  Баран, В.  Балушок, М.  Відейко, 
О. Гончаренко, Л. Залізняк, Ю. Киричен-
ко, С. Конча, В. Отрощенко, Г. Півторак, 
С.  Сегеда, О.  Кузьмук, Ю.  Фігурний та 
інші. Разом з тим вивчення псевдонау-
кових гіпотез походження українців у 
працях сучасних вітчизняних дослідни-
ків потребує системного узагальнення 
з урахуванням новітніх тенденцій сус-
пільно-історичного розвитку, тому й по-
требує подальшого опрацювання.

Авторами та апологетами доісто-
ричних концепцій походження україн-
ців на сьогодні є Ю. Шилов, Ю. Канигін, 
І. Каганець, П. Кононенко, С. Плачинда, 
В.  Бебик та інші. Зокрема, Ю. Шилов 
у книзі «Джерела витоків української 
етнокультури ХІХ тис. до н. е.» (2002) 
оприлюднив квінтесенцію своїх поглядів 
на походження українського етносу [26]. 
Вже на початку книги він зазначає, що 
після 1963 р. в Румунії, Болгарії, а трохи 

пізніше і в Україні були знайдені напи-
си з прашумерськими письменами. Ці 
написи, стверджує вчений, засвідчили 
формування держави Аратти в VII тис. 
до н. е. у долині Дунаю, а «… між середи-
нами VI–V тис. центр Аратти змістився 
в Дунайсько-Дніпровське межиріччя, 
де відомий тепер під назвою «археоло-
гічна культура Кукутені-Трипілля»  [26, 
с.  11]. На цій території (переважно те-
риторія сучасної Черкащини) традиція 
Аратти проіснувала аж до часів Русі, до 
складу якої входило князівство Арсанія 
зі столицею Артою. На думку історика, 
саме попередниця цієї Аратти вважалась 
іранцями земним раєм Артою і в середи-
ні ІІ тис. до н. е. племена індоіранців (за 
самоназвою  – аріїв) розселилися з бе-
регів Сінду, «названого згодом і понині 
Дніпром» [26, с. 12].

Ю. Шилов робить висновок, що «іс-
торія почалася в Аратті»  – на теренах 
нинішньої України. А багатотисячоліт-
ню епоху від початку аж до описаних 
давньогрецьким «батьком історії» Ге-
родотом кіммерійсько-скіфських часів 
Наддніпрянщини «доцільно розглядати 
як праісторію України» [26, с. 12].

Аратта, на думку Ю. Шилова, утво-
рюється у ХХ−ХVІІ тис. до н. е. на те-
риторії між Карпатами й Кавказом, По-
волжям і Подунав’ям. Країна мисливців 
за мамутами була дуже розвиненою, 
впорядковувалася жерцями. Однак при-
родні зміни, що вплинули на вимирання 
мамутів, призводять до згасання Аратти. 
Останні хранителі її мудрості (жерці) зо-
середилися в ХІІ тис. до н. е. в печерах 
Кам’яної могили (поблизу сучасного 
Мелітополя). Ще один осередок нащад-
ків Аратти склався на теренах між Кар-
патами та Прибалтикою, і саме звідси 
вони у ІХ тис. до н. е. розселяються на 
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Урал та вздовж Північного та Південно-
го узбережжя Чорного моря. Залишки 
нащадків Аратти − мисливці-збирачі − 
переходять до скотарства, а пізніше за-
своюють хліборобство. Жерці-хранителі 
Кам’яної могили (а вони вже на той час 
винайшли писемність і започаткували 
найдавніше священне писання) у 6200 р. 
до н. е. підписали договір про взаємо-
допомогу з «праіндоєвропейцями», час-
тина яких у зв’язку з еколого-демогра-
фічною катастрофою середини VII тис. 
до н.  е. залишила свої домівки (сучасне 
селище Чатал-Гуюк у Туреччині) і руши-
ла до спорідненої Аратти. З цього часу і 
розпочалася держава Аратта, а разом з 
нею – світова цивілізація [26, с. 69].

«Золотим Віком» держави Аратти, 
на думку Ю. Шилова, є трипільська ар-
хеологічна культура. Саме цю Аратту 
вважав своєю прабатьківщиною Шумер, 
що відокремився від неї внаслідок так 
званого всесвітнього потопу: прориву 
Середземного моря до Чорного, яке до 
середини IV тис. до н. е. ще не було від-
особленим  [26, с.  70]. Наддніпрянська 
держава Аратта стала центром спільно-
ти арійських племен, її жерці-брахмани 
започаткували ведичну культуру.

Учений наголошує, що на рубежі ІІ – І 
тисячоліть до н. е. розпочався зворотний 
рух частини мігрантів до Наддніпрянщи-
ни і в цьому русі вперше з’являються ет-
ноніми «руси» й «слов’яни». А оскільки, 
твердить Ю.  Шилов, історична пам’ять 
«Велесової книги» сягає давнини у двад-
цять тисяч років, то й етногенез слов’ян 
слід шукати в «самому стрижні фор-
мування Аратти»  [26, с.  71]. Отже, під-
сумовує дослідник, східне слов’янство 
є ядром арійських й індоєвропейських 
народів, а також матір’ю усієї загально-
людської цивілізації.

Таким чином, за Ю. Шиловим, укра-
їнці мають арійське походження, а укра-
їнська держава Аратта дала культуру та 
стала підґрунтям усім давнім цивіліза-
ціям світу. На його думку, Аратта утво-
рюється в ХХ – ХVII тис. до н. е., її най-
вищим піднесенням стала трипільська 
археологічна культура, яка була прабать-
ківщиною Шумеру й усіх передньоазій-
ських цивілізацій. Українська етногене-
тична модель, за Ю. Шиловим, має такий 
вигляд: араттійці – трипільці – арійці – 
слов’яни – руси – українці. 

Своєрідну концепцію походження 
українського народу подає і Ю.  Кани-
гін у романі-есе «Шлях аріїв: Україна в 
духовній історії людства» (2008)  [15], 
що побудована у формі діалогу автора з 
Гуру – тібетським мудрецем, якого автор 
зустрів у Монголії і спілкувався з ним 
протягом 1972–1992 років. 

У книзі озвучена теза про «сло-
в’ян ський суперетнос», що має «росій-
сько-українську душу». «І ця молода, 
загадкова, високоінтелектуальна, життє-
стійка при всій своїй м’якості, доброті, 
«жіночності» слов’янська раса вийшла 
з невеликого географічного району Се-
реднього Подніпров’я, в центрі якого  – 
матір слов’янських міст Київ» [15, с. 26, 
28]. Саме тут, у Середньому Подніпров’ї, 
ще до нашої ери розвивалася висока для 
тих часів скіфо-сколотська землеробська 
культура  [15, с.  28]. Сколоти створили 
первісне ядро слов’янства. І саме вони 
(скіфи-сколоти) «на початку нашої ери 
поділилися на полян, древлян, кривичів 
та інші гілки слов’ян, що поступово за-
повнили простори до Вісли, Дунаю на 
заході і до Волги на сході» [15, с. 28].

Автор вважає, що анти – це прямі на-
щадки аріїв  [15, с.  28]. Саме вони ство-
рили духовне «ядро» слов’янської душі. 
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Але хто ж такі ці арії? Дослідник нази-
ває їх особливим етносом, навіть супер-
етносом із власними мовою, вірою, куль-
турою, які поступово асимілювалися та 
«щезли як етнічний організм, склавши 
духовну основу багатьох арієзованих 
(яфетичних) народів» [15, с. 51].

Як же арії потрапили в Україну? За 
словами Ю. Канигіна, арії та арієзова-
ні народи цивілізували Землю, точніше 
Євразію, йшли із заходу й північного 
заходу на південь і схід (до самої Індії), 
звідти – знову на захід і північний захід. 
Найважливішою «віхою» їхнього шляху 
була все-таки Північна Пропонтида  – 
земля нашої України. Сюди вони не про-
сто «приходили», досить тривалий час 
тут жили і творили, поширюючи серед 
тутешньої людності свої інтелект і ду-
ховність. Так, наприкінці ІІІ тисячоліття 
до н. е. Україна стане землею обітова-
ною, притулком арієзованих народів, що 
прийдуть зі сходу для звершення вели-
ких справ  – перетворення Європи  [15, 
с. 50–51]. 

На думку Ю. Канигіна, «з усіх сло-
в’ян ських народів український етнос за 
своїм духовним геномом ближче за всіх 
стоїть до стародавніх шляхетних антів, 
які жили в Північній Пропонтиді за часів 
скіфів, готів, гунів і які були цементую-
чим осередком слов’янського політично-
го конгломерату на чолі з Аттилою» [15, 
с. 28−29]. Дослідник закликає українців 
вивчати Біблію, бо там, на його пере-
конання, написано про «Божий народ», 
українців, нащадків «великого Трипілля, 
славної Аратти» [15, с. 31]. Саме в Книзі 
Книг «окреслено історичну роль, вселен-
ську місію Русі-України, її справжню ве-
лич» [15, с. 30].

Отже, етногенетичну концеп-
цію Ю.  Ка нигіна лаконічно можна 

охарактеризувати так: ми, українці,  – 
прямі нащадки аріїв, «народ Божий», 
саме про нас написано у Біблії і нам нале-
жить особлива месіанська роль. На його 
думку, саме арії та арієзовані народи ци-
вілізували Євразію, а Північна Пропон-
тида стала для них на довгий час базо-
вою територією, з якої вони здійснювали 
свої цивілізаційні місії. Прямими на-
щадками аріїв стали анти, які згодом за-
початкували все слов’янство. Ю. Кани-
гін переконаний, що з усіх слов’янських 
народів саме українці мають з антами 
найбільший етногенетичний зв’язок. 
Український етногенез, за Ю. Канигіним, 
має такий вигляд: арії – анти – українці.

Дещо інший погляд на проблеми 
етногенетики подає І. Каганець у праці 
«Арійський стандарт: Українська ідея 
епохи Великого Переходу» (2008)  [14]. 
Він розглядає етнос як особистість ви-
щого таксономічного рівня, яка має 
власні свідомість і підсвідомість, інте-
лект і пам’ять, генотип і характер, вік і 
долю. Тобто кожен етнос, як і людина, 
має своїх батька і матір, дідів і бабусь, 
інших предків по батьківській і мате-
ринській лініях. Автор виводить дум-
ку, що материнські етнічні організми 
формувались автохтонним населенням 
України, яке проживало на цій території 
з незапам’ятних часів. Їхня готовність до 
запліднення батьківським етнічним на-
чалом виникала тоді, коли вони пережи-
вали системну кризу. Саме такі кризові 
ситуації виникали на території України 
наприкінці кожного 532-річного періо-
ду [14, с. 29].

Щодо «материнських етносів» І. Ка-
ганець подає таку «етногенетичну лі-
нію»: «анти» – «русичі» – «козаки». Хто 
ж виступав у ролі батьківського начала 
в рамках цієї лінії? Дослідник зазначає, 
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що це були: 1) галлілеяни-тиверці, 2) ва-
ряги, 3) литовське лицарство. 

Починаючи з VI тис. до н. е., Україна 
виступала в ролі постійно діючого «ет-
нотворчого казана», у якому нові народи 
утворювались, зростали і розходились в 
усі сторони світу. Одні із таких народів, 
на переконання І.  Каганця, галли, мали 
скіфське походження і були вихідцями 
з нинішньої Галичини [14, с. 36]. Таким 
чином, на території Південно-Західної 
України у II–III  ст. н. е. відбулася дво-
стороння взаємодія галлілеян-тиверців 
з місцевим населенням, внаслідок чого 
спочатку виник Тивер, а згодом на тери-
торії сучасної України постало могутнє 
об’єднання племен під назвою Антський 
союз [14, c. 45]. Отже, формування ново-
го українського етносу і держави антів 
збіглося в часі з виникненням феномену 
слов’янства. Тобто, на думку вченого, з 
IV  ст. на зміну самоназві «галли» при-
ходить ім’я «слов’яни», і це означало, 
що з народом відбулося радикальне пе-
ретворення, він здобув нові якості  [14, 
с. 47–48]. 

Наступний «український етнос»  – 
«ру сичі» – виник у ІХ–Х ст., коли Укра-
їна як геосоціальний організм пере-
живала стан системної кризи. Місцеве 
населення перебувало в стані соціальної 
дезорганізації, песимізму, безпорадності 
і, так би мовити, нульової пасіонарності. 
У народу визрівало переконання, що на-
ведення ладу в країні власними силами 
вже неможливе. Таким чином, з погляду 
етногенетики Україна уже була цілком 
відкрита до «запліднення персонально 
сумісним з нею чоловічим етносом» [14, 
с. 49]. Таким батьківським етносом ста-
ли варяги.

За теорією І. Каганця, народження 
українського етносу нового 532-річного 

циклу (1483–2015)  – «козаків»  – відбу-
лося завдяки батьківському етнічному 
організму, що сформувався на теренах 
Балтії,  – це були литовські племена. А 
«материнський етнос» (тогочасне укра-
їнське суспільство) на той час переживав 
максимально гостру системну кризу, яка 
почалася у 1240 р., коли монголо-татари 
захопили Київ, і досягла максимуму че-
рез століття – у 1340 р., коли зі  смертю 
князя Юрія Тройденовича втратило не-
залежність і Галицько-Волинське князів-
ство. Для України, твердить І. Каганець, 
це означало, що вона у точно визначений 
термін відкрилась для взаємодії з персо-
нально сумісним батьківським началом. 
Саме тому, як і у випадку з літописним 
закликанням варягів, місцеве українське 
населення само зі своєї волі закликало 
до себе литовських княжат [14, с. 52].

Нинішня Україна, упевнений до-
слідник, – це не нащадок етносу козаків; 
Україна – це і є етнос козаків, який пере-
буває в ослабленому, змученому, висна-
женому стані. 

Етнічні трансформації на україн-
ських теренах автор описує таким чи-
ном: «Протягом багатьох тисячоліть на 
території сучасної України кожні 532 
роки народжувався новий етнос; всі ці 
етноси послідовно виростали один з 
одного, будучи поколіннями-спадкоєм-
цями неперервного роду. Незважаючи 
на подібність мови, культури, звичаїв і 
стереотипу поведінки з незмінним со-
ціотипом […] всі вони були самостійни-
ми етносоціальними істотами – подібно, 
як син і дочка, мати і батько, дід, прадід, 
прапрадід і так далі» [14, с. 55].

Отже, за теорією І. Каганця, ми ма-
ємо три окремих українських етноси, 
які послідовно змінювали один одно-
го. Це етнос антів, русичів і козаків (до 
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якого відносяться всі сучасні україн-
ці). Ці нові етноси народжувалися від 
«злиття» «материнського» численного 
автохтонного етносу і так званого «бать-
ківського» етносу, який був прийшлим і 
нечисленним. 

Автори монографії «Український 
етнос: генеза і перспективи» (2003)  [17] 
П. Кононенко і Т. Кононенко намагали-
ся створити цілісну концепцію украї-
ногенези. Узагальнивши та система-
тизувавши твердження дослідників, 
можна накреслити таку схему виник-
нення та формування українського ет-
носу: 1.  Український етнос проростає з 
Природи не пізніше як у V – ІІІ тис. до 
н. е. [17, с. 41]; 2. Українська праісторія – 
це праісторія племен Подніпров’я. Землі 
Середнього Подніпров’я ще в найдавні-
ші періоди були заселені автохтонами. 
Ці автохтони, природно, – праукраїнці. З 
праісторичних часів автохтони ніколи не 
полишали своєї землі [17, с. 39]; 3. Осно-
ва українського етносу праслов’янська. 
Але особливості геополітичного роз-
ташування Українського терену («через 
праукраїнську землю пролягали над-
звичайно важливі для всіх континентів 
магістралі «із Варяг у Греки» та з Європи 
до Індії  …»  [17, с.  39–40], його «кліма-
тичні та природні особливості постійно 
провокували інші племена на ці зем-
лі …») зумовили те, що «через пра-пра-
Україну проносилися вали переселень 
десятків народів, а це неминуче спричи-
няло асиміляційні процеси»  [17, с.  40]. 
Зберігаючи ядро українського етносу, 
його праслов’янську основу, «наші пра-
прапредки вбирали в своє єство доміш-
ки ядранської, арменоїдної, нордичної 
рас  …»  [17, с.  40], але «ті зовнішні до-
датки, по-перше, не стали домінуючими 
в якомусь одному просторі (місці) та, 

по-друге, не змінили ядра етносу – його 
праслов’янської основи. Домішки тільки 
збагатили генотип етносу-нації, надали 
йому і фізичної, й культурно-психічної 
універсальності»  [17, с.  40]; 4.  Подаль-
шу трансформацію українського етносу 
«можна датувати щонайпізніше VII чи 
VI ст. до н. е …» [17, с. 63]. Цей етнос роз-
вивався на питомій українській землі, він 
ніколи її не полишав, на той час він був 
внутрішньо не дуже сконсолідований, 
але територія, спосіб життя, спільність 
долі, культура неминуче консолідували 
окремі частини в єдину цілісність  [17, 
с. 63]; 5. Наступним етапом українсько-
го етногенезу були ранньосередньовіч-
ні слов’янські культури V – VII ст. н.  е. 
Слов’янська і племінна належність цих 
культур вперше однозначно визначаєть-
ся писемними джерелами (римськими 
авторами Плінієм Старшим, Тацитом і 
Птоломеєм). Ось як про це сказано у мо-
нографії: «Реальними феноменами пито-
мо української цивілізації, свідченнями 
якої є п’ять груп пам’яток, стали у V  – 
VІІ або VІ –VІІ ст. Празько-Корчацька та 
Пеньківська культури. Деякі фрагменти 
з цих культур належать історичним ве-
недам, склавинам та антам. Чи не най-
поширенішою була Празько-Корчацька 
культура, поселення якої займало те-
риторію від Прип’яті і Середнього Дні-
пра до Дунаю, а на північ від Карпат  – 
Середнє та Верхнє Подніпров’я»  [17, 
с.  68–69]. Зазначено, що багато дослід-
ників Празько-Корчацької культу-
ри (Ю. Кухаренко, В. Баран, І.  Русано-
ва, Г.  Смирнова, Й. Винокур, В. Ауліх, 
О.  Приходнюк, Л.  Вакуленко, Б.  Тимо-
щук) пов’язують празько-корчацькі 
старожитності зі слов’янським союзом 
племен, а отже, «з праукраїнським ет-
носом і державою…»  [17, с.  69]. Таким 
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чином: «1) нашою працивілізацією була 
трипільська; пракореневі слов’янські 
племена своєю прабатьківщиною мали 
ареали Подунав’я; 2) у час великого пе-
реселення народів одна гілка великого 
конгломерату мігрувала на широкі аре-
али Подніпров’я, злилася з населенням 
антської і склавинської держав, куль-
турно асимілювала їх і витворила ново-
го типу етнічну та державну єдність в 
особі Київської Русі …» [17, с. 71]. Отож 
«праукраїнський етнос остаточно сфор-
мувався в процесі синтезу слов’янської 
матриці та ядранських, арменоїдних, 
нордичних домішок на ґрунті антсько-
склавинських державних об’єднань» [17, 
с. 71]. 

Отже, етногенетична концепція 
Пет ра і Тараса Кононенків базується 
на таких складових: 1)  український ет-
нос  – це унікальне космічне явище, са-
модостатній, неповторний, свідомий 
своєї мети та історичної місії феномен, 
який є не від’єм ною частиною Вселюд-
ства; 2)  проблема українського етноге-
незу  – це наскрізна українознавча про-
блема, вирішення якої можливо тільки 
в рамках українознавчої парадигми та за 
допомогою принципів і методів україно-
знав чої науки; 3)  праукраїнський етнос 
остаточно сформувався в процесі син-
тезу сло в’янської матриці та ядранських, 
арменоїдних, нордичних домішок на 
ґрунті антсько-склавинських державних 
об’єд нань; 4)  українська етногенетична 
модель є такою: трипільці  – пра сло в’я-
ни – українці. 

У 2008  р. була перевидана книга 
С.  Плачинди «Лебедія: (Як і коли ви-
никла Україна)»  [23] (перше видання 
побачило світ у 2005 р.), у якій відомий 
український письменник і громадський 
діяч запропонував осягнути шляхи 

зародження і розвитку української нації 
та державності. Сутність нової концепції 
історії Стародавньої України, за С. Пла-
чиндою, полягає в тому, що Україна – це 
така країна, яка пройшла семитисячний 
шлях свого розвитку  – злетів і падінь, 
перемог і поразок, розквіту і занепаду і 
яка вже в давнину здобула такий могут-
ній цивілізаційний потенціал, що поро-
дила інші нації й мови, і котра на різних 
етапах свого поступу мала багато назв: 
Оратта, Оріана, Кіммерія, Скитія, Ама-
зонія, Сарматія, Роксоланія, Пелазгія 
(Лебедія), Венедія, Етрурія, Троада, Ан-
тія (Оратанія), Україна-Русь, Козацька 
Держава й Україна [23, с. 2].

Також автор запропонував власну 
концепцію етногенезу українців. За цією 
теорією, українська нація зародилася 
за часів мізинської культури в межах 
ХVIII – XV тис. до н. е., «тобто ми, укра-
їнці, можемо пишатися тим, що нашій 
нації 20 тисяч років» [23, с. 6]. 

На думку С. Плачинди, мізинська 
культура ХХV – XV тис. до н. е. – давньо-
українська, саме з неї бере початок укра-
їнська нація й водночас людська цивілі-
зація, доказами цього є: 1) меандровий, 
суто національний український орна-
мент; 2) мізинські культові браслети з со-
нячною і місячною символікою; 3) стилі-
зовані та реалістичні жіночі статуетки; 
4) музичні інструменти; 5) усний народ-
ний епос: міфи і легенди [23, с. 16–18].

Процес становлення української на-
ції і цивілізації тривав понад 10 тис. ро-
ків від мізинської (ХХV – XV тис. до н. е.) 
до трипільської культури (VІ  – ІІІ  тис. 
до  н. е.), бо за мізинської доби «були 
лише ознаки цивілізації та нації», а влас-
не «цивілізація почалася з винайденого 
колеса і плуга, з присвоєння коня», а це 
вже трипільська доба [23, с. 26].
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На думку дослідника, час існування 
Аратти (VІ тис. – перша половина ІІ тис. 
до н. е.) став «золотою добою» розвитку 
України й українців [23, с. 54–59].

Отже, відповідно до концепції етно-
генезу українців С. Плачинди, українська 
нація (народ) зародилася ще у палео лі-
ті (мізинська культура, ХХV  – ХV  тис. 
до н. е.), а остаточно сформувалася вже 
в енеоліті (трипільська культура, VІ  – 
ІІІ  тис. до н.  е.). Навіть після занепаду 
Оратти українці зберегли свою самобут-
ність, розвивалися і, зрештою, продо-
вжили своє буття на початку ХХІ ст.

До вчених, теорії яких підпали під 
нищівну критику фахової наукової гро-
мади, належить доктор політичних наук 
В. Бебик, автор численних публікацій [2, 
3, 4, 5], присвячених історії України та 
українців. Зокрема, у статті «Теукри і 
«Всесвітня історія»: у пошуках істини» 
(2009) В. Бебик стверджує, що всесвітня 
історія не висвітлює реальних історич-
них фактів «стосовно оцінки україн-
ського внеску до світової цивілізаційної 
скарбнички»  [5, с.  19]. В іншій статті 
«Політична філософія скіфів-аріїв: по-
гляд з минулого» (2009)  [3] він наголо-
шує: «… первісна українська цивіліза-
ція Шу-Нун (Кам’яної Могили, ХІІ тис. 
до н. е.) суттєво випереджає у часі хрес-
томатійну (за західними підручниками) 
цивілізацію анатолійського Чатал-Гуюка 
(VII тис. до н.  е.)  …»  [3, с.  12]. Вчений, 
посилаючись на праці археологів, мо-
вознавців та істориків (О.  Білоуська, 
П. Гарачука, В. Клочка, Л. Васильєва, 
С. Козлова, С. Губерначука), намагається 
довести, що «локалізована переважно в 
Україні Трипільсько-Арійська культура 
(VI – II тис. до н. е.) є материнською по 
відношенню до класичних цивілізацій та 
археологічних культур Індії (Арьяварта, 

Туреччини (Троя та Каппадокія), Сирії 
(Фінікія), Кіпру, Італії (Сардинії), Греції 
(Крит), Лівії та Єгипту»  [2, с.  19]. Ста-
родавні еллінські та римські карти, на 
його думку, підтверджують, що після 
«створення українського Трипілля (VI – 
III тис. до н. е.) в Азії, Африці і Європі з 
часом з’являється чимало географічних 
назв з аналогічною назвою: штат Тріполі 
в Індії (І тис. до н. е.) …» [2, с. 9].

Опираючись на свідчення багатьох 
дослідників (А. Кифішина, В.  Клочка, 
А.  Кемпа), І. Бебик пише: «… вже й не 
виглядає такою собі дивиною висновок, 
що українська Трипільська цивілізація 
(VI–III тис. до н. е.) на даний момент дій-
сно є найдавнішою цивілізацією плане-
ти, котра вплинула на розвиток цілого 
шерегу цивілізацій світу, які прийнято 
називати «класичними» [3, с. 13].

На думку В. Бебика, історична тра-
диція прив’язує скіфів до І тис. н. е., од-
нак «скіфи щонайменше на 2 тис. років 
старші, ніж вважалося раніше» [3, с. 15]. 
Науковець йде далі і, зазначаючи, що 
Геродот називає скіфів-георгіїв «нащад-
ками древніх і славних теукрів», ствер-
джує, що «теукри  – це ті ж самі скіфи/
арії, які, за твердженням римського іс-
торика Помпея Трога, є старшими за 
єгиптян» [3, с. 15]. І, врешті, підсумовує, 
що «ми маємо всі історичні, археологіч-
ні, філологічні та релігійно-міфологічні 
підстави вивести логічний ланцюжок 
становлення і трансформації україн-
ського етносу: «теукри  – скіфи  – арії  – 
українці», а саму назву народу «укра-
їнці»  – віднести щонайменше до кінця 
IV тис. до н. е.!» [2, с. 10].

Отже, за В. Бебиком, трипільська 
цивілізація була найдавнішою цивілі-
зацією планети Земля та вплинула на 
розвиток усіх інших цивілізацій світу, а 
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етногенетична модель зародження, ста-
новлення та трансформації українського 
етносу виглядає у В. Бебика таким чи-
ном: теукри – скіфи – арії – українці. 

Довгий час проблеми «міфотвор-
чості» на території України залишалися 
поза увагою наукової громади. Фахові 
науковці вважали, що немає сенсу дис-
кутувати з апологетами псевдонаукових 
етногенетичних концепцій, бо їхні теорії 
не мають жодного стосунку до науки. Але 
катастрофічне розповсюдження квазіна-
укових теорій походження українців все 
ж таки примусило їх відповідати на за-
пити часу і дискутувати з псевдонауков-
цями на сторінках своїх наукових праць. 
Сучасні вчені почали усвідомлювати, що 
ігнорування цієї проблеми української 
науки може привести до вкрай небез-
печних наслідків, а саме: «Не отримавши 
належної фахової оцінки, дикі фантазії 
аматорів на історичні теми мають не-
безпечну тенденцію поширюватися в 
суспільстві, потрапляючи на сторінки не 
лише «жовтої преси, але й підручників, 
і викривляти історичну свідомість на-
ступних поколінь» [12, с. 387].

Саме тому проблема походження 
українського народу  – це не лише суто 
академічне питання. Передусім вона має 
суспільно-політичне наповнення. Так, 
Ю. Фігурний наголошує, що, вивчаючи 
етногенез українців, досліджуючи їхнє 
генетичне коріння, доводячи при цьо-
му ідентичність цього процесу загаль-
ноєвропейським та загальносвітовим 
етноформотворчим стандартам, тим 
самим створюється міцне підґрунтя для 
становлення українця як громадянина 
сучасної європейської держави Украї-
на [25, c. 346].

Критикою псевдонаукових теорій у 
наш час почали перейматися більшість 

українських вчених. Так, у грудні 2014 р. 
був написаний відкритий лист Все-
української громадської організації 
«Спілка археологів України» (автори  – 
д. і. н. Л. Залізняк та д. і. н. В. Отрощен-
ко) до української громадськості, по-
літичних діячів та журналістів, у якому 
автори листа звертаються із закликом 
не підтримувати поширення та популя-
ризації тверджень доктора політичних 
наук В. Бебика щодо витоків та історії 
українців  [7]. Автори наголошують, що 
«в умовах демонстративної дискредита-
ції та профанації первісної історії Укра-
їни В. Бебиком Спілка археологів Укра-
їни не має права змовчати, щоб наше 
мовчання не сприйняли за згоду з його 
«неканонічно»-екзотичними фантазі-
ями»  [7]. Л. Залізняк та В.  Отрощенко 
також відзначають, що археологи знову 
вимушені підняти свої голоси на захист 
вітчизняної історії, «бо з точки зору здо-
рового глузду «історичні» пасажі про-
фесора політології В. Бебика не витри-
мують жодної критики і не піддаються 
будь-якому науковому аналізу», тому що 
є «сумішшю наївного історичного при-
мітивізму, дилетантства, невігластва та 
дивовижної самовпевненості» [7]. 

Автори листа переконливо наголо-
шують: «Настав час припинити отру-
ювати історичну свідомість громадян 
хворобливими мареннями дуже далеких 
від науки політизованих лжепророків. 
Їх анекдотичні «концепції» не підно-
сять Україну у світовому товаристві, а 
роблять з нас посміховисько в очах ци-
вілізованого світу. Користь Україні від 
таких далеких від історичних реалій 
псевдопатріотичних «концепцій» сум-
нівна, а шкода очевидна. Вони не тільки 
не наближають нас до істини, а навпаки, 
зводять на далекі від історичних реалій 
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манівці. В наш непростий для України 
час дезорієнтується і вводиться в оману 
громадськість, дискредитується укра-
їнська історична наука в ідеологічній 
боротьбі за місце України в сучасному 
світі. … Сьогодні постало питання, хто 
переможе  – цивілізоване і сучасне, на-
укове бачення світу або середньовічне 
невігластво і мракобісся. Наш вибір  – 
цивілізована Європа, а не темрява об-
скурантизму» [7].

Л. Залізняк вже не один рік займаєть-
ся критикою псевдонаукових теорій. Він 
один із перших ще у 1996 р. у праці «По-
ходження українського народу» виокре-
мив і проаналізував трипільсько-арій-
ську теорію походження українців  [8, 
с.  4–18]. У своїх дослідженнях Л. Заліз-
няк зазначає, що трипільсько-арійська 
теорія етногенези являє собою типовий 
приклад псевдонаукової міфотворчості 
та є проявом комплексу меншовартос-
ті  [1, 8, 9, 10, 11, 12, 13]. Крім того, не-
безпеку трипільсько-арійської теорії 
вчений вбачає у тому, що її прихильни-
ки дезорієнтують і вводять в оману гро-
мадськість, дискредитують українську 
історичну науку, викривляють історич-
ну свідомість наступних поколінь  [13, 
с.  47–48]. На його думку, декларуючи 
і підтримуючи ці ідеї, ми «робимо себе 
посміховиськом в очах цивілізованої Єв-
ропи» [13, с. 46]. 

