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

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

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

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

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

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

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

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

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

Науководослідного інституту українознавства.

Редакція журналу
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ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ

УДК 94(477)«1917–1921»
DoI: 10.30840/2413-7065.4(73).2019.185723

ЖІНКИ У БОРОТЬБІ ЗА УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВНІСТЬ У 1917–1921 РР.
Тетяна ШВИДЧЕНКО
orcid.org/0000-0003-4986-3045
кандидат історичних наук, 
старший науковий співробітник відділу історичних студій НДІУ

Анотація. У статті розглядається питання про участь жінок у воєнних діях під час 
національно-визвольної революції 1917 – 1921 рр., проаналізовані біографії воячок Армії УНР і 
Галицької армії та роль жінки у боротьбі за українську державність.

Тема про жінок в українських арміях початку ХХ ст. комплексно висвітлена лише щодо 
Легіону Українських січових стрільців та частково Галицької армії. Наразі повністю відсут-
ня зведена статистика про жінок в Армії УНР, є фрагментарні відомості про списки в окре-
мих військових частинах і спогади сучасників з окремими біографіями та іменами. Досі не 
встановлено, які вишколи проходили жінки, що служили, яку точно вони мали кваліфікацію, 
також не встановлена загальна їх кількість в українських арміях.

Висвітлено біографії Ірини Шмігельської-Климкевич, Світлани Харченко, Харитини 
Пекарчук, Христини Сушко, Віри Бабенко, Юзефи (Йосипини) Лисогор, Анастасії Линкової, 
Люсі Гурської та проаналізовано дані ще про 47 жінок, які брали участь у збройній боротьбі 
за українську державність у складі Галицької армії та Армії УНР. Розглянуто умови, в яких 
ці жінки перебували та вели боротьбу. Встановлено, що майже всі жінки, які перебували на 
службі в Армії УНР, виконували багатофункціональні ролі, але юридично оформлювалися на 
традиційно жіночих посадах, здебільшого у ролі сестер-жалібниць. 

Дослідження питання участі жінок у Перших визвольних змаганнях є частиною кількох 
напрямків розвитку цієї тематики, а саме: служба жінок в Армії УНР (їх кількісний склад, 
посадові обов’язки, біографічні розвідки, психологічні портрети); участь та роль жінок у по-
встанських рухах у період 1917 – 1921 рр.; розвиток жіночого ветеранського руху першої по-
ловини ХХ ст.; вплив жіночих організацій на перебіг національно-визвольної боротьби укра-
їнського народу в той період тощо.

Ключові слова: Армія УНР; Галицька армія; жінки на війні; українська державність; на-
ціонально-визвольна боротьба; Українська Народна Республіка.

WOMEN IN THE STRUGGLE FOR UKRAINIAN SOVEREIGNTY  
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is no statistics about women in the Army of the Ukrainian People’s Republic. There is only fragmentary 
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Участь жінок у воєнних діях під 
час національно-визвольної революції 
1917  – 1921  рр. висвітлена в наукових 
працях фрагментарно, комплексного 
сучасного дослідження на цю тему досі 
нема. Хоча тема надзвичайно актуальна, 
адже з 2014 р. триває російсько-україн-
ська війна, в якій від перших днів були 
залучені жінки. Сьогодні важливо відна-
ходити й систематизувати імена та біо-
графії жінок, історія і досвід яких будуть 
важливим інформаційним матеріалом 
для просвітницької та аналітичної ро-
боти істориків, психологів, соціологів, 
педагогів. 

Обсяг залучення жінок до військо-
вої та воєнної справи в період націо-
нально-визвольної боротьби українців 
за власну державність у 1917 – 1921 рр. 
був максимально широким. Є дослі-
дження, присвячені жінкам, які працю-
вали в уряді або виконували паперову 
роботу в українських арміях  – йдеться 
про депутаток, делегаток, секретарок, 
друкарок, перекладачок, стенографісток, 
телефоністок, референток [1, с. 160–184]. 

Імена та біографії жінок, які з початком 
Першої світової війни вступали в до-
бровольчий Легіон Українських січових 
стрільців (УСС) та з 1918 р. – в Галицьку 
армію, висвітлені в публікаціях різних 
періодів [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8]. Олена Степа-
нів, Софія Галечко, Ґандзя Дмитренко, 
Ольга Підвисоцька та інші героїчні во-
ячки в лавах УСС та УГА відомі, про них 
є достатньо інформації та фотоматеріа-
лів. Громадсько-політична діячка Мілена 
Рудницька зібрала відомості про 89 жі-
нок, які служили в УГА [8]. Цей список є 
неповним, проте дає можливість зроби-
ти відповідний аналіз ситуації. Тим паче, 
що імена Олени Степанів, Гандзі Дми-
тренко, Софії Галечко були на слуху піс-
ля їхньої звитяги в Легіоні УСС, де вони 
навіть здобули офіцерські ранги. Тож з 
початком Перших визвольних змагань 
1917  – 1921  рр. українки, не вагаючись, 
вступили у боротьбу за українську дер-
жавність, зокрема йшли до війська. 

Олена Степанів та Гандзя Дмитренко 
вчинили наперекір волі батьків та піш-
ли захищати Батьківщину. Їм та їхнім 

period with separate biographies and names. Until today it has not been determined which drills women 
had, which exact qualifications they received, as well as their total number in the Ukrainian armies.

In this research, we have covered biographies of Iryna Shmyhelska-Klymkevych, Svitlana 
Kharchenko, Kharytyna Pekarchuk, Khrystyna Sushko, Vira Babenko, Yozefa (Yosypyna) Lysohor, 
Anastasiia Lynkova, Liusia Hurska, and the data about 47 other women who took part in the military 
struggle for Ukrainian sovereignty in the UPR and Galician Armies. We have considered conditions in 
which these women were fighting, and have established that almost all women who served in the UPR 
Army had multifunctional roles, however, legally registered at traditional female positions, mostly as 
mourning sisters.

Research about women’s participation in the Ukrainian War for Independence in 1917–1921 
constitutes a part of several areas of the related analysis: the service of women in the UPR Army (their 
quantity, job responsibilities, biographical explorations, psychological portraits); participation and role 
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movement of the first half of the 20th century; influence of women’s organizations on the course of the 
national liberation struggle of the Ukrainian nation during that time, etc.
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посеcтрам по зброї довелося пройти 
увесь тяжкий шлях відстоювання сво-
го права бути в армії. Їхня колега Софія 
Галечко взагалі мусила керувати гру-
пою стрільців-гуцулів, що вартувало їй 
страшних нервів, бо чоловіки не хотіли 
коритися наказам жінки. Здебільшого 
жінки, які добровільно йшли на фронт, 
мали вищу освіту та благородне похо-
дження, тож доводилося шукати спільну 
мову з простими стрільцями. 

Проте більшість жінок служили в са-
нітарних частинах. З 89 відомих жінок, 
що служили в УГА, 10 стали санітарни-
ми хорунжими. Приблизна відсоткова 
статистика була й в Армії УНР. Зазвичай 
жінки в армії виконували різні завдання, 
та роль стрільця була «нечуваною небу-
вальщиною» і сприймалася у суспільстві 
з подивом. Жінки мусили вдавати чоло-
віків, обстригаючи коси на одягаючи чо-
ловічий одяг. 

Хоча траплялися спроби створити 
суто жіночі військові частини. Напри-
клад, є згадки про жіночу чоту ще в 
УСС, але формально такої структури в 
бойовій частині Легіону не існувало [9]. 
У 1915 – 1916 рр. жінок взагалі прибрали 
з фронту через загальну заборону в ав-
стрійському війську. Загострило ситуа-
цію те, що Олена Степанів потрапила до 
полону, це мало негативний моральний і 
політичний ефект. Тим більш цікавим є 
так званий Залізний загін УГА, до якого 
добровільно увійшли 36 дівчат, які утво-
рили окрему 4-ту дівочу сотню на чолі з 
хорунжою Кривівною [10].

Ці жінки та дівчата забезпечували 
евакуацію уряду ЗУНР до Бучача, взяли 
участь в обороні залізничного вокзалу, 
стримували наступ польських частин. 
Загоном командував сотник Іван Сіяк, 
який з’єднав свої військові частини з 

Армією УНР після відступу до Чорткова. 
Там до загону долучилися молоді гімна-
зистки. Курінь отримав назву «Окремий 
Залізний Загін Армії УНР ім. отамана 
Івана Бистрина». Він взяв участь у поході 
українських армій на Київ влітку 1919 р., 
проводячи бойові операції на Поділлі й 
Київщині. Але у вересні 1919 р. Залізний 
загін розбили більшовики, взявши всіх 
у полон. Так трагічно завершився шлях 
першої жіночої військової частини у 
складі українських армій. 