Л. Залізняк доводить, що «трипіль-
ці, як і вся балканська протоцивілізація 
VII–IV тис. до н.  е., не були індоєвро-
пейськими. А якщо так, то українці, що 
належать до індоєвропейської сім’ї на-
родів, не могли бути прямими і безпо-
середніми нащадками трипільців ...» [11, 
с. 19]. Вчений також зазначає, що «прин-
ципово неправильно повністю запере-
чувати будь-який вплив трипільців на 

етногенез українського народу»  [11, 
с. 20]. Вони певним чином вплинули на 
антропологічний тип українців, бо саме 
«так званий «український антрополо-
гічний тип ... є результатом змішування 
трипільців з найдавнішими індоєвро-
пейськими скотарями ...», однак «появу 
антропологічного типу, до якого нале-
жить більшість сучасних українців, не 
можна вважати народженням україн-
ського етносу» [11, с. 20–21].

Отже, на думку Л. Залізняка, три-
пільська концепція походження україн-
ців не має ґрунтовної наукової основи і 
дискредитує «нашу науку, як і країну за-
галом, в очах цивілізованої Європи» [10, 
с. 241]. З приводу арійської версії похо-
дження українців Л. Залізняк доводить, 
що «арії  ... це інша гілка індоєвропей-
ців, аніж та, до якої відносяться сло-
в’я ни»  [11, с.  30] (слов’яни  – це балто-
слов’янська гілка індоєвропейської сім’ї 
народів, арійці  – східна, індо-іранська). 
І що «арії для нас є такими ж далекими 
родичами, як і, наприклад, англійці, гре-
ки чи вірмени, з якими українці пов’язані 
дуже давнім спільним походженням від 
праіндоєвропейців  – найдавніших ін-
доєвропейських скотарів лісостепового 
Подніпров’я» [11, с. 30].

З приводу поглядів В. Хвойки вчений 
зазначає, що В. Хвойка «виводив від три-
пільців не українців, а взагалі слов’ян, 
чиї корені він опускав аж у палеоліт. А 
первісний центр землеробства він лока-
лізував не в Україні, а між Карпатами і 
Балканами» [13, с. 38].

Оскільки у багатьох псевдонауко-
вих версіях походження українців зга-
дується археолог В. Хвойка та його ет-
ногенетичні погляди, наведемо думку 
дослідниці В. Колеснікової, яка вважає, 
що останнім часом ім’я Вікентія Хвойки 
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згадується доволі часто. На жаль, твер-
дить вчена, це пов’язується не з повагою 
до відомого археолога, а з «ажіотажною 
популярністю, яку набула нині відкрита 
ним трипільська культура»  [16, с.  157]. 
Вчена зауважує: «Прагнучи підтверди-
ти науковість ідеї щодо трипільських 
пращурів сучасних українців, В. Хвойці 
нав’язують роль її провідника та нама-
гаються відірвану від контексту теорію 
В. Хвойки щодо автохтонного розвитку 
населення Середнього Придніпров’я ви-
дати за безсумнівний доказ існування 
прямих родинних стосунків між три-
пільцями та українцями» [16, с. 157]. 

Л. Залізняк зазначає, що якась час-
тина українських науковців не вважає 
за потрібне дискутувати з прибічника-
ми ненаукових концепцій етногенезу 
типу священної Аратти Ю. Шилова [13, 
с. 47]. Але, на його думку, ігнорувати ці 
концепції дуже небезпечно, бо без на-
лежної фахової оцінки неконтрольовані 
фантазії аматорів на історичні теми ма-
ють загрозливу тенденцію потрапляти 
на сторінки підручників та спотворюва-
ти історичну свідомість наступних по-
колінь.

Однією з причин, яка призводить до 
появи в українському суспільстві неква-
ліфікованих версій українського етноге-
незу, Л. Залізняк вважає катастрофічну 
нестачу кваліфікованих фахівців у галузі 
первісної історії та археології. Вчений за-
значає, що «дефіцит археологів, здатних 
популярно і переконливо донести істо-
ричну правду до широкої громадськос-
ті, створив передумови для задоволення 
зрослого попиту українців на археоло-
гічні знання хворобливими фантазіями 
аматорів» [13, с. 48]. 

Л. Залізняк організував і брав ак-
тивну участь у роботі круглого столу 

«Міфологізація походження українців», 
який був проведений 20 лютого 2007  р. 
Центром соціогуманітарних досліджень 
імені В’ячеслава Липинського за під-
тримки Національного університету 
«Києво-Могилянська академія», зо-
крема її магістерської програми «Ар-
хеологія та давня історія України». У 
2008  р. на основі доповідей та статей, 
підготовлених у рамках цього круглого 
столу, вийшов збірник «Новітні міфи та 
фальшивки про походження українців», 
де надруковано статті провідних укра-
їнських науковців, присвячені критиці 
псевдонаукових теорій про походження 
українського етносу [19].

Зокрема, фаховий дослідник три-
пільської культури М. Відейко у статті 
«Пригоди священної Аратти» зазна-
чає, що трипільсько-арійська концепція 
етногенезу українців набуває вигляду 
чергового релігійного вчення, яке по-
кликане врятувати і возвеличити Укра-
їну  [6, c. 102]. Він стверджує, що сучас-
них прибічників трипільсько-арійської 
концепції можна назвати швидше мі-
фотворцями, ніж ученими, бо в їхніх 
роботах є очевидним злиття наукового й 
окультного, містичного [6, c. 102]. Через 
це, на його думку, ми не маємо права за-
стосовувати суто науковий аналіз до ро-
біт сучасних прибічників трипільсько-
арійської концепції  [6, с.  102]. «Сумно, 
що далекий від науки неоміф про Три-
пілля-Аратту в Україні … не лише роз-
тиражований у курсах лекцій, потрапив 
у шкільні підручники, але й озвучений 
політиками…», − зазначає вчений  [6, 
с. 102]. На завершення статті він заува-
жує, що найбільш прийнятною формою 
«боротьби» з псевдонауковими теорі-
ями походження українців є регуляр-
на публікація оглядів навколонаукової 
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продукції. А саме головне – «побільше і 
частіше розповідати зацікавленій публі-
ці про результати реальних досліджень 
в царині археології та давньої історії» [6, 
с. 111].

Доктор історичних наук, археолог 
В. Отрощенко у дослідженні «Міфологі-
зація етногенезу українців» зазначає, що 
широкі кола патріотично налаштованої 
громадськості вимагають простих від-
повідей на найбільш складні питання, 
до яких належить етногенез українців. А 
всякий попит, як відомо, породжує про-
позиції «у вигляді розмаїття псевдонау-
кових сурогатів, які сукупно формують 
угноєне поле для визрівання плодів су-
часної міфотворчості» [20, с. 51]. 

Вчений наголошує, що велика роль 
у розповсюдженні міфів про походжен-
ня українців належить засобам масової 
інформації. «Емоційно поданий та на-
уково упакований міф» добре сприйма-
ється громадськістю  [20, с.  51]. Велике 
занепокоєння автора викликає той факт, 
що «міфотворцям час від часу вдається 
проштовхнути свої відкриття на сторін-
ки підручників, особливо шкільних» [20, 
c. 52]. Ситуація з вузівською літературою 
видається вченому кращою. В більшості 
сучасних державних вузів студентам ви-
кладають «принципово інше бачення 
генези українців, зважену оцінку комп-
лексів Кам’яної Могили, Трипільської 
культури чи фантому міфічної, як для 
теренів України, Аратти»  [20, c. 52−53]. 
Отже, «наявність такого протиріччя є 
проблемою для освітянської сфери» [20, 
с. 53]. Вчений визначає причини вибору 
трипільської культури як відправної точ-
ки для міфотворення в сучасній Україні: 
по-перше, яскравість і красивість про-
явів її матеріальної культури, по-друге, її 
запаморочливу давність (7 тис. років від 

сьогодення), по-третє, «Трипілля було 
розкручене в колах заокеанської укра-
їнської повоєнної еміграції завдяки лі-
тературним творам Докії Гуменної, при-
свяченим Трипіллю» [20, с. 63]. 

Отже, констатує В.  Отрощенко, 
«Три пілля, на хвилі відновленої неза-
лежності, було ідеологічно використа-
не як прийнятний будівельний матері-
ал для підвалин Великого українського 
міфу» [20, с. 64].

Відомий український антрополог 
С. Сегеда у дослідженні «Міфологізація 
походження українців (проблема Три-
пілля)» закликає створити міждисци-
плінарну комісію з етногенези українців, 
до роботи в якій необхідно долучити 
провідних науковців із різних галузей 
гуманітарних знань  [24, с.  68]. А поки 
такої комісії не створено, і фахові вчені 
намагаються висвітлювати різні аспекти 
цієї складної етногенетичної проблема-
тики (лінгвісти  – лінгвістичні, археоло-
ги – археологічні, антропологи – антро-
пологічні), публікуючи результати своїх 
праць у малодоступних широкому зага-
лу читачів фахових виданнях, «в Україні 
сформувалося теж не дуже чисельне, але 
надзвичайно активне і настирливе «біле 
псевдонаукове братство», яке оголосило 
українців «найдревнішим народом у сві-
ті, світочем цивілізації…» [24, с. 68].

На цьому круглому столі виступав 
також Г. Півторак, який наголосив, що 
зараз з’явилося багато дослідників-ди-
летантів, які, керуючись добрими на-
мірами, будують свої версії етногенези 
українців не на документах і фактах, а на 
припущеннях і фантазіях. Загалом, наго-
лошує вчений, «слід визнати, що в такій 
псевдопатріотичній міфологізації істо-
рії України негативу все ж таки більше, 
аніж позитиву» [22, с. 29–30].
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Але більш повно критику трипіль-
сько-арійської теорії походження укра-
їнців Г. Півторак виклав у книзі «По-
ходження українців, росіян, білорусів 
та їхніх мов» (2004)  [21]. Вчений ствер-
джує, що трипільсько-арійську концеп-
цію походження українців «наполегли-
во поширюють деякі автори багатьох 
публіцистичних статей»  [21, с.  15]. Він 
зауважує, що поглиблене вивчення три-
пільської культури «не дало підстав ви-
водити не тільки українців, але й узагалі 
ранніх слов’ян від трипільців» [21, с. 12]. 
Витоки цієї культури, переконує Г. Пів-
торак, ведуть до Нижньої Наддунайщи-
ни (басейн Серету та Пруту), на Балкани 
і далі  – в країни стародавнього Близь-
кого Сходу. Дослідник пише, що антро-
пологи дійшли висновку, що «трипільці 
належали до східно-середземноморсько-
го («вірменоїдного») антропологічного 
типу, відмінного від сло в’ян ського» [21, 
c. 12]. 

Отже, Г. Півторак робить висновок, 
що «трипільці не були безпосередніми 
предками українців», але разом з тим 
«високорозвинена трипільська культура 
відіграла велику роль в історії Середньої 
Наддніпрянщини – піднесла її господар-
ський і культурний рівень і заклала міц-
ний фундамент для високого культурно-
го розвитку наступних етноплемінних 
утворень цього регіону, зокрема й ран-
ніх східнослов’янських племен, серед 
яких були й предки українців» [21, c. 12].

Розглядаючи арійський компонент 
цієї теорії, Г. Півторак стверджує, що 
культура індоєвропейських скотарів-ко-
чівників аріїв не була ні українською, ні 
навіть слов’янською. З приводу аріїв вче-
ний зазначає, що більшу спорідненість із 
ними мають скіфи, які «2700 років тому 
прийшли на територію сучасної України 

з Ірану» [21, с. 15]. За Г. Півтораком, на-
щадками аріїв «можна також вважати 
сарматів, аланів, осетинів, таджиків, са-
ків, пустунів Афганістану, персів Ірану, 
носіїв мови гінді та урду Індії» [21, c. 15]. 
Перебування зазначених племен на те-
ренах України до появи тут українців не 
минуло безслідно, твердить дослідник. 
Зокрема, «трипільці та арії вплинули 
на формування антропологічного типу 
українців»  [21, с.  14]. Унаслідок змішу-
вання трипільців з аріями виник так 
званий український (або динарський) 
антропологічний тип, до якого нале-
жить 70% сільського населення сучасної 
України, але «появу українського антро-
пологічного типу, до якого належать і 
сучасні українці, ще не можна вважати 
народженням українського етносу»  [21, 
с. 15].

Отже, констатує вчений, «пращура-
ми українців різною мірою були численні 
народи минулого (зарубинецькі племе-
на, сармати, скіфи, кіммерійці, праарійці 
та багато інших)», від них українці успад-
кували певні культурні надбання, од-
нак «не можна плутати час зародження 
українського народу з появою його да-
леких і непрямих пращурів (наприклад, 
трипільців чи арійців)» [21, с. 16−17].

О. Кузьмук у статті «Псевдонаукові 
теорії походження українців та їх вплив 
на суспільну самосвідомість» відно-
сить трипільсько-арійську теорію укра-
їногенези до так званої «фольк-історії», 
або історії «нью-ейдж», яка є частиною 
масової культури і орієнтована на ко-
мерційний успіх  [18, с.  111]. На його 
думку, у книжках подібного жанру від-
творюються різні версії фантастичної 
історії давнього українського народу, 
його вірування і внесок у формування 
світової цивілізації. Новітні міфотворці 
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пропонують суспільству власні варіан-
ти реконструкції історичної дійсності, 
що не мають найменшого наукового 
підґрунтя. При цьому історичну науку 
критикують, доводять читачам, що іс-
торики-професіонали неспроможні роз-
крити всієї глибини історичного про-
цесу, що вони навмисне приховують від 
людей істину і вдаються до фальсифіка-
цій [18, с. 111].

Таким чином, після відновлення 
української державності в кінці ХХ  ст. 
посилився інтерес громадськості до ет-
ногенетичної проблематики, з’явилося 
безліч теорій щодо найдавнішого по-
ходження українців. Яскравими пред-
ставниками таких поглядів та апологе-
тами ненаукових гіпотез україногенези 
є Ю.  Шилов, Ю.  Канигін, І.  Каганець, 
П.  Кононенко, С.  Плачинда, В.  Бебик 
та  ін. Українська етногенетична модель, 
за Ю. Шиловим, має такий вигляд: арат-
тійці  – трипільці  – арійці  – слов’яни  – 
руси  – українці. Згідно з поглядами 
Ю.  Канигіна, українці  – прямі нащадки 
аріїв, «народ Божий», про яких напи-
сано у Біблії і яким належить особлива 
месіанська роль. За концепцією І. Каган-
ця, український народ має три окремих 
етноси, які послідовно змінювали один 
одного. Це етноси антів, русичів і ко-
заків (до якого відносяться всі сучасні 
українці). Нові етноси народжувалися 
від «злиття» «материнського» числен-
ного автохтонного етносу й так званого 
«батьківського» етносу, який був при-
йшлим і нечисленним. Згідно з погляда-
ми П. Кононенка, працивілізацією укра-
їнців була трипільська, а праукраїнський 
етнос остаточно сформувався у процесі 
синтезу слов’янської матриці та ядран-
ських, арменоїдних, нордичних домі-
шок на ґрунті антсько-склавинських 

державних об’єднань. Відповідно до 
концепції С. Плачинди, українська нація 
(народ) зародилася у палеоліті, остаточ-
но сформувалася вже в енеоліті, а далі 
активно опанувала майже всю Євразію. 
За В.  Бебиком, ланцюг становлення і 
трансформації українського етносу ви-
глядає таким чином: теукри  – скіфи  – 
арії – українці. 

Сучасних апологетів квазітеорій 
доісторичного походження українців 
об’єд нує ідея про винятковість україн-
ського етногенезу та месіанство україн-
ського народу. Переважна більшість цих 
дослідників нехтує науковим обґрунту-
ванням власних концепцій, цим самим 
вводячи в оману не лише пересічних 
українців, а й цілковито дискредитую-
чи українську науку як у європейському, 
так і у світовому науковому дискурсі.
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Анотація. Історична традиція Гетьманщини у XVІІІ ст., особливо у другій його полови-
ні, коли політичні інституції Козацької держави системно знищувалися  російським центра-
лізмом, але водночас у свідомості її політичної та інтелектуальної еліти починають фор-
муватися якісно нові виміри української етнокультурної окремішності, позначена також 
становленням інтересу до феномену усної української словесності. Засадничо непідконтроль-
ний російському абсолютизмові український фольклор у дискурсивному «горизонті» епохи по-
чинає вияскравлюватися тим «великим Іншим», реальність якого засвідчувала потенційну 
можливість ствердження світоглядовості українського антиімперського спротиву. Важли-
вим етапом на цьому шляху окреслився метатекст «козацького літописання», у регістрах 
якого, суттєво відкоригованих художньою мисленнєвістю народної думи та історичної пісні, 
стверджувалася засадничо опозиційна до москвоцентричної інтелектуальна парадигма. 

Становлення на схилку козацької епохи наукового українознавства як цілокупного комп-
лексу напрямних системного пізнання України та українського світу (і водночас – форми 
соціальної присутності національної ідеї) дало можливість концептуалізувати ту систе-
му світоглядових, аналітичних та естетичних координат, у просторі якої феномен усної 
словесності здобувався на перспективу свого адекватного осмислення. Розгортання украї-
нознавчих студій посилило інтерес інтелектуальної еліти до творчості живою народною 
мовою (О. Любасевич), наслідком чого «Енеїдою» І. Котляревського розпочинається новий 
етап розвитку національної культури та літератури. Окреслений контекст зумовив і по-
стання етапної для свого часу праці Я. Марковича «Записки о Малороссии, ея жителях и про-
изведениях» (1798),  на сторінках якої вперше в українській мислительній традиції усна сло-
весність розглядається як теоретично значущий атрибут національного буття. На цьому 
ґрунті уреальнився той комплекс ідей, який у першій третині XІX ст. уможливив розпочату 
М. Максимовичем інтелектуальну революцію і цілісне формування української національно-
визвольної ідеології. 

Ключові слова: ідентичність; українознавство; інтелектуальна історія; усна словес-
ність; «великий Інший»; культурна традиція; художня словесність; світоглядовість україн-
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Друга половина XVІІІ ст., тобто доба, 
на яку припадає схилок козацького пе-
ріоду нашої історії, у типології форму-
вання українського інтелектуального 
дискурсу на помежів’ї передмодерної та 
модерної епох постає часом, позначеним 
утвердженням багатьох внутрішньо-
суперечливих і водночас концептуаль-
но важливих тенденцій. Власне, увесь 
цей етап  – доглибно парадоксальний: у 
становленні його мислительного «гори-
зонту» конкретно-подієва емпірика то-
гочасної України, яка стрімко зникала 
з політичної мапи Європи, перетворю-
ючись на ще одну провінцію неозорої 
імперії, та психотиповість тогочасного 
українця, який лишався органічно інте-
грованим у питомо європоцентричний 
антиабсолютистський дискурс, повсяк-
час вияскравлювалися в іманентній своїй 
конфліктності. І найголовніше полягало 

в тому, що саме ця конфліктність окрес-
лювала підстави для формування особ-
ливого культурно-ідеологічного про-
екту, у перспективі розгортання якого 
проявлювалися контури реальності, що 
її ми узвичаєно називаємо «українським 
національним відродженням початку 
XІX ст.». 

Назагал беручи, якщо вести мову 
про розуміння елітами другої полови-
ни  XVІІІ  ст. (на теренах Лівобережної 
Гетьманщини та Слобожанщини, за 
мінімальними винятками, це була або 
козацька старшина, або церковні ді-
ячі) української окремішності, про ту 
світоглядовість спротиву як усвідомле-
ного українського «інобуття» стосовно 
російського цивілізаційно-культурно-
го проекту (у той час і на тому обширі 
лише зросійщення становило реаль-
ну загрозу: інкорпорація в «дискурс 

along with the formation of the qualitatively new dimensions of the Ukrainian ethnocultural singularity 
in the consciousness of its political and intellectual elite, is also determined by the evolving interest in 
the phenomenon of the Ukrainian folklore. This phenomenon, uncontrolled in its core by the Russian 
absolutism, began to stand out in the discourse of the era as the “great Other”, whose reality proved the 
potential possibility to establish the worldview of the Ukrainian anti-imperial opposition. The metatext 
of the “Cossack chronicle” became an important stage in this process; its records, substantially corrected 
by the artistic vision of the folk duma and historical song, established the intellectual paradigm 
fundamentally oppositional to the Moscow-centric one.

The establishment of the scientific Ukrainian studies in the declining years of the Cossack era as 
an integral complex of directions for system learning of Ukraine and the Ukrainian world (as well as 
a form of social presence of the national idea) allowed conceptualization of this worldview system, its 
analytical and aesthetic coordinates, whose space shaped the folklore phenomenon with the prospect 
for its adequate comprehension. The unfolding of the Ukrainian studies intensified the interest of the 
intellectual elite in the creative production by means of the real vernacular language (O. Lubasevych) 
resulting in the new stage of the national cultural and literary development – “Eneida” by I. Kotliarevskyi. 
The defined context caused the emergence of the then creative landmark by Ya. Markovych “Notes 
on Little Russia, Its Citizens, and Creative Works” (1798), which, for the first time in the Ukrainian 
cogitative tradition, considered folklore as a theoretically significant attribute of national being. This 
served as the ground for the realization of the ideological complex, which provided a possibility for 
the intellectual revolution started by M. Maksymovych and an integral formation of the Ukrainian 
National Liberation War in the first third of the 19th century.   

Key words: identity; Ukrainian Studies; intellectual history; folklore; the “great Other”; cultural 
tradition; language arts; worldview of the Ukrainian opposition; semantic context.
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Полонії» після вогняного потоку Хмель-
ниччини була вже цілковито унемож-
ливленою), яка і постає реальною соціо-
логічною підставою для утвердження 
політичної суверенності народу, то схи-
лок козацької доби вияскравлюється 
однією з найнижчих точок траєкторії 
українського державотворчого мислен-
ня. Саме тоді, нагадаємо, Петербург, 
реалізуючи політику централістичної 
уніфікації імперського простору, по-
слідовно ліквідовував усі інституції, 
які свідчили про обґрунтованість авто-
номно-державних претензій українців 
і могли бодай гіпотетично стати плац-
дармом для опору російському експан-
сіонізму: було скасовано гетьманство, 
знищено полково-сотенний устрій та 
Запорозьку Січ, систематичними за-
ходами русифіковано освіту, зрештою, 
покріпачено селянство – перелік такого 
кшталту заходів вільно продовжувати і 
продовжувати. Давно вже минули часи, 
коли «мазепинська еміграція» ще могла 
плекати якісь надії на антимосковське 
повстання, пробуджуючи приспаний 
після Полтавської катастрофи 1709  р. 
дух козацького волелюбства («Ужаль-
теся над отцями, братією, сродниками і 
всіма єдиноземцями вашими, мучитель-
ством, здирством і незносним тиран-
ського московського панування ярмом 
обтяженими, а що найгоршоє  – не мо-
гучими бути вольними ані в худобах, ані 
в здоров’ю, ані в житії, ані в жонах, ані в 
дочках своїх от войск московських, всю-
ди по гродах і селах в Україні на станці-
ях расположених» [23, с. 117], – писав у 
квітні 1734 р. до запорожців вже на під-
російській Україні гетьман П.  Орлик). 
У новій політичній ситуації, яка стала 
реальністю після скасування гетьман-
ства у 1764  р., українські автономісти 

будь-які свої політичні концепти ар-
тикулювали в координатах підкресле-
ної лояльності престолу та Російській 
імперії. Симптоматичний факт: коли у 
1767 р. на Лівобережжі, як і в цілій Ро-
сійській імперії, обирали депутатів до 
скликаної Катериною ІІ комісії для ство-
рення проекту нового «Уложения» і со-
ціум Гетьманщини отримав бодай якусь 
можливість засвідчити свою волю, лише 
представники ніжинського шляхетства 
наважилися в «наказах» депутатам чіт-
ко поставити домагання відновлення 
гетьманського уряду (багато з них були 
за це заарештовані та засуджені)  [8, 
с.  603], проте навіть вони, обґрунтову-
ючи свої відносно скромні домагання, 
посилалися у своїй аргументації на гра-
моту «высокомонаршего Государя Пе-
тра Великого Императора и самодержца 
Всероссийского за собственноручным 
Его Величества подписанием» [10, с. 87], 
якою московський правитель після по-
чатку повстання І.  Мазепи оголошував 
«вибори», а в дійсності  – призначення 
гетьманом Лівобережної України мак-
симально лояльного до нього І. Скоро-
падського. Певна річ, що з таким «бек-
граундом» говорити про самостійницькі 
тенденції не випадає. І це, підкреслимо, 
були найрадикальніші за тогочасними 
мірками репрезентанти старшинсько-
опозиційного світогляду, інші навіть 
і до такого рівня не піднімалися, об-
межуючись максимально загальними 
та неконфліктними стосовно імперії 
фразами на кшталт «всенижайшее про-
сим, дабы в будущем новом уложении 
упомянут был и край малороссийский, 
чтобы оный, в случае касающихся дел, 
трактован был по своим правам, преж-
ним обычаям, по подтвержденным пун-
ктам» [8, с. 603]. 
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І разом з тим ці ж таки терени Ліво-
бережжя та Слобожанщини в першій 
третині XІX  ст.  – в аспекті темпораль-
но-хронологічному то був лише кілько-
ма десятиліттями віддалений від часу 
ліквідації усіх структур Козацької дер-
жави період – уреальнилися епіцентром 
українського відродження, мислитель-
но-аналітичний «горизонт» якого кон-
цептуалізував ту образно-символічну 
систему, ті світоглядово-етичні катего-
рії та поведінкові схеми «українського 
національного міту» («Шевченків міт 
України», про який говорить О.  Забуж-
ко [9], певна річ, виступає його повною 
та завершеною формою, одначе струк-
турні параметри такого міту були вже 
виразно оприявнені М.  Максимовичем, 
І.  Срезневським та їхніми послідовни-
ками), який зберігав свою чинність по-
серед усіх історичних катаклізмів XX ст. 
та лишається онтологічно-актуальним і 
в нашій добі. Чи можемо вважати такий 
стан речей випадковістю? Зрозуміло, ні, і 
тим більший інтерес становить питання 
про той канал семантико-світоглядового 
«транзиту», який пов’язав період, позна-
чений появою «Малороссийских песен» 
М.  Максимовича та початком форму-
вання української інтелігенції як стій-
кої соціальної групи, сенсом буття якої 
окреслюється аналітичне осмислення та 
реально-практичне ствердження україн-
ської національної ідеї, з добою згасання 
Гетьманщини. Окреслення ідеологічної 
домінанти, яка формувала український 
світоглядовий простір в першій третині 
XІX  ст., допоможе з’ясувати логіку ста-
новлення інтелектуального сюжету, що 
він на етапі свого становлення (друга 
половина XVІІІ  ст.) був ледь помітною 
барвою в дискурсивно-ідеологічній па-
літрі доби, а на етапі свого повносилого 

розгортання (перша третина XІX  ст.) 
піднісся як визнаний усіма клейнод на-
ціонального відродження.

Аксіоматичним вже стало визнання 
того, що ключового значення подією, 
яка спричинила до революційних змін 
у поступі українського національно-ви-
звольного руху першої третини XІX ст., 
став вихід у світ 1827  р. «Малороссий-
ских песен» М.  Максимовича  [26]. Пе-
редмова до цієї книги, яка окреслилася 
як маніфестом українського романтиз-
му, так і першою декларацією опертої 
на домінанту «всестанової народності» 
української світоглядовості, вияскрави-
лася точкою відліку для процесів нової 
концептуалізації спільнотної ідентич-
ності українців. Спираючись на метафо-
ричні практики та етос саме усної сло-
весності українців, М.  Максимович 
розпочав творення нової ідеологічної 
концепції, у регістрах якої українська 
ідентичність відтепер віднаходила свою 
легітимність не в станово-корпоратив-
них ієрархіях чи імперсько-бюрокра-
тичних статусах, а в духовому житті ці-
лого народу, більшість якого становило 
покріпачене селянство, та в квінтесенції 
цього духового життя – думах і піснях. 
Наслідком цих епохального значення 
світоглядових трансформацій постає 
цілеспрямований масовий рух україн-
ської інтелігенції, яка вперше починає 
зосереджувати свої зусилля довкола 
практик та теоретичних модальностей 
спільної загальнонаціональної справи – 
збирання українських пісень. Утвер-
дження «школою Максимовича» аналізу 
художніх формовиявів слова як провід-
ного напряму тогочасного українознав-
ства спричинило до витворення якісно 
нової концептосфери «образу України», 
у координатах якої простір історичної 
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присутності етносу окреслювався неза-
лежно від адміністративних та конфе-
сійних кордонів, відповідно до ареалу 
розпросторення живої мови і усної на-
родної словесності.

Належачи за формальними ознаками 
до царини фольклористики, передмова 
М.  Максимовича до збірки «Малорос-
сийские песни», яка, у суті речі, лишала-
ся наріжним каменем української ідео-
логії аж до появи «Кобзаря», водночас 
утвердила нові точки відліку у вивченні: 

а) української історії (замість кон-
цепції старшинських автономістів, опер-
тої на архівно-документальні свідчення 
та підкреслену повагу до династичної 
традиції, почала утверджуватися «на-
родницька» школа української історіо-
графії з її акцентуванням на народній 
пам’яті історії та живому плині народно-
го буття);

б) української художньої словесності 
як репрезентативного вияву національ-
ної ідеї (місце класицизму і сентимента-
лізму заступив романтизм із його під-
несеним до висот екзальтації культом 
козаччини: саме це виформувало рецеп-
тивні матриці, в яких рання поезія Шев-
ченка здобулася на вражаючу популяр-
ність);

в) української світоглядової традиції: 
не ідеологема старшинського автономіз-
му та привілеїв перетвореної на росій-
ське дворянство колишньої козацької 
старшини репрезентувати «малоросій-
ський народ» на теренах колишньої Геть-
манщини постала в ній визначальною, а 
концепція засадничої окремішності і від 
поляків, і від державно-панівних росіян 
українського народу, до обширів розсе-
лення якого відтепер однаковою мірою 
належать і Лівобережжя, і Правобереж-
жя, і Кубань, і Галичина.