Щодо жінок, які воювали в лавах 
Армії УНР в традиційних, чоловічих, 
частинах, інформації набагато менше. У 
списках нагороджених Хрестом Симо-
на Петлюри є 41 прізвище, з них біль-
шість записані як сестри-жалібниці, є 
багато військових урядовців і лише в 
однієї жінки Ольги Ярмак біля «сестри 
жалібниці» написано «чотова»)  [11, 
с.  322]. Відомі імена до інших нагород, 
є ще списки вояків Армії УНР у різних 
підрозділах, зокрема Список старшин і 
козаків 1-го кінного полку Чорних запо-
рожців Армії УНР, де зазначається лише 
три жінки і всі в статусі сестер-жаліб-
ниць – Олександра Азарова [12, с. 247], 
Ганна Гандрушина  [12, с.  250] та Софія 
Ушковська  [12, с.  266]. Їхні біографії та 
долі наразі невідомі. Останніми роками 
з’являються праці, в яких публікуються 
фото та короткі біографії жінок, що во-
ювали в Армії УНР. Так, у виданні «По-
дєбрадський полк» Армії УНР є кілька 
імен, це здебільшого дружини команди-
рів Армії УНР чи УГА  [13], проте вони 
проходили всі небезпеки війни нарівні 
з чоловіками, брали активну участь у 
бойових діях в різних ролях. Ці жінки 
самовіддано боролися за українську дер-
жавність всіма доступними їм методами. 
Переживали поранення, полон, втрати 
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рідних і близьких і часто поверталися 
назад, у військо.

Також дуже багато жінок працювало 
у військових канцеляріях, їм теж дово-
дилося бігати під обстрілами чи тікати 
з оточення. Не менше жінок було у вій-
ськовій розвідці. Більшість їхніх пріз-
вищ невідомі, в тому числі й через повну 
анонімність, продиктовану вимогами 
професії. Студентки та вчительки, пере-
одягнені у селянок, могли потрапити в ті 
фронтові місця, в які важче було діста-
тися чоловіку. Наприклад, у захоплено-
му поляками Львові у листопаді 1918 р. 
зв’язок підтримувався здебільшого за-
вдяки розвідницям.

Ще були військові кухні. УГА та Ар-
мія УНР часто опинялися в скрутному 
становищі, тож вся організація масового 
харчування воюючої армії лягала на пле-
чі цих жінок. У спогадах про Листопадо-
ві бої 1918  р. жінки нарікали, що їм не 
дали кращих за кухню завдань у такий 
визначний час. 

Надзвичайно важливою діяльніс-
тю займалися жінки на урядових поса-
дах – військових та інших міністерствах. 
Часто вони були також і громадськими 
активістками та підпільницями. Ганна 
Марченко – службовиця МВС УНР, інже-
нерка-економістка, акторка  [14]; Олек-
сандра Палієнко (Крат)  – урядовиця, 
вчителька, інженерка-агрономка  [15]; 
Тамара Петрів  – підпільниця, просві-
тянка, інженерка-економістка, секре-
тарка Волинської «Просвіти», учасниця 
Союзу українок  [16]; Леоніла Москви-
на – урядовиця Військового міністертва 
УНР  [17]; Марія Ліницька  – урядовиця 
УНР, інженерка  [18]; Віра Веденська  – 
урядовиця УНР  [19]. А Галина Ліневич 
поєднала ролі сестри-жалібниці Армії 
УНР, вчительки, інженерки, секретарки 

управи Українського Червоного Хреста, 
учасниці «Просвіти» на Підкарпатській 
Русі та учасниці Союзу українок  [20]. 
Марина Нестеренко, вчителька за осві-
тою, мала досвід роботи перекладачкою 
в міністерстві УНР, була сестрою-жаліб-
ницею, а з 1919 р. працювала зв’язковою 
при Генеральному штабі УНР [21].

На відміну від поляків, ми поки що 
не маємо зведеної статистики про жінок, 
хто і де з них точно служив та яка була 
загальна кількість воячок в українських 
арміях. Безперечно, вони всі були добро-
вольцями. Їм часто доводилося відстою-
вати своє право на військову службу, до-
лаючи перешкоди, пов’язані з родиною 
та майбутнім командуванням, незважа-
ючи на те, що після Першої світової ві-
йни жіноцтво майже всіх цивілізованих 
країн розширило повноту своїх грома-
дянських і політичних прав. 

Хоча фактично жінки мали багато-
функціональні завдання в армії, за до-
кументами проходили в традиційній на 
той час для них ролі – сестри-жалібниці. 
Сестра-жалібниця – поняття, що вклю-
чало в себе широкий спектр обов’язків: 
від медичної сестри, яка мала бути по-
мічником лікаря або фельдшера, до 
ролі сестри милосердя, що опікувалася 
душевним станом хворих. Ми не ма-
ємо точних відомостей, чи виходили 
за рамки обов’язків сестри-жалібниці 
Єлизавета Мельник [22], Олена Мельни-
чук  [23], Олена Нагорська  [24] та Анна 
Крива [25]. В коротких довідках про них 
ширшої інформації нема. Так само як і 
про сестер-жалібниць 3-ї Залізної диві-
зії Олександри Єфременко [26] та Марії 
Жихович [27].

В обох українських арміях були про-
блеми з наявністю ліків, перев’язочного 
матеріалу і нормально облаштованих 
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лікарень. Медперсонал працював у різ-
них умовах  – тилових і польових шпи-
талях, фронтових лазаретах, пересув-
них потягах тощо. Санітарки та лікарки 
витягували поранених з-під обстрілів і 
самі часто вмирали від інфекційних хво-
роб та тяжких поранень.

Досі не встановлено, які вишколи 
проходили жінки, що служили, яку точ-
но вони мали кваліфікацію. В першу чер-
гу через законну невизначеність стано-
вища у війську і також через те, що вони 
тоді виконували одночасно різні завдан-
ня – жінка могла бути медсестрою, зай-
матися діловодством і паралельно брати 
участь у боях зі зброєю в руках. 

Так, відомо, що Лисавета Євсієва 
(Чубенко), яка вже в еміграції отримала 
освіту інженера-економіста, перебувала 
у повстанському загоні, у складі якого 
стала до лав Армії УНР і воювала там 
аж до інтернування [30]. Також у довідці 
про Віру Матвієву зазначено, що, окрім 
виконання обов’язків сестри-жалібни-
ці Армії УНР, вона була й повстанкою. 
Марія Гревізірська записана як козачка 
Армії УНР  [31]. Є свідчення, що вона 
брала участь у Першому Зимовому по-
ході. Хоча у доступному на сьогодні 
списку нагороджених жетоном Заліз-
ного Хреста «За Зимовий похід і бої» її 
нема, проте не виключена можливість, 
що ці документи будуть знайдені най-
ближчим часом. Ширша інформація 
про Алмазову (Кохель) Терезу Йосипів-
ну, яка народилася 25 серпня 1896  р. у 
Харкові  [32]. Була сестрою-жалібницею 
Українського чорноморського полку у 
квітні 1920  р. та Окремого кінно-гір-
ського гарматного дивізіону Армії УНР 
з квітня 1920  р. до 1923  р. Росла в сім’ї 
німців, які сповідували євангельське лю-
теранство. В 1914 р. закінчила Німецьку 

жіночу гімназію у Ризі. 1915 р. змушена 
була прийняти російське підданство, пе-
рехворіла туберкульозом. В автобіогра-
фії писала: «Спочатку революції я спо-
чувала визвольному руху українського 
народу, скерованого проти окупантів 
большевиків та взагалі проти росіян, а 
тому в квітні місяці 1920 року, довідав-
шись, що Український Чорноморський 
полк мусить повстати проти влади боль-
шевицької, я вступила в цей полк се-
строю жалібницей» [13, с. 35]. Цей полк 
підняв антибільшовицьке повстання та 
приєднався до Армії УНР, яка перебува-
ла в Першому Зимовому поході на Хер-
сонщині. У 1923  р. Тереза одружилася 
з генерал-хорунжим Олексієм Алмазо-
вим, який на той момент був студентом 
української академії в Подєбрадах. Через 
три роки вона також вступила до цьо-
го навчального закладу на юридичний 
факультет. У мемуарах згадувала, що не 
прираховувала себе до українських ді-
ячів, вважаючи, що не має такого права, 
але була рада, що вклала частину свого 
життя у визвольну боротьбу українсько-
го народу [13, с. 34–35]. 

Ще одна жінка, учасниця національ-
но-визвольної боротьби українського 
народу у 1917 – 1921 рр., Ірина Шмігель-
ська-Климкевич була санітарним шефом 
Загону імені Гонти під командуванням 
Андрія Долуда. Ця двадцятирічна дівчи-
на пройшла цілу воєнну кампанію в ла-
вах Галицької армії від захоплення Льво-
ва аж до польського полону в 1920 р. [34, 
с. 198].