Йшлося про справжню світоглядо-
ву революцію, яка мала за свої підстави 
сенсові-метафоричні модальності кор-
пусу усної української словесності (якщо 
«котляревщина» культивувала карна-
вально-бурлескні виміри фольклору, то 
епоха М.  Максимовича підносила його 
лірико-героїчну тональність), з огляду 
на що надзвичайно важливим для ви-
яскравлення генези нашого інтелекту-
ального руху бачиться з’ясування того, у 
який спосіб усна народна словесність на 
схилку Гетьманщини: а) осмислювалася 
як складова (не домінанта, звичайно, а 
лише складова) культурного «горизон-
ту» епохи; б) уреальнювала ті елементи 
альтернативного імперському офіціо-
зові дискурсу, які уможливили україн-
ським інтелігентам за кілька десятиліть 
по тому піднести усну словесність як ре-
презентативний символ відроджуваної 
народності. Адже, як писав у ті ж таки 
часи Г. Сковорода, «із цього зерна»… 

Варто підкреслити, що «образ світу» 
в епоху, яку О.  Пріцак називав «добою 
військових канцеляристів»  [21, с.  62], 
підкреслюючи, що охоплювала вона ча-
совий відтинок у майже ціле сторіччя – 
від 1708  р., коли Глухів став столицею 
тогочасної Гетьманщини (з відповідни-
ми адміністративними інституціями: 
Генеральною Військовою канцелярією  – 
«кузнею української адміністративної 
еліти» [21, с. 62], судами, державним архі-
вом), і до початку XІX ст., коли традиція 
старшинського автономізму лишалася 
ще живою і дієвою, визначався у розгор-
танні засадничої амбівалентності поміж 
пієтетом до рідно-звичаєвого та лояль-
ністю до імперії. Лояльністю часом щи-
рою, спричиненою бажанням зберегти 
автономний status quo і на прийнятних 
умовах домовитися із петербурзькою 
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бюрократією, а в переважній більшості – 
вимушеною. І саме цим новим «образом 
світу» обумовлюється специфіка ста-
діального розмислу над усною україн-
ською словесністю: її семантико-дискур-
сивний статус у цей час здобувається на 
нову парадигмальну якість, здобуваєть-
ся попри те, що, як і в попередні періоди 
українського інтелектуального розви-
тку, у часи, умовно кажучи, від І. Скоро-
падського до появи «Истории Русов» не 
з’явилося спеціальних студій, присвя-
чених її історичній та естетичній своє-
рідності. Натомість прикметним окрес-
лилось інше: належна до континууму 
«низової» народної традиції усна словес-
ність (на основі якої виформовувалася 
і демократично-писемна її іпостась: ха-
рактеристичною під цим оглядом постає 
творчість «мандрівних дяків») починає 
впевнено виступати своєрідним кореля-
том непідконтрольних офіційній імпер-
ській ідеології синтагм та дискурсивних 
компонентів тогочасної української сві-
домості. Інакше кажучи, чим масштаб-
ніше, інтенсивніше той чи інший діяч 
«глухівського періоду» наближав «гори-
зонт» свого твору до світоглядово-мета-
форичного етосу усної словесності, тим 
виразніше проявлювалася в його писан-
нях настанова на опозиційність до офі-
ційних дискурсів Москви та Петербурга. 
Звичайно, не йдеться про те, що «козаць-
кі канцеляристи» свідомо стилізували 
оповідь за уснопоетичними взірцями 
(час на це настане пізніше, коли поста-
нуть «харківська» та «київська» школи 
романтиків першої половини XІX ст.), як 
не були вони і самостійниками кшталту 
пізніших «кирило-мефодіївців» (макси-
мум  – радикальними автономістами), 
але багато хто з них уже свідомо врахо-
вував як беззаперечну інтелектуальну 

константу ті узагальнено-світоглядові 
імперативи «позвів з Московщиною», 
що вони оприявнювалися в думі, у пісні, 
у цілому ладі українського народно-зви-
чаєвого мелосу. 

Під цим оглядом необхідні певні по-
яснення: тогочасна система ідеологічних 
координат центрується довкола регі-
стрів базової для історичного контексту 
новочасної Європи опозиції «теоцен-
тричне–національне». Невдала спроба 
мазепинців визволити Гетьманщину 
змусила репрезентантів автономістично 
налаштованої старшинської верстви по-
новому поглянути найперше на вітчиз-
няну історіографію, яка окреслювалася 
репрезентативним виявом українського 
автономізму і «горизонтом» історичної 
свідомості козацько-старшинської вер-
стви впродовж цілого XVІІІ  ст. Потре-
ба в такому перегляді була доконечною: 
концептосфера Росії як імперії у держав-
но-деспотичному ствердженні системи 
своїх ідеологічних домінант цілковито 
позбавляла «козацький народ» окреміш-
ньої історичної традиції. За найактивні-
шого сприяння інтелектуалів Могилян-
ської академії виготовляється конструкт 
т. зв. «российской истории», в якому для 
України ні князівської, ні литовсько-
руської, ні козацько-гетьманської місця 
не лишалося. Натомість на козацьких 
теренах за узагальнюючу працю з украї-
но-руської минувшини править «Синоп-
сис» – компендіум І. Гізеля, який витри-
мав чимало перевидань, і то не лише в 
Україні. Написаний церковним ієрархом 
більш ніж за два десятиліття після по-
чатку війн Б. Хмельницького, цей ком-
пілятивний твір залишає цілком поза 
увагою звитяжну боротьбу козацтва (но-
вого «політичного народу в соціальній 
структурі Гетьманщини») з Польщею, 
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утверджуючи натомість як домінанту 
ідею конфесійної єдності з Московщи-
ною. При цьому автором «Синопсису», 
який у цьому випадку виступав репре-
зентантом поглядів широких кіл церков-
них ієрархів, повсякчас підкреслюються 
безперечні династичні права москов-
ського царя на володіння Києвом та укра-
їнськими землями. «Богоспасаемый и 
преславный и первоначальный всея Рос-
сии Царственный град Киев, по многих 
переменах своих, изрядню милостию 
Божиею аки на первое бытие возвра-
щайся, от древнего достояния Царского 
паки в достояние Царское прииде… яко 
природное Царское его присвоение» [19, 
214],  – це все, що спромігся його автор 
сказати про криваву веремію і героїч-
ний маєстат Хмельниччини. Немає тут і 
слова «Україна» – у світоглядовій систе-
мі автора його і не могло бути, існувало 
тільки єдине «высокодержавное Цар-
ское православного Самодержца досто-
яние» [19, с. 213].

Зрозуміло, що «православна ідеоло-
гія» (та ще й у такій спосіб відредагована 
«єдиновірним» Московським царством, 
а згодом  – Російською імперією) вико-
нувати роль об’єднуючого чинника була 
неспроможною. Не конфесія, а нація 
(зрозуміла річ, нація ранньомодерна)  – 
ось що мало постати новою консоліда-
ційною базою українства (і постало, а ті 
сегменти української культури, які про-
довжували ідеологічно контролюватися 
підпорядкованою Синоду православною 
церквою, поступово, проте невідворот-
но інтегрувались у простір імперського 
офіціозу). З’являються «козацькі літо-
писи» – не описово-фактографічні ком-
пендіуми, а наснажені виразною патріо-
тичною тональністю твори Самовидця, 
Г. Грабянки, С.  Величка. В епіцентрі 

розмислу тут – Хмельниччина, і то не як 
підрядний епізод у процесі прирощення 
«православного Самодержца достоя-
ния», а як історична і правова підстава 
особливого статусу Козацької держа-
ви. Ставлення до Москви  – переважно 
неприхильне, хоча неприязнь ця часто 
приховується за підкресленою шанобою 
до особи монарха («козацькі літописи» 
побачили друкарський верстат лише 
тоді, коли вони з актуальних пам’яток 
перейшли до розряду історіографічних 
документів, одначе на побутування в пу-
блічному просторі їхні автори таки роз-
раховували – і небезпідставно).

Найпоказовішим зразком тут  – 
С. Величко, колишній військовий канце-
лярист Гетьманської канцелярії, який на-
зиває себе «істиним Малої Росії сином». 
Розгортаючи в своєму «Літописі…» гран-
діозну історичну епопею козацьких війн, 
він вдається до прецікавих, сказати  б, 
обмовок: наприклад, у переліку діянь 
Петра І, що їх С. Величко наводить в опо-
віді про сходження його на престол, він 
зазначає: «Розорив був Запорозьку Січ… 
Полякам віддав тогобічну Україну… 
знищив і вельми уярмив усіх малоросі-
ян як шляхетного козацького чину, так і 
посполитих» [1, с. 282–284]. Н. Яковенко 
під цим оглядом наголошує: «Пункт про 
«уярмлення» українців дослівно збіга-
ється з деклараціями антимосковських 
угруповань, де пасажі про «московське 
ярмо» і про наміри Москви «починити 
своїми холопами й невольниками» коза-
ків є одним із загальників – починаючи 
від Івана Виговського й завершуючи Пи-
липом Орликом, який у «Конституції» 
1710 р., у «Виводі прав України» 1712 р. 
та в численних листах і зверненнях, на-
писаних уже на еміграції, до блиску від-
шліфував стилістику антимосковської 
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публіцистики…»  [31, с.  448]. У Само-
видця та Г. Грабянки подібна тональність 
більш притлумлена, проте також вираз-
но відчутна. Ці історіографічні пам’ятки 
або укладені на їхній основі компіляції 
у великій кількості рукописних списків 
поширювалися в старшинському середо-
вищі Малоросії-Гетьманщини, самим 
фактом своєї масової рецепції засвідчу-
ючи репрезентативність такої інтелекту-
альної продукції для світогляду «козаць-
ких канцеляристів».

У суті речі, йдеться про створення 
альтернативної «Синопсису» концепції 
української минувшини, яка, аби не бути 
просто множиною розрізнених фактів, 
потребувала для свого розгортання пев-
ного спільного знаменника. І концепція 
Хмельниччини як центральної події та 
парадигмальної модальності козацької 
історії, і настанова на пошанування ко-
зацьких вольностей, і нехіть чи й відвер-
та ворожість до Москви – усі ці базові у 
козацькому літописанні інтенції для сво-
го побутування у суспільному просто-
рі, ні одна з інституційних модальнос-
тей якого світоглядовість українського 
спротиву не підтримувала (бо й направ-
ду: усі бодай трохи опозиційні до уря-
дової політики, не кажучи вже про цар-
ський двір, мислеформи у XVІІІ ст. – віці 
імперських тріумфів Росії  – відразу ж 
втрачали статус легальних, і то не лише 
в Петербурзі, а і в цілком підконт роль-
ній йому Гетьманщині), потребували 
опертя на тривку і міцну константність 
чогось, що було б засадничо протилеж-
ним декретованій Петербургом офіцій-
ній ідеології. Висловлюючись у катего-
ріях Ж. Лакана, доконечно необхідним 
був «великий Інший», що позначав би 
радикальну інакшість, іншість, «яка пе-
ревершує ілюзорну іншість уявного, 

оскільки її неможливо асимілювати за-
вдяки ідентифікації»  [11]. Усна пісенна 
словесність, той, за І. Франком, істинно 
лицарським духом перейнятий «новий 
героїчний епос, який… між 1569 і 1648 р. 
виростає в запорозьких степах»  [25, 
с. 355], і стає наріжним каменем форму-
вання тогочасного українського «вели-
кого Іншого». У козацьких історичних 
віршах та піснях (багато з них потра-
пило і до писемних джерел  – згадаємо 
хоча б за виписаний І.  Срезневським у 
Варшаві із «Сотенной книги казаков по-
сле Зборовского мира» пречудовий істо-
ричний вірш «Висипавсь хміль із міха і 
наробив ляхам лиха»  [2, с. 98]), у таких 
народних думах, як «Корсунська бит-
ва», «Похід на Молдавію», «Повстання 
після Білоцерківського миру», що вони 
в добу «козацьких літописців» були не 
просто поширеними, а стали складовою 
звичаєвої культури українців, концеп-
туалізувалася та візія української ми-
нувшини, що її справді вже неможливо 
було асимілювати завдяки ідентифікації 
зі «спільним» православ’ям. У цій візії 
не було місця ні «природным Царским 
присвоениям», ні присягам на вірність 
московському царю (більшовики як про-
довжувачі імперіальних традицій цара-
ту настільки переймалися цією для них 
серйозною проблемою, що з 40-х років 
починають масово фабрикувати псев-
донародні думи на кшталт «Непоруш-
на дружба» чи «Дума про возз’єднання 
України з Росією»), тут всевладно панує 
голос народної, звичаєво-усвідомленої 
правди (знову пошлемося на Ж. Лакана: 
великий Інший – це місце, де утворюєть-
ся мовлення), відлуння якої і доносили 
до читача з вищих станів «козацькі літо-
писці». Важливо підкреслити, що такий 
уважний дослідник давнього нашого 
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письменства, як І.  Франко, навіть по-
чатки нової української літератури, на 
шевченківському своєму етапі вже ціл-
ком зорієнтованої на обстоювання укра-
їнської культурно-політичної суверен-
ності, віднаходить у документах Січової 
канцелярії  – у метатексті «козацьких 
канцеляристів» притаманний їй спо-
сіб художнього мислення зі зрозумілих 
причин постає типологічно спорідненим 
зі зразками фольклору: «Та проте дожи-
ваюче свого віку Запорожжя зазначило 
своє існування ще деякими інтересними 
слідами в історії южноруської літерату-
ри. Поминаючи вже те, що історія нової 
літературної мови южноруської, мови 
Котляревського і Василя Гоголя, мусить 
починатися від тих документів, які вихо-
дили із Січової канцелярії в XVІІ і XVІІІ 
віках, годиться звернути увагу, що там 
же, на Запорожжі, постали найстарші 
«вірші», т. є. поеми, уложені на чисто на-
родній мові, на побожні теми, та з різко 
гумористичною закраскою, звичайно, 
також з дуже виразним політичним і 
соціальним підкладом… В віршах за-
порозьких і їх численних наслідуван-
нях ми можемо бачити перші початки 
нової епохи южноруської літератури, 
свідомо народної і свідомо демократич-
ної»  [24, с.  44]. Це закономірно: Інша, 
демократично-«низова», традиція ста-
ла вирішальним поштовхом до творен-
ня Іншого, демократично-«низового», 
письменства… 

Прикметно, що там, де «військові 
канцеляристи» лишалися осторонь ак-
туалізації цієї фольклорної «Іншості», 
вони неминуче зміщували світоглядові 
напрямні своїх писань у бік орієнтації 
не на національну, а саме на вузькоста-
нову ідентичність. «Разговор Велико-
россии с Малороссиєю»  – віршований 

діалог, у якому викладено узагальнену 
систему аргументації малоросійської 
старшини часів К. Розумовського (його 
написав «генеральной канцелярии пере-
водчик» С.  Дівович у вересні 1762  р.  – 
за кілька років до остаточної ліквідації 
Гетьманщини) править за виразне тому 
підтвердження. Р. Шпорлюк спеціально 
підкреслює  [30, с.  410], що висловлена 
тут позиція засадничо має природу не 
українську, а підкреслено малоросій-
ську: її автора не цікавить нічого з того, 
що відбувається на українських етнічних 
теренах поза Лівобережжям (бо владу і 
статус старшина мала тільки в Гетьман-
щині), він одноманітно й наполегливо 
переконує читача у повсякчасній відда-
ності Малоросії російському престолу 
(вона «Российского государя пред все-
ми почла, / Ему добровольно себя вечно 
предала»  [5, с.  395]). С.  Дівович  – без-
перечний автономіст, і наголошує він 
неодноразово, що Малоросія – це адмі-
ністративне утворення, відмінне від Ве-
ликоросії, хоча й перебувають вони під 
десницею спільного монарха («Так мы 
с тобою равны в одно составляем, / Од-
ному, не двум государям присягаем»  [5, 
с. 395]), проте підстави його автономізму 
мають характер підкреслено прагматич-
ний: тут найважливішим було збережен-
ня «малоросійських чинів», тобто шля-
хетського статусу старшинської верстви 
(до 1785 р., коли Катерина ІІ надала стар-
шині права російського дворянства, в 
середовищі імперської адміністрації по-
пулярною була теза «в Малороссии дво-
рян нет»: у старшинської верстви Геть-
манщини це викликало побоювання, що 
її можуть зрівняти з простими козака-
ми, позбавивши усіх соціальних приві-
леїв), тому С. Дівович понад усе прагне 
переконати читача, що ці чини законно 
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мають свої відповідники в ієрархічній 
номенклатурі російського чиновництва 
(«С кем сравнивали малороссийских де-
путат? / Не с генералами ль велено было 
сверстать?»  [5, с.  397]). Чи й потрібно 
вкотре підкреслювати, що для усної на-
родної словесності проблеми «чинів» та 
інших маркерів соціального панування 
просто не існувало, а титул «генерал» ви-
кликав не пошану і захоплення, а нена-
висть та зневагу («Пойдем Хану служи-
ти: / А неж ми маєм Князям, Генералам 
/ Вашим груби топити» [17, с. 38], – від-
повідають у народній пісні запорожці 
цариці на її заклик послужити їй). 

З початком 80-х років XVІІІ ст. роз-
починає свій відлік той період, що його 
О. Пріцак та Д. Решетар  [22, с. 249] на-
зивають новгород-сіверським етапом 
українського національного руху (Нов-
город-Сіверський у 1781  – 1796  рр. був 
центром однойменного намісництва, у 
межі якого входили дві колишні столи-
ці Гетьманщини з сильними місцеви-
ми інтелектуально-автономістськими 
традиціями  – Глухів і Батурин): власне, 
саме починаючи з цього часу, маємо 
підстави констатувати початки проце-
су безперервної тяглості розгортання 
українознавства як форми національної 
ідеології та системної науки про Україну 
та український світ. Важливо відзначи-
ти, що основний масив українознавчих 
досліджень у цей час  – праці з історії: 
інкорпорація Гетьманщини в усій її го-
строті поставила перед оборонцями 
старшинського автономізму проблема-
тику співвіднесення й концепційного 
осмислення «свого» і «чужого», де під-
ставами для обстоювання звичаєвого 
ладу традиційно вважалися обумовлені 
героїкою малоросійської минувшини 
«давні вольності», свого часу «даровані» 

козакам (конкретніше – тій верстві, яка 
претендувала стати шляхтою Малоросії) 
польськими королями. Певна річ, ідеть-
ся не за загальноукраїнську у сучасному 
сенсі цього поняття історію, бо тогочасні 
книжники – за деякими винятками – не 
мислили в таких категоріях, а за історію 
переважно Лівобережної України (має-
мо виразне відлуння традиції «козаць-
ких канцеляристів»), одначе порівняно з 
попередніми десятиліттями не можна не 
відзначити суттєвого збільшення кіль-
кості таких робіт, багато з яких не лиша-
ються в рукописах, а виходять друком, 
окреслюючись чинниками публічного 
дискурсу (З. Когут підкреслює, що для 
цього часу характерна «безпрецедентна 
кількість праць, присвячених історії та 
ностальгії за малоросійською батьків-
щиною» [14, с. 163]). Ширшим, панорам-
нішим стає погляд їхніх авторів на укра-
їнську минувшину (у системі координат 
того часу – минувшину малоросійську), 
змінюється система аргументації наших 
істориків, у якій починають актуалізува-
тися ідеологеми просвітницькі і навіть 
передромантичні. Поряд з історичними 
з’являються праці юридично-правового, 
географічного, економічного характе-
ру. Пробуджується певний  – спочатку 
обережний ще  – інтерес до української 
етнографії, у модальностях якої фольк-
лористика завжди була пріоритетною: 
1777 р. у Петербурзі армійський офіцер 
Г.  Калиновський, вочевидь  – українець 
за походженням, видає першу в цій ді-
лянці працю «Описание свадебных 
украинских простонародных обрядов, 
в Малой России и в Слободской Укра-
инской губернии, також и в велико-
российских слободах, населенных ма-
лороссиянами, употребляемых»  [12]. 
Звичайно, це ще зовсім не був початок 
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того офірно-ідеалістичного етнографіч-
ного руху, що його знакували своїми 
студіями М. Максимович та І. Срезнев-
ський: стиль викладу тут підкреслено 
спокійний, констатуючо-оповідний, по-
збавлений емоцій та патетичної екзаль-
тації, тим більше  – якихось «виходів» 
на історіософську проблематику чи ак-
туальні світоглядові запити свого часу 
(«Нема ще сталої певної оцінки народ-
ньої творчості і передаючи свої власні 
враження, автор ще не думає підвести сей 
етнографічний матеріал як раз під нор-
му сеї або тої літературної течії. Народ-
ня творчість для сих перших етнографів 
стоїть поки що за межами літературних 
течій та напрямків» [4, с. 96], – підкрес-
лює О.  Грушевський специфіку підходу 
подібних до Г. Калиновського аматорів-
фольклористів), та все ж саме у той час 
концептуалізуються ті перші напрямні 
системи координат оцінювання явищ і 
тенденцій усної художньої словесності, 
які у першій третині XІX ст. стануть під-
ставовими для початку української інте-
лектуальної революції. 

Знаковою під цим оглядом бачить-
ся постать О.  Любасевича  – одного з 
лідерів Новгород-Сіверського патріо-
тичного гуртка, літератора, перу якого 
належать «Вергілієві Пастухи… в ма-
лороссийский кобеняк переодетые»  – 
традиційна для пізньобарокової доби 
бурлескно-травестійна переробка ан-
тичного взірця (на цьому ґрунті постала 
й «Енеїда» І.  Котляревського, яка була 
водночас і фактом літератури, і чинни-
ком національної ідеології). О.  Любасе-
вич належав до кола друзів останнього 
гетьмана К. Розумовського, разом із ним 
подорожував країнами Європи, був пе-
реконаним автономістом і підкреслено 
лояльним до імператорського престолу 

дворянином, який запопадливо демон-
стрував свою відданість Катерині ІІ. У 
контексті розгортання передромантич-
ного етапу вивчення усної словесності 
в українознавстві його постать важлива 
з огляду на лист, який 1794 р. він пише 
до могилівського єпископа Г. Конись-
кого  – одного з чільних драматургів 
барокової епохи. У листі  – прохання 
надіслати йому написані не книжною, 
а живою українською народною мовою 
інтерлюдії до драми-мораліте цього ж 
автора «Воскресеніє мертвих» (Люба-
севич мав відповідні видавничі плани). 
Надзвичайно цікавою під пером новго-
род-сіверського автономіста (а вислов-
лював він  – це зрозуміло із загальної 
тональності наративу  – не лише власну 
точку зору) постає спроба віднайти точ-
ку відліку в соціальній легалізації живо-
мовної практики українського письмен-
ства: «Как во всяком покрое платьев, 
так во всяком наречии языков есть своя 
красота; а к тому, когда и дым отечества 
сладок, то сия воня благоухания (аромат 
пахощів. – О. Х.) мыслей отечественных 
есть наисладчайшая. Для чести нации, 
матери нашей, всегда у себя природою 
и ученостию великих людей имевшей, 
сколько светов выпустившей, для люби-
телей своего отечества, для знающих под 
корою просторечия находить драгоцен-
ности мыслей, прошу Вашего  Преосвя-
щенства велико одолжить меня – интер-
людии… по почте мне в С. Петербург 
доставить, да даст величие отечеству 
своему наш Плавт, наш Мольер, ежели 
что не боле» [20, с. 60–61]. Високі слова 
про красу мови, «отечество» и «честь 
нации, матери нашей», певність у тому, 
що твори, які постали вицвітом живої 
мовної бутності українського люду, мо-
жуть зрівнятися з античними взірцями 
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(і виразний погук ідеалізму в такій по-
ставі, адже «кора просторечия» ототож-
нювалася найперше з мовою покріпаче-
ного селянства) – все це елементи нового 
типу світогляду, який витворював мож-
ливість так само по-новому погляну-
ти на український фольклор вже не як 
на явище підрядне, що воно в панівній 
тоді класицистичній моделі художнього 
формовияву засадничо посідало місце 
вторинне (в іманентному абсолютизмові 
дискурсивному полі європейського кла-
сицизму використання народної мови в 
писемній літературі у принципі допус-
калося, одначе такі твори вважалися не-
співмірними із «високими взірцями»), а 
як на той сховок, кажучи Шевченкови-
ми словами, «великий льох», де можна 
і потрібно віднаходити «драгоценности 
мыслей». Існування багатомільйонного 
українського селянства зі своїми, ціл-
ком окремішніми від російських, мо-
вою, культурною традицією, історичною 
пам’яттю починає утверджуватися як 
реальність, що її просто не вільно біль-
ше ігнорувати.

За 4 роки по писаному в Петербур-
зі листі О. Любасевича у цьому ж місті 
з’явиться твір, автор якого, синтезував-
ши пласти усного народного та книж-
ного потоків словесності, саме під цією 
«корою» шукатиме нетлінні сліди геро-
їчного мелосу козацької історії. Йдеть-
ся про «Енеїду»  [15] І.  Котляревського. 
Розпочнеться новий етап у розвитку не 
лише письменства, а й цілої української 
інтелектуальної традиції, і розпочнеть-
ся він новим поглядом на роль і місце 
слова, слова живомовного, отже – зако-
ріненого у фольклорних пластах, у со-
ціальних практиках самоусвідомлення 
загалу. «Любителям малороссийского 
слова усерднейше посвящается»  – ця 

присвята, яка з волі видавця М. Парпури 
передує тексту поеми, дуже симптома-
тична, як симптоматичним окреслюєть-
ся і додане ним до «Енеїди» «Собрание 
Малороссийских слов, содержащихся 
в Энеиде, и сверх того еще весьма мно-
гих иных, издревле вошедших в Мало-
российское наречие с других языков…». 
Р.  Шпорлюк підставово припускає, що 
такий словник зорієнтований був на-
справді не на російського (зауважимо, 
що, не володіючи українською, росіянин 
навіть і за допомогою такого словника 
мало що втямив би в поемі), а саме на 
освіченого українського читача: «З істо-
ричної перспективи цілком правильною 
видається думка, що створення слов-
ника… урівнювало, бодай теоретично, 
статус української та російської мов, 
так само, як чесько-німецький словник 
утверджував статус чеської як європей-
ської мови, рівної з німецькою. Такий 
словник пасує до «Енеїди», де українців 
згадано як імпліцитно рівних до росі-
ян, поляків, італійців та інших. Утім, 
враховуючи українські реалії кінця 
XVІІІ – початку XІX ст., логічним вида-
ється припущення, що першими корис-
тувачами словника стали самі українці, 
які виросли, читаючи або тогочасною 
російською, або українським варіантом 
церковнослов’янської. Їх слід було пере-
конати, що мова, якою вони розмовля-
ють, не є діалектом іншої мови (передов-
сім російської)» [30, с. 410].

Такий підхід був тим більше важ-
ливим з огляду на те, що у той час офі-
ційний «адміністративний протокол» 
для підконтрольних імперії українських 
теренів зовсім не передбачав існування 
якоїсь іншої мови, окрім офіційної ро-
сійської та польської (нею спілкувалася 
шляхта Правобережжя, привілеї якої до 
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повстання 1830–1831  рр. Петербургом 
усіляко толерувалися). Показовий під 
цим оглядом Указ Сенату, адресований 
малоросійському військовому генерал-
губернатору А.  Беклєшову від 4  лютого 
1799  р., у якому даються вказівки сто-
совно мови судочинства в «Малороссий-
ской и Киевской губерниях»: «…чтобы 
в земских, поветовых и подкоморских 
судах, а также и в магистерских оста-
вить судопроизводство по всем делам на 
польском языке, а в главных судах упо-
треблять в отношении дел два языка, 
польский и российский, дабы все резо-
люции и приговоры сочинять и писать 
на одной стороне по польски, а на другой 
всегда! (знак оклику у документі. – О. Х.) 
перевод по российски»  [27]. Українська 
мова була в цій ситуації «третім зайвим», 
тому українсько-російський словник в 
«Енеїді» міг потенційно набувати навіть 
політичного значення. 

Цим же роком, що й «Енеїда» І. Кот-
ляревського, в імперській столиці по-
бачила світ наукова праця, яка стоїть на 
помежів’ї двох періодів духової історії 
України: з одного боку, її цілком підста-
вово можна вважати своєрідним вицві-
том, інтелектуальним підсумком доби 
«військових канцеляристів», з друго-
го – вона, за Д. Дорошенком, «відкриває 
собою довгу низку видань, присвяче-
них українській історії й етнографії, ви-
дань, які одно за одним появляються в 
перших десятиліттях 19 віку» [6, с. 272]. 
М. Грушевський називає її «своего рода 
энциклопедией Гетманщины»  [3, с.  7], а 
В.  Кравченко наголошує, що «твір цей 
своїм науковим рівнем, патріотичним 
пафосом і літературним стилем був яви-
щем винятковим у тогочасній історіо-
графії України» [13 с. 353]. Йдеться про 
«Записки о Малороссии, ея жителях и 

произведениях» Я. Марковича – одного з 
найосвіченіших діячів свого часу, знавця 
іноземних мов (важлива деталь: автор 
«Записок…» був онуком генерального 
підскарбія Я. Марковича  – прихильни-
ка П. Полуботка, завзятого автономіста, 
перу якого належить відомий «Діарі-
уш»). Твір цей, запланований як багато-
томна енциклопедія (з огляду на перед-
часну смерть автора світ побачила лише 
перша книга), важливий своїм комплекс-
но-українознавчим підходом (на належ-
ності цієї праці до українознавчого дис-
курсу наполягає Д. Дорошенко [7, с. 27]). 
Окрім огляду української історії до XІ ст. 
(продовження мало бути в наступних 
томах: києворуський період при цьо-
му він беззаперечно ототожнює лише 
з «Малороссией»), Я. Маркович в окре-
мих розділах аналізує адміністративний 
устрій України, її географію (фізичну та 
економічну), дає узагальнено-системну 
характеристику етнографії побуту та 
ментальності українців. У контексті на-
шого аналізу ця фундаментальна праця 
прикметна і повнотою охоплення дже-
рел, якими користувався автор (симпто-
матично, що серед них – «Ідеї до філосо-
фії історії» Й.-Г. Гердера [16, с. 359], на які 
згодом спирався у розробці своєї кон-
цепції М. Максимович: маємо тут чи не 
перше документальне свідчення впливу 
гердерівської філософії на український 
інтелектуальний процес), і з огляду на 
той особливий пієтет до світу звичаєвої 
Гетьманщини, який відчував його автор. 
«До сих пор Малороссия не описана ни-
кем подробно. Я осмелился зобразить 
ее не кистью Историка или Фізика, но 
как юный сын, посвящающий первый 
опыт своих познаний и чувствований 
мать-стране своей» [18, с. V], – пише він 
у присвяті Д.  Трощинському, що нею 
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розпочинається книга. Настанови, згід-
но з якою «жители счастливой положе-
нием Малороссии не были никогда Но-
мадами и не могут быть Варварами» [18 
с. 54], Я. Маркович дотримується послі-
довно. 