1 листопада 1918  р. почалися бої 
за український Львів, і невдовзі у місті 
з’явилися синьо-жовті прапори. «Коли 
це побачила, з радости плакала, плака-
ла і  сміялася,  сміялася і плакала. Віри-
ти не хотіла власним очам», – згадувала 
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Ірина  [34, с.  4]. На хвилі патріотичних 
почуттів вона влаштовується на служ-
бу в ратуші. В кінці листопада під час 
евакуації її відправили в Бережани до 
шпиталю. Там організовувалася На-
чальна команда, де Ірина попросилася 
на фронт. Там повідомили, що жінок їм 
не треба. Тоді вона пішла до полковника 
Долуда, який сказав: «Шукай коліжан-
ку і приходь». У польовому шпиталі її 
висміяли, ще й вар’яткою назвали. По-
годилася піти лише Марія Махницька, 
якій довелося втікати вдосвіта, бо ж її не 
відпускало керівництво шпиталю. Ор-
ганізувавши польовий шпиталь, Ірина 
інтенсивно вчилася і згодом отаман До-
луд призначив її комендантом санітарів 
у загоні. Так вона потрапила на фронт. 
Климкевич не пропустила жодного на-
ступу. Від старшого командування над-
ходила заборона «пхатися» на бойову 
лінію [35, с. 4]. Але вона різко виступала 
проти неї, за що і здобула пошану і подив 
у старшини та любов у стрільців. Якось 
навіть потрапила у польський полон, але 
поляки відпустили її на прохання пора-
нених польських жовнірів, яких вона та-
кож перев’язувала на полі битви.

Звичайно ж, пережила безліч жах-
ливих моментів, як, наприклад, ранньої 
весни 1919  р. під час наступу на Камі-
нобрід Ірина з товаришем приїхала на 
лінію ворога і отримала дозвіл витягати 
трупи з води. Вода була холодною, вона з 
конем ледь не втонули, якби не врятував 
товариш. Перевезені тіла побратимів, 
які вдалося витягнути, поховали за об-
рядом у братській могилі. 

За період Визвольних змагань Ірина 
взяла участь у понад двадцяти боях, у 
тому числі при здобутті Вінниці, Берди-
чева, Києва та інших міст Наддніпрян-
щини. Після інтернування працювала 

над працями про жінок в УГА. Плану-
вала видати книгу з докладним списком 
та біографіями, але, на жаль, через Другу 
світову так і не зробила цього. 

Про іншу жінку, Світлану Харченко, 
нам відомо з матеріалів полковника Ар-
мії УНР Олександра Вишнівського [36]. 
Народилася Світлана на Чернігівщині. У 
1917 р. була студенткою останнього кур-
су медфакультету Київського універси-
тету, але не встигла завершити навчання. 
У 1918 р. вступила до новосформованого 
полку, який згодом став називатися 7-м 
Синім полком 3-ї піхотної Стрілецької 
дивізії. Попри те, що Світлана не всти-
гла отримати диплом лікаря, мала хист 
до медицини, за що її дуже цінували у 
полку. Крім того, вона була відважною, 
виваженою та сердечною людиною. Під 
час боїв завжди знаходилася в найбільш 
гарячих точках, під ворожим вогнем на-
даючи допомогу пораненим.

Олександр Вишнівський описує 
Світлану молодою дівчиною двадцяти 
двох років: «Невисока, струнка, з хлоп-
чачим обличчям і блакитними усміхне-
ними очима. На голові носила вояцький 
кашкет, з-під якого вибивалося густе зо-
лотисте волосся» [36, с. 5]. Вона носила 
коротку сіру спідницю і сірий жупан до 
колін. За плечима мала невелику рушни-
цю, з правого боку, на ремінному поясі – 
револьвер. Під час походу вона була на 
коні, під час боїв  – на перев’язочному 
пункті. Згодом стала полковим лікарем, 
але зовні зовсім не була схожа на поваж-
ну лікарку, швидше на молодого хлоп-
чину.

Була нареченою Івана Ремболови-
ча, який пізніше став підполковником. 
Він теж родом з Чернігівщини. Вижив 
під Базаром у 1921  р., отримав важке 
поранення під Бродами в рядах дивізії 
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«Галичина», підтримував контакти з 
УПА і був страчений російськими спец-
службами.

Козаки називали її «наша Світланка». 
Як жінка поводилася вона строго, і воя-
ки ставилися до неї приязно. Світлана 
Харченко проявила себе не лише талано-
витою лікаркою, але й воячкою. У боях 
під Вапняркою влітку 1919 р. Синій полк 
потрапив у засідку. Під час загальної па-
ніки Харченко зіскочила на коня і пішла 
в атаку. За нею понісся відділ кінноти і 
під вигуки «Слава Україні!» українські 
відділи перемогли червоних росіян  [37, 
с. 269]. Тож не дивно, що її дуже поважа-
ли, і всі спогади про неї лише позитивні.

Загинула вона трагічно. Коли повер-
талася в полк зі штабу дивізії в супроводі 
одного козака, на них напали більшови-
ки. Олександр Вишнівський, який знахо-
дився в шпиталі з тяжким пораненням і 
до якого вона поспішала, описує, що під 
час нападу Світлана вбила вистрілом з 
револьвера найближчого до себе черво-
ноармійця, після цього її збили з коня 
градом куль та по-звірячому забили 
прикладами. Козак, що був поряд, вря-
тувався, сказавши червоним, що був си-
лою мобілізований, а потім повернувся 
до своєї частини і розповів про загибель 
Світлани Харченко.

Чи не найбільш достовірно та об’єм-
но на сьогодні описана постать Харитини 
Пекарчук, про яку зробив окреме науко-
ве дослідження її земляк, історик родом 
з Сімферополя Андрій Іванець [38]. По-
при нестачу фотоматеріалів ми маємо 
розгорнуту історію життя Харитини 
в період 1917 – 1921 рр. Її біографія ще 
має досліджуватися, адже цілий пласт 
інформації про діяльність Пекарчук 
під час Другої світової війни лишається 
майже невідомим [39]. 

Дівоче прізвище Харитини – Ізбіць-
ка, вона народилася в заможній поль-
ській родині. Виросла на піснях та 
розповідях сезонних робітників з Над-
дніпрянщини, мала няню українку і 
пройнялася любов’ю до всього україн-
ського. Можна згадати історію з «Коб-
зарем», який був подарований їй дядь-
ком – через декламування віршів Тараса 
Шевченка Харитину ледь не виключили 
з місця навчання. В її житті з’являлися 
люди, які посилювали усвідомлення її 
українського призначення. 

Так вона стала громадською активіст-
кою і долучилася до українського відро-
дження в Криму. Була співзасновницею 
«Просвіти» у Криму, проводила літера-
турні вечори, організувала український 
хор. Брала участь в українізації запасних 
частин 32, 33, 34 піхотних полків у Сім-
ферополі. У липні 1917 р. вона обстригла 
свої коси і під ім’ям «Степан Книшен-
ко» пішла на фронт. Служба почалася з 
конфліктів з офіцерами, які розмовля-
ли російською, тож вона взяла участь в 
українізації армії. Згодом була змушена 
повернутися додому, через хворобу ма-
тері. Вдома, під час наступу більшовиків, 
вона зберігала і переховувала інформа-
цію про українських діячів Криму. На 
неї полювали та влаштовували обшуки. 
Харитина була змушена виїхати з рідно-
го міста. Приїхавши у Кременчук, вона 
потрапила у полон. Пережила тортури, 
допити, її ставили під стінку і стріляли, 
намагаючись залякати  [40, с.  12]. Вря-
тувало те, що навесні 1918  р. в Україну 
вступили німецькі війська, і більшовики 
спільними українсько-німецькими сила-
ми були вибиті з українських територій. 

Перший чоловік Харитини повер-
нувся з фронту збільшовизованим. Їй 
довелося їхати далі, після чого вона 
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опинилася в Єлисаветграді, працювала 
в комендатурі, перехворіла на пошире-
ні тоді у війську інфекційні хвороби. І 
вже восени 1918 р., з приходом до влади 
Директорії, вона взяла активну участь в 
боях за українську державність. Харити-
на долучилася до створення Галицько-
Українського полку імені Богуна, брала 
участь у боях за Єлисаветград і знову по-
бувала у полоні, звідки її звільнили по-
братими. Після цього вона організувала 
звільнення інших полонених разом із 
командувачем полку.

Після того, як у Єлисаветграді по-
чалося повстання Григор’єва, частина, 
у якій служила Харитина, передислоку-
валася на південь. У Бірзулі вона звер-
нулася до командування з проханням 
створити санітарний потяг для числен-
них хворих на тиф вояків. Це завдання 
доручили саме їй. Попри те що Харитина 
не мала медичної освіти, у свої двадцять 
п’ять років вона сформувала великий 
санітарний потяг. І це все в умовах від-
сутності нормального постачання ліків. 
Під час цього сама захворіла на тиф і в 
такому стані зуміла відстояти евакуацію 
підопічного їй хворого вояцтва через Ру-
мунію в Західну Україну. 

Одужавши, вона повернулася до лав 
Армії УНР, яка йшла звільняти Цен-
тральну Україну від більшовиків. Бойові 
побратими згадували, що вона «завжди 
йшла попереду з рушницею в руках, а 
коли відступали – відстрілювалася і од-
ночасно збирала поранених вояків і опі-
кувалася ними» [41, с. 36]. 