Власне, саме таке патріотичне за-
милування мистецькою розкішшю і ду-
ховим багатством українського життя 
спричинило до того, що у розділі «Ха-
рактеристика малороссиян» він першим 
в українознавчій інтелектуальній тради-
ції потрактовує усну словесність не як 
другорядно-додаткову або допоміжну 
подробицю, а як атрибутивну прикмету 
національної ментальності свого наро-
ду: «Возьмем в пример Малороссийские 
песни: в них помещены прекрасные по-
добия и картины Природы, простое, но 
пылкое изъяснение любви  – и голоса 
их всегда соответствуют мыслям. Если 
содержание их трогательно, если пред-
ставляет оно разлуку с милым или с 
мать-страною, то с разительною гармо-
ниею тонов изливается вместе самая сила 
чувств и выражений. Наученная одною 
Природою певица заставляет и горевать 
с собою Природу. Она рассказывает свое 
несчастие всем окружающим ее предме-
там, просит летящих птичек донести из-
вестие о ней в милую ее родину, и Музыка 
в устах ее бывает живою картиною всех 
томных движений горюющей души. По 
врожденной склонности Малороссиян к 
Музыке страна их в России то же, что в 
Европе Италия» [18, с. 58–59].

Звичайно, під оглядом, кажучи сло-
вами М.  Шлемкевича, «шевченківської 
людини»  [29, с.  21] з її розвиненою на-
ціональною свідомістю, із засадничим 
усвідомленням непідлеглості україн-
ського світу імперським впливам багато 
чого можна закинути цьому екзерсису 

Я.  Марковича  – від ототожнення Укра-
їни з «російською Італією» (згодом, у 
20–30-х роках XІX ст., це поняття часто 
вживалося в консервативній російській 
журналістиці для підкреслення зверх-
ньо-поблажливого ставлення до Украї-
ни, мовляв, цікавої своєю природою та 
мистецтвом, одначе в політичному ас-
пекті приреченої на небуття) до відвер-
того нехтування героїчними домінанта-
ми усної словесності і зведення цілого 
українського пісенного мелосу тільки до 
лірико-сентиментальних його модаль-
ностей (1847 р. в передмові до т. зв. «Сед-
нівського Кобзаря» Т.  Шевченко закли-
кає вже в зовсім інших парадигмальних 
проекціях поціновувати пісню та думу: 
«Прочитайте ви думи, пісні, послухайте, 
як вони співають, як вони говорять меж 
собою шапок не скидаючи, або на друж-
ньому бенкеті як вони згадують старо-
вину і як вони плачуть, неначе справді в 
турецькій неволі або у польського маг-
натства кайдани волочать»  [28, с.  207]), 
одначе спільноті потрібно було здолати 
ще довгий шлях, аби ця шевченківська 
людина могла постати з мороку імпер-
ського небуття. І Я.  Маркович, присвя-
чуючи «мать-стране своей» найповнішу 
свого часу українознавчу енциклопедію, 
на сторінках якої мовою науки і гарячим 
почуттям патріота підносив українську 
пісню до маєстатичної висоти клейно-
ду національного самоусвідомлення (і, 
якщо говорити об’єктивно, в такий спо-
сіб реально виформовуючи світоглядо-
вість українського спротиву), одним із 
перших запалював свічу, аби на цьому 
шляху хоч трохи розвиднілося.

Підсумовуючи аналіз осмислення 
усної словесності як ментально-світо-
глядового «великого Іншого» у процесі 
формування на схилку козацької епохи 
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ідеології українського спротиву, варто 
наголосити на кількох моментах:

– сформовані духово-культурною 
традицією Гетьманщини станово-анти-
абсолютистські домінанти ідеології «вій-
ськових канцеляристів» стимулювали 
зацікавлення народним мелосом і в його 
героїко-епічних, і в лірично-особистіс-
них модальностях. Важливим етапом на 
цьому шляху окреслився метатекст «ко-
зацького літописання», у регістрах яко-
го, суттєво відкорегованих художньою 
мисленнєвістю народної думи та істо-
ричної пісні, витворювалася засадничо 
опозиційна до москвоцентричної інте-
лектуальна парадигма;

– виникнення наприкінці XVІІІ  ст. 
наукового українознавства як цілокуп-
ного комплексу напрямних системного 
пізнання України та українського світу 
(і водночас – форми соціальної присут-
ності національної ідеї) дало можливість 
концептуалізувати ту систему світогля-
дових, аналітичних та естетичних ко-
ординат, у просторі якої феномен усної 
словесності здобувався на перспективу 
свого адекватного осмислення. Розгор-
тання українознавчих студій посилило 
інтерес інтелектуальної еліти до твор-
чості живою народною мовою (О. Люба-
севич), наслідком чого «Енеїдою» І. Кот-
ляревського розпочинається новий етап 
розвитку національної культури та літе-
ратури. Окреслений контекст зумовив і 
постання етапної для свого часу праці 
Я. Марковича «Записки о Малороссии, 
ея жителях и произведениях» (1798), у 
якій вперше в українській мислительній 
традиції усна словесність розглядається 
як теоретично значущий атрибут націо-
нального буття. На цьому ґрунті уреаль-
нився той комплекс ідей, який у першій 
третині XІX  ст. уможливив розпочату 

М. Максимовичем інтелектуальну рево-
люцію і цілісне формування української 
національно-визвольної ідеології. 
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Друга половина XVІІІ ст., тобто доба, на яку припадає 
схилок козацького періоду нашої історії, у типології форму-
вання українського інтелектуального дискурсу на помежів’ї 
передмодерної та модерної епох постає часом, позначеним 
утвердженням багатьох внутрішньосуперечливих і вод-
ночас концептуально важливих тенденцій. Власне, увесь 
цей етап — доглибно парадоксальний: у становленні його 
мислительного «горизонту» конкретно-подієва емпірика 
тогочасної України, яка стрімко зникала з політичної мапи 
Європи, перетворюючись на ще одну провінцію неозорої ім-
перії, та психотиповість тогочасного українця, який лишав-
ся органічно інтегрованим у питомо європоцентричний ан-
тиабсолютистський дискурс, повсякчас вияскравлювалися 
в іманентній своїй конфліктності. І найголовніше полягало 
в тому, що саме ця конфліктність окреслювала підстави для 
формування особливого культурно-ідеологічного проекту, 
у перспективі розгортання якого проявлювалися контури 
реальності, що її ми узвичаєно називаємо «українським на-
ціональним відродженням початку XІX ст.».
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НОВИННІ ПОВІДОМЛЕННЯ ПОРТАЛУ «UKR.NET»  
У СВІТЛІ СОЦІОЛІНГВІСТИКИ ТА ЕТНОКУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСІВ  
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Анотація. Розглянуто зміст новинних повідомлень веб-порталу «Ukr.net», що з’явилися 
упродовж однієї доби 16 лютого 2019 р., у світлі соціолінгвістики та етнокультурних про-
цесів у сучасній Україні. Насамперед визначено мову назви кожного повідомлення, обчислено 
абсолютну кількість та частку повідомлень українською і російською мовами серед усіх по-
відомлень порталу за добу, а також серед повідомлень усіх тематичних розділів (рубрик). 
Визначено кількість повідомлень (вибірково за рубриками), наведених на сторінці порталу 
російською мовою, що мають відповідник українською мовою на первинній веб-сторінці – дже-
релі. Обчислено гіпотетичну частку повідомлень українською мовою за умови, якщо редакція 
порталу наводитиме українською мовою назви всіх первинних повідомлень, що мають дві 
мовні форми: українською та російською. Виявлено та систематизовано мовні помилки, у 
тому числі ті, що зумовлені впливом російської мови, панівної донедавна в освіті та інфор-
маційному просторі України.

Веб-портал «Ukr.net» за відвідуваністю перебуває серед найпопулярніших на території 
України і має вагоме значення у формуванні новинного україномовного середовища. Щодоби ре-
дакція порталу групує та систематизує тисячі повідомлень. Повідомлення українською мо-
вою становили у різних тематичних розділах від 21% (від усіх повідомлень рубрики «Авто») 
до 66% (від усіх повідомлень рубрики «Головне»). Близько 62% назв усіх повідомлень за добу 
наведено російською мовою. Проте велика частина новин російською мовою має відповідник 
українською мовою на веб-сторінці джерела і може бути наведена на сторінці порталу укра-
їнською мовою.

Сьогодні в Україні удосконалюються законодавчі умови для подолання наслідків трива-
лого систематичного російщення її населення. Відповідно до норм Закону України «Про забез-
печення функціонування української мови як державної» веб-сайти мусять мати базові версії 
українською мовою. 

Ключові слова: Україна; українська мова; етнокультурні процеси; етнокультурна само-
бутність; мовне російщення; веб-портал; повідомлення; розподіл за мовою.
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Annotation. The author has examined news reports of the Ukr.net web portal which appeared 
during one day, on February 16, 2019, in the context of sociolinguistics and ethnocultural processes of 
modern Ukraine. First of all, the language of each headline is determined; the absolute number and 
proportion of messages in Ukrainian and Russian per day are calculated, as well as among those of all 
thematic sections. The number of posts provided on the portal page in Russian with the correspondence 
in Ukrainian on the primary source page is researched. The hypothetical share of messages in Ukrainian 
is calculated, provided that the editorial board of the portal gives the name of all primary messages 
in two languages: Ukrainian and Russian. Linguistic errors have been identified and systematized, 
including those caused by the influence of the Russian language, which has been dominant until recent 
times in the education and information space of Ukraine. 

Ukr.net is one of the most popular web portals in Ukraine in terms of attendance, and plays an 
important role in shaping news in the Ukrainian-language environment. Every day the portal editors 
provide thousands of messages. Posts in the Ukrainian language in different thematic sections had a 
share from 21% (among all “Auto” news) to 66% (among all main news). About 62% of all headlines 
per day were in Russian. However, most of the news in Russian had a matching version in Ukrainian 
and could be found on the portal page in this language. 

Today we observe the improvement of legislative conditions for overcoming the consequences of 
a long-term systematic Russification of the Ukrainian population. Conforming to the Law of Ukraine 
“On Ensuring the Functioning of the Ukrainian Language as a State Language”, websites must have 
basic versions in Ukrainian. 

Key words: Ukraine; Ukrainian language; ethnocultural processes; ethnocultural identity; language 
distribution; web portal; messages; distribution by language.

Українське суспільство після розпа-
ду СРСР переживає докорінні соціальні 
перетворення. Змінилася мовна політи-
ка, зазнає змін реальна мовна ситуація, 
розвивається цифрове суспільство. Ро-
сійська Федерація та певні су б’єк ти по-
літичного життя в Україні затято чинять 
опір розширенню сфер функціонування 
української мови, поширенню її серед 
громадян. Функціонування мови відбу-
вається в усіх сферах суспільного бут-
тя, але різною мірою, з різним успіхом. 
Важливим чинником впровадження 
української мови у суспільну практику 

є інформаційні веб-ресурси. Саме тому 
ми розглянули новинні повідомлення 
найпотужнішого в Україні веб-порталу 
«Ukr.net» (що з’я ви ли ся упродовж од-
нієї доби 16 лютого 2019  р.) у світлі 
соціолінгвістики та етнокультурних 
процесів у сучасній Україні. За межами 
нашої уваги залишено ті інформаційні 
повідомлення, які були приховані і при-
єднувалися додатково до тематично по-
дібних (які вже представлено у стрічці 
новин на загальних засадах), а також усі 
повідомлення-заголовки регіональних 
новин.
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Новинні повідомлення-посилання 
складаються із гіпертекстового заголов-
ка та назви джерела, які утворюють по-
стійно оновлюваний перелік  – стрічку 
новин. Ми ознайомилися з декларова-
ною та практичною мовною політикою 
компанії «Ukr.net»; визначили мову кож-
ної назви стрічки новин; обчислили аб-
солютну кількість та частку повідомлень 
українською і російською мовами серед 
усіх повідомлень порталу за добу, а та-
кож серед повідомлень усіх тематичних 
розділів (рубрик); вибірково визначи-
ли кількість повідомлень, наведених на 
сторінці порталу російською мовою, що 
мають відповідник українською мовою 
на первинній вебсторінці-джерелі; оці-
нили гіпотетичну частку повідомлень 
українською мовою за умови, якщо 
редакція порталу наводитиме україн-
ською мовою назви всіх первинних по-
відомлень, що мають дві мовні форми: 
українською та російською; виявили та 
систематизували мовні помилки, у тому 
числі ті, що зумовлені впливом росій-
ської мови, панівної донедавна в освіті 
та інформаційному просторі України. 
Одержані результати було узагальнено 
та зроблено певні рекомендації редакції 
порталу.

Раніше таке дослідження не здій-
снювалося. Його результати мають дати 
уявлення про мовну політику власни-
ків порталу, реальні наслідки мовної 
практики на порталі та загалом у сере-
довищі новинних сайтів українського 
сегмента веб-простору у зв’язку з ви-
значальними етнокультурними тенден-
ціями у суспільстві. Нашою головною 
метою було з’ясувати місце української 
мови на найпопулярнішому новинному 
порталі України, її відповідність право-
писним нормам та оцінити можливість 

кількісного збільшення українського 
тексту порталу та якісного поліпшення 
його.

Різні питання функціонування ук-
раїнської мови в інформаційних веб-
ресурсах порушували Зайцева С., Кози-
ряцька С., Мілінчук О., Пономаренко Л., 
Рудик М., Чемеркін С. та інші дослідни-
ки. Мовну ситуацію в українському сус-
пільстві розглядала велика кількість до-
слідників, серед яких і автори статті [35]. 
Безсмертна Н. приділяла також увагу 
лінгвістичному аналізу мови в україн-
ському сегменті веб-простору [5; 33; 34]. 
Чирков  О. досліджував зміни мовної 
структури населення  [36], етнічної бу-
дови української людності та населення 
окремих територіальних частин Украї-
ни в період від середини 1980-х років до 
сьогодні [37–41].

Статтю підготовлено на виконання 
НДР «Етнокультурні процеси в Україні 
(1985–2017)» (керівники: В. Баран, 2018, 
Ю. Фігурний, 2019–2020), а також «Ког-
нітивно-інформаційний та етносеміо-
тичний виміри українського словесно-
культурного Тексту» (керівник А. Ціпко, 
2018–2020). З одного боку, одержані 
результати є продуктивними для сис-
тематизації та обґрунтування чинни-
ків збереження і розвитку української і 
кримськотатарської етнокультурної са-
мобутності (1985–2017), з іншого  – для 
з’ясування стану знаково-інформацій-
ного простору інтернет-сегмента укра-
їнською мовою та його змін.

Веб-портал «Ukr.net» засновано 
1998  р., та лише восени 2007  р. з’яви-
лася його версія українською мовою [1]. 
Власником порталу є Український Інтер-
нет холдинг ТОВ «Укрнет», розташова-
ний у Києві. Компанія має 10 найпопу-
лярніших у своїх категоріях сервісів, які 
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обслуговують понад 100 працівників [1]. 
Пріоритетними напрямками діяльності 
компанії є інтернет-провайдинг та за-
безпечення українських користувачів 
досяжною інформацією про найважли-
віші суспільні події, явища та особистос-
тей за допомогою порталу «Ukr.net» [23].

Редакція порталу не продукує нови-
ни чи статті, стрічка новин «створюєть-
ся автоматично та є підбіркою гіпертек-
стових посилань на інтернет-сторінки 
статей, опублікованих на різних інтер-
нет-сайтах України та світу» [25]. Відпо-
відно мова новинних повідомлень також 
автоматично відображена у назві надпо-
силання (гіперлінку).

Сьогодні «Ukr.net» у групі найпо-
пулярніших в Україні новинних інтер-
нет-сервісів. Він тривалий час перебуває 
серед топових 20 веб-сайтів сегмента 
Тенет (Мережі) українською мовою. За 
станом на червень 2018  р. сайт посідав 
12 місце за відвідуваністю та охоплював 
28% українських користувачів [1]. 

За даними Kantar tns CMeter, охоп-
лювана «Ukr.net» аудиторія станови-
ла 36,03% у травні та 35,89% у червні 
2018  р., що давало йому 9 позицію за 
цим показником  [21]. У травні 2019  р. 
за охопленням стаціонарних та рухо-
мих інтернет-користувачів сайт посів 8 
місце (10290780 унікальних користува-
чів) [26], у липні – 6 місце (10073180 уні-
кальних користувачів) [20]. 

За дослідженням ринку ТОВ Adline, 
аудиторія компанії «Ukr.net» на 54,3% 
складається з осіб з вищою освітою, 
на 19,2%  – з неповною та базовою ви-
щою [24]. На який момент часу наведено 
ці показники – невідомо. Даних розподі-
лу користувачів сервісами компанії «Ukr.
net» за мовою, на жаль, ми не знайшли. 
Припускаємо, що частка користувачів 

порталом «Ukr.net», які вважають сво-
єю рідною мовою українську, становить 
близько 70%.

З посиланням на «Ukr.net» на жи-
томирському сайті після появи україн-
ської версії порталу було вміщено по-
відомлення з поясненнями цих дій. У 
ньому йшлося про зміну мовної струк-
тури українських громадян: «... за остан-
ні роки в Україні збільшилась кількість 
людей, які можуть вільно і грамотно 
спілкуватися не лише російською, але й 
українською мовою. Про це свідчать ре-
зультати переписів населення. Так, за да-
ними на 2001 р., кількість україномовних 
громадян становила 42%, а в 2004 під час 
заповнення відповідних анкет кількість 
їх становила вже 58%» [4]. Не зрозуміло, 
про які саме анкети йдеться, та маємо за-
уважити, що останніх два переписи насе-
лення на території України відбувалися у 
1989 та 2001 роках. Результати загальних 
переписів населення, що проводилися 
на теренах України і містили у програмі 
питання про «рідну», «розмовну», «то-
вариську», «другу мову народів СРСР», 
«мову освіти» чи іншу мову опитуваних, 
не дають підстав говорити ні про 58%, ні 
про 42% україномовних громадян.

Оскільки невідповідні дійсності 
кількісні показники чи оцінки мовної 
структури населення України, буває, на-
водяться в нашому національному ін-
формаційному просторі з посиланням 
на сумнівні соціологічні дослідження 
чи на «відповідні анкети» та ще й з упе-
редженою інтерпретацією (зазвичай у 
напрямку применшення питомої ваги 
україномовних громадян та збільшен-
ня кількості російськомовних осіб), ми 
змушені звернути на це увагу. Наведемо 
обчислення часток тих і тих, одержа-
ні за розробками матеріалів переписів 
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державними статистичними органами 
СРСР (для перепису 1989 р.) та України 
(для перепису 2001  р.). Відзначимо, що 
результати розробок матеріалів пере-
писів тепер досяжні у веб-ресурсах без-
коштовно. Робимо це й тому, що голо-
вну тенденцію етнокультурних змін у 
міжпереписний період неможливо по-
казати без тренду в мовній та етнічній 
структурах населення. Зазначимо, що 
одиницею обчислення різниці між част-
ками порівнянних (тих, що коректно по-
рівнювати) статистичних сукупностей, 
тобто обчислення структурних змін, є не 
відсоток (%), а відсотковий пункт (в. п.). 
«Частка осіб, які вважають українську 
мову рідною, збільшилася за 13 міжпере-
писних років серед людності України на 
2,9–3,1 в. п. (від 64,67% на початку 1989 р. 
до 67,53% наприкінці 2001  р.)»  [36, 
с. 325]. Якщо оцінювати цей зсув у мов-
ній конструкції (будові) українсько-
го суспільства не з позиції російської 
«п’ятої колони», а з позиції відповідності 
українським національним інтересам, 
тоді стисло треба сказати таке: «Ці по-
зитивні зміни, хоч і невеликі чисельно, є 
надто важливими і для існування укра-
їнського народу, і для існування суверен-
ної української держави в майбутньому. 
Цей факт треба вважати найважчим та 
найважливішим здобутком українства 
на постсовєтському етапі завершення 
формування новітньої української нації, 
свідченням її прагнення до культурного, 
цивілізаційного самоствердження й са-
мореалізації» [36, с. 325].

Портал «Ukr.net» та електронна пош-
та (її започатковано 2000 р.) сьогодні ма-
ють інтерфейси українською [3] і росій-
ською [2] мовами. Проте українська мова 
посіла вагоме місце в «Ukr.net» не одразу 
після появи сервісу. Цьому посприяли 

активні користувачі, що дієво вболівали 
за українську мову в українському сег-
менті Тенет.

Влітку 2004  р. М.  Шувалов радісно 
повідомляв, що після декількох років 
ігнорування суппорт службою «Ukr.
net» вимог поодиноких клієнтів щодо 
української версії пошти завдяки масо-
вій акції отримано «першу перемогу: з 
18 червня (12:37 год.) працює кодування 
utf8, яке не спотворює українські літери. 
Нагадаємо, що раніше було неможливо 
коректно читати листи, коли в них були 
символи «є», «ї», «і» та деякі інші»  [16]. 
Активіст українізації порталу інформу-
вав, що акція триває, «поки не реалізу-
ють інші наші вимоги до керівництва 
Укр.НЕТ, а саме: введення паралельно-
го українського інтерфейсу в поштову 
службу»  [16]. Згодом з’явився варіант 
порталу українською мовою. З цієї наго-
ди на сайті Zhitomir.info (з посиланням 
на «Ukr.net») пояснювали російською 
мовою повільність процесу українізації 
українських сайтів та обґрунтовували 
появу українського інтерфейсу. Вихід 
української версії порталу «Ukr.net» вва-
жався «об’єктивною еволюцією» порта-
лу та «даниною поваги до всієї україн-
ськомовної аудиторії Інтернету»: «Ukr.
net вже завоював левову частку уваги 
російськомовної аудиторії Uaнету, а те-
пер і в тих, хто в графі «мова спілкуван-
ня» зазначає українську мову, є свій Ukr.
net, насправді український!» [4]. 

На початку листопада на цьому ж 
сайті (з посиланням на «Ukr.net») вмі-
щено додаткову інформацію російською 
мовою про появу версії порталу укра-
їнською мовою. У ній обґрунтовували-
ся кроки компанії назустріч українцям 
«гострою нестачею якісної інформації 
українською мовою в Мережі» (сайти 



127Українознавство №3 (72) 2019

Безсмертна Н., Чирков О. Новинні повідомлення порталу...

українською мовою становили на почат-
ку 2007  р. лише 16,3%!  [29]). Керівники 
компанії розуміли, що початок роботи 
української версії порталу розширює 
інформаційну присутність новинних 
ресурсів в UAнеті. Відзначалося та-
кож те, що тодішній президент України 
В.  Ющенко висловився про намір «пе-
рекласти Інтернет на українську мову». 
Для цього було разроблено Концепцію 
державної мовної політики, що передба-
чала развиток українського (географічно 
та за мовою) сегмента Інтернету. Версія 
порталу українською мовою створювала 
основу для подальшого інноваційного 
розвитку інтернет-сервісів України, ви-
значення нових пріоритетів для роботи 
порталу [29].

Ідентичні до зазначених публікацій 
з’явилися й на інших новинних ресур-
сах в UAнеті (частина з них з деякими 
відмінностями в назвах та без посилань 
на «Ukr.net»), зокрема на веб-сторінках 
zaxid.net та rbc.ua.

Незважаючи на таку природну, по-
зитивну для українства позицію компа-
нії, надпосилання (гіперлінк) «Реклама 
на порталі» з української версії порталу 
і сьогодні переносить користувачів до 
інформації для рекламодавців [13], наве-
деної російською мовою на веб-сторінці 
ТОВ «Едлайн»  – ексклюзивного про-
давця реклами (сейл-хаусу) на сервісах 
«Ukr.net». Тобто про рекламу на сервісах 
«Ukr.net» або читай російською, або не 
цікався і не рекламуй. Ось такі руди-
менти дискримінації громадян з рідною 
мовою українською. Чому так, можемо 
лише здогадуватися. Може, рекламний 
відділ холдингу не бажає спілкувати-
ся з клієнтами українською. Колись у 
багатьох скоробагатьків 1990-х років 
було гасло «Мова бізнесу  – російська!». 

Але вже ті «ідеали» мовної поведінки 
постсовєтсько-українських підприєм-
ців лишилися в минулому разом із зов-
нішньополітичною та цивілізаційною 
невизначеністю, так званою «багато-
векторністю». Може, ще є якісь вагомі, 
поважні причини для редакції порталу, 
яких ми не знаємо, що змушують в укра-
їнській його версії не давати інформації 
для українських рекламодавців україн-
ською, а нав’язувати мову колишньої ме-
трополії, яка, усупереч своїм численним 
договірним і статутним зобов’язанням, 
порушила територіальну цілісність 
України, руйнує українську економіку, 
провадить потужну політику дезінфор-
мації про сучасні події в Україні, історію 
України, український та кримськота-
тарський етноси? «Кажуть, бачиш, що 
все-то те / Таки й було наше, / Що вони 
тілько наймали / Татарам на пашу / Та 
полякам ...» [31].

Варто уточнити, що коли говорять 
про «версію порталу «Ukr.net» україн-
ською мовою», тоді насправді мають на 
увазі насамперед інтерфейс сайту укра-
їнською мовою. Виникає конфліктна не-
узгодженість між цим поняттям та фак-
тичним вмістом (контентом) порталу: 
навіть не присутністю, а домінуванням 
гіпертекстових заголовків російською 
мовою у стрічці новин (якщо не брати 
до уваги новини з регіонів). На мовній 
структурі надпосилань (гіперлінків) ми 
зупинимося далі, але одразу зазначимо, 
що за бажання власників, операторів 
агрегатора новин вміст української вер-
сії порталу може вже сьогодні принаймні 
наполовину складатися з українського 
тексту заголовків новин (без урахування 
розділу новин з регіонів).

Редакція порталу пояснює свою 
політику щодо новин таким чином: 
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«Посилання, що збираються програм-
ними засобами та розміщуються в реле-
вантній рубриці, представлені у стрічці 
новин незалежно від політичної позиції 
або ідеології інтернет-сайтів, що їх опу-
блікували. Завдяки цьому користувач 
отримує можливість ознайомитись та 
обрати посилання на статті, що містять 
різні точки зору на одну й ту ж саму по-
дію. Користувач може самостійно обира-
ти цікаві йому теми та джерела, що опу-
бліковали відповідну статтю, для чого 
йому необхідно натиснути на відповідне 
посилання та перейти на відповідний 
інтернет-сайт» [25]. Цю цитату ми наве-
ли без жодного редагування, за станом на 
20 серпня 2019 р. За наведеним текстом 
проглядаються не найкращі переклади 
фрагментів російського оригіналу тексту 
чи думки: «опубликовали», «разные точ-
ки зрения на одно и то же событие».

Про формування новинного кон-
тенту гіпертекстових заголовків він роз-
повів таке: «Щодня до стрічки новин 
сайту автоматично додаються близько 
тридцяти тисяч записів від 1500 джерел. 
Новини збираються щохвилини і роз-
міщуються у відповідних тематичних 
рубриках. При цьому в новинній стрічці 
на головній сторінці за допомогою алго-
ритму утримуються найпопулярніші з 
них. Окрім іншого, сайт має стрічку ре-
гіональних новин. Редакція порталу не 
створює новин, а контролює автоматич-
ну рубрикацію об’єднання передруків, 
фільтрує матеріали» [1].

Нещодавно у профі-клубі «Новоме-
діа» редактор порталу Віталій Яблонько 
розповів про історію його створення та 
принципи роботи. За його словами, най-
більшою популярністю у читачів корис-
туються саме політичні новини, а пере-
вірку інформації редакція не здійснює: 

«[...] ми працюємо на довірі, по-чесному: 
не відстежуємо й не перевіряємо» [8]. 

В українському сегменті Вікіпедії (з 
посиланням на Українські новини) щодо 
формування новинної стрічки порталу 
зазначена критика, з якою не можна не 
погодитись: «[...] на головній сторінці 
часто показується інформація з неодно-
разово передрукованих статей, а також 
контент видань, що приваблюють від-
відувачів за рахунок «чорного» seo та 
реклами. Дані на 2017 рік» [1].

Засади формування переліку новин-
них повідомлень призводять до того, 
що мова контенту порталу в частині 
стрічки новин визначається клієнтами-
продуцентами новин. Проте зустріча-
ється певне спрощення оригінальних 
назв. Додамо, що велика кількість новин 
з’являється двома мовами: українською 
та російською. Ми виявили та система-
тизували новинні повідомлення-надпо-
силання порталу за мовою, що з’явилися 
упродовж однієї доби 16 лютого 2019 р., 
визначили та дослідили одноденну мов-
ну структуру новинних заголовків пор-
талу. Результати обчислень наведено у 
Таблиці.

Бачимо, що серед п’яти з половиною 
тисяч повідомлень новини українською 
мовою суттєво поступаються новинам 
російською. Близько 62% назв усіх по-
відомлень за добу наведено російською 
мовою. Повідомлення українською мо-
вою становили у різних тематичних 
розділах від 21% (від усіх повідомлень 
рубрики «Авто») до 66% (від усіх повідо-
млень рубрики «Головне»). Лише у чоти-
рьох тематичних рубриках новини укра-
їнською становили абсолютну більшість: 
«Головне», «Політика», «Економіка», 
«Суспільство та культура». Близько по-
ловини повідомлень українською було у 
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рубриці «Події». У десятьох тематичних 
рубриках, де домінували назви повідо-
млень російською мовою, повідомлення 
українською становили від 21% («Авто») 
до 39% («Відео») переважно від чверті 
до третини усіх повідомлень рубрики. 
Оскільки у джерелах новин велику кіль-
кість повідомлень наведено двома мова-
ми (українською та російською), частка 
повідомлень українською мовою могла 
бути значно більшою. У рубриці «Голов-
не» серед 17 надпосилань (гіперлінків) 
новин російською мовою 11 мають від-
повідники українською.

Повідомлення російською «Во Фран-
ции возоб новились протесты «жел тых 
жи летов»» з’я вилося на сайті джерела 

16.02.2019 р. о 17 г. 8 хв.  [7]. Одночасно 
з ним на цьому ж сайті уміщено повідо-
млення українською: «У Франції понови-
лися протести «жовтих жилетів»»  [32]. 
Приклади інших повідомлень україн-
ською мовою, які у новинних електрон-
них ресурсах-джерелах з’явилися од-
ночасно з повідомленнями російською 
мовою, представленими на порталі у 
рубриці «Головне», такі: «Конференція 
з безпеки: з чим приїхали в Німеччи-
ну світові лідери»  [14], «На Донбасі під 
час розмінування загинув сапер»  [17], 
«Офіційно. Зірка знімається з чемпіо-
нату»  [22], «В Албанії під час протес-
тів опозиції сталися сутички»  [6], «Ду-
бай. Світоліна, Цуренко і Ястремська 

Таблиця 1
Розподіл повідомлень стрічки новин порталу «Ukr.net»  

16 лютого (субота) 2019 р. за мовою

ТЕМАТИЧНІ 
РОЗДІЛИ 
НОВИН Вс

ьо
го

КІЛЬКІСТЬ ПОВІДОМЛЕНЬ
укр. мовою рос. мовою

в абсол-х 
одиницях

у % до 
всіх

в абсол-х 
одиницях у % до всіх

Головне 50 33 66 17 34
Політика 222 121 55 101 45
Економіка 203 108 53 95 47
Події 975 455 45 520 55
Суспільство та 
культура 191 106 55 85 45

Київські новини 266 98 37 168 63
Технології 276 67 24 209 76
Наука 102 30 29 72 71
Авто 173 36 21 137 79
Спорт 1115 368 33 747 67
Здоров’я 229 62 27 167 73
Шоу-бізнес 331 110 33 221 67
За кордоном 515 186 36 329 64
Курйози 71 18 25 53 75
Фоторепортаж 183 58 32 125 68
Відео 577 227 39 350 61
Всього за добу 5479 2083 38 3396 62
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дізналися своїх суперників»  [9], «Судан 
поринув у пітьму, по всій країні від-
ключили електрику. Коли електропос-
тачання буде відновлено, не відомо, але 
відповідальні служби над цим вже пра-
цюють» [30], «Курди захопили останній 
форпост ІД на сході Сирії»  [15], «Екс-
раднику Януковича озвучили серйозний 
термін в США» [10].

Ще є такі українські відповідни-
ки повідомлень російською мовою, 
які з’явилися на веб-сторінках новин з 
певним «запізненням». Повідомлення 
«На Закарпатті з гранатомета обстріля-
ли житловий будинок» на сайті ресур-
су-джерела вміщено об 11  г. 36  хв.  [18], 
а російською мовою раніше  – об 11  г. 
25 хв. [19]. У рубриці «Головне» є гіпер-
текстова назва цієї новини російською 
мовою. Певно, редакції перекладали на 
українську мову повідомлення, які вже 
подали на своєму сайті російською. При-
родно, що шансів потрапити на портал у 
таких дублюючих із запізненням повідо-
млень-перекладів на українську з росій-
ської мало. Але маємо й іншу ситуацію. 
Повідомлення «Румунія виступила за 
посилення присутності НАТО в Чорно-
му морі» з’явилося українською мовою 
на сайті джерела о 14 г. 28 хв. [27], а ро-
сійською мовою  – на 6 хвилин пізніше, 
о 13  г. 34  хв.  [28]. Незважаючи на це, у 
рубриці «Головне» гіпертекстова назва 
російською мовою виводить користува-
ча на цю новину російською мовою.

Ми перевірили назви новин порта-
лу «Ukr.net» щодо дотримання право-
писних норм і дійшли невтішних ви-
сновків. Назви деяких новин наведено з 
помилками, деяких – сформульовано не 
найкращим чином. Загалом до новин-
ного тексту порталу, який складається 
із заголовків-надпосилань новинних 

повідомлень та назв джерел інформації, 
є зауваження щодо граматики, пунктуа-
ції, лексики, орфографії й стилю. Части-
ну помилок можна об’єднати у групи, які 
далі розглянемо детальніше.

1. Неправильно вжиті відмінкові за-
кінчення іменників жіночого, чоловічо-
го та середнього роду в однині та мно-
жині, дієслів минулого часу жіночого 
роду: «У Європі обговорюють створення 
систему ПРО за участі України»; «Ще 
одна тернополянка дебютувала на етапі 
Кубку світу з біатлону»; «Центральний 
штаб Гриценка обурений перешкоджан-
ню агітації у Вінницькій області»; «У 
Луцьку горілі будівля»; «Унаслідок аварії 
в Татарбунарському районі загинули два 
водія». За українським правописом має 
бути так: системи, кубка, перешкоджан-
ням, горіла, два водії. 

2.  Пропущені закінчення у словах 
(іменнику жіночого роду, прикметниках 
жіночого роду): «На автодорозі «Київ–
Чоп» тернополянин на  смерт збив чо-
ловіка»; «Клімкін розповів, які теми 
найбільше обговорюють на Мюнхенські 
конференції»; «Киянин за майбутнє від-
дав спритні ворожці усе». Правильно 
писати: смерть, Мюнхенській, спритній.

3.  Відсутнє чергування приймен-
ників у (в), і (й) з (із, зі): «Сенсаційний 
форвард «Мілану» відзначився п’ятим 
голом в п’яти матчах»; «Епідеміологи 
Буковини назвали район-антилідер з за-
хворюваності кором»; «Орландо Блум 
«напартачив» з каблучкою Кеті Перрі»; 
«Жоден з викликів у сфері безпеки не 
можна вирішити суто військовими за-
собами  – Могерині»; «Вчені виявили 
дивних черв’яків, конспірологи заявили 
про їх зв’язок з Нібіру»; «В Мукачеві в 
магазині камери зафіксували злодюж-
ку»; «В Школі у Стаївці користуються 
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новітніми технологіями  – інтерактивна 
дошка невід’ємна складова навчання», 
«Студія в  смартфоні. Кращі мобільні 
додатки для редагування відео»; «Тричі 
вистрілив з пістолета та перерізав гор-
ло: у Луцьку засудили рівненчанина, 
який намагався розправитись зі своєю 
дівчиною»; «Стало відомо, від якої отру-
ти помер хлопчик з Виноградівщини»; 
«Психоз наростає»: в соцмережах стри-
вожені мілітаризацією дітей в Криму»; 
«У Луцьку розшукують жінку, яка вкра-
ла 2500 доларів в пацієнта лікарні, які він 
тримав на операцію»; «Поверніть краде-
ні речі!», – лідер С14 поскандалив з Зо-
ряном Шкіряком в ефірі «Народ проти». 
Для уникнення збігу двох або трьох при-
голосних краще вжити прийменники у, 
із, зі для милозвучності мови.

4. Неправильне використання малої/
великої літери: «У будівлі петербурзько-
го університету обвалився дах, більше 
80 студентів евакуйовані»; «Баскетбо-
лісти НБА запалили у Матчі всіх Зірок». 
Перше слово у назвах вищих навчаль-
них закладів пишеться з великої літери: 
Петербурзького університету. Слово 
«зірок» потрібно писати з маленької лі-
тери.

5.  У заголовках новин пропуще-
ні слова, які пояснюють його зміст: «У 
пунктах пропуску на лінії розмежуван-
ня [чого?] застрягли 350 авто»; «Ще одна 
тернополянка  [хто саме?] дебютувала 
на етапі Кубку світу з біатлону»; «Укра-
їнський клуб підпише двох легіоне-
рів [на що?]»; «Офіційно. «Зоря» прода-
ла збірника України  [кого?] за кордон»; 
«Президент Румунії закликав НАТО 
збільшити присутність  [кого?] в Чор-
номорському регіоні»; «[хто?] Прове-
ли турнір серед хворих на ДЦП»; «Я не 
називаю це святом, бо ми втратили 11 

побратимів»  – згадали  [хто?], як звіль-
няли Широкіно», «Верховна Рада гідно 
відповіла на всі виклики  [чиї?]»; «Укра-
їнський оборонець відзначився резуль-
тативною передачею [чого?] в чемпіонаті 
Бельгії»;  «У Луцьку просять встанови-
ти [кого?] жінку, яка викрала гроші у 
пацієнта на операцію»; «500 мукачівців, 
які одержали гроші з міського бюджету 
опитує Держаудитслужба: у міському 
управлінні соцзахисту  [що відбуваєть-
ся?] перевірка». Правильно вживати 
просять встановити особу жінки. Про-
пущене слово відбувається, здійснюєть-
ся або триває.

6. Відсутність усіх розділових знаків 
у складнопідрядних реченнях: «Не агент: 
Болгарські спецслужби листом відки-
дають чутки[,] що вбитий парасолькою 
дисидент Марков був шпигуном»; «500 
мукачівців, які одержали гроші з місько-
го бюджету[,] опитує Держаудитслужба: 
у міському управлінні соцзахисту пере-
вірка». У першому складнопідрядному 
реченні пропущена кома перед сполуч-
ником що; у другому  – після підрядної 
частини, яка стоїть у середині головної.

7.  Невірно вжиті слова: «Вчені ви-
явили дивних черв’яків, конспірологи 
заявили про їх зв’язок з Нібіру». Краще 
вжити слово їхній.

8. Некоректно вжиті словосполучен-
ня: «Регіна Тодоренко показала таємни-
че вагітне фото». Краще вживати: та-
ємниче фото, на якому вона вагітна.

У заголовках новинних повідо-
млень порталу «Ukr.net» трапляються 
ще й такі помилки: 1) одруківка: «Одра-
зу двоє українських боксерів дізналися 
дату на місце наступних боїв». Певно, 
мали на увазі «дату та місце наступних 
боїв»; 2)  помилкове вживання іменни-
ка середнього роду, відсутність коми у 
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складнопідрядному реченні: «Поблизу 
Львова перекинулась вантажівка на-
вантаження  сміттям». Потрібно вжити 
дієприкметник жіночого роду наванта-
жена і перед ним поставити кому (діє-
прикметниковий зворот, що стоїть після 
означуваного слова).

Окрему групу помилок становлять 
такі, що виникли, на нашу думку, через 
вплив російської мови на авторів за-
го ловків. Двомовність вмісту порталу 
також сприяє мовній інтерференції, ре-
зультатом якої є наведені нижче випадки. 

1.  У заголовку «На Тернопільщині 
пенсіонер виявив у свого внука небез-
печні запаси вогнепалу» треба вживати 
вогнепальної зброї або вогнестрілу, що є 
відповідниками російському огнестрел – 
вогнепальна зброя та вогнестріл.

2.  У заголовку «Поблизу Конча-За-
спи в ДТП заживо згоріла пасажир таксі: 
винуватець аварії втік» краще написа-
ти живцем згоріла пасажирка. Заживо є 
калькою з російської. Фемітив пасажир-
ка – слово жіночого роду, яке все часті-
ше вживається щодо жінок замість паса-
жир – слова чоловічого роду.

3.  У заголовку «Доната Мейреллес 
влаштувала рабовладельческую вечірку 
в Бразилії» бачимо кальку з російської 
(росіянізм) рабовладельческую. Треба 
вживати українське «рабовласницьку».

4. У заголовку «Не агент: Болгарські 
спецслужби листом відкидають чут-
ки…» у невластивому йому значенні 
вжито слово відкидають. Краще напи-
сати, що спецслужби у листі спростову-
ють або заперечують.

5.  У заголовку «ЄС не готове до рі-
шучих дій у Венесуелі  – мають надію, 
що розчиниться саме» вжито не ті за-
кінчення через хибно визначений рід 
та некоректно перекладене російське 

словосполучення само рассосется. Мож-
на написати так: «ЄС не готовий до рі-
шучих дій у Венесуелі  – сподіваються, 
що саме розсмокчеться».

Великі надії у позбавленні україн-
ського суспільства від мовної асиміляції 
та засмічення української мови елемен-
тами російської лексичної системи по-
кладаємо на Закон України «Про забез-
печення функціонування української 
мови як державної», ухвалений Верхов-
ною Радою 25 квітня 2019 р. Він набрав 
чинності 16 липня 2019  р., проте пе-
редбачає поетапне впровадження його 
норм [12].

Тарас Шамайда, один із розробни-
ків та ініціаторів прийняття закону про 
мову, повідомляє, що веб-сайти органів 
влади, державних та комунальних уста-
нов і підприємств, українських ЗМІ, ма-
газинів інтернет-торгівлі тощо мусять 
мати версію українською мовою, не мен-
шу за обсягом та змістом інформації, ніж 
версії іншими мовами, що ця версія для 
користувачів в Україні має завантажува-
тися за замовчуванням. Проте щоб дати 
можливість громадянам, владі та бізнесу 
підготуватися до неухильного виконан-
ня цієї норми, передбачено час до липня 
2022 р. [11].

Розгляд новинних заголовків-над-
посилань веб-порталу «Ukr.net», що 
з’явилися упродовж однієї доби 16 лю-
того 2019  р., у світлі соціолінгвістики 
та етнокультурних процесів у сучасній 
Україні приводить нас до таких виснов-
ків. Веб-портал «Ukr.net» за відвідува-
ністю перебуває серед найпопулярніших 
на території України і має вагоме значен-
ня у формуванні новинного середовища 
українською мовою. Щодоби редакція 
порталу групує та систематизує тисячі 
повідомлень. 
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Повідомлення українською мовою 
становили у різних тематичних розді-
лах від 21% (від усіх повідомлень рубри-
ки «Авто») до 66% (від усіх повідомлень 
рубрики «Головне»). Близько 62% назв 
усіх повідомлень за добу наведено росій-
ською мовою, що не відповідає мовній 
структурі населення України загалом 
та мовній структурі міського населен-
ня України. Проте велика частина но-
вин російською мовою має відповідник 
українською мовою на веб-сторінці дже-
рела і посилання на них може бути на-
ведене на сторінці порталу українською 
мовою. За умови, якщо редакція порталу 
наводитиме українською мовою назви 
всіх первинних повідомлень, що мають 
дві мовні форми: українською та росій-
ською, гіпотетично частка повідомлень 
українською мовою може становити сьо-
годні абсолютну більшість.

Заголовки новин не завжди відпові-
дають правописним нормам української 
мови. До них є чимало зауважень, зокре-
ма, пов’язаних з уникненням інтерфе-
ренції з російської мови. Це свідчить про 
недостатній рівень мовної компетенції 
працівників, що придумують заголов-
ки, та відсутність у компанії «Ukr.net» 
технічних, процедурних чи інших «за-
побіжників» широкого розповсюдження 
мови людей з низькорівневою компетен-
цією, що симптоматично відхиляється 
від чинного стандарту. В сучасній ситу-
ації диглосії та великої кількості двомов-
них (білінгвів) бажано заголовки пере-
глядати українському філологу, який є 
носієм мови, а українську версію порта-
лу робити цілком українською, не роб-
лячи посилань на статті чи повідомлен-
ня іншими мовами. Це сприятиме якості 
мови порталу та новинних ресурсів 
UАнету, а також подоланню негативних 

наслідків російщення, мовнокультурній 
та політичній консолідації українського 
суспільства.

Сьогодні в Україні удосконалюються 
законодавчі умови для подолання на-
слідків тривалого систематичного ро-
сійщення її населення. Відповідно до 
норм Закону України «Про забезпечен-
ня функціонування української мови як 
державної» веб-сайти зобов’язані мати 
базові версії українською мовою.

Незабаром сподіваємось побачи-
ти, як усі гіпертекстові назви порталу 
«Ukr.net» з українським інтерфейсом 
відсилатимуть українського читача до 
українського тексту новин. Доцільно 
дослідити це ще до впровадження нор-
ми закону щодо мови веб-сайтів ЗМІ, а 
також з’ясувати конкретні етапи про-
сування і оформлення інформації про 
новину на порталі «Ukr.net», критично 
важливі для накопичення мовних поми-
лок у назвах.
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Анотація. Архітектурна логіка міської забудови завжди провокує появу кордонів у місь-
кому просторі. Ці кордони можуть бути як об’єктивними (географічними, адміністратив-
ними тощо), так і суб’єктивними (уявними, такими, що базуються на традиціях, соці-
альних нормах та повсякденних практиках). Утім для кожного містянина найважливіший 
кордон стосується межі між приватним і публічним простором, власним домом і зовнішнім 
світом. Ця межа не завжди є очевидною, адже існують численні способи взаємопроникнення 
цих двох територій. Однією зі стратегій, яка вправно долає усталені урбаністичні кордони, 
є паразитна архітектура. Так називають перехідні форми архітектури, пов’язані з розмі-
щенням певних конструкцій на вже існуючих будівлях. У сучасному архітектурному дизайні 
паразитну архітектуру не таврують як негативне явище, навпаки, її розглядають у кон-
тексті посередництва між змінами в суспільстві та міською системою, адже формальне 
міське будування завжди провокує появу подальших адаптацій. У пострадянських країнах 
яскравим прикладом паразитної архітектури є розширені/перебудовані/засклені балкони. Ці 
архітектурні елементи стають способом перетворення публічного простору на приватний, 
експансії квартири назовні, на територію фасаду будинку. Перебудовані балкони давно пере-
стали бути проявами маргінальності окремих жителів міст, перетворившись на потужну 
щоденну практику, яка стала традиційною і унормованою. Балкон – це передусім декларація 
приватності, яка є наслідком конкретних історичних передумов, а також віддзеркаленням 
економічного та політичного контекстів. Перебудований балкон – це претензія на більш 
гнучку архітектуру (тобто архітектуру з більш гнучкими кордонами), яка відповідатиме 
низовим потребам мешканців міст, а не задумам державних або приватних забудовників. У 
такий спосіб аналіз українських балконів в контексті актуальних трендів паразитної архі-
тектури дасть змогу глибше зануритися в сучасне міське повсякдення, механізм творення 
суспільних норм та долання урбаністичних кордонів.

Ключові слова: балкон; паразитна архітектура; урбаністичні кордони.
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У  сучасних соціальних і гумані-
тарних науках поняття кордону давно 
вийшло за межі географічних та адмі-
ністративних характеристик, перетво-
рившись на значно ширшу категорію, 
яка дає можливість оперувати культур-
ними і соціальними уявленнями людей. 
З-поміж іншого термін «кордон» допо-
магає пояснити ті явища міського по-
всякдення, які базуються на уявленнях 
людей про існування межі між різни-
ми просторами, соціальними групами, 
культурними нормами. Місто повнить-
ся реальними і уявними кордонами, 
які, своєю чергою, накладають відби-
ток на соціальні практики та взаємо-
дії містян. Такі кордони породжують 
численні поведінкові інтерпретації та 

норми і мають візуальне вираження, 
яке безпомилково вказує на те, що цей 
міський простір є межовим. Так, у цій 
статті ми прагнемо зупинитися на яви-
щі паразитної архітектури, маргіналь-
ної за формою і прагматичної за зміс-
том, яка є яскравою ілюстрацією того, 
як місто творить нові форми, що по-
рушують існуючий баланс, і долає свої 
власні кордони. Специфіку долання кор-
донів паразитними формами архітекту-
ри ми розглянемо на прикладі засклених/ 
перебудованих/розширених балконів, 
адже саме цей архітектурний елемент 
все частіше звертає на себе увагу як 
специфічний для пострадянської Укра-
їни, такий, що відображає урбаністичну 
культурну специфіку. 

Alla PETRENKO-LYSAK
Candidate of Sociological Sciences, associate professor, associate professor of the Branch Sociology 
Department, Faculty of Sociology, T. Shevchenko National University of Kyiv

Annotation. The architectural logic of urban development always provokes the appearance of 
boundaries. These boundaries can be both objective (geographical, administrative, etc.) and subjective 
(imaginary, based on traditions, social norms, and everyday practices). However, for citizens, the most 
important border concerns the boundary between private and public space, between their ‘home’ and 
the outside world. This boundary is not always obvious because these two options interpenetrate in 
many ways. Parasitic architecture is one of the strategies that successfully overcome the established 
urban boundaries. It means transitional forms of architecture, which are associated with the placement 
of certain structures on existing buildings. Parasitic architecture is no more regarded as a negative 
phenomenon in the contemporary architectural design. Moreover, it is considered in the context of 
mediating between the changes in the society and the urban system, since formal urban construction 
always provokes the emergence of further adaptations. In the post-Soviet countries, the most impressive 
example of parasitic architecture is presented by the expanded/remodeled/glazed balconies. These 
architectural elements become a way of transforming public space into a private one. They make 
expansion of the apartment outwards, into the territory of the facade of the house. Remodeled balconies 
are not a manifestation of city outcasts anymore. They became a powerful daily practice, traditional 
and standardized. Balconies are primarily a declaration of privacy, but also, they are the result of a 
specific historical background, as well as a reflection of economic and political contexts. Remodeled 
balconies are a claim for a more flexible architecture (that is, a type of architecture with more flexible 
borders), which will meet the grassroots needs of city dwellers instead of the intentions of public or 
private developers. Thus, the analysis of Ukrainian balconies in line with the current trends in parasitic 
architecture will allow a deeper immersion in the modern urban everyday life and comprehension of 
the mechanism for creating social norms and overcoming urban boundaries.

Key words: balcony; parasitic architecture; urban boundaries.
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Дослідження є міждисциплінарним 
і передбачає залучення специфічного 
теоретико-методологічного інструмен-
тарію антропології, соціології, культу-
рології. Утім розгляд балкона в розрізі 
унормованих поведінкових практик досі 
практично не був предметом спеціаль-
них наукових розвідок  [12]. Натомість 
це питання широко висвітлюється у 
ЗМІ  [11], провокує численні мистецькі 
рефлексії  [1] та прикладні розвідки ур-
баністів [14]. 

Метою цієї статті є аналіз паразит-
ної архітектури (на прикладі балконів) 
у контексті її здатності долати урбаніс-
тичні кордони. Дослідження стосується 
українського міського простору пост-
радянського періоду.

В  архітектурному дизайні паразит-
ними називаються перехідні форми 
архітектури, пов’язані з розміщенням 
певних конструкцій на вже існуючих 
будівлях [5]. За аналогією з біологічним 
терміном, який передбачає такий тип спів-
існування організмів, коли один із них 
використовує інший для забезпечення 
своїх потреб та регуляції взаємовідносин 
із довкіллям, паразитна архітектура пе-
редбачає додавання нових функціональ-
них елементів до споруд, які вже існують 
і повноцінно виконують заплановані 
функції. Особливістю паразита є те, що 
він не може існувати без свого хазяїна, 
проте чим довше він паразитує, тим мен-
ше шкоди завдає, адже організми при-
стосовуються один до одного. Наразі чи-
мало архітекторів вважають паразитний 
дизайн тією концепцією, яка найбільше 
відповідає духу часу і володіє достат-
ньою гнучкістю, адже наслідує природу 
і в такий спосіб може вирішувати про-
блему перенаселення, урбанізації та по-
долання наслідків стихійних лих [8]. 

Услід за німецьким архітектором Ма-
тіасом Освальдом паразитну архітектуру 
вважають посередником між змінами в 
суспільстві та міській системі, адже фор-
мальне міське будування завжди прово-
кує появу подальших адаптацій [13].

В Україні яскравим прикладом пара-
зитної архітектури є засклені, перебудо-
вані і розширені балкони, які виходять 
за межі традиційного міського дизайну, 
а завдяки своїй поширеності та варіа-
тивності претендують на те, щоб бути 
розглянутими як окреме культурне яви-
ще пострадянської України.

Паразитна архітектура порушує 
статус-кво між приватним і публічним 
простором. Вона виходить за межі і на-
дає нового змісту тому, що слід вважати 
зовнішнім, а що – внутрішнім. Балкон за 
своєю суттю – це якраз і є простір між 
внутрішнім (приміщенням) та зовніш-
нім (вулицею). Фактично це та частина 
приватного простору квартири, яка, з 
одного боку, видима ззовні, а з другого – 
є структурним елементом фасаду бу-
динку. Власне, цей межовий стан якраз 
найбільш визначальний для розуміння 
феноменології балкона, на чому, зо-
крема, наголошують архітектори: «(…) 
Дуже таке важливе місце, не знаю, це 
контакт, межа… У нас, навіть, був один 
CanActions із назвою The edge (межа) – 
це завжди цікаво подивитись, що є ме-
жею між тим чи іншим. Дуже цікаво (…). 
Мене особисто, знову ж таки, цікавить в 
архітектурі, може, найбільше – питання 
відкрите/закрите. Це дуже наближено, 
тобто: що відокремлює від чогось там, 
з того контексту. Це дуже різні бувають 
ситуації, ці межі про різне ідуть, в бу-
динку житловому  – це твоє ставлення 
до того: а яке має бути вікно за розмі-
ром і за прозорістю? Це куди це вікно? 
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Це на той фасад чи кудись там в гори? 
Якщо на фасад, то тоді яке? Що я бачу за 
ним?» [15]. Тобто розуміння балкона як 
межового простору стосується й того, 
який саме простір балкон відмежовує і 
чи виникає (або ні) в містянина потреба 
означити цю межу у «своєму» просторі.

Важливо розуміти, що ця межа дуже 
по-різному сприймається ззовні і зсере-
дини. Наші спостереження свідчать про 
те, що відповідність зовнішнього вигля-
ду балкона загальній естетичній концеп-
ції фасаду не турбує більшість українців 
взагалі. Насправді вони просто не звер-
тають на це уваги, бо зосереджуються 
лише на тому, як виглядає конкретно їх-
ній балкон, до того ж порівняно з тим, як 
він виглядав до ремонту. У такому разі 
ремонт балкона, його скління та обшивка 
«вагонкою» сприймаються як створення 
нового, причепуреного балкона замість 
старого, неохайного (з іржавими перего-
родками або облізлою бетонною плитою, 
прогнилими перилами тощо). Дивлячись 
на свій будинок, його мешканці вихоп-
люють поглядом лише власний балкон, 
сприймаючи його ізольовано. 

Поза всіляким сумнівом, зовнішнє 
у цьому разі менш важливе, ніж вну-
трішнє. Балкон «облагороджується» для 
того, щоб максимально ефективно ви-
користати його внутрішній простір для 
власних потреб. Саме цей внутрішній 
простір балкона вже вважається безза-
перечно «своїм», тобто ніхто сторонній 
туди втручатись не має права. Не ви-
падково вікна на засклених балконах 
нерідко завішують тюлем, шторами або 
ролетами, щоб максимально убезпе-
чити його від цікавих поглядів ззовні 
(навіть якщо на балконі лежить старий 
мотлох) або зайвого світла. Сучасним 
містянином балкон сприймається як 

повноцінна частина квартири. Тому не-
бажання мешканців багатоповерхівок 
пускати сторонніх у цей хоч і межовий, 
але «свій», привласнений простір є ло-
гічним і зрозумілим. 

Отже, балкон справедливо можна 
вважати простором пограниччя: між 
«своїм» і «чужим», «приватним» і «пу-
блічним», «домом» і «вулицею», «зо-
внішнім» і «внутрішнім».

Утім паразитна архітектура не є но-
вотвором ХХІ  ст. або специфікою по-
страдянського міста. Така архітектура 
існувала завжди, лишаючись здебільшо-
го методом отримання найбільшого зис-
ку з обмеженого простору найбідніших 
верств населення. Наприклад, можемо 
згадати забудову єврейських кварталів 
у провінційних українських містах ХІХ–
ХХ  ст.: «Плата за землю, на якій стояв 
дім, визначалася довжиною головного 
фасаду, що виходив на торговельну ву-
лицю, і з метою економії коштів і місця 
будинки розділялися вузькими про-
ходами завширшки до одного метра. З 
цієї причини простір будинку, з ростом 
родини і її потреб, міг збільшуватися 
або уперед, виходячи фасадом на части-
ну вулиці, або розгортатися всередину 
подвір’я. У першому випадку до будинку 
прибудовували дерев’яні веранди. Зоро-
вому збільшенню обсягу будинку сприяв 
винос дахів, що доходив до двох метрів. 
Дахи підтримувалися дерев’яними стов-
пами, створюючи зовнішню галерею. 
У другому випадку будівлі розвивалися 
всередину, засвоюючи всю територію, 
аж до виходу на паралельну вулицю, або 
«росли» доти, поки не зустрічалися тор-
цями з такими ж розбудованими будин-
ками із сусідньої вулиці»  [9]. Забудова 
штетлів у контексті нашого досліджен-
ня цікава тим, що такі будинки нерідко 
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мали «відкриті галереї, веранди і лоджії, 
влаштовані в трикутних торцях двосхи-
лих дахів, ніби одночасно приналежні до 
зовнішнього і внутрішнього простору, 
вузькі проходи між будинками, що часто 
поєднувалися спільним дахом, творячи з 
них своєрідні коридори без стелі і підло-
ги» [9]. Між іншим, саме євреї чи не пер-
шими в Україні започаткували традицію 
скління літніх приміщень, щоправда, пе-
редусім це було спричинено релігійними 
уявленнями: «Відповідно до єврейських 
звичаїв, що склалися ще під час блукання 
євреїв біблійними пустелями, необхідно 
було зводити курені й жити в них упро-
довж восьми днів осіннього свята Сук-
кот. Спочатку такі будівлі в містечках 
робили з очерету, але надалі, через де-
фіцит місця, євреї почали влаштовувати 
такі тимчасові житла досить оригіналь-
ним способом. У подільських містечках 
з XIX століття до будинків прибудову-
вали скляні веранди. Замість стаціонар-
них стель вони мали рухомі дерев’яні 
люки-щити, що піднімалися у дні свят-
кування Суккот, відкриваючи, згідно з 
традицією, зоряне небо. Ці щити мали 
декоративне покриття, що імітує очере-
тяний дах, вочевидь у пам’ять про те, що 
перші курені-сукки робили тут із цього 
матеріалу. Було заведено обшивати ве-
ранди дерев’яними дошками. Контраст 
вибілених стін будинку і дерев’яного об-
шиття заскленої прибудови своєрідно 
підкреслював тимчасовість цього жит-
ла, на яке перетворювалася веранда на 
час Суккота» [9]. Веранда – це, звісно, не 
балкон, але наявність візуального зразка 
заскленого літнього приміщення могла 
відобразитись на майбутніх повсякден-
них практиках неєврейського населення. 

Саме такий дизайн та підхід до 
міського планування за якихось сто з 

лишнім років провідні архітектори світу 
назвуть «гнучким», «мобільним», «дина-
мічним» і наполягатимуть на тому, що в 
умовах сучасного світу саме він повинен 
стати трендом для великих міст. Пара-
зитний дизайн, на думку фахівців, має 
конкретні історичні та соціальні витоки, 
пов’язані з підвищенням щільності забу-
дови, міграційними процесами, безпри-
тульністю тощо [7]. Часто цей напрямок 
розглядається в контексті урбаністичної 
футурології і прогнозування розвитку 
міст. Дизайнери вже пропонують кон-
кретні розробки паразитного житла, які 
можна буде використати для вирішен-
ня майбутніх проблем великих міст [2]. 
Інший підхід до паразитної архітекту-
ри пов’язаний із концепцією мобільних 
архітектурних втручань, тобто нового 
підходу до міського планування, який 
передбачає відсутність чітко зафіксова-
них рішень та високий рівень гнучкості 
міського дизайну [4].

Наразі у всьому світі з’являються 
дизайнерські студії, які пропонують па-
разитне втручання до міської забудови. 
Наприклад, французький архітектор 
Стефан Малька, засновник компанії 
Malka Architecture  [3], одним із перших 
відкрив потенціал паразитного дизай-
ну для регенерації міських просторів. 
За допомогою втручання в порожній 
простір між існуючою забудовою, пере-
осмислення використання сліпих стін, 
простору під мостами чи на дахах він 
запропонував кардинально новий підхід 
до раціонального освоєння території та 
гнучкого планування міста. Так, у 2017 
році компанія запропонувала проект 
«3BoX», який передбачає застосування 
трьох збірних конструкцій, приєднаних 
до дахів існуючих будинків у паризькому 
районі Canal saint-Martin  [6]. Утім слід 
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зазначити, що появу цих квартир-кон-
струкцій уможливила дія в Парижі ін-
новаційного будівельного кодексу Alur, 
спрямованого на ревіталізацію старих 
кварталів, який дав дозвіл на добудову 
окремих блоків у межах реконструкції 
приміщень.