Одного разу стався випадок, коли 
Харитина піднесла бойовий дух побра-
тимів, і вони ринулися в атаку, успішно 
завершивши бій. Такий ризик коштував 
їй кількох серйозних поранень. І навіть 
після таких потрясінь вона добровільно 

пішла у Перший Зимовий похід під про-
водом генерал-хорунжого Михайла 
Омеляновича-Павленка. Пройшла цей 
героїчний рейд повністю, від початку 
до завершення – 6 травня 1920 р. Армія 
УНР у Зимовому поході з’єдналася з час-
тинами Симона Петлюри і разом з поль-
ською армією українське військо продо-
вжило боротьбу з більшовиками. За цей 
похід Харитина Пекарчук нагороджена 
жетоном Залізного Хреста «За Зимовий 
похід і бої» під першим номером [43]. 

У 1920 р. Харитина Пекарчук отрима-
ла тяжку бойову травму – розрив коліна 
і контузію. Після того її вояцький шлях 
скінчився, хоча вона ще мала надію бути 
в складі бойової групи Листопадового 
рейду 1921  р. Далі її життя проходило 
здебільшого в еміграції. Перед  смертю 
вона писала, що ні про що не жалкує, і 
якби все повернулося назад, прожила б 
те саме життя «сірого і безіменного воя-
ка української армії» [38, с. 138].

Армія УНР мала лише одну жін-
ку-старшину, це була військова лікарка 
6-ї Січової дивізії Армії УНР Христина 
Скачківська-Сушко. Перед початком 
Першої світової війни Христина про-
йшла повний курс навчання на медич-
ному факультеті Лозаннського універси-
тету у Швейцарії, знала кілька іноземних 
мов. Була заміжня за князем Ніколаєм 
Довгоруким, який загинув у Першій сві-
товій війні. Вона з малолітньою донькою 
була змушена втікати від переслідуван-
ня більшовиків і опинилася в Україні. 
Влітку 1919  р. стає на службу військо-
вою лікаркою Армії УНР. На той момент 
вона вже була одружена з полковником 
Романом Сушком. Опинившись у са-
мому вирі бойових дій, на території су-
часної Хмельницької області потрапила 
в полон до росіян. У липні 1919 р. була 
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поранена двома кулями у праву руку, а в 
серпні отримала тяжку контузію. 

Після операцій і лікування у 1920 р. 
Христина народила другу доньку та по-
вернулася до Дієвої армії. Наказом ко-
мандувача 6-ї Січової стрілецької дивізії 
Армії УНР полковника Михайла Безруч-
ка її було призначено лікарем 46-го куре-
ня цієї дивізії. У бою з більшовицькими 
військами поблизу с. Перга її знову було 
поранено – цього разу в живіт і хребет. 
Навіть з такими тяжкими травмами 
вона переносила поранених козаків че-
рез річку. Генерал-хорунжий Михайло 
Омелянович-Павленко з великою пова-
гою ставився до Христини Сушко, зара-
ховуючи її до тих небагатьох жінок, які 
«безоглядно патріотично служили на-
ціональній справі» [43, с. 15].

Лікування таких тяжких поранень 
вимагало багато коштів. Сам Головний 
отаман Симон Петлюра намагався фі-
нансово підтримувати героїчну жінку. 
Восени 1920  р. Христина, після черго-
вого лікування, повернулася до громад-
ської діяльності і взяла участь у роботі 
Українського Червоного Хреста. У груд-
ні 1920  р. поручник Христина Сушко 
як військовий лікар була інтернована в 
табір Александрів, а з нею і двоє її ма-
лолітніх доньок. Разом з родиною вона 
мешкала в окремій кімнатці загального 
барака, поділяючи з козаками та стар-
шинами усі труднощі таборового побу-
ту [43, с. 16].

Оцінюючи її життєвий шлях, слід 
зауважити, що хоча Христина Сушко й 
знаходилася довгий час у російському 
середовищі, але присвятила своє життя 
боротьбі за українську державність. 

Дуже рідко відомості про жінок в 
Армії УНР об’ємні та детальні. Здебіль-
шого наявні або прізвища та імена з 

короткою довідкою, або спогади сучас-
ників літературного характеру. Напри-
клад, про Бабенко Віру Лук’янівну, яка 
народилася у вересні 1902 р. в селі Веселі 
Терни Криворізького повіту на Катери-
нославщині. Навчалася вона у гімназії в 
Катеринославі. Стала зв’язковою Кате-
ринославського повстанчого комітету, а 
згодом розвідницею Степової (Олексан-
дрійської) дивізії. Передавала інформа-
цію до Окружного повстанчого табору 
Катеринославщини для українського 
уряду в еміграції. У своїх спогадах Юрій 
Магалевський писав: «Розмовляючи з 
Вірою і дивлячися на неї, я просто диву-
вався, скільки в тієї дівчини відваги, смі-
ливости й самопожертви. І все те так 
просто робилось, ніби то вона прийшла 
з сусіднього села, яких 3–4 кілометри, в 
гостину до знайомих, а не з такого дале-
кого краю, та ще й в найнесприятливі-
ших умовах» [44, с. 97].

У березні 1921  р. прибула до уряду 
УНР в Тарнуві, у штаб Головного отамана 
Симона Петлюри та генерал-хорунжого 
Юрія Тютюнника. Під час повернення на 
Катеринославщину Віру Бабенко зааре-
штували агенти ЧК, які викрили їхню 
повстанську організацію і разом з дівчи-
ною схопили 60 осіб. У наслідок допитів 
та катувань у 1921  р. Бабенко помер-
ла [45, с. 14]. Зі спогадів Остапа Грицая: 
«Вона… береться проходити сама-одна 
дороги, обсаджені чекістами так густо… 
Я уявляю в цю хвилину її дитяче облич-
чя, скатоване большевицькими звірями, 
як обличчя замученого Христа… Нехай 
і під час найлютіших допитів про тайну 
організацію; і припадаючи з поклоном до 
її тіней, зідхаю в глибини душі молитвою 
від нас усіх: – Благословенна будь!» [46]. 

Ще одна важлива жіноча постать 
Перших визвольних змагань – Анастасія 
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Гудимович. Народилася 17 жовтня 
1899 р. у селі Вороніж (тепер Шосткин-
ський район Сумської області) у сім’ї 
ремісника та козачки. З початком ре-
волюції 1917  р. активно включилася в 
українське громадське життя, згодом 
успішно агітувала товаришів за вступ 
на службу до української армії. З 1918 р. 
навчалася у Київському університеті 
святого Володимира. Після загибелі то-
варишів разом з подругою записалася 
у сестри-жалібниці. Згодом працювала 
зв’язковою та розвідницею при Дивізії 
Сірожупанників Армії УНР. А на по-
чатку 1920 р. була зв’язковою штабу Ар-
мії УНР з повстанцями Шосткинщини, 
Глухівщини та Конотопщини. В лютому 
1922 р. її захопила у полон більшовиць-
ка контррозвідка. Близько шести місяців 
ув’язнення, допитів та катувань, більшо-
вики присудили Анастасію до розстрілу. 
28 серпня 1922  р. вирок було викона-
но  [47, с.  162]. У витязі постанови про 
закінчення слідства більшовики звину-
ватили Гудимович у добровільній роботі 
на уряд УНР та зв’язках з українським 
підпіллям [48].

Схожі долі були ще в кількох дівчат, 
які відомі як Повстанка М. та Повстанка 
Віра. Повстанка М. народилася 18 черв-
ня 1899 р. в Києві у родині військового. 
Закінчила Дучинську гімназію та два 
роки навчалася в Київському клінічно-
му інституті, була сестрою-жалібницею 
в 36-му запасному шпиталі. В 1919  р. 
стала сестрою-жалібницею 24-го запас-
ного шпиталю доктора Шмігельського. 
В 1920 р. перебувала в Юнацькій Школі, 
потім пішла в запілля до отамана Шепе-
ля, там і загинула  [49, с. 16]. Повстанка 
Віра під час революції працювала в уря-
ді УНР, виконуючи секретні доручення. 
Переносила через фронт листи, гроші, 

виконувала приватні доручення. Загину-
ла під час виконання завдання [49, с. 17].

Про Епістімію Грідіну відомо лише 
те, що вона була помічницею лікаря ко-
мендатури тилу 5-ї стрілецької Херсон-
ської дивізії. Працювала курінною лі-
каркою 37-го стрілецького куреня 13-ї 
бригади [50].

Більше даних маємо про Юзефу (Йо-
сипину) Лисогор, дружину полковника 
Армії УНР Степана Лисогора. Народила-
ся і виросла у Вінниці. З початком Пер-
шої світової війни поїхала на фронт са-
нітаркою. Восени 1917 р. повернулася до 
Вінниці й долучилася до громадської ді-
яльності. Під час антигетьманського по-
встання вступила у Немирівський полк, 
який тоді тільки сформувався, як сестра-
жалібниця. Юзефа неодноразово про-
являла героїзм та відвагу під час боїв. В 
еміграції вона казала: «Між українською 
жінкою, що присвятила своє життя ви-
звольній ідеї, та українською жінкою, що 
опинилася по таборах фронтового запіл-
ля в постаті прикраси і розваги, безпереч-
но не було нічого спільного» [51, с. 13]. 