У пострадянських країнах яскравим 
прикладом паразитної архітектури є 
розширені балкони. Коли ця практика 
почалася у 1990-х роках, ніхто не міг на-
віть уявити, наскільки масовою вона ста-
не. Балкони склять, розширюють та до-
будовують у найнесподіваніших місцях, і 
роблять це не дизайнери чи архітектори, 
а жителі багатоповерхівок, керуючись 
не естетикою чи вирішенням глобаль-
них проблем, а власними інтересами та 
потребами у додатковому просторі для 
життя тут і зараз. 

Водночас попри поширене негатив-
не ставлення до такого явища, як ама-
торська паразитна архітектура, поль-
ський урбаніст Матеуш Мастальськи 
наполягає на тому, що пострадянські 
балкони слід розглядати не як безумов-
не зло, котре псує фасади будинків, а як 
напрям неофіційної архітектури: «Па-
разитна архітектура робить ваше місто 
унікальним. Вам варто прислухатися до 
того, що хочуть зробити люди, які ство-
рили її  – й спробувати йти на компро-
міси. Не копіювати чийсь конкретний 
досвід, а спробуйте знайти власну відпо-
відь. Проблема ж не в балконах, а в тому, 
що в Україні ними просто користуються 
інакше. Наприклад, вони можуть слу-
жити місцем збереження речей або до-
давати відчуття безпеки людям, які не 
знають своїх сусідів. Те, як виглядають 
балкони та кіоски  – це наслідок. Про-
блема у чомусь іншому, але точно не у 
балконі» [13]. 

Отже, увага до нових форм архітек-
турного дизайну, що їх прийнято нази-
вати паразитними, є потужним трендом 
у міському плануванні, адже вважаєть-
ся, що такий тип гнучкої архітектури 
допоможе вирішити численні житлові 
проблеми в сучасних перенаселених 
містах. Одним із проявів паразитної ар-
хітектури на пострадянському просто-
рі є засклені/перебудовані/розширені 
балкони, що давно стали невід’ємним 
елементом візуального образу україн-
ських міст. Найважливіша характерис-
тика балкона як культурного явища 
стосується того, що він є межовим про-
стором між внутрішнім і зовнішнім, 
приватним і публічним, домом і вули-
цею. У цьому сенсі балкон  – це щось 
значно більше, ніж архітектурний еле-
мент, адже той спосіб, у який він транс-
формує міський простір, провокує по-
рушення усталених кордонів і творить 
нові урбаністичні форми та нові соці-
альні норми. 
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В Україні яскравим прикладом паразитної архітектури є 
засклені, перебудовані і розширені балкони, які виходять 
за межі традиційного міського дизайну, а завдяки своїй по-
ширеності та варіативності претендують на те, щоб бути 
розглянутими як окреме культурне явище пострадянської 
України.

Паразитна архітектура порушує статус-кво між приват-
ним і публічним простором. Вона виходить за межі і надає 
нового змісту тому, що слід вважати зовнішнім, а що — вну-
трішнім. Балкон за своєю суттю — це якраз і є простір між 
внутрішнім (приміщенням) та зовнішнім (вулицею). Фак-
тично це та частина приватного простору квартири, яка, з 
одного боку, видима ззовні, а з другого — є структурним 
елементом фасаду будинку. Власне, цей межовий стан 
якраз найбільш визначальний для розуміння феноменології 
балкона...
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Анотація. У статті проаналізовано особливості етнокультурних взаємин «Україна – 
діаспора» у період від середини 80-х до середини 90-х років ХХ ст. Теоретично обґрунтовано, 
що взаємовідносини України та діаспори змінювалися від спорадичних контактів, підпоряд-
кованих тоталітарній адміністративно-командній системі, до комплексної взаємовигідної 
співпраці на демократичних засадах. Виявлено, що у результаті цих взаємовідносин між 
Україною та діаспорою виникає спільний етнокультурний простір, який сприяє збереженню 
та розвитку української ідентичності та комплексу етнокультурних взаємин. Простеже-
но етнокультурні зміни, що сталися у кризовий період розпаду СРСР, і нові проблеми, що 
з’явилися перед Україною на переломному етапі розвитку. Доведено, що в цей період вирішен-
ню як внутрішніх, так і зовнішніх проблем України сприяла українська діаспора. Розглянуто 
стосунки України з діаспорою в усіх ключових сферах етнокультурних взаємин. Виділено два 
основних етапи етнокультурного державно-політичного розвитку – 1985–1991 рр. та 1991–
1995 рр. Виявлено, що взаємовідносини України й діаспори до та після здобуття незалежнос-
ті Україною докорінно відрізнялися. Показано, що на першому етапі контакти України з 
представниками діаспори були епізодичними та здійснювалися лише під безпосереднім нагля-
дом і жорстким контролем радянських спецслужб. В Україні відбувалися політичні репресії, 
мовне і культурне зросійщення, а національна еліта була змушена виконувати настанови 
компартії. Українцям за межами України теж загрожувала етнокультурна асиміляція, тому 
відбувалося духовне, культурне й релігійне єднання світового українства. На другому етапі, 
тобто після здобуття незалежності, взаємостосунки України і діаспори зазнали суттєвих 
трансформацій. Свідченням цього стала поява спільного етнокультурного простору, у ко-
ординатах якого об’єдналися зусилля представників України та діаспори у боротьбі за подо-
лання наслідків насильницької асиміляції та становлення сильної й вільної країни.

Ключові слова: Україна; українці; українська діаспора; етнокультурні процеси; етнокуль-
турні взаємини; середина 80-х – середина 90-х років ХХ століття.
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Єдиної думки вчених щодо визна-
чення поняття етнокультурного процесу 
досі не існує, кожен науковець пропонує 
власне розуміння цього поняття. Етно-
культурними вважаються всі процеси, 
що відбуваються в результаті історич-
ного поступу етносу, передусім це роз-
виток мови, освіти і виховання, звичаїв 
і традицій, історії та культури, науки, 
релігії, політичний, міграційний, еконо-
мічний розвиток, становлення держа-
ви та захист державних кордонів тощо. 
Концептуальні положення з цієї пробле-
матики були висвітлені в НДР «Україна 
й українство в етнокультурних процесах 
світу» (2015–2017  рр.) та продовжують 
розроблятися науковцями відділу укра-
їнської етнології НДІУ в НДР «Етнокуль-
турні процеси в Україні (1985–2017)» 
(2018–2020 рр.).

Етнокультурні процеси в Україні у 
період від середини 80-х до середини 

90-х років ХХ ст. розгорталися на фоні 
важливих соціально-історичних подій, 
таких як криза тоталітарно-комуністич-
ної системи, розпад СРСР, перебудова, 
переоцінка культурно-історичних цін-
ностей, здобуття незалежності та роз-
будова української держави. Розглянути 
розвиток етнокультурних процесів у 
системі координат «Україна – діаспора» 
надзвичайно важливо для того, щоб ви-
явити, які процеси відбувалися у період 
системної кризи та яку роль у них віді-
гравала українська діаспора. Тож цей 
період загалом можна охарактеризувати 
як перехідний етап зміни радянсько-
комуністичної системи на нову демо-
кратичну модель етнокультурного роз-
витку [2].

Зважаючи на історичні обстави-
ни та етнічні переслідування, україн-
ці змушені були масово емігрувати з 
української землі та поселятися в інших 

to the totalitarian administrative-command system, to the systematic and comprehensive, mutually 
beneficial cooperation on a democratic basis. It is revealed that, as a result of these relations, a common 
ethnocultural space was formed, contributing to the preservation and development of the Ukrainian 
identity and the complex of ethnocultural relations. Ethnocultural changes that occurred during the 
critical period of the USSR’s collapse and the new problems which Ukraine faced at that turning point 
of its development are traced. It is proved that during that period the Ukrainian diaspora contributed 
to solving both internal and external problems of Ukraine. Ukraine’s relations with the diaspora in 
all key areas of ethnocultural relations are considered. Two main stages of ethnocultural and political 
development of the state are distinguished: 1985–1991 and 1991–1995. It is found that after Ukraine 
had gained independence, its relations with the diaspora radically changed. Those shifts took place in 
all areas of the Ukrainian ethnocultural space. It is shown that during the first stage, Ukraine’s contacts 
with representatives of the diaspora were sporadic and took place only under the direct supervision and 
tight control of the Soviet special services. In the time of political repressions, linguistic and cultural 
Russification of Ukraine, its national elite was forced to follow the instructions of the Communist Party 
of the USSR. Ukrainians outside Ukraine were also threatened by ethnocultural assimilation, thus 
uniting in spiritual, cultural, and religious senses worldwide. During the second stage, i.e. after the 
declaration of independence, the above mentioned relations underwent significant transformations. 
This was testified by the emergence of a common ethnocultural space, in which the efforts of the 
representatives of Ukraine and the diaspora in combating the consequences of the forced assimilation 
and serving the emergence of a strong and free country were combined.

Key words: Ukraine; Ukrainians; Ukrainian diaspora; ethnocultural processes; ethnocultural 
relations; mid-1980s–mid-1990s.



148 №3 (72) 2019 Ukrainian Studies

УКРАЇНА І СВІТ

країнах світу. У другій половині 80-х ро-
ків ХХ  ст. розпочалася четверта хвиля 
еміграції, що була пов’язана із репресі-
ями комуністично-тоталітарного режи-
му а також з економічною кризою, що 
супроводжувала розпад СРСР. За ста-
тистикою Світового Конгресу Українців 
(СКУ), на сьогодні близько 20 мільйонів 
українців проживають за кордоном і їх 
кількість зростає, п’ята хвиля еміграції 
з кожним днем набирає обертів. Тому 
лише зміна вектора державної етно-
культурної політики в Україні зможе її 
зупинити [14, 39].

Мета статті  – дослідити особливос-
ті етнокультурних взаємин української 
діаспори з Україною та обґрунтувати 
внесок діаспори у збереження і розвиток 
української етнокультурної самобутнос-
ті у період від середини 80-х до середини 
90-х років ХХ ст.

Завдання  – проаналізувати особли-
вості етнокультурних взаємин україн-
ської діаспори з Україною у період від се-
редини 80-х до середини 90-х років ХХ ст.

Дослідження проведене із застосу-
ванням порівняльного аналізу результа-
тів історичних, етносоціологічних, етно-
культурних, українознавчих досліджень 
та теоретичного моделювання взаємо-
стосунків української діаспори з Украї-
ною тощо.

Проблемі дослідження етнокуль-
турних взаємин України та української 
діаспори присвятили свої наукові студії 
Є.  Антонюк, С.  Вдовенко, І.  Винничен-
ко, Л. Дибчук, В. Євтух, В. Ісаїв, І. Ключ-
ковська, І.  Краснодемська, Ю.  Лагутов, 
С.  Лазебник, В.  Маркусь, Г.  Москаль, 
Ю. Недужко, Р. Офіцинський, І. Пасемко, 
А. Попок, Н. Совінська, В. Трощинський, 
К.  Чернова, М.  Шульга, М.  Ярмоленко 
та інші. У працях згаданих науковців 

простежено вплив української діаспо-
ри на хід процесів самоідентифікації, 
консолідації, самоорганізації українців 
як в Україні, так і за кордоном, а також 
відзначено роль діаспори у налагоджен-
ні взаємостосунків України з країнами 
проживання українців та її внесок у роз-
виток економіки, науки, освіти та куль-
тури України.

У пострадянській Україні було опу-
бліковано ряд колективних праць, мо-
нографій тощо, серед яких: «Українська 
діаспора» (1991) [15], «Зарубіжні україн-
ці» (1991) [14], «Українці в зарубіжному 
світі» (1991)  [45], «Українці в державах 
колишнього СРСР: історико-географіч-
ний нарис» (1992) [6], «Українці в світі» 
(1999) [39], «Українська діаспора. Соціо-
логічні та історичні студії» (2003)  [43], 
«Етносуспільні процеси в Україні: 
можливості наукових інтерпретацій» 
(2004)  [13], «Закордонне українство» 
(2005)  [12], «Закордонне українство як 
об’єкт державної політики» (2007)  [31], 
«Українська діаспора як соціокультурна 
система» (2007) [47], «Роль західної укра-
їнської діаспори в етнокультурних про-
цесах в Україні (кінець 80-х  – середина 
90-х років ХХ ст.)» (2018) [21] та ін.

Перехідний етап розвитку україн-
ського суспільства досліджував колек-
тив відомих західних вчених-україно-
знавців зі США та Канади (Торонтський 
університет) під керівництвом В. Ісаїва, 
праці яких присвячені аналізу актуаль-
них проблем переходу українського сус-
пільства від радянської епохи до неза-
лежності. У збірнику розглядаються такі 
питання, як становлення національної 
держави, економічні процеси, зміни у 
суспільстві та тенденції розвитку укра-
їнської культури після здобуття неза-
лежності [44].
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Цікавий фактичний матеріал з іс-
торії української діаспори містить на-
уково-популярний збірник «Російщення 
України» (1984, США). У своїх наукових 
розвідках, розміщених у цьому збірнику, 
автори І. Білинський, С. Вожаківський і 
М.  Чировський розкривають історичні 
та соціально-національні проблеми руй-
нування економіки України, нищення і 
занепаду її культури [34].

Особливе наукове значення для до-
слідження взаємовідносин України та 
української діаспори має довідник «За-
рубіжні українці» авторського колективу 
українських (С.  Лазебника, Л.  Лещенка, 
Ю.  Макара, П.  Орленка) та канадських 
вчених (Я. Балана, Б. Кравченка, Ф. Сви-
ріпи) як перша в незалежній Україні на-
укова праця з історії світового україн-
ства [5, 14].

Матеріали про закордонні центри 
українства та українознавства, зокре-
ма гострі проблеми сьогодення в куль-
турному, мовному, історичному ас-
пектах життя українського народу та 
української діаспори, зібрав, розглянув 
та проаналізував І.  Пасемко. Він виді-
лив найважливіші закордонні осередки 
українства в Європі, Північній та Пів-
денній Америці, Австралії, Азії. Пере-
дусім це об’єднання українців Варшави, 
Вроцлава, Кракова, Перемишля (Поль-
ща), Пряшіва, Свидника (Словаччина), 
Подєбрадів, Праги (Чехія), Відня (Ав-
стрія), Мюнхена (Німеччина), Парижа, 
Сарселя (Франція), Нью-Йорка, Нью-
Джерсі, Чикаго, Філадельфії (США), То-
ронто, Едмонтона, Вінніпега (Канада), 
Буенос-Айреса (Аргентина), Куритиби, 
Прудентополіса (штат Парана, Брази-
лія), Мельбурна, Канберри, Сіднея (Ав-
стралія). У східній діаспорі осередками 
українства та українознавства можна 

назвати Мінськ (Білорусь), Вільнюс 
(Литва), Ригу (Латвія), Москву, Санкт-
Петербург, Тюмень, окремі осередки Зе-
леного й Сірого Клину (Росія), північні 
райони Казахстану [26, с. 355–391].

Українська діаспора започаткувала 
декілька наукових проектів, що стосу-
ються енциклопедичних знань з мину-
лого і сучасного світового українства. 
Зокрема, науковий проект видання ба-
гатотомної «Енциклопедії української 
діаспори» (ЕУД) започаткувала укра-
їнська діаспора США. Ідею висунув ще 
В.  Кубійович, а її реалізацію взяли на 
себе Наукове товариство ім. Шевчен-
ка та Фундація приятелів ЕУД. Силами 
діаспори було видано 4 томи під керів-
ництвом професора політології Чиказь-
кого університету ім. Лойоли академіка 
В. Маркуся. Редакція ЕУД запросила до 
співпраці Центр етносоціологічних та 
етнополітичних досліджень Інституту 
соціології НАН України, зокрема відді-
лення етносоціологічних та етнополі-
тичних досліджень на чолі з членом-ко-
респондентом АН України В.  Євтухом. 
У результаті спільних зусиль науковців 
України та діаспори 1993  р. було орга-
нізовано редакційне відділення ЕУД у 
Києві, що продовжувало займатися до-
слідженнями минулого й сучасного роз-
витку українського етносу як в Україні, 
так і поза її межами  [11]. Ще одну ба-
гатотомну англомовну енциклопедію 
encyclopedia of Ukraine (веб-сайт http://
www.encyclopediaofukraine.com), в якій 
детально розглянуто й питання діаспори, 
було видано впродовж 1985–1993 рр. ви-
давництвом Торонтського університету 
для Канадського інституту українських 
студій (КІУС), Наукового товариства 
ім. Шевченка в Західній Европі (НТШ) та 
Канадської фундації українських студій 
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(КФУС)  [49]. Для України важливо те, 
що енциклопедичні видання задумані і 
створені у співпраці з діаспорою з метою 
отримання найкращого, найповнішого й 
невикривленого джерела інформації про 
буття українців як в Україні, так і за кор-
доном.

Важливі документи з еміграції були 
переправлені в Україну лише після здо-
буття нею незалежності. В архівних 
фондах Центрального державного архі-
ву зарубіжної україніки (ЦДАЗУ), Цен-
трального державного архіву вищих 
органів влади та управління України 
(ЦДАВО), Бібліотеки імені Олега Оль-
жича при Фундації імені Олега Ольжи-
ча – однієї з перших наукових бібліотек 
незалежної України  – та інших інсти-
туціях зібрано оригінальні документи, 
книги та інші архівні матеріали, переда-
ні представниками української діаспори 
Україні.

Передусім у сфері етнокультурних 
взаємин діаспори з Україною можна ви-
ділити як періоди тісної співпраці, так і 
зменшення зацікавленості у взаємовід-
носинах, проте вони ніколи не припиня-
лися. Основна увага зосереджувалася на 
дипломатичних, економічних, культур-
них взаємозв’язках України та діаспо-
ри. Діаспора завжди впливала на між-
народну політику на користь України й 
була дієвим політичним та економічним 
інструментом збереження і розвитку 
української етнокультурної самобутнос-
ті в країнах проживання українців.

Кінець 70-х  – середина 90-х років 
ХХ ст. став часом масштабних міжнарод-
но-інформаційних кампаній української 
діаспори, спрямованих на захист прав 
людини, поширення в країнах еміграції 
правдивої історії України, дискредита-
цію радянського режиму та відродження 

державної незалежності України. Від 
середини 80-х до середини 90-х років 
закордонні українці почали виявляти 
підвищений інтерес до співробітництва 
з Україною. Зі здобуттям незалежності, 
починаючи з 1991  р., стосунки діаспо-
ри та України активізувалися. Проте 
згодом зацікавленість трохи зменшила-
ся, адже повільні зміни на шляху етно-
культурного розвитку та міжкультурної 
взаємодії й фактична неспроможність 
української держави належно підтриму-
вати українців за межами України роз-
чарували і сповільнили активну співпра-
цю. Міністр закордонних справ України 
Г. Удовенко (на посаді з 25.08.1994 р. до 
 17.04.1998 р.) зазначав, що «за роки неза-
лежності відчутно скоротилися зв’язки 
нашої країни із закордонним україн-
ством. Закордонні українці втратили 
інтерес до співробітництва з Україною, 
який був характерним наприкінці 80-х 
та на початку 90-х років. Все більше ви-
являлися ознаки певного розчарування, 
пов’язані з повільними темпами розбу-
дови та розвитку нашої держави, фак-
тичної неспроможності України нада-
вати належну підтримку українському 
загалу за її межами» [40, с. 17].

Загалом розвиток стосунків між 
діаспорою та Україною протягом 80-х – 
90-х років можна умовно поділити на 
два періоди.

Перший період (1985–1991  рр.)  – 
криза комунізму та початок лібералі-
зації радянської України  – розпочався, 
коли в Союзі Радянських Соціалістич-
них Республік (СРСР) відбувалися демо-
кратичні реформи М. Горбачова, що зго-
дом призвели до розпаду комуністичної 
імперії та здобуття незалежності пост-
радянськими республіками [38]. Остан-
ні роки існування союзних республік 
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у складі деградуючого СРСР стали пе-
рехідними, адже у цей час відбувалася 
трансформація геополітичних, етно-
соціальних і світоглядних поглядів та 
формування уявлень про подальший 
розвиток етнокультурних, соціоетніч-
них, етнонаціональних, релігійних та 
державно-політичних процесів у пост-
соціалістичних країнах. Зі зміною геопо-
літичних орієнтирів з’явилася потреба у 
пошуку нових шляхів етнокультурного 
розвитку народів та склалися сприятли-
ві передумови для пожвавлення стосун-
ків з діаспорою. Основою закордонних 
українських національно-державниць-
ких об’єднань діаспори були державні 
установи у вигляді реформованого Дер-
жавного Центру Української Народної 
Республіки (ДЦ УНР), що діяв поза ме-
жами України протягом 1921–1992  рр., 
займаючись консолідацією світового 
українства, його політичних та громад-
ських об’єднань, наданням українському 
народу допомоги у викритті тоталітар-
ного режиму в СРСР, інформуванням 
міжнародної спільноти про антидемо-
кратичні дії органів радянської влади 
проти українців, мобілізацією зусиль 
урядів, міждержавних урядових та між-
народних організацій на демократиза-
цію суспільно-політичного ладу в УРСР.

Другий період (1991–1995  рр.) вза-
ємовідносин настав після здобуття не-
залежності. У 1991 р., після краху плану 
перебудови та розпаду СРСР і віднов-
лення незалежності союзних республік, 
розпочався період подальшої розбудови 
державності на основі національної ідео-
логії, відбувалася зміна векторів як вну-
трішньодержавної, так і міжнародної по-
літики. Пострадянські республіки мали 
вибудувати плани свого стратегічного 
розвитку, нові ідеологічні платформи 

тощо. З проголошенням Акта незалеж-
ності України національно-визволь-
на боротьба за державний суверенітет 
України не завершилася, а лише пере-
йшла на новий етап, адже наслідки впли-
ву радянської ідеології на свідомість 
українців не викоренені навіть зараз, че-
рез понад чверть століття по тому. Пред-
ставники національної еліти, зокрема 
громадсько-політичні діячі, науковці, 
освітяни та митці, які змушені була ви-
їхати у період тотальних переслідувань 
українських націоналістів і переховува-
тися за кордоном, почали повертатися в 
Україну і робити певні кроки на шляху 
розбудови української держави.

Протягом 1985–1991  рр. радянська 
етнокультурна політика була орієнтова-
на не лише на нівелювання українських 
етнокультурних цінностей, а й на зміну 
простору історичної пам’яті, світогляд-
них (релігійних) орієнтацій, менталь-
ності соціуму. Хоча радянський уряд не-
дооцінював впливу української діаспори 
на розвиток етнокультурних процесів, 
проте діаспора мала великий потенціал 
і завжди відстоювала інтереси України й 
українців у всьому світі. Проте державою 
(УРСР) коштів на це майже не виділяло-
ся, тому що було занадто багато невирі-
шених внутрішніх проблем, і стосунки 
між Україною та діаспорою трималися 
значною мірою на ініціативі міжнарод-
них громадсько-політичних об’єднань 
та благодійних організацій [48, с. 141].

У радянській Україні культура як 
система загальнолюдських, духовних і 
матеріальних цінностей зазнала суттє-
вих трансформацій і втрат. Етнокуль-
турні цінності, що не відповідали пар-
тійно-номенклатурній ідеології, були 
практично вилучені з ужитку. Етнокуль-
турні процеси на українській етнічній 
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території відбувалися під контролем ра-
дянської влади. На українській етнічній 
території жили лише радянські люди і 
лише графа «національність» у паспорті 
свідчила про їхнє етнічне походження, 
та й то не завжди, бо етнічність часто 
приховувалась. Українська мова, осві-
та, культура, мистецтво, політика, армія 
тощо були заідеологізовані, денаціона-
лізовані, радянізовані, комунізовані та 
переважно зросійщені.

Представники діаспори зберегли 
свою національну ідентичність завдяки 
мові, культурі, традиціям, хоча й значно 
асимілювалися в іншомовному середови-
щі, тоді як в УРСР мовне питання стоя-
ло дуже гостро. Етнокультурна динаміка 
росту населення змінювалась у напрям-
ку зменшення української та збільшення 
російської етнокультурної компоненти. 
Радянська етнокультурна політика при-
звела до того, що питома частка укра-
їнців у складі населення УРСР складала 
лише 72,7%; кількість росіян зросла до 
11 млн.; сфера вживання української 
мови звузилася, у 1989  р. лише 87,7% 
українців вважали рідною українську 
мову, відповідно 12,3%  – російську; на-
селення поділилося на україномовних 
українців (40%), російськомовних укра-
їнців (33–34%) та російськомовних ро-
сіян, що мешкали в Україні (20–21%); 
суспільна думка щодо проблеми дер-
жавного суверенітету теж розділилася: 
Україну як суверенну державу бачили 
прихильники із північних, центральних 
та західних регіонів, а у складі СНД чи 
то інших міждержавних утворень  – пе-
реважно мешканці Східної, Південної та 
частково Центральної України [25].

Українська нація у середині 1980-х 
років опинилася на порозі повної етно-
культурної асиміляції і потребувала 

допомоги на демократичному шляху 
«горбачовської перебудови» та зазна-
ла масштабних етнокультурних змін на 
цьому перехідному етапі побудови між-
етнічних взаємин. Діаспора зберігала 
українську етнічну культуру за кордо-
ном, захищаючи її від наслідків реформ, 
а також борючись за збереження націо-
нальної ідентичності та проти комуніс-
тично-тоталітарного режиму [8].

Як не сумно, проте аварія на ЧАЕС 
1986  р. перетворилася на потужний 
чинник, що спричинив вкрай негативну 
реакцію, підірвав довіру до радянської 
влади та пробудив усвідомлення укра-
їнцями власних національних інтересів, 
підвищення активності зрілих політич-
них сил та їх згуртування як в Україні, 
так і за кордоном. За короткий час опо-
зиційні політики діаспори перетворили 
Чорнобиль на зрозумілий символ-ілю-
страцію граничної кризи в усіх сферах 
життя, відбувся духовний, економічний, 
інформаційний струс [22, с. 367].

У ситуації, коли компартійна влада 
тотально русифікувала Україну, росій-
ська меншина мала всі необхідні умови 
для свого етнокультурного розвитку, а 
наявність мережі російськомовних на-
вчальних закладів давала можливість 
молоді здобувати освіту і працювати за 
професією. При цьому всі інші меншини 
були майже позбавлені права розвитку. 
До прикладу, завдяки такій етнополіти-
ці радянської влади в Західній Україні 
навіть польські та єврейські меншини 
не мали права гідного етнокультурного 
розвитку, російська мова і культура аси-
мілювала і їх теж. Згідно з переписом на-
селення 1989 р., російську мову визнали 
рідною 90,6% західноукраїнських євреїв, 
ідиш – 7,4% євреїв, а українську – лише 
2%; польську мову визнали рідною 12,6% 
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поляків, російську  – 20,3%, а україн-
ську – 66,6% [9, с. 143].

Культура була майже повністю ру-
сифікована. Приміром, на усій території 
УРСР, особливо у північних, східних ре-
гіонах та АР Крим, діяла мережа росій-
ських театрів та бібліотек. У кінотеатрах 
демонстрували російськомовні фільми. 
Іменами російських військових, партій-
них і державних діячів, а також діячів 
культури і мистецтв називали вулиці та 
майдани українських міст і сіл. Цьому 
сприяла створена наприкінці 1989  р.  – 
на початку 1990 р. велика мережа росій-
ських громадських і культурних това-
риств [41, с. 37, 48–49, 53, 54].

Освіта і наука у радянській Україні 
перебували у сутужному стані, пану-
вала офіційна марксистсько-ленінська 
ідеологія, лише закордонні дослідники 
могли відкрито, без жодних ідеологіч-
них штампів вивчати наукові проблеми, 
що стосувалися української держави, її 
історико-культурної спадщини тощо. 
Наукові установи та освітні інституції 
діаспори значно вплинули на розвиток 
освіти, науки і культури в Україні, тим 
самим відчутно сприяючи відродженню 
державної незалежності України. Серед 
них, зокрема, Українська вільна акаде-
мія наук (УВАН), Світова наукова рада 
(СНР), Наукове товариство ім. Шевчен-
ка (НТШ), Українське історичне товари-
ство (УІТ), Міжнародна асоціація украї-
ністів (МАУ), Український католицький 
університет (УКУ), Український вільний 
університет (УВУ), Український науко-
вий інститут Гарвардського універси-
тету, Канадський інститут українських 
студій Альбертського університету та 
багато інших [27, с. 14, 56–58].

Проекти освітніх реформ, ухвалені 
у 1984 та 1987–1988  рр., не поліпшили 

стану справ, адже фінансування освіти 
відбувалося по залишковому принципу. 
У 1991  р. Верховна Рада України ухва-
лила Закон «Про освіту», що визначав 
школу як основу духовного та соціаль-
но-економічного розвитку держави й пе-
редбачав кардинальні зміни в її роботі. 
Одним із пріоритетних напрямів зміц-
нення та розвитку міжнародних зв’язків 
у галузі освіти у цій програмі було за-
значено «удосконалення системи спів-
праці з українською діаспорою, надання 
їй допомоги, ефективне використання 
можливостей західної діаспори, коор-
динація зусиль у сфері національно-ду-
ховного відродження, освіти, науки і 
культури»  [32]. Серед основних шляхів 
реформування національного вихован-
ня також передбачено «активний обмін 
надбаннями духовної культури між усі-
ма народами, які населяють Україну, а 
також з українською діаспорою» [32].