Восени 1919 р., під час боїв 12-го пі-
шого Немирівського полку ім. Сірка з 
частинами Добровольчої армії Денікіна, 
під Бершаддю, полковник Лисогор був 
серйозно поранений. Юзефа винесла 
його на рушницях з-під шаленого об-
стрілу. 

Тієї осені половина полку захворіла 
на тиф, і вона мусила лишити рушни-
цю та багнет та знову виконувала роль 
сестри-жалібниці. «Інколи моя жіноча 
душа не витримувала моральних мук. 
Однак стан душевної депресії тривав не-
довго: палка молитва вертала душевні 
сили і зміцнювала волю» [51, с. 14]. 

Навесні 1920 р. решту Немирівського 
полку, яка лишилася в живих та одужала 
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від тифу, долучили до складу 3-ї Залізної 
стрілецької дивізії Армії  УНР. Полков-
ник Лисогор став командиром бригади, 
яка під час інтернування Армії УНР по-
ляками відступила за Збруч у листопаді 
1920 р. Влітку 1921 р. вони з дружиною, 
на запрошення Юрія Тютюнника, при-
єдналися до його повстанчого загону та 
взяли участь у трагічному Листопадово-
му рейді. 

10 листопада 1921 р. полковник Ли-
согор отримав завдання від Повстан-
ського Штабу захопити станцію Чопо-
вичі біля Коростеня. Під час виконання 
завдання 17 листопада був серйозно по-
ранений  [52, с.  246]. Юзефа винайняла 
в селі санки, поклала на них чоловіка і 
разом з іншими козаками їхнього загону 
спробувала вирватися з оточення біль-
шовиків. Коли їх оточили, то вимагали 
зупинитися в обмін на помилування. 
Юзефа скомандувала зупинити санки, 
вишикувала навколо козаків та дала ко-
манду стріляти по більшовиках. Сама 
вистрелила першою і поранила коня од-
ного червоноармійця. За таким планом 
їхній віз до сутінок з перемінним успі-
хом намагався відірватися від погоні. За 
цей час вони втратили одного бійця та 
двох було поранено. 

За спогадами Юзефи, вона тоді три-
мала в руці револьвер і мала тверде рі-
шення не даватися з чоловіком живими 
в руки більшовиків. Їм вдалося відірва-
тися від ворожої кінноти, яка повернула 
з настанням ночі в Малі Миньки. А Юзе-
фа з пораненим чоловіком та козаками 
добралися до Повстанчого Штабу та пе-
рейшли польський кордон. 

Про Настю Линкову відомо, що по-
ходила вона з північних повітів Чер-
нігівщини. У березні 1919  р. вже була 
записана сестрою-жалібницею в Армії 

УНР у складі військового санітарного 
потягу під ч. 11-114, який на той мо-
мент знаходився під Жулянами. Восени 
1919 р. брала участь у боях під Вапняр-
кою. «Я не розуміюся на воєнній штуці, 
я не маю фахового військового досвіду, 
однак зрозуміла, що своїй невдачі ми 
завдячуємо відсутності об’єднаного ко-
мандування. Кожна військова частина 
вважала себе незалежною, кожний ота-
ман воював на власну руку. Навіть сані-
тарне начальство потяга розгубилося і 
не знало кого слухати», – згадувала вона 
про ті часи в еміграції [53, с. 16]. З осе-
ні 1919  р. на фронті лютувала епідемія 
тифу. Настя Линкова захворіла сама, до-
глядаючи за хворими, і до квітня 1920 р. 
мусила лікуватися. Весною 1920  р. по-
вернулася до лікування вояків, потра-
пивши до шпиталю у Проскурові при 
1-й кулеметній дивізії. У листопаді вона 
разом зі своїм шпиталем була евакуйо-
вана за Збруч.

Окрім фронтової діяльності, жінки 
займалися розгортанням українсько-
го активістського середовища в тилу. 
Часом така праця була не менш небез-
печною, ніж на фронті. Цьому свідчить 
історія Анни Кондратченкової, яка пра-
цювала вчителькою в м.  Печери на По-
діллі. У 1917 р. в Брацлаві була головою 
місцевої «Просвіти». З приходом біль-
шовиків тримала зв’язок з місцевими 
загонами Вільного козацтва. На її запит 
козаки з Вільного козацтва роззброїли 
більшовицький загін [54, с. 17].

За часів гетьмана Скоропадського 
Анна працювала в місцевій земельній 
управі.  У період більшовицької окупа-
ції в кінці 1918 р. керувала приватними 
майстернями, які виготовляли одяг. З 
приходом білогвардійців арештували 
її сестру та брата, сотника української 
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армії Гриця Миколаєва, Анну тримали 
під політичним наглядом. Перед відхо-
дом білогвардійці пограбували її житло.

Коли білогвардійську окупацію змі-
нила більшовицька, Анну викликали на 
допити, адже на той момент вже були 
поінформовані про її проукраїнську ді-
яльність. Намагалися завербувати її 
до співпраці з ЧК, пропонуючи видати 
списки активних членів «Просвіти», піс-
ля невдачі провели спецоперацію. За-
певнили, що «Просвіта» їм не ворожа, 
і гарантували захист та допомогу. Анна 
розгорнула культурно-освітній рух, за-
лучаючи проукраїнських активістів, які 
почали дивним чином зникати безвісти. 
Переховувала у себе вдома проукраїн-
ських діячів, доки ЧК не влаштувало об-
шуки [54, с. 18]. Відновила свою роботу з 
приходом польсько-українських військ. 
У листопаді 1920 р. виїхала в Польщу.

Дуже мало інформації про розвід-
ниць в Армії УНР. Часто така конспіра-
тивна робота передбачала повну секрет-
ність. Люся Гурська, донька священика 
з села Великі Степанівці на Київщині, 
закінчила середню єпархіальну школу 
та працювала канцеляристкою в Канів-
ській міській управі. У Каневі долучила-
ся до аматорського театрального гуртка, 
з початком Першої світової війни займа-
лася громадською та волонтерською ді-
яльністю. У 1917  р. приїхала до Києва, 
де працювала у культурно-освітніх ор-
ганізаціях при перших українських вій-
ськових формуваннях. Під час Гетьма-
нату Павла Скоропадського працювала 
у канцелярії і паралельно долучилася до 
конспіративних організацій, що готува-
ли повстання проти гетьмана. 

У кінці 1918 р., з постанням Дирек-
торії, Люся Гурська стала сестрою-жа-
лібницею у 1-му кінно-партизанському 

полку Січових стрільців Олексія (Оле-
ся) Козир-Зірки, який він сформував за 
наказом Євгена Коновальця у листопа-
ді 1918  р. Там був і її брат Олесь Точи-
ло-Гурський. З грудня 1918 р. до травня 
1919 р. сестра Гурська попри тяжкі умо-
ви  – нестачу медикаментів, активні бої, 
небезпечні ситуації  – опікувалася хво-
рими та пораненими. У Вінниці сама за-
хворіла на цингу і була змушена виїхати 
на лікування в Рівне. Під час літніх боїв 
Армії УНР з більшовиками Гурська вла-
штувалася працювати у канцелярію Во-
линського губерніального коменданта. В 
Житомирі вона працювала у ворожому 
запіллі агентом, вивідуючи у більшови-
ків інформацію про їхні плани та кіль-
кість сил. «В Житомирі я балянсувала на 
павутинній ниті, яка звисала над страш-
ною чорною прірвою. Я переносила де-
сятки трагічних пригод. Але ж якась 
магічна сила, яку ми прозиваємо щасли-
вим випадком, виносила мене завжди на 
тверду землю», – згадувала Люся Гурська 
в еміграції [55, с. 16].

У листопаді 1919 р. Армія УНР була 
оточена ворожими військами в районі 
Старокостянтиніва польською, росій-
ськими Червоною та Добровольчою ар-
міями і румунськими військами. Більша 
частина українських військ була інтер-
нована до польських таборів, а невелика 
частина, що лишилася, готувалася йти у 
Перший Зимовий похід на чолі з Михай-
лом-Омеляновичем Павленком. Люся 
Гурська лишилася на окупованій біль-
шовиками території з метою легаліза-
ції, тому долучилася до прорадянського 
драматичного гуртка, паралельно вона 
вела антибільшовицьку пропагандист-
ську роботу з населенням. Попри те що 
агенти ЧК полювали на неї, їй вдавалося 
зберігати конспірацію. 
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Весною 1920  р. Люся Гурська одру-
жилася з режисером гуртка, старши-
ною Армії УНР Олександром Кречетом. 
Після цього вони змушені були виїхати 
через занадто пильну увагу ЧК. Гур-
ська разом з чоловіком приєдналися до 
полку Чорних Запорожців, які у складі 
Армії УНР повернулися з Першого Зи-
мового походу. Там жінка стала голо-
вою культурно-освітнього відділу. Її 
чоловік відновив свій театральний гур-
ток, якому генерал-хорунжий Михайло 
Омелянович-Павленко дав назву «Укра-
їнська фронтова драматична трупа Ар-
мії УНР» [55, с. 16]. У листопаді 1920 р. 
Люся Гурська разом з українськими вій-
ськами потрапила за Збруч і опинилася 
в еміграції у Польщі. 

Олеся Бондаренко походила з міс-
та Деражня на Подільщині. У 1918 р. їй 
було 18 років, вона співала у хорі та грала 
в театрі. Коли в Деражню прибув Окре-
мий кінно-гірський артилерійський ди-
візіон Олекси Алмазова, попросилася 
помічницею лікаря. Він не одразу хотів 
брати невеликого зросту, тендітну дівчи-
ну, але Олесі вдалося стати сестрою-жа-
лібницею. 

Зимою 1919  р. полковник Недзве-
нецький дав наказ Олесі Бондаренко 
відвезти до Умані поранених вояків і 
розташувати їх у шпиталях. У супроводі 
кількох вояків та санітарів, без грошей, 
запасу харчів та без знання шляху вони 
вирушили у небезпечну подорож. По 
селах їх не надто хотіли приймати, вони 
постійно наражалися на дезертирів з 
Добровольчої армії чи звільнених із по-
лону червоноармійців. Олеся Бондарен-
ко вдяглася у військовий одяг, чоботи 
та високу  смушеву шапку, з рушницею 
сама шукала харчі, фураж та коней [56, 
с. 9]. 

В Умані Бондаренко знайшла хворо-
го на тиф командира Волинської дивізії 
Олександра Загродського і переправила 
його до села. Далі вирушила на пошуки 
алмазівців. За власною ініціативою вря-
тувала життя хворому бунчужному, пе-
ревізши його до дивізіону Алмазова. За 
відсутності коней зробила це за допомо-
гою вола і корови [56, с. 10]. Ця пригода 
викликала велике зацікавлення та багато 
жартів у частині Алмазова.

6 травня 1920  р. Армія УНР у Зи-
мовому поході з’єдналася з військами 
Симона Петлюри та польською армією. 
Олеся Бондаренко отримала жетон За-
лізного Хреста «За Зимовий похід і бої» 
під номером 4 [42].

Орина Березовська народилася в 
Оде сі, де закінчила гімназію та одружи-
лася з українцем, що служив старшиною. 
Вступила на курси для сестер-жалібниць 
від Єлисаветградської громади та по за-
кінченні їх вирушила на фронт. Потім 
вони з чоловіком були змушені поверну-
тися до Одеси, де Орину арештували та 
посадили до в’язниці. В очікуванні роз-
стрілу з в’язниці її звільнили відділи ота-
мана Юрка Тютюнника, який на той час 
був начальником штабу отамана Ники-
фора Григор’єва та керував звільненням 
Єлисаветграда. Вона разом з іншими 
звільненими медичними працівниками 
долучилася до відділів Григор’єва. Після 
того, як Григор’єва вбив отаман Нестор 
Махно і хотів розстріляти ту частину 
персоналу, яка, на його думку, не мала 
революційного світогляду, Орина разом 
з іншими сестрами вирушила на північ у 
пошуках Армії УНР [56, с. 12].

На деякий час вона зупинилася в 
селі Велика Шурка Могилівського пові-
ту в родині священика. В тому селі люди 
масово хворіли на цингу та тиф, вона їх 
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лікувала. Але через прихід більшовиків 
була змушена знову вирушити в дорогу. 
У Хриптіївці вона долучилася до куре-
ня 3-ї Залізної стрілецької дивізії Армії 
УНР під командуванням полковника 
Олександра Удовиченка. Її записали до 
дивізійного шпиталю. Далі Орина ви-
їхала на бойове завдання у складі 3-го 
летючого перев’язочного відділу. Під 
Тернополем їй пощастило врятуватися 
від атаки більшовиків разом із поране-
ними, яких вона вивозила з-під обстрі-
лів. Але в селі Іванівці червоні схопили 
Орину. Після того, як її сильно побили, 
вона опинилася в польському шпиталі. 
Реабілітація тривала довго, з тяжкими 
травмами Орина Березовська потрапила 
в еміграцію. Там також продовжила лі-
карську практику.

Нами згадані далеко не всі імена жі-
нок, які боролися за українську держав-
ність в лавах українських військ у період 
1917 – 1921 рр. Всі вони йшли на фронт 
добровільно, усвідомлюючи всі ризики, 
які на них чекали. Тогочасне суспіль-
ство не було готове бачити жінку в ар-
мії, тому ці жінки стикалися з більшим 
числом проблем, ніж чоловіки. І хоча 
формально їхній статус у війську був не-
дооцінений, у більшості випадків вони 
мали велику повагу з боку своїх побра-
тимів по зброї. Ті, кому пощастило ви-
жити, опинялися переважно в еміграції, 
підтримували контакти з іншими укра-
їнцями та вели активне громадське жит-
тя у діаспорі. 

Дослідження питання участі жі-
нок у Перших визвольних змаганнях 
є частиною кількох напрямків розвит-
ку цієї тематики, а саме: служба жінок 
в Армії УНР (їх кількісний склад, по-
садові обов’язки, біографічні розвідки, 
психологічні портрети); участь та роль 

жінок у повстанських рухах у період 
1917 – 1921 рр.; розвиток жіночого вете-
ранського руху першої половини ХХ ст.; 
вплив жіночих організацій на перебіг 
національно-визвольної боротьби укра-
їнського народу в той період тощо. Ці 
проблеми гостро актуальні для вивчен-
ня сьогодні, коли триває російсько-укра-
їнська війна, і станом на 2019 р. в Україні 
є 12 000 ветеранок зі статусом учасниць 
бойових дій [57].
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Анотація. У статті проаналізовано специфіку заснування та функціонування південно-
східних радянських республік на території України (Донецько-Криворізької радянської рес-
публіки, Одеської радянської республіки та Радянської соціалістичної республіки Тавриди) у 
1918 р., а також «ЛНР» і «ДНР» у 2014 р., показано їхню своєрідну участь у веденні гібридних 
воєн Росії проти України у симетричному порівнянні.

Автор зосереджує увагу, що їх утворення було засобом більшовицької агресії на початку 
ХХ ст. Проведено історичні паралелі і розглянуто наслідки між російсько-українськими вій-
нами 1917–1921 рр. та новітньою (від 2014 р.) війною, їхні передумови, спільні ознаки та 
досвід ведення.

Стверджується, що спільним у діяльності радянських квазідержав є те, що вони створю-
валися за аналогією до РСФРР, порушуючи при цьому важливу умову, яка вимагає погоджува-
ти подібні дії з точно вираженою волею всього населення певної території. Псевдореспубліки 
не вважали себе українськими навіть формально, хоча на їхній території більшість насе-
лення були українцями. Невизнання «республіками» себе українськими, а також бездумна со-
ціальна, економічна політика, конфіскація майна власника в державних інтересах, відправка 
ешелонів з хлібом на північ, громадський збір коштів (контрибуція), скасування товарно-гро-
шових відносин, введення робітничого контролю розладнали всі сфери життя. 

Нині очевидним є факт намагання російського керівництва різними способами знищити 
українську незалежність та відродити велику імперську державу. 

Сучасна гібридна російсько-українська війна не є значною мірою новим типом агресії. По-
літика В. Путіна дуже схожа на дії більшовиків 100 років тому: створення маріонеткових 
паралельних «органів влади», відтак надання їм військової допомоги, і, таким чином, зовніш-
ня агресія починає представлятись як нібито «внутрішня громадянська війна», «допомога 
братньому народу» тощо.

Ключові слова: південь, схід України; радянські республіки; більшовицька агресія; гібридна 
російсько-українська війна; квазідержави.
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Розв’язана в лютому 2014  р. зброй-
на агресія Російської Федерації проти 
України (анексія Автономної Республі-
ки Крим і Севастополя, окупація дея-
ких територій Донецької та Луганської 
областей), недотримання діючих засад 
міжнародного права, укладених угод і 
договорів хоча й стали доволі несподі-
ваними як для українського політику-
му, пересічних українців, так і для між-
народної громадськості, все ж мають 
глибоке історичне коріння й об’єктивно 
були зумовлені імперською політикою 
Росії, яку вона проводила впродовж ба-
гатьох століть, у т. ч. і щодо України.

Початки російсько-українських кон-
фліктів сягають ще часів Гетьманщини 
XVII–XVIIІ  ст. Кожен новий етап роз-
будови імперської Росії постійно су-
проводжувався російсько-українським 
протистоянням  – війнами, народними 

повстаннями, русифікацією і асиміляці-
єю українців. Росія прагнула зруйнувати 
українську державність. 