Релігійні інституції діаспори, переду-
сім Українська греко-католицька церква 
(УГКЦ), Українська автокефальна пра-
вославна церква (УАПЦ), Українська 
православна церква США (УПЦ), УГПЦ 
Канади, Українське євангельсько-бап-
тистське об’єднання Північної Амери-
ки, Український народний союз, Україн-
ський братський союз та ін., ставили собі 
за мету відродити українське релігійне 
життя та добитися легалізації в УРСР 
Української православної церкви, проде-
монструвати моральну підтримку укра-
їнським віруючим в радянській Україні з 
боку зарубіжних українців та міжнарод-
ної громадськості. Проте все ж більшість 
церков в Україні стояли зачинені або в 
них діяли музеї чи якісь інші організа-
ції й лише з відродженням незалежності 
України продовжили функціонувати як 
релігійні інституції [28].
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Молодіжні організації завжди спри-
яли всебічному патріотичному самови-
хованню, об’єднуючи на засадах хрис-
тиянської моралі молодь в Україні та 
діаспорі. Передусім це молодіжна орга-
нізація «Пласт» та Спілка української 
молоді (СУМ). «Пласт» є найстарішою 
і найбільшою українською скаутською 
організацією, що утворилася у 1911  р. 
і об’єд нує пластунів України й україн-
ської діаспори США, Аргентини, Канади, 
Великої Британії, Німеччини та інших 
країн. СУМ як громадська організація, 
що об’єднала українську молодь і молодь 
діаспори на добровільних засадах, була 
заснована 1925  р. Нова хвиля боротьби 
за незалежність в Україні розпочалася в 
кінці 80-х років і спричинила відроджен-
ня СУМ в Україні. Влітку 1989  р. орга-
нізаційно оформилися перші осередки, 
які пізніше поширилися в усій Україні. 
В травні 1990 р. відбувся Всеукраїнський 
з’їзд, який проголосив утворення Спілки 
незалежної української молоді (СНУМ). 
В країні прокотилася хвиля голосних 
акцій, спрямованих проти існуючого 
комуністичного режиму. Це був період 
гострого протистояння з владою, коли 
утверджувалися національна символі-
ка, національна самосвідомість. Часто 
активістів організації арештовували, 
засуджували, міліція розганяла масо-
ві акції національно-демократичного 
спрямування. Відомий студентський 
страйк в жовтні 1990 р. (т. зв. Революція 
на граніті) відбувався за активною учас-
тю снумівців-студентів. Відновлення іс-
торичної справедливості, реабілітація 
в свідомості народу відбулися великою 
мірою завдяки пропагандистським за-
ходам СНУМ. З проголошенням неза-
лежності головним завданням СНУМ 
стала боротьба за розбудову української 

держави та державності. На Другому Ве-
ликому Зборі Спілка приймає ряд важли-
вих змін у статуті, визначивши виховний 
зміст своєї діяльності головним напрям-
ком роботи. Одночасно змінилася на-
зва – СУМ, її діяльність активізувалась у 
суспільному, культурному, спортивному, 
міжнародому напрямках тощо [10].

Закордонне українство організувало 
і провело комплекс міжнародно-інфор-
маційних кампаній і акцій, метою яких 
було добитися підтримки державної не-
залежності України шляхом популяри-
зації національної історії і культури та 
дискредитації політики органів влади 
СРСР щодо українського народу. Серед 
них, зокрема, чільне місце займали кам-
панія з висвітлення правди і вшанування 
пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр. 
в Україні, жертв сталінських репресій, 
«Акція деколонізації СРСР» [33], кампа-
нія допомоги жертвам Чорнобильської 
катастрофи та ін. [34].

Узагальнюючи, варто наголосити, що 
процес «перебудови» створив передумо-
ви для розгортання національного від-
родження України. На стартовому етапі 
суспільної модернізації в центрі уваги 
опинилися саме етнокультурні пробле-
ми: «відновлення прав і позицій у сус-
пільстві української мови та культури, 
мов і культур усіх етнічних груп, істо-
ричної пам’яті, релігійний ренесанс й ак-
тивізація суспільного життя» [49, с. 146].

У 1991  р. змінився хід української 
історії. Етнокультурний розвиток стабі-
лізувався і почав набувати позитивних 
тенденцій. Але посттоталітарний і пост-
геноцидний спадок СРСР продовжив 
гальмувати подальший розвиток. Зре-
штою, збройна та інформаційна агре-
сія Російської Федерації проти України, 
що розпочалася 2014  р. й триває досі, 
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вкотре підтвердила, що там, де були не-
допрацювання в етнокультурній політи-
ці, запанував «русский мир» [46].

З відродженням державності розпо-
чався посттоталітарний період новітньої 
історії України. Стосунки України та діа-
спори значно пожвавилися, відбулася 
демократизація та налагодження етно-
культурних взаємовідносин. Нова влада 
дуже добре розуміла позитивний вплив 
діаспори, адже «діаспора є потужним 
державотворчим фактором розвитку, 
дієвим інструментом політичного, еко-
номічного та культурного впливу в кра-
їнах проживання, а також ефективним 
інструментом для утвердження пози-
тивного іміджу держави на міжнародній 
арені» [17, с. 18, 20].

Тому на початку 90-х років розпо-
чалося повернення в Україну творчої 
інтелігенції, а також етнокультурних 
цінностей, що були вивезені з України 
у повоєнні та режимні роки, зокрема іс-
торико-культурної спадщини, колекцій 
мистецьких творів, архівних документів 
та матеріалів, періодики, праць учених 
та дослідників, таких як П. Яцик, Е. Гу-
цуляк, М. Гоян та ін.

У цей час справжнім історичним ет-
нокультурним феноменом та світогляд-
но-ідеологічним рухом став український 
націоналізм. Націоналісти після розпаду 
СРСР очолили українські національно-
патріотичні сили у боротьбі за розбу-
дову української державності та утвер-
дження української національної ідеї. 
Одним із таких харизматичних лідерів 
була Я. Стецько, яка після повернення в 
Україну у 1991  р. стала головою Прово-
ду Організації Українських Націоналіс-
тів (ОУН), а в 1992–2003  рр.  – головою 
політичної партії Конгресу Українських 
Націоналістів (КУН). У той непростий 

час ОУН та КУН відігравали провідну 
ідеологічну роль у розвитку українського 
націоналізму в незалежній Україні [26].

24 серпня 1992 р. під час проведення 
Всесвітнього форуму українців у Києві 
керівництво ДЦ УНР на чолі з президен-
том УНР в еміграції М. Плав’юком пере-
дало владні регалії Української Народної 
Республіки (УНР) президентові України 
Л. Кравчуку [27].

Після розпаду СРСР Росія оголосила 
себе його єдиною правонаступницею, 
привласнивши державний золотий фонд, 
дипломатичні служби і посольства, тор-
говельно-економічні представництва та 
культурно-просвітницькі центри тощо. 
Тому Україна з метою збереження укра-
їнської етнічної ідентичності мала ство-
рювати нові власні спеціальні державні 
відомства, що уповноважені займатися 
розвитком діаспори, налагоджувати ді-
яльність дипломатичних служб тощо. Їм 
потрібно було розробляти спільні про-
грами співпраці (фінансово-економічні, 
бізнесові, культурно-просвітні, соціаль-
но-політичні, репатріації тощо); про-
водити різні форуми, конгреси, конфе-
ренції як засоби вироблення механізмів 
співпраці та запозичення й обміну досві-
дом; сприяти створенню новітнього ін-
формаційного продукту та інтер актив-
них технологій; брати активну участь у 
виборчих процесах в Україні в ролі між-
народних спостерігачів, таким чином 
сприяючи демократизації державно-по-
літичних інституцій.

Взаємини між діаспорою й Україною 
налагодилися передусім у сфері науки й 
освіти, продовжили свою роботу різні 
фундації, що сприяли розвитку україн-
ської освіти за кордоном, допомагали 
поширенню у світі правдивої інформації 
про український народ. На державному 
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рівні створено сприятливі умови для 
системного обміну з діаспорою студен-
тами та викладачами, а також науковою 
літературою та інформацією. Це сприя-
ло взаємному розвитку, а головне – кон-
солідації етнічних українців, репрезен-
тації держави на міжнародному рівні 
та визнанню її на світовому освітньому 
ринку як повноцінного партнера.

В Україні з 1991 р. запрацювали на-
уково-дослідні установи, що займалися 
проблемами українознавства та нала-
годжували контакти з представниками 
української діаспори. Передусім це На-
уково-дослідний інститут українознав-
ства Міністерства освіти і науки Украї-
ни у Києві під керівництвом професора 
П. Кононенка. Інституція була утворена 
1992  р. і займалася міждисциплінарни-
ми дослідженнями України, українців і 
світового українства, досвіду етнічного 
культуротворення та впровадженням 
здобутків українознавства в освітню 
практику, а також координацією спів-
праці з українознавчими центрами та 
інституціями в усіх країнах розселення 
українців  [42]. Також була налагоджена 
тісна співпраця між діаспорою і Цен-
тральним державним архівом музею лі-
тератури та мистецтва (ЦДАМЛМ), який 
отримав твори українських діаспорних 
вчених. Щороку завдяки діаспорі збага-
чувалися фонди історичних, краєзнав-
чих музеїв, бібліотек, картинних гале-
рей, історико-культурних заповідників 
та інших закладів культури України.

Наприкінці 1992  р. уряд України 
прийняв рішення про утворення спе-
ціалізованого державного органу  – На-
ціональної комісії, що мала обстоювати 
державну політику в галузі культурних 
цінностей та вживати заходів для по-
вернення на історичну батьківщину 

культурних надбань і їх належного збе-
реження. Основним аспектом у її діяль-
ності стала робота з творчою україн-
ською діаспорою [37, с. 7].

З метою збору й надання матеріаль-
ної допомоги українським студентам за 
сприяння професора В.  Кубійовича ще 
у 1940 р. у Кракові була створена Комі-
сія допомоги українському студентству 
(КоДУС), що продовжувала працювати і 
в 90-х роках. Історію КоДУСу дослідив 
і опублікував монографічне досліджен-
ня відомий історик професор В. Сергій-
чук [36].

Крім того, українська діаспора про-
довжує матеріально підтримувати Укра-
їнський Вільний Університет (УВУ) у 
Мюнхені. Так, для виконання магіс-
терських та докторських робіт до УВУ 
запрошуються випускники вищих на-
вчальних закладів та науковці з України, 
зростає кількість українських студентів-
емігрантів не лише з України, а й з інших 
еміграційних колоній.

Продовжує свою роботу Фундація 
УВУ в Нью-Йорку, заснована 1975  р. 
«Такі інституції, як Фундація УВУ в 
Нью-Йорку на чолі з професором Воло-
димиром Стойком, і далі підтримують 
єдиний у світі вищий український на-
вчальний заклад за межами рідної зем-
лі, інші збирають кошти на навчання й 
стажування молоді з України за кордо-
ном. А колишній стипендіат КоДУС-у 
торонтський правник Володимир-Юрій 
Данилів склав щедрі пожертви на уфун-
дування кафедри українознавства в Ка-
надському університеті, чим ствердив 
одну з важливих рис українського со-
лідаризму  […]. Фундацією УВУ в Нью-
Йорку тільки за період з 1980 до 2003 рр. 
включно виділено стипендії студентам 
з США, Канади, Франції, Польщі, Італії, 
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Німеччини, а з 1991 і з України, у сумі 2 
мільйони 403 тисячі 665 доларів. А ще ця 
Фундація протягом одинадцяти років 
організовувала студійну програму під 
назвою «Стежками батьків по Європі», 
допомагала у виданні просвітницької лі-
тератури тощо. Так, уже майже 15 років 
існує незалежна Українська Держава, яка 
готує спеціалістів найрізноманітніших 
професій для різних галузей народного 
господарства, науки та культури. Але 
жертовність української діаспори й на-
далі залишається важливим джерелом 
творення справжньої української націо-
нальної еліти» [4, c. 6, 850].

Українська діаспора після проголо-
шення незалежності України активізу-
вала свої намагання допомогти у ста-
новленні демократії та громадянського 
суспільства  [7]. Цю роль у цей період 
на себе перебрали закордонні громад-
ські організації, вважає директор Між-
народного інституту освіти, культури 
та зв’язків з діаспорою Національного 
університету «Львівська політехніка» 
І. Ключковська: «Роль держави у питанні 
стосунків з українською діаспорою є не-
заперечною, проте слід також наголоси-
ти на значенні громадських організацій, 
які фактично впродовж останнього де-
сятиріччя поклали на себе її обов’язки, 
забезпечуючи координацію діяльності 
структур в Україні і поза нею, розробку 
програми співпраці, сприяли консоліда-
ції світового українства» [17, с. 9, 18–19]. 
Найвідоміші з них: Світовий Конгрес 
Українців (СКУ), Світовий Український 
Визвольний Фронт (СУВФ), Українська 
Всесвітня Координаційна Рада (УВКР), 
Світова Координаційна Рада Ідеологічно 
Спорідненних Націоналістичних Орга-
нізацій (СКР ІСНО), Антибільшовиць-
кий Блок Народів (АБН), Український 

Конгресовий Комітет Америки (УККА), 
Ліга Визволення України (ЛВУ), Укра-
їнсько-Американська Координаційна 
Рада, Комітет Українців Канади (КУК), 
Союз Українських Організацій Австра-
лії (СУОА), Координаційний Осередок 
Українських Громадських Центральних 
Установ Європи (КОУГЦУ Європи), Сві-
това Федерація Українських Жіночих 
Організацій (СФУЖО) та ін.

Однією із провідних нині діючих 
міжнародних організацій у діаспорі є 
Світовий Конгрес Українців (СКУ), що 
представляє інтереси та захищає права 
українців у діаспорі згідно із загальною 
Декларацією прав людини, координує 
діяльність усіх громадських організацій 
діаспори, що підтримують і розвивають 
українську національну ідентичність, 
мову, культуру та традиції в усьому світі, 
сприяють становленню громадянсько-
го суспільства та позитивного іміжду 
України та українців на міжнародній 
арені  [23, 24]. Світовий Конгрес Віль-
них Українців (СКВУ) був уворений у 
Нью-Йорку 1967  р. як одна з найвпли-
вовіших зарубіжних громадсько-полі-
тичних інституцій української діаспори, 
що покликана надавати допомогу укра-
їнському народу в його боротьбі за волю 
і оборону державної незалежності  [35]. 
СКВУ у 1993 р. на І Конгресі в США змі-
нив назву на сучасну – Світовий Конгрес 
Українців, він об’єднує 20 млн. українців 
у 133 країнах світу [1, с. 107].

Діяльність української діаспори 
позначилася на творенні справжньої 
української національної еліти та ста-
ла важливим чинником впливу на хід 
та розвиток етнокультурних процесів у 
суверенній Україні. Громадські та гро-
мадсько-політичні організації надавали 
фінансову, матеріальну та гуманітарну 



158 №3 (72) 2019 Ukrainian Studies

УКРАЇНА І СВІТ

допомогу в розвитку української держа-
ви. Про це свідчать доповіді, проголо-
шені на Першій міжнародній науковій 
конференції «Діаспора як чинник утвер-
дження Держави Україна у міжнародній 
спільноті» 8–10 березня 2006 р. у Льво-
ві [16, 23, 30, 40].

Міжнародна спільнота в знак солі-
дарності з Україною засудила злочинні 
дії тоталітарного сталінського режиму 
СРСР, спрямовані на організацію Голо-
домору 1932–1933  рр. в Україні, наслід-
ком яких стало знищення мільйонів 
людей, руйнування соціальних основ, 
вікових традицій, духовної культури й 
етнічної самобутності українців. Це за-
фіксовано в Спільній заяві парламентів 
країн близького і далекого зарубіжжя з 
нагоди 70-х роковин Голодомору на 58 
сесії Генеральної Асамблеї ООН. 28 лис-
топада 2006  р. Верховна Рада України 
ухвалила закон № 376-V про те, що Го-
лодомор 1932–1933 рр. в Україні визнано 
геноцидом українського народу [3].

Розглянувши особливості етнокуль-
турних взаємин «Україна  – діас пора» 
у період від середини 80-х до сере ди-
ни 90-х років ХХ  ст., їх можна оха-
рактеризувати як поступовий пере-
хід взаємовідносин від спорадичних, 
підпорядкованих тоталітарній адміні-
стративно-командній системі контактів 
до комплексної взаємовигідної співпра-
ці на демократичних засадах. У резуль-
таті цих взаємовідносин було відновле-
но спільний етнокультурний простір, 
який сприяв збереженню й розвитку 
української ідентичності та розширен-
ню комплексу етнокультурних взаємин 
з діаспорою. Простежено етнокультурні 
зміни, що відбулися у кризовий період 
розпаду СРСР, і нові проблеми, що по-
стали перед Україною на переломному 

етапі розвитку. Доведено, що в цей пе-
ріод вирішенню як внутрішніх, так і 
зовнішніх проблем України сприяла 
українська діаспора. Стосунки Украї-
ни з діаспорою розглянуто у ключових 
сферах етнокультурних взаємин. У ході 
дослідження виділено два основних 
етапи етнокультурного державно-по-
літичного розвитку (1985–1991  рр. та 
1991–1995  рр.). Виявлено, що взаємо-
відносини України та діаспори до і після 
здобуття незалежності Україною доко-
рінно відрізнялися. На першому етапі 
вони були епізодичними та здійсню-
валися лише під наглядом спецслужб. 
Безконтрольних взаємин з діаспорою не 
було і не могло бути, відбувалися полі-
тичні репресії, мовне і культурне зросій-
щення, а національна еліта була змуше-
на виконувати настанови уряду УРСР. 
Українцям за межами України теж за-
грожувала мовна, культурна, релігійна 
асиміляція. Тому для збереження влас-
ної етнічної ідентичності, відстоювання 
своїх прав і свобод українці діаспори 
об’єднувалися в громадські організації. 
На другому етапі, тобто після здобуття 
незалежності, взаємостосунки України 
і діаспори значно змінилися, зокрема, 
з’явився спільний етнокультурний про-
стір, що об’єднав зусилля України і діа-
спори у боротьбі за становлення вільної 
й демократичної країни. Передусім роз-
почалася як усередині країни, так і за її 
межами робота з повернення спадку ре-
пресованої творчої інтелігенції, налаго-
дження міцних і різнопланових зв’язків 
з діаспорою, становлення міжнародного 
іміджу України тощо. Продовжилося 
духовне, культурне й релігійне єднання 
світового українства задля вирішення 
проблем, пов’язаних із розбудовою су-
веренної держави.
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ВНЕСОК СЕРГІЯ КРИМСЬКОГО 
В УКРАЇНСЬКУ ФІЛОСОФІЮ ЕТНОКУЛЬТУРИ
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Анотація. У зв’язку з входженням України в процеси глобалізації, починаючи з середини 
80-х років ХХ століття, в Україні активізувалися етнокультурні процеси, що знайшло свій 
вияв, у тому числі, в соціально-гуманітарній сфері. Завдяки творчості провідних істориків, 
культурологів, філософів у цей період набуває оформлення нова галузь соціально-гуманітар-
ного знання – українська філософія етнокультури. У статті досліджено системний внесок 
одного з фундаторів Київської філософської традиції, українського філософа Сергія Крим-
ського (1930 – 2010) в сучасну українську філософію етнокультури через виділення ключових 
аспектів цього напрямку соціально-гуманітарного знання, що знайшли своє висвітлення у 
творчій спадщині вченого. Зосереджено увагу на з’ясуванні таких аспектів, як застосування 
філософії культури як методу дослідження національної культури та етнічної історії; роз-
криття глибинних духовних засад української культури (архетипів); виявлення культурної 
універсальності феномену українського бароко; аналіз специфіки національної ментальності; 
осмислення духовності в аспекті національної ідеї та стратегічного орієнтира майбутнього 
етнокультурного та соціокультурного розвитку України. Наголошено також на знакових 
явищах в українській культурній історії: феномені Києва, феномені Софії Київської, феномені 
Києво-Могилянської академії, які постали об’єктами наукових зацікавлень філософа. Ствер-
джується, що виявлення евристичного потенціалу філософських пошуків Сергія Кримського 
в галузі української філософії етнокультури може стати ґрунтовною основою та матеріа-
лом для подальшої розробки та втілення в соціально-гуманітарному просторі України.

Ключові слова: архетипи української культури; архетипи української ментальності; 
духовність; національна ідея; «національна Доля»; «Софійність»; українська філософія етно-
культури; філософія культури; «філософія серця»; феномен українського бароко; цивілізаційне 
мислення українців.

CONTRIBUTION OF SERHII KRYMSKYI 
TO THE UKRAINIAN PHILOSOPHY OF ETHNOCULTURE

Nadiia TURPAK
Candidate of Philosophical Sciences, 
lead research fellow of the Philosophy and Geopolitics Department of RIUS

Annotation. Due to its entry into the course of globalization, Ukraine has seen intensification of 
ethnocultural processes since the mid-1980s, observed, among else, in the social and humanitarian 
sphere. Thanks to the creativity of prominent historians, cultural scientists, and philosophers, a new 
branch of social and humanitarian knowledge, the Ukrainian philosophy of ethnoculture, was acquired 
during this period. The article deals with the systematic contribution of one of the founders of Kyiv 
philosophical tradition, the Ukrainian philosopher Serhii Krymskyi (1930–2010) to the contemporary 
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Входження України в процеси гло-
балізації наприкінці ХХ століття відчут-
но загострило потребу у збереженні та 
розвиткові української етнокультурної 
самобутності. На порядок денний ви-
сувається потреба в актуалізації само-
рефлексії української культури, тобто 
відображення своєрідного «етнічного 
автопортрета» (С. Кримський) україн-
ців в умовах сучасних глобалізаційних 
процесів, зокрема демографічних, мі-
граційних тощо. Слід наголосити, що 
увага до етнокультурних проблем, що 
продиктована викликами сучасності, 
зовсім не означає простого повернення 
до минулого. Навпаки, це може спричи-
нити протидію загрозливим тенденціям 
послаблення етнічного та національно-
го чинників у бутті людини та людства. 
Адже, як свідчить аналіз суспільно-іс-
торичного процесу в країнах Заходу, по-
вернення до багатьох традицій минулого 
та розвиток філософських засад культу-
ри можуть слугувати чинником не лише 
національного відродження тієї чи ін-
шої країни, а й так званого «духовно-
етичного» та соціокультурного захисту 

цивілізації загалом, у тому числі і через 
акцентування значення для сучасної іс-
торії таких історичних спільностей лю-
дей, як сім’я, громада, земляцтво, етнос.

Етнокультурні проблеми, що по в’я-
зані зі зверненням до минулого, можуть 
бути актуальними тоді, коли йдеться 
про усвідомлення держави як спільно-
го Дому, ролі сталих цінностей як засад 
національного буття серед екологічних 
реалій, взаємозв’язку людини і культу-
ри через загальнолюдські та національні 
виміри. У суспільстві мусить бути сфор-
мованим запит на етнокультурні здо-
бутки українців, які мають знайти своє 
відображення в сучасному світогляді, 
системі цінностей, стилі життя і мислен-
ня. Це є необхідною передумовою для 
реалізації важливого завдання сучасних 
соціально-гуманітарних досліджень в 
Україні  – обґрунтування стратегії її на-
ціонального розвитку. 

На вістрі цих суспільних вимог за-
раз набуває оформлення нова галузь 
соціокультурного знання, своєрідна 
методологія народознавства і етнокуль-
турології  – філософія етнокультури. 

Ukrainian philosophy of ethnoculture through the identification of key aspects of the area of social and 
humanitarian knowledge that have been covered in the creative heritage of the scientist. Emphasis is 
put on dealing with such aspects as the use of cultural philosophy as a method of exploring national 
culture and ethnic history; revealing deep spiritual foundations of the Ukrainian culture (archetypes); 
revealing the cultural universality of the Ukrainian Baroque phenomenon; analyzing the specificity 
of the national mentality; comprehending spirituality in the aspect of the national idea and strategic 
orientation of the future ethnocultural and sociocultural development of Ukraine. Such significant 
phenomena in the Ukrainian cultural history are also emphasized: the phenomenon of Kyiv, the 
phenomenon of St. Sophia Cathedral, the phenomenon of Kyiv-Mohyla Academy, which had become 
the objects of scientific interest of the philosopher. It is argued that revealing the heuristic potential 
of Serhii Krymskyi’s philosophical pursuits in the field of Ukrainian philosophy of ethnoculture may 
become a sound basis and material for further development and implementation in the social and 
humanitarian space of Ukraine.

Key words: archetypes of the Ukrainian culture; archetypes of the Ukrainian mentality; spirituality; 
national idea; “national destiny”; “Sophianism”; Ukrainian philosophy of ethnoculture; philosophy of 
culture; “philosophy of the heart”; phenomenon of the Ukrainian Baroque; civilization thinking of 
Ukrainians.
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Якщо, наприклад, етнокультурологія  – 
це наука про культурні цінності етно-
сів, суперетносів і субетносів, станов-
лення і розвиток національних моделей 
осмислення культури, геокультурних 
вимірів духовного життя нації, то філо-
софія етнокультури, на думку сучасного 
українського дослідника В. Личковаха, є 
найвищим рівнем методологічного фун-
даменту етнокультурології,  – це «сис-
тема теоретичних знань, в якій осмис-
люються загальні закономірності 
виникнення, сутності й функціонування 
культурних цінностей окремих етнона-
ціональних спільнот і регіонів» [9, с. 8]. 
Ми поділяємо підхід В. Личковаха, що, 
на відміну від етнокультурології, філо-
софія етнокультури спирається на більш 
глибинний філософський аналіз «духов-
ної метафізики» культури, її етномен-
тальних характеристик, геокультурних 
хронотопів. Також можна погодитися 
і з тим, що, як відзначає В. Личковах, у 
її предмет входить й так звана «духовна 
географія» краю, тобто його культурний 
«ландшафт», що складається з неповтор-
ної єдності географічних, етнографіч-
них, соціально-психологічних і менталь-
но-світоглядних вимірів життя певних 
етнічних спільнот. Суттєвим є й те, що 
«філософія етнокультури… набуває ста-
тусу не лише наукової дисципліни, но-
вітнього напряму народознавства, але 
й теоретичної, ідейно-світоглядної про-
грами дослідження історії української 
культури в її націо-, державо- та люди-
нотворчих аспектах» [9, с. 194]. 

Різним аспектам української етно-
культурології присвятили свою увагу 
П. Куліш, Д. Антонович, М. Грушевський, 
Ю. Липа, І. Лисяк-Рудницький, Є. Ма-
ланюк, І. Мірчук, І. Нечуй-Левицький, 
І. Огієнко, Д. Чижевський та інші. Серед 

найновіших етнокультурологічних до-
сліджень  – праці Є. Андроса, А.  Бич-
ко, І.  Бичка, П. Гнатенка, В. Горського, 
В.  Крисаченка, В. Личковаха, М. Кисе-
льова, І. Моїсєєва, В. Нічик, М. Попови-
ча, М. Русина, І. Огородніка та інших.

Важливий внесок у розвиток україн-
ської філософії етнокультури здійснив 
відомий вчений-філософ, заслужений 
діяч науки і техніки, доктор філософ-
ських наук, професор, академік Нью-
Йоркської академії наук, лауреат Націо-
нальної премії України імені Т. Шевченка, 
педагог, фахівець у галузі культурології, 
логіки та методології науки, історії укра-
їнської культури С. Кримський. І хоча 
окремі аспекти цивілізаційної та етно-
культурної проблематики в творчості 
С.  Кримського постали об’єктом уваги 
таких українських філософів, як П. Йо-
лон, М. Попович, Ю. Іщенко, Л. Дротян-
ко, В. Малахов, А. Єрмоленко, Г. Ковадло, 
Я. Любивий, В.  Рижко та ін.  [1; 11; 12], 
системний внесок С. Кримського в роз-
робку української філософії етнокульту-
ри поки що не набув висвітлення в філо-
софській літературі.

Тому у статті ми ставимо за мету 
дослідити системний внесок одного 
з фундаторів Київської філософської 
традиції, українського філософа Сергія 
Кримського в розробку сучасної укра-
їнської філософії етнокультури через 
окреслення ключових аспектів цьо-
го напрямку соціально-гуманітарного 
знан ня, що знайшли своє висвітлення у 
творчій спадщині вченого. З’ясування 
евристичного потенціалу філософських 
пошуків С. Кримського даного спряму-
вання може стати ґрунтовною основою 
і матеріалом для подальшої розробки 
та втілення в соціально-гуманітарному 
просторі України.
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Слід зауважити, що, починаючи з 
1980-х років ХХ сторіччя, гуманітарна 
еліта української нації відчула гостру 
потребу у власному духовному само-
усвідомленні. У соціально-гуманітарних 
науках розпочався процес оновлення у 
зв’язку з врахуванням тих теоретико-
методологічних та ідеологічних змін, що 
були зумовлені необхідністю для України 
звільнитися від неоколоніального мину-
лого, пов’язаного спільним існуванням 
з Росією в рамках радянської імперії під 
гаслом так званої єдиної спільності «ра-
дянський народ», панівного ідеологічно-
го тиску марксизму-ленінізму. На зміну 
застарілому і непродуктивному форма-
ційному підходу прийшли західні уяв-
лення, серед яких – цивілізаційний під-
хід до аналізу історичних процесів.

Слід також відзначити, що, почина-
ючи з середини 80-х років ХХ століття, 
активізувалися етнокультурні процеси 
в Україні, що знайшло свій вияв, у тому 
числі, в соціально-гуманітарній сфері. 
Увага провідних українських істориків, 
політологів, культурологів та філософів 
сконцентрувалася й навколо етнокуль-
турних проблем, зокрема, навколо однієї 
з ключових серед них – проблеми націо-
нальної ідеї. Однак у той період пере-
важна більшість дослідників зосередила 
свою увагу лише на аспектах втілення 
національної ідеї у суспільну свідомість, 
вважаючи це передумовою отримання 
державницького статусу українського 
етносу.

С. Кримський як один із фундаторів 
Київської філософської школи, яка, по-
чинаючи з 60-х років ХХ століття, почала 
всебічно занурюватися в екзистенційно-
антропологічну рефлексію, був серед пер-
ших, хто звернувся до глибинного ана-
лізу етнокультурних процесів в Україні, 

намагаючись філософськи осмислити їх 
джерела, тодішній стан та перспективи 
подальшого розвитку в нових умовах. 

Філософсько-етнокультурні розду-
ми С. Кримського, які змістовно напов-
нили його філософські та науково-пу-
бліцистичні праці, написані ним після 
здобуття Україною незалежності, а саме 
такі твори, як «Дім, поле, Храм», «Архе-
типи української культури», «Архетипи 
української ментальності», «Софійні 
символи буття», «Культурна універсаль-
ність українського бароко», «Універсалії 
української культури», «Під сігнатурою 
Софії», «Фортеця української духовнос-
ті», «Принципи духовності ХХІ століт-
тя» та ін., зосередилися навколо таких 
аспектів, як застосування філософії 
культури як методу дослідження націо-
нальної культури та етнічної історії; роз-
криття глибинних духовних засад укра-
їнської культури (архетипів); виявлення 
культурної універсальності феномену 
українського бароко; аналіз специфіки 
національної ментальності; осмислення 
духовності в аспекті національної ідеї 
та стратегічного орієнтира майбутньо-
го етнокультурного та соціокультурного 
розвитку України. Значну увагу філо-
соф приділив також і знаковим явищам 
в українській культурній історії, таким 
як феномен Києва, феномен Софії Ки-
ївської, феномен Києво-Могилянської 
академії як фортеці української духов-
ності тощо.