Сучасна російсько-українська війна 
є гібридною і має свою передісторію на 
початку ХХ  ст. під час більшовицької 
агресії на території УНР, а згодом Фін-
ляндії, Польщі та інших держав. Не-
зважаючи на оновлення (осучаснення) 
способів її ведення, основні її знаряддя 
(інформаційна, економічна війни, допо-
мога у створенні нерегулярних військо-
вих формувань, зокрема т. зв. «ополчен-
ців», «повстанців», «партизанів» тощо, 
керівництво ними та забезпечення їх 
військово-технічним оснащенням і, зре-
штою, пряме військове вторгнення) були 
випробувані російським керівництвом 
понад три століття тому. Та особливо 
виразно подібний сценарій проявився у 
діяльності більшовиків проти УНР під 

Annotation. The article analyzes the specifics of the establishment and functioning of the south-
eastern Soviet republics in the territory of Ukraine (Donetsk-Kryvyi Rih Soviet Republic, Odesa Soviet 
Republic, and Soviet Socialist Republic of Taurida) in 1918, as well as “LPR” and “DPR” in 2014; shows 
their specific participation in Russia’s hybrid warfare against Ukraine in a symmetrical comparison.

The author emphasizes that the formation of these republics was a means of Bolshevist aggression 
in the early 20th century. Historical parallels and consequences are drawn between the Russian-Ukrai-
nian wars of 1917–1921 and the most recent war (since 2014), their prerequisites, common features and 
war-waging experience.

It is alleged that the activities of Soviet quasi-states had a common feature: they were created by 
analogy with the RSFSR, thus violating an important condition that required coordinating such ac-
tions with the expressed will of the entire population of the territory. The pseudorepublics even did not 
consider themselves formally Ukrainian, although the majority of their population was Ukrainian. 
This fact, as well as the thoughtless social and economic policy, confiscation of private property in the 
public interest, sending echelons with bread to the north, public fundraising (indemnity), abolition of 
commodity-money relations, and the introduction of labor control disorganized all spheres of life.

Today it is evident that the Russian leadership is trying to destroy Ukrainian independence and 
revive the great imperial state.

The present-day hybrid Russian-Ukrainian warfare is not, to a large extent, a new type of aggres-
sion. Putin’s policy is very similar to the Bolsheviks’ actions 100 years ago: we see the same creation of 
parallel puppet “authorities”, their subsequent provision with military assistance, and thus formation 
of the external aggression as “internal civil war”, or “brotherly assistance”, etc. 

Key words: south; eastern Ukraine; Soviet republics; Bolshevist aggression; hybrid Russian-Ukrai-
nian warfare; quasi-states.
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час українських національно-визволь-
них змагань 1917–1921 років. 

Актуальність статті визначається 
відсутністю комплексного дослідження 
історичних порівнянь, типових законо-
мірностей та особливостей утворення 
й діяльності на півдні України ряду ма-
ріонеткових територіальних утворень 
у 1918 р. та проведення паралелей з но-
вітньою російсько-українською війною, 
розв’язаною Російською Федерацією в 
2014 р., утворення т. зв. «ДНР» і «ЛНР», 
вплив цих процесів на національне дер-
жавотворення початку ХХ і на початку 
ХХІ  ст. у різних сферах державно-полі-
тичного життя.

Виходячи з цього, мета досліджен-
ня  – проаналізувати специфіку засну-
вання та функціонування південно-схід-
них радянських республік на території 
України у 1918 р., а також «ЛНР» і «ДНР» 
у 2014 р., показати їх своєрідну участь у 
веденні гібридних воєн Росії проти Укра-
їни у симетричному порівнянні.

У радянській історіографії саме іс-
нування подібних осередків радянської 
державності або замовчувалося, або 
висвітлювалося під певним політико-
ідео логічним впливом тодішньої КПРС. 
Після відновлення в 1991 р. української 
незалежності у науковців з’явилася 
можливість об’єктивного, неупередже-
ного вивчення цих проблем, активізація 
якого відбувається особливо в останні 
роки. Зокрема, В.  Горбулін, О.  Власюк, 
С.  Кононенко, Е.  Ліанова, О.  Ляшенко, 
М.  Тараненко, Ф.  Турченко, Є.  Магда, 
О. Юрченко [1; 32; 33; 17; 8; 30; 34] про-
стежують еволюцію українсько-росій-
ських відносин, характеризують спільні 
й відмінні риси гібридної війни як біль-
шовицької Росії в Україні в 1918–1919 
роках, так і новітньої російської агресії, 

її політичні, історичні, юридичні, еконо-
мічні, інформаційні чинники. Цінним у 
монографії Є. Магди є авторські пропо-
зиції щодо необхідних кроків України 
задля перемоги в протиборстві з Росі-
єю. М. Михальченко [19], О. Майборода, 
С.  Пирожков, Ю.  Шайгородський  [37], 
М. Розумний [28] у своїх працях обмежу-
ються етносоціальним виміром подій 
минулих трьох років чи питанням сучас-
них ідентичностей тощо. Вчені Т. Бико-
ва [3; 4], П. Гарчев [7], Ю. Дубко [12; 13], 
О. Шишко [40; 41], О. Поплавський [22–
25], В.  Солдатенко  [31], Ю.  Федорів-
ський [36], В. Савченко [29] досліджують 
історію створення та діяльність радян-
ських республік на півдні і сході Украї-
ни на початку 1918  р., зокрема першої 
радянської республіки на Кримському 
півострові  – Радянської соціалістичної 
республіки Таврида (РСРТ), Одеської 
радянської республіки (ОРР), Доне-
цько-Криворізької радянської республі-
ки (ДКРР), зосереджуючи свою увагу 
на фактичному матеріалі існування цих 
республік, персоналіях більшовицьких 
керівників того часу, стисло характери-
зують окремі аспекти роботи органів 
влади, а також розглядають спроби де-
зінтеграції півдня України з боку росій-
ських більшовиків, їхню політику репре-
сій і терору в цих республіках. 

На думку історіографа ДКРР Ю. Фе-
дорівського, в останні роки проблема 
виникнення й існування Донецько-Кри-
ворізької радянської республіки актуа-
лізується з огляду на геополітичні зміни 
на території України. До цієї проблеми 
привернута пильна увага не тільки фа-
хівців-істориків, а й політиків, ідеоло-
гів, журналістів і громадських діячів, 
вона ставала предметом найгостріших 
суперечок і діаметрально протилежних 
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думок. Це сприяє різкому зростанню 
числа публікацій на тему ДКРР, значна 
частина яких має відкрито полемічний 
або пропагандистський характер. Гли-
бокий же аналіз присутній у небагатьох 
працях і стане більш поширеним, імо-
вірно, нескоро, коли гострота ниніш-
нього конфлікту знизиться. Натомість 
перші кроки в цьому напрямку зроблено 
в роботах авторів саме Донбаського ре-
гіону, як ближчих до місцевих архівних 
джерел і менш залежних від ідеологічної 
кон’юнктури Києва [36, с. 180].

Зарубіжні ж вчені практично не до-
сліджують історії Української революції 
та державності 1917–1921  рр. в контек-
сті гібридної війни РСФРР проти УНР 
та УД. Винятком є поодинокі розвідки 
про українську революцію Дж. Решетаря 
(молодшого)  [45] та О.  Федишина  [43]. 
Але низка публікацій Г.-М.  Маклуена, 
Дж.  Девіса, У.  Мюррея, Дж.  Маккуе-
на, Ф. Гоффмана, О. Ланошка, Б. Ренца, 
Х. Сміта, Е. Гінрічcа [44; 46–49] присвя-
чені відтворенню сутності, особливос-
тей та інструментарію ведення сучасної 
гібридної війни загалом і російській гі-
бридній агресії зокрема.

На початку нашого дослідження за-
значимо, що весною – влітку 1917 р. УЦР, 
враховуючи революційні настрої та ін-
тереси українців, а також рішення Укра-
їнського військового з’їзду, Всеукраїн-
ського національного конгресу тощо, 
все активніше вимагала від Тимчасового 
уряду підтримати автономію України. 
Натомість Тимчасовий уряд не сприйняв 
автономістських прагнень, пояснюючи 
це тим, що УЦР не може виражати волю 
всього українського народу, оскільки не 
обрана загальним волевиявленням, про-
голошення автономії України може при-
звести до територіальних непорозумінь, 

а також можливості вирішувати питан-
ня про адміністративний устрій майбут-
ньої Російської федеративної республіки 
тільки Установчими зборами, які мали 
відбутися в кінці 1917 р. Це спричинило 
суттєве загострення українсько-росій-
ських відносин. 

10 червня 1917  р.1 Центральна Рада 
прийняла І Універсал, який проголо-
шував автономію України: «Хай народ 
український на своїй Землі має право 
сам порядкувати своїм життям. Хай по-
рядок і лад на Вкраїні дають  – вибрані 
вселюдним, рівним, прямим і тайним 
голосуванням Всенародні Українські 
Збори (Сейм)»  [ 21]. 15 червня 1917  р. 
Українська Центральна Рада створила 
перший за кілька століть український ор-
ган виконавчої влади – Генеральний се-
кретаріат, що складався з 8 генеральних 
секретарів і генерального писаря, який 
мав би «завідувати справами внутріш-
німи, фінансовими, продовольчими, зе-
мельними, хліборобськими, міжнаціо-
нальними і іншими в межах України і 
виконувати всі постанови Центральної 
Ради, які цих справ торкаються»  [35, 
с.  105]. Першим керівником новоство-
реного уряду і секретарем із внутрішніх 
справ став відомий громадсько-полі-
тичний діяч, письменник В.  Винничен-
ко, генеральним писарем – П. Христюк, 
секретарем з військових справ – С. Пет-
люра, земельних  – Б.  Мартос, фінансо-
вих – Х. Барановський, продовольчих – 
М.  Стасюк, судових  – В.  Садовський, 
міжнаціональних  – С.  Єфремов  [35, 
с.  106]. До компетенції останнього ві-
домства входили й питання, пов’язані з 
захистом українських інтересів за межа-
ми держави.
1 Дати до прийняття григоріанського календаря в 
Україні 15 лютого 1918 р. подані за старим стилем.
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З метою вирішення питання про 
автономні права України 28–30 черв-
ня 1917  р. в Києві відбулися перегово-
ри між міністрами Тимчасового уряду 
(О. Керенським, М. Терещенком, М. Не-
красовим, І.  Церетелі) та керівництвом 
Центральної Ради (М.  Грушевським, 
В. Винниченком, С. Петлюрою).