С. Кримський здійснив спробу за-
стосувати філософію культури до до-
слідження української національної 
культури та етнічної історії. Він обґрун-
тував доцільність такого кроку, будучи 
переконаним, що культура за тодішніх 
умов посттоталітаризму фокусувала у 
собі проблеми національного розвитку 
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та національного відродження. Філософ 
вважав, що філософія культури є глибин-
ним рівнем дослідження національної 
культури та етнічної історії. Спираючись 
на філософію культури, С.  Кримський 
втілив спробу поглянути на культур-
но-історичний процес з позицій його 
духовно-смислових засад і ціннісних 
орієнтирів. Такий підхід дав можливість 
філософу побачити в культурно-істо-
ричному процесі вияв неповторних рис 
як індивідуального буття людини, так 
і історичних людських спільнот (соці-
альних груп, етносів, націй). Це привело 
його до висновку, що загальнолюдська 
культура існує лише як загальнозначу-
щий аспект національних (чи етнічних) 
культур, а вони, у свою чергу, являють 
собою ціннісно-нормативне виявлення 
долі народу, його життєвої траєкторії в 
універсумі історії [5, с. 239]. 

Актуалізуючи у своїй творчості ме-
тодологічну функцію філософії культу-
ри, С. Кримський приділив значну увагу 
розкриттю її глибинних засад, які він по-
значив як архетипи культури.

На його думку, архетипи «асоціюють 
особливе методологічне бачення, коли 
завдяки перетворенню минулого у сим-
воли останніми окреслюються  смисли 
майбутнього, а архетипи висвітлюються 
як «культура попереду нас»  [7, с.  214]. 
Запропонований ним підхід з позицій 
виділення архетипових форм культури 
був спрямований на реалізацію потреби 
у національному наповненні української 
культури на історичному і метаісто-
ричному рівнях. Тим самим він істотно 
відрізнявся від інтуїтивно-психологіч-
них міркувань про «душу» націй, що у 
той час набули популярності у західно-
європейській філософській думці та фі-
лософській думці української діаспори 

(О.  Кульчицький, М. Шлемкевич та 
інші). Метод архетипів став комплекс-
ним уявленням про певні соціопсихіч-
ні характеристики українського етносу 
(так званий «етнічний автопортрет» 
українців), відповідав умовам наукової 
раціональності, він вимагав емпірично-
го доведення наскрізності певних струк-
тур, що можуть застосовуватися для ха-
рактеристики етнічної індивідуальності 
людей та спільнот, пов’язував історичні 
методики дослідження з логікою струк-
турних реконструкцій культурно-істо-
ричного процесу. С. Кримський вважав, 
що здатність методу архетипів висвітлю-
вати еволюцію культурно-історичного 
життя етносів від найдавніших часів до 
сьогодення є свідченням його переваги 
над іншими підходами.

Архетипи, розроблені С. Кримським 
як певні фундаментальні праформи 
культури і ментальності, аж ніяк не були 
спрямовані на заперечення соціального 
та культурного прогресу. Навпаки, фі-
лософ був переконаний, що вони висту-
пають показником фундаментальності 
його еволюції. Він стверджував, що «чим 
ґрунтовнішим є культурне звершення, 
тим глибше воно проростає в історичний 
ґрунт цивілізації, тим більше людських 
досягнень залучено до його підготовки 
та здійснення. Тому найвищі досягнення 
людства укорінені в усій історії» [7, с. 215]. 

Унікальність і своєрідність україн-
ської культури, на думку С. Кримського, 
характеризують архетипи «Слова», «мо-
рально-етичної цінності індивідуальнос-
ті», «філософії серця», «Софійності», «ро-
динності», «гри з долею» тощо. Філософ 
був одним із перших, хто вказав на ви-
значальне значення для світоглядно-цін-
нісної свідомості української культури 
архетипу «філософії серця». Цей архетип, 
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розкриваючись як принцип індивідуаль-
ності та орган відчуття Бога (П. Юрке-
вич), мікросвіт «внутрішньої людини» та 
основа людяності (Г. Сковорода), шлях до 
гармонії з природою (П. Куліш, Т. Шев-
ченко), був типовим, на думку філософа, 
не лише для характеристики української 
культури, але й сформував відповідний 
метод її аналізу. 

На думку філософа, репрезентантом 
важливих національних архетипів куль-
тури може вважатися так звана Київська 
культура. Філософ розробив культуро-
логічну концепцію Києва як світового 
міста, виникнення якого пов’язано із сво-
єрідним, поміченим історією простором, 
який виступив ареною як драматичних 
історичних подій у житті українського 
етносу, так і сприяв його доленосним 
культурним трансформаціям. Філо-
соф відзначав, що «в певному розумінні 
Київ… може розглядатися як семіотич-
ний феномен чи текст, що кодує мовою 
просторово-матеріального середовища 
уявлення про «розумну ойкумену», куль-
турний лад буття, альтернативний хаосу 
ворожих людині стихій» [6, с. 100].

Архетипи, на думку С. Кримського, 
зовсім не свідчили про етнічну винятко-
вість українців. Навпаки, він вказав, що, 
окрім архетипного пласту, українська 
культура мала сфери переробки світо-
вого досвіду, так звані транснаціональні 
цінності. Сприйняття українським сус-
пільством транснаціональних цінностей 
стало можливим завдяки національному 
самовизначенню українського народу, 
починаючи з ХVІІ сторіччя. Філософом 
було слушно продемонстровано, що саме 
у цей час загострився інтерес суспіль-
ства до універсальних засад європей-
ської цивілізації  – античності, христи-
янства та просвітництва, наслідком чого 

стало поширення загальноєвропейських 
програм освіти, усвідомлення гуманіс-
тичних цінностей латини як міжнарод-
ної мови культури і науки, актуалізація 
ідей екуменізму, християнської єдності 
культурного світу тощо.

У своїй творчості філософ приділив 
значну увагу розкриттю аспектів поєд-
нання етнонаціональних (архетипних) і 
транснаціональних (загальнолюдських) 
цінностей в українській культурі. Пока-
зовим у цьому плані є культурна універ-
сальність феномену українського бароко. 
С. Кримський показав, що в українсько-
му бароко завдяки ретрансляції західних 
культурних впливів поєдналися як залу-
чення культурних традицій свого наро-
ду (звернімо увагу, наприклад, що саме 
Петром Могилою були вперше систем-
но кодифіковані усі свята українського 
народу, які діють і дотепер), так і євро-
пейський антропоцентричний гуманізм, 
героїко-стоїстичне ставлення до світу, а 
також ідеали розумності, мудрості, со-
фійності, символічності та прагнення до 
свободи як виразники духовності укра-
їнського народу.

С. Кримський привернув увагу до 
того, що саме у добу бароко, яка майже 
повністю збігається з часом існування 
української Гетьманської держави  (40-ві 
роки ХVІІ – 70-ті роки ХVІІІ ст.), в Укра-
їні сформувалася тенденція героїзації 
та ствердження буття, сформувався 
та поширився культ князя Володими-
ра Святого, гетьманів П. Сагайдачного, 
Б.  Хмельницького, І. Мазепи, митропо-
лита П. Могили та ін., що знайшло свій 
вияв у козацьких літописах, піснях, по-
езії. Саме у той час, відзначав він, «Укра-
їна на повну силу заявила про себе як 
про суб’єкт світової історії, а Київ було 
проголошено (на тлі претензії Москви 
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на роль «Третього Риму») Другим Єру-
салимом» [5, с. 313]. Філософ відзначав, 
що «прояви героїко-патріотичної теми 
в українському бароко, тенденцію жит-
тєстверджуючого сприйняття дійсності 
та розкриття здатності протистояти во-
рожим силам можна оцінити як певну 
його специфіку, пов’язану не тільки з ду-
ховним кліматом доби Гетьманської дер-
жави, а й з героїко-стоїстичними рисами 
українського менталітету» [5, с. 315].

Філософ відзначав, що саме в епоху 
Просвітництва, коли в Україні акценту-
ється феномен бароко, були закладені 
підвалини процесу націогенезу, тобто 
перетворення українського етносу на 
суб’єкт світової історії. На його думку, це 
було пов’язано із тим, що засвоєння со-
ціокультурного досвіду людства вимага-
ло врахування у націєтворенні не лише 
чинників спільної території, економіки, 
мови, побуту, особливостей психічного 
складу, але й доповнення вказаних осно-
воположень новими процесами. До них 
належали виникнення особливого соці-
ального прошарку, власної інтелігенції 
як носія національної свідомості, роз-
галуження системи освіти, яка, на думку 
філософа, створювала єдине культурне 
та комунікативне поле нації, живила 
розвиток літературної мови та сприяла 
державотворчим процесам.

Оскільки бароко в усіх європейських 
країнах народило свої національні філо-
софські та наукові школи, С. Кримський 
не міг обминути у своїй творчості Киє-
во-Могилянської академії, вказавши на 
її особливу роль та культурне значення, 
яке полягало у тому, що цей навчальний 
заклад в епоху Просвітництва сприяв 
розвиткові української нації, виступа-
ючи освітнім осередком формування та 
захисту її духовності. 

С. Кримський наголосив, що у ті часи, 
виконуючи завдання культурного відро-
дження України, будучи мобілізаційним 
виховним центром для еліти козацької 
республіки, Києво-Могилянська акаде-
мія завдяки творчим здобуткам своїх 
відомих діячів проголосила ідеї «загар-
тованого духу» (Ф. Прокопович), «меча 
духовного» (Г. Сковорода), започаткува-
ла так звану ідеологію лицарства. Філо-
соф вказав на важливість обґрунтування 
діячами Києво-Могилянської академії 
так званої барокової свідомості, яка, на 
його думку, яскраво відбивала особли-
вості української духовності з її повагою 
до людини, її щастя та свободи. Цікавою 
знахідкою С. Кримського стало те, що 
він зміг побачити в бароковій свідомості 
українців визначальну роль слова як ду-
ховної зброї, яка не лише націлювала на 
європейську освіченість, але й орієнту-
вала на захист власних культурних над-
бань. Образ слова як духовної зброї, на 
думку філософа, набув у ті часи фунда-
ментального архетипного значення для 
української культури, визначив страте-
гічні орієнтири її майбутнього розвитку.

Отже, завдяки розкриттю культурної 
універсальності феномену українського 
бароко, Києво-Могилянської академії як 
«фортеці української духовності» філо-
соф зміг побачити в засадах української 
культури як етнокультурну специфіку, 
так і синтетичні особливості поєднання 
етнонаціонального і загальнолюдсько-
го, нові орієнтири на здобуття Україною 
статусу культурного та цивілізаційного 
центру. 

Важливим внеском С. Кримського в 
українську філософію етнокультури ста-
ла актуалізація ним специфічних рис та 
ознак національної ментальності укра-
їнського народу. Філософ вважав, що 
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менталітет не є суто психологічним яви-
щем. Він обстоював думку про буттєвий 
статус менталітету, про те, що менталі-
тет є чинником історичного поступу, пе-
редумовою захисту держави і народу від 
драматичних подій, що супроводжують 
процес націєтворення.

Проблему національної ментальності 
філософ запропонував вирішувати за до-
помогою символів «Дому», «Поля», «Хра-
му». На його думку, символіка концепту 
«Дім» позначає святе довкілля буття лю-
дини, характеризує місце, де для осо-
бистості (чи нації) концентрується «своя 
правда, сила і воля». З символом «Дому» 
завжди по в’я зу ються сімейні цінності, 
сердечне єднання та родинна захище-
ність. «Дім», на його думку, – це своєрідна 
ніша людини в Універсумі, він характери-
зує людське буття від сім’ї до національ-
ної солідарності. Із цим символом, вказу-
вав філософ, були по в’я зані й ідеї святості 
Батьківщини, богообраності своєї землі, 
які зорієнтовували український народ на 
захист своєї «України-неньки».

Символіка концепту «Поле» позначає 
життєвий «топос» людності, зв’язок лю-
дини з природою, зокрема зі степом. Втім 
йдеться насамперед про «поле життя», 
економічний простір виживання. «Поле» 
позначає загальне положення просторо-
вого ареалу етносу, символізує «рідний 
край», батьківщину, коріння роду тощо.

Ідея «Храму» пов’язана, на думку 
С.  Кримського, з національними свя-
тинями в духовній культурі українців. 
Через ідею «Храму» актуалізуються на-
ціональні ідеали української спільноти, 
а також формується софійне (любому-
дрісне) ставлення до буття.

Філософ також вказав на те, що де-
які архетипи національної ментальності 
мали визначальне  смислове і ціннісне 

наповнення в культурі. Так, зокрема, він 
надав високої оцінки «Кобзарю» Тараса 
Шевченка, вважаючи, що цей твір  – це 
«безпрецедентне літературне втілення 
цілої нації, українського етносу, втілен-
ня його творчої сили, ментальності та 
ідеалів» [6, с. 31]. 

Філософом також було вдало об-
ґрунтовано синтетичне соціокультурне 
значення одного з ключових концептів 
розвитку української ментальності  – 
концепту «Землі». С. Кримський вказав, 
що слово eres (земля) є одним із найдав-
ніших, завдяки чому воно може кваліфі-
куватись як архетип. Філософ відзначив, 
що архетип «Землі» об’єднав аграрно-
виробничий, соціально-історичний та 
духовно-культурний атрибути націо-
нального життя, звичаїв та обрядів укра-
їнців. Він наголосив на наскрізному ха-
рактері цього архетипу для української 
духовності від язичницьких обрядів зем-
леробства, через християнські цінності 
та козацькі ідеали вільного хутора, до 
наукових розробок С. Подолинського та 
біосферно-ноосферної концепції В. Вер-
надського. Подальша розробка цього ар-
хетипу в творчості філософа фактично 
привела його до сучасного, ноосферно-
го, розуміння світобудови.

Цікавим здобутком С. Кримського 
може вважатися введення ним у про-
блемне поле філософії етнокультури 
концепту «національної Долі». Філософ 
прагнув показати, що життя здійснює 
свій шлях не тільки через рух вперед до 
нових можливостей та подій, але й через 
повернення до своїх засновків у вигляді 
тих зворотних сил, які акумулюють ді-
яльність у життєвий досвід. Тому він за-
кликав бути уважними до наслідків своєї 
діяльності, наголошував на необхідності 
вироблення принципів національної 
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поведінки з метою самозбереження і 
збереження нації. За допомогою концеп-
ту «національна Доля» філософу вдалося 
довести до нащадків думку, що «в розви-
тку національної спільноти виникають 
типові для всіх етапів її історії схеми 
національної поведінки… Змінюється 
при цьому лише мотивації застосуван-
ня схем та результативність їх наслідків. 
Чим більше збагаченим є історичний до-
свід народу, тим більше шансів для його 
самозбереження...» [4, с. 56].

Значну увагу у своїй творчості фі-
лософ присвятив розкриттю архетипу 
«Софійності», який вважав найбільш 
показовим і значущим для українців. У 
своїх працях філософ влучно показав, 
що софійність виступала наскрізною те-
мою для української культури від ідей-
но-художньої програми храму Київської 
Софії до філософських курсів професо-
рів Києво-Могилянської академії, світо-
глядних установок Г. Сковороди і поезії 
П. Тичини. С. Кримський наголошував, 
що завдяки софійності «Україна завжди 
була кордоном безпеки народів від хао-
су Великого Степу, альтернативою якій 
виступала розумна ойкумена Київської 
Русі» [5, с. 382].

Філософ звертав увагу на те, що ар-
хетип софійності української філософії 
був потім, наприкінці ХІХ сторіччя, пе-
реосмислений В. Соловйовим та іншими 
російськими філософами, які сповідува-
ли духовну традицію «київської школи», 
зокрема С. Булгаковим. Разом із тим він 
наголошував, що було б помилковим 
розглядати софійне розуміння світу як 
виключно теоретичний феномен. Так, 
зокрема, у статті «Софійні символи бут-
тя» (2002) він відзначив, що буття істо-
рично поставало перед нашими предка-
ми як семіотична (знакова) реальність. 

Наочним виразом символів історії, дер-
жави та національних святинь вважали 
світові міста. Тому філософ надав у своїй 
творчості особливої уваги обґрунтуван-
ню етнокультурного значення Києва як 
великого слов’янського центру, що ви-
ник на відзначеному історією просторі. 
Він писав: «Київ постає не просто як пе-
рехрещення торговельних шляхів, кому-
нікаційних та бойових маршрутів озбро-
єних дружин, а й насамперед як перетин 
історичних часів та культур»  [5, с. 390]. 
Київ був своєрідною «гаванню духу на 
березі великого степового океану азій-
ських просторів» [5, с. 391]. Філософ за-
пропонував розглядати Київ не тільки 
як слов’янську столицю, а й як семіо-
тичну систему чи текст, що кодує мовою 
матеріально-просторового середовища 
уявлення про розумну ойкумену. Осо-
бливе місце у ній він відвів культовим 
спорудам і київським ландшафтам.

Особливу увагу філософ привернув 
до головного храму Києва – Софії. З цією 
спорудою С. Кримського пов’язували 
особливі відносини, як інтелектуальні, 
так і життєві, людські, романтичні. Він 
любив це святе місце, часто гуляючи біля 
храму, а також проводив екскурсії для 
всіх бажаючих, знайомих та колег, зба-
гачуючи знаннями не лише себе, але й 
інших. Він переконував, що Софія Київ-
ська – це не тільки сакральна архітектур-
на споруда, але й ознаменування етично-
го порядку Космосу, своєрідний центр, 
ціннісно-смисловий універсум східного 
слов’янства. Тому й забудови київських 
ландшафтів сприймалися філософом як 
носії відповідних смислів.

Так, зокрема, філософ в унісон з 
українським дослідником І. Моїсєє-
вим  [10] здійснив спробу проаналізува-
ти образ Лаври, яким він постає з лівого 
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берега Дніпра. Він віднайшов у ньому 
вертикальну композицію смислів: води 
(як річки часу, космогонічної стихії, ма-
теринського початку земного життя, не-
вичерпної мудрості); печери (інтимного 
інтер’єру духу, таїни, глибини серця, жі-
ночого лона, «могили-вагітниці», в якій 
сплять ще не пробуджені сили); гори 
(символу висоти духу, хребетного стовпа 
світу чи асоціація кургану як знаку епіч-
них часів або «Світового дерева» з його 
символікою безмежного життя Всесві-
ту); змієподібного поясу хвилястих му-
рів (магічне коло святого місця); золотих 
барокових верхів (де в примхливих за-
ломах поєднується справжнє поривання 
вгору і водночас сходження вниз) і, наре-
шті, неба і землі, бо останні – необхідний 
компонент цілого [5, с. 394].

Філософ привернув увагу також і до 
того, що ідея софійності в українській 
культурі пов’язана з архетипом став-
лення до природи. Він відзначав, що в 
українському менталітеті природа  – це 
не тільки материнський-родинний по-
чаток, а й дзеркало людської душі, тому 
вважав, що природу та людину поєднує 
ідея загального символічного світу, яка 
проявляється в українському менталіте-
ті. Свідченням цього, на думку філософа, 
є народна творчість українців, зокрема 
потужний пісенний фольклор України.

У той же час філософ зауважував, 
що спільний для людини та природи 
символічний світ не є прерогативою 
лише української культури, адже він, 
на його думку, формується у значенні, 
близькому до менталітету українців, 
ще й у інших народів, зокрема, його ви-
яви можна побачити ще в давніх Упа-
нішадах. С. Кримський радив врахову-
вати тисячолітнє коріння української 
культури в спадщині інших народів, 

фундаментальність його в українській 
етногенезі. Разом з тим філософ підкрес-
лював визначну роль Києво-Руської дер-
жави і християнізації Русі для реалізації 
потреби символізації етнічної території, 
надання символічного статусу рідному 
краю, семіотичного перетворення його 
на святе довкілля буття.

На нашу думку, є слушною оцінка, 
надана софіології С. Кримського сучас-
ним українським ученим В. Личковахом, 
який відзначає, що «ідея софійності у 
філософсько-культурологічному вченні 
С. Кримського виконує смислопороджу-
ючі та смислоутворюючі функції. Прин-
цип софійності має не лише онтологічне, 
космогенетичне значення («софійний 
початок життя»), а й соціокультурні, ет-
ногенетичні й націєтворчі  смисли (па-
ралелізм людини і природи, українські 
феномени «поля», «хутора», «міста», 
«храму», «саду-вертограду» тощо)… Со-
фіологія С. Кримського продовжує мис-
лительні традиції української філософії 
й розгортається через ціннісно-смис-
ловий універсум української культури, 
через «запити філософських  смислів» в 
етноментальності, мові, мистецтві, літе-
ратурі, у світоглядних і цивілізаційних 
орієнтаціях взагалі» [9, с. 109].

У процесі дослідження архетипів 
української ментальності С. Кримський 
дійшов висновку, що завдяки духовному 
досвіду, який сформував схильність на-
родів до певних ментальних форм і ар-
хетипів, а також втіленню цього досвіду 
в історію України відбувся процес, коли 
ментальні форми і архетипи набули в 
українській культурі предметного вияву, 
пройшовши шлях від загальнолюдських 
смислових домінант до духовних засад 
існування і розвитку нації. Такі архети-
пи української ментальності, що були 
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досліджені С. Кримським, як архетипи 
«свободи», «духовного розуму», «філосо-
фії серця», «Землі», «духовного подвигу», 
«Софійності», «святості буття», перетво-
рилися в українській культурі на її ду-
ховно-смислові засади, визначили генезу 
нації від її існування як етнічного явища 
до формування політичної спільноти 
громадянського суспільства.

Важливим внесном С. Кримського 
в українську філософію етнокультури є 
осмислення ним проблеми духовності в 
аспекті національної ідеї і стратегічного 
орієнтира майбутнього етнокультурно-
го та соціокультурного розвитку України.

Духовність, на його думку,  – це пе-
редусім вияв особистісного початку в 
людині, вона відбиває процес її станов-
лення і зростання. Духовність – це й так 
звана «третя правда» (С. Кримський) 
буття, світ ціннісних вимірів, що визна-
чені красою, свободою, правдою. Цінніс-
ною сферою духовності є культура, яка 
є альтернативою ідеології «ґвинтиків» 
державної машини, системи панування 
посередньої більшості над особистістю і 
талантом. Культура також ціннісно про-
тидіє силовій діяльності людини в тота-
літарному суспільстві, оскільки не до-
зволяє переступити через енергетичні, 
екологічні, фінансові та моральні ліміти. 
В духовності та культурі реалізується, на 
думку С. Кримського, принцип полісис-
темності цілей як альтернатив будь-якій 
фанатичній абсолютизації однієї мети.

С. Кримський намагався осмислити 
духовність в аспекті національної ідеї. 
Він проводив паралель між особистіс-
ною неповторністю індивіда та індивіду-
альною неповторністю нації, вбачаючи у 
кожній нації духовно-специфічний ас-
пект. На його думку, кожна нація репре-
зентує як специфікований автопортрет 

людства, так і є водночас історичним 
суб’єктом, втілює історичний досвід, а 
також вимоги часу, епохи, історичної 
перспективи, які допомагають уявити 
ціннісний зміст культури. Нація, вважав 
С. Кримський, повинна постійно звер-
татися до своєї самобутності, відновлю-
вати її, здійснюючи через врахування 
своєї історії, свого історичного досвіду 
шлях до самої себе. Філософ вважав, що 
історичний розвиток української етно-
культури є специфічним відображенням 
і втіленням так званого «специфічного 
автопортрета людства»  [13]. Він заува-
жував, що «найпотужнішою селектив-
ною системою затвердження культури 
виступають національні чинники, бо на-
ція і є визначальною сферою функціону-
вання культури» [4, с. 508].

С. Кримський прагнув зорієнтувати 
гуманітарну еліту нації на формування 
усвідомлення, що духовність є важливим 
стратегічним орієнтиром майбутнього 
соціокультурного розвитку України. Він 
закликав звернути увагу на освіту, науку, 
ідеали і цінності культури, які, на його 
думку, є важливими чинниками побу-
дови в країні так званого «суспільства 
знань». Філософ запропонував для реа-
лізації цієї мети розв’язати такі важливі 
для країни завдання: по-перше, забезпе-
чити розвиток національного і соціаль-
ного капіталу; по-друге, створити засади 
для системного піднесення української 
культури в контексті європейських цін-
ностей; по-третє, використати найбагат-
ший багатовіковий досвід української 
історії для актуалізації національного 
менталітету, формування національної 
еліти, здатної гідно служити своїй кра-
їні і жити для неї. У такому ракурсі, на 
думку філософа, проект розвитку укра-
їнського соціуму був би співзвучним до 
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втілення національної ідеї України на 
сучасному етапі [5, c. 169].

В умовах здобуття Україною неза-
лежності проблема духовності, на дум-
ку С. Кримського, мала б набути нового 
звучання у зв’язку з потребою форму-
вання цивілізаційного мислення укра-
їнців. У цивілізаційному мисленні, на 
думку філософа, мали б реалізуватися 
як базові архетипові цінності, так і нові 
суспільні цінності, які увібрали б у себе 
тенденції руху українського суспільства 
до глобальної макроцивілізаційної інте-
грації, а також були б співпричетними 
людському буттю в епоху глобалізацій-
них тенденцій. Серед нових суспільних 
цінностей філософ відзначив цінності 
толерантності, світового консенсусу, 
етики солідарності у справах народів, 
які могли б забезпечити здійснення істо-
рії як демократичного процесу [5, c. 457]. 
Серед визначальних цінностей людсько-
го буття нової епохи філософ виокремив 
цінності свободи, любові, права бути 
іншим. Можна погодитися з філософом 
щодо того, що ці трансперсональні фе-
номени, будучи пов’язаними з принци-
пами політичної соціальності (зокрема, 
толерантності, солідарності, консенсус-
них рішень тощо), є злободенно актуаль-
ними для сучасної України.

Філософом були визначені страте-
гічні орієнтири для формування ци-
вілізаційного мислення українців. У 
їх основі  – нове розуміння людини як 
гармонійної особистості, що, будучи 
вкоріненою у буття, репрезентуючи ба-
зові цивілізаційні та архетипічні націо-
нально-культурні властивості через свої 
людські сутнісні сили, постає вищою 
метою розвитку українського соціу-
му [7, с. 313]. Філософ підкреслював та-
кож «усезростаючий вплив морального 

начала при розв’язанні політичних, соці-
альних і національних проблем у новому 
мисленні сучасності» [3, с. 187]. 

Отже, аналіз ключових аспектів 
української філософії етнокультури, 
що знайшли своє висвітлення у творчій 
спадщині одного з фундаторів Київської 
філософської традиції, українського 
філософа Сергія Кримського, дає мож-
ливість зробити висновок про вагомий 
системний внесок ученого в цей напря-
мок соціально-гуманітарного знання. 
В умовах викликів сьогодення, що про-
диктовані необхідністю розробки стра-
тегії національного розвитку України з 
врахуванням глобалізаційних тенден-
цій сучасного світу, вияв евристично-
го потенціалу філософських пошуків 
С. Кримського може бути вагомим здо-
бутком та основою для подальшої роз-
робки та втілення в соціально-гумані-
тарному просторі України. 

Подальша розробка цієї теми перед-
бачає дослідження системного внеску 
інших представників Київської філо-
софської школи в українську філософію 
етнокультури. Перспективним аспек-
том є також обґрунтування необхід-
ності формування запиту українського 
суспільства на етнокультурні здобутки 
українців через їх відображення в сучас-
ному світогляді, системі цінностей, стилі 
життя і мислення. 
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИГИ 
«ТРАНСФОРМАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ» 

У ПІВНІЧНО-ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ

Доктор історичних наук, завідувач 
відділу історичних студій НДІУ Павло 
Гай-Нижник взяв участь у низці презен-
тацій книги «Трансформація української 
національної ідеї» у північно-західних 
областях України (Трансформація укра-
їнської національної ідеї / упор. О.  До-
ній. Київ: Наш формат, 2019. 464 с.).

У цій книзі 30 відомих українських 
істориків, філософів, політологів, куль-

турологів дають 
власні відповіді 
на питання про 
те, як розвивалася 
«українська ідея», 
чому і на якому 
етапі вона за-
гальмувала, і що 
слід зробити, щоб 
«українська ідея» 
знову стала «укра-
їнською мрією».

Співавторами цієї фундаментальної 
колективної праці є: О. Кочетков, Р. Куд-
лай, О. Доній, А. Єрмоленко, С. Гай-
дай, О.  Щерба, П.  Гай-Нижник, 
Л.  Чупрій, С.  Дацюк, О.  Толкачов, 
Є.  Уткін, М.  Кармазіна, В.  Єшкілєв, 
І.  Кресіна, В.  Фесенко, Л.  Филипо-
вич, В.  Кулик, О.  Покальчук, І.  Щу-
пак, Я.  Валетов, Т.  Бевз, О.  Бабіч, 
В.  Савченко, Б.  Бернадський, І.  Па-
триляк, В.  Волковський, А.  Чут кий, 
В. Горобець, Т. Чухліб, В. Сергійчук.

Доробок П.  Гай-Нижника як 
спів автора книги надруковано під 
назвою «Українська національна 

ідея: соборні чинники та визначальні за-
сади» (с. 143–171).

У Києві презентація відбулася в 
Українському домі 13 серпня 2019 р. за 
участю екс-президентів України та Грузії 
Л. Кравчука і М. Саакашвілі.

17 вересня спів автори (О.  Доній, 
П.  Гай-Нижник, В.  Кулик, Т.  Стецьків) 
представили книгу у Житомирі в Місце-
вому Навколокультурному Просторі, а 
18 вересня – у Національному університе-
ті «Острозька академія» та у Рівненському 
державному гуманітарному університеті. 
19 вересня представники авторського ко-
лективу спілкувалися з читачами у Луць-
ку у Східно європейському національно-
му університеті імені Лесі Українки.

20 вересня книгу було презентовано 
у Львові в готелі «Rius» в рамках голов-
ного культурного фестивалю країни  – 
Форуму видавців «26 BookForum». Захід, 
як і усі попередні, відбувся у форматі 
дискусії-презентації. У Львові з боку 
видавців та співавторів у представленні 
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цього інтелектуального фоліанту взяли 
участь Олесь Доній, Павло Гай-Нижник, 
Тарас Стецьків, Сергій Дацюк, Володи-
мир Єшкілєв та Богдан Бернадський.

Павло Гай-Ниж-
ник представив чи-
тачам та громадсь-
кості також свою нову 
монографію «Пав-
ло Скоропадський і 
Власний Штаб геть-
мана всієї України: 

боротьба за владу і державність» (Київ: 
Крок, 2019. 626 с.).

По завершенні презентацій відбули-
ся автограф-сесії та щире спілкування з 
читачами та гостями зустрічей.

У подальшому планується низка за-
ходів з представлення зазначеного інте-
лектуального доробку з відвідинами усіх 
регіонів України та за кордонами нашої 
держави.

Книгу також буде перекладено і ви-
дано англійською мовою.
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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.
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