Зрештою, в результаті переговорів 30 
червня 1917 р. Центральна Рада проголо-
сила ІІ Універсал, який 3 липня 1917 р. був 
оприлюднений В. Винниченком. В ньому 
йшлося про скликання Всеросійських 
Установчих Зборів, які мають закріпи-
ти автономію України, про невідокрем-
лення від Росії, про поповнення складу 
Центральної Ради і Генерального секре-
таріату репрезентантами національних 
меншин  [35, с.  164–165]. З одного боку, 
цей Універсал можна розцінювати як по-
ступку Тимчасовому уряду, а з другого – 
як подальше наполягання на автономії.

Одначе цей компроміс став причи-
ною загострення влітку 1917  р. в Росії 
суспільної кризи, яка супроводжувала-
ся посиленням незадоволення людей, 
їхньою опозиційністю, недолугою полі-
тикою Тимчасового уряду, активізацією 
процесу більшовизації Рад. Саме тоді 
відбулося поширення національно-ви-
звольного руху по всій Україні, зокрема 
в її південних регіонах, національне під-
несення [22, с. 97].

Проте після прийняття Тимчасовим 
урядом 4 серпня 1917  р. Тимчасової ін-
струкції, якою були звужені повнова-
ження Генерального секретаріату ЦР 
і поширювалися не на всю Україну, а 
лише на її окремі губернії (більша час-
тина  – Харківська, Катеринославська, 
Таврійська, Херсонська і частина Чер-
нігівської  – губерній залишалися поза 
впливом Центральної Ради), ситуація 

дещо змінилися: роль Тимчасового уря-
ду посилювалася, а його політичні кон-
куренти, в т. ч. і ЦР, вимушені були обо-
ронятися. Отже, в тих умовах яскраво 
виявилися реальні, а не проголошені за-
думи російського центру [33, с. 59].

Ця згубна політика Тимчасового 
уряду стосовно територіальної автономії 
України продовжувалася до жовтневих 
подій 1917 р. в Петрограді. 

Прийшовши до влади, більшови-
ки, як і царський та Тимчасовий уряди, 
не визнавали Слобожанщину, Донбас 
і Південь частиною України. Зрештою, 
відбулося масове військове вторгнення 
РСФРР в Україну, у якому брали участь 
як регулярні війська РСФРР, так і загони 
«червоної гвардії» з Москви, Петрограда 
та інших міст. Південь був під більшо-
вицьким контролем. 

Хід наступних подій, зокрема перша 
в ХХ ст. російсько-українська війна (гру-
день 1917 р. – початок 1918 р.), показали, 
що УЦР була здатна протидіяти місце-
вим більшовикам, але не спромоглася 
дати відсіч зовнішнім силам. 

Аби відсторонити від влади Цен-
тральну Раду, в грудні 1917 р. у Харкові 
на так званому Всеукраїнському з’їзді 
рад більшовики проголосили створен-
ня «радянської УНР» на чолі з ВУЦВК, 
який відразу поширив на підконтрольну 
йому територію всі декрети і розпоря-
дження Петроградського більшовиць-
кого уряду. На цьому ж, за твердженням 
більшості дослідників, нелегітимному 
з’їзді була прийнята антиукраїнська се-
паратистська резолюція «Про самовиз-
начення Донецького та Криворізького 
басейна»  [33, с.  68–69]. Отже, делегати 
підтримали радянську владу в Україні і 
відокремлення від неї території Донець-
ко-Криворізького басейну.
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Щоб утвердити свою владу в Укра-
їні, російські більшовицькі керманичі 
здійснювали всілякі політичні хитрощі, 
наприклад, засновували квазідержавні 
утворення на її території. Зокрема, на 
початку 1918  р. були створені Донець
коКриворізька радянська республі
ка (ДКРР), проголошена 12 (за іншими 
даними  – 11) лютого на IV обласному 
з’їзді рад робітничих депутатів Доне-
цько-Криворізького басейну у Харкові, 
охоплювала території Харківської, Кате-
ринославської, частини Херсонської гу-
берній та промислових районів Області 
Війська Донського з центром у Харкові 
(пізніше  – Луганську), Одеська радян
ська республіка (ОРР)  – утворена 17 
січня 1918 р. після запеклих боїв в Оде-
сі, до території якої належали сучасні 
Одеська, Миколаївська області, частини 
Херсонської, Кіровоградської областей 
і формально Бессарабія, а також засно-
вана на Першому Установчому з’їзді Рад, 
ревкомів та земельних комітетів Таврій-
ської губернії 19 березня 1918 р. в ме жах 
Сімферопольського, Феодосійського, 
Ял тинського, Євпаторійського, Меліто-
польського, Бердянського, Перекопсько-
го та Дніпровського повітів Таврійської 
губернії Радянська соціалістична рес
публіка Таврида (РСРТ) тощо [32, с. 192; 
40; 41; 14; 3; 4].

Надалі вважаємо за необхідне ко-
ротко зупинитися на функціонуванні 
цих республік, характеристиці їх норма-
тивно-правового статусу вищих органів 
влади.

Ідея новоствореної Донецько-Криво-
різької радянської республіки полягала в 
позиції більшовиків щодо відмінності 
Донецького і Криворізького басейнів від 
економічних, господарських засад інших 
територій України, проблематичності 

входження цих територій до її складу та 
необхідності з’ясування цього питання 
шляхом референдуму. 

ДКРР претендувала на чималі те-
риторії, які, на переконання її творців, 
ніколи не входили до складу України, а 
мали всі підстави бути саме у складі Ро-
сії. Її кордони були доволі чітко визна-
чені. Але в реальному житті вони таки-
ми не стали. Коли на початку 1918 р. на 
Дону була створена Донська радянська 
республіка з власним Раднаркомом, по-
віти східної території ДКРР увійшли до 
її складу. На півдні на материкові повіти 
колишньої Таврійської губернії, включе-
ні до складу ДКРР, заявляла свої претен-
зії РСРТ [33, с. 69–71]. 

Організована в області влада – Рада 
народних комісарів (далі – РНК) – несла 
відповідальність перед з’їздом і його ви-
конавчим органом  – обласним коміте-
том. На території ДКРР основні право-
ві підвалини вищих органів влади були 
зафіксовані в резолюціях ІV обласного 
з’їзду рад робітничих і солдатських де-
путатів Донецько-Криворізького басей-
ну «Про організацію влади» та «З по-
точного моменту», який відбувся 27–30 
січня 1918 р. В першому документі в за-
гальних рисах визначені повноваження 
вищих органів державної влади, чітко 
встановлені умови скликання обласного 
з’їзду Рад. Відповідно до резолюції з’їзд 
скликався на вимоги РНК, обласного ви-
конавчого комітету з’їзду та за ініціати-
вою всіх Рад, що є суб’єктами республі-
ки [18, с. 260].

Ще про повноваження обкому 
ІV  з’їз ду Рад Донецько-Криворізького 
басейну йшлося в спільній постанові об-
кому та РНК ДКРР від 18 лютого 1918 р., 
в якій згода на впровадження у життя 
декретів РСФРР надавалася винятково 
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обкому. Права Раднаркому визнача-
ли постанови обкому «Про створення 
РНК» від 5 лютого 1918 р. та декрет РНК 
№ 5 «Про податки» від 24 лютого 1918 р., 
який довірив установлення податків ви-
ключно РНК [10].

Відносини місцевих органів влади з 
російською РНК і ЦВК в Україні вибу-
довувалися таким чином. Рада народних 
комісарів Донецького і Криворізького ба-
сейнів була зобов’язана на своїй терито-
рії проводити в життя декрети народних 
комісарів Російської Республіки. ЦВК 
України вважався органом, паралельним 
обласному комітету, але ради Донецького 
басейну мали брати участь у загальному 
будівництві державного життя з радами 
всього півдня Росії, України і Доно-Куба-
но-Терського району [18, с. 263].

Ця штучно заснована «республіка» 
створювалася за економіко-територіаль-
ною ознакою, а не за етнічною чи націо-
нальною, так як її організатори вважали, 
що після перемоги соціалістичної ре-
волюції національне питання втратило 
своє значення, а Росія має складатися 
з економічно рівнозначних областей, а 
не національно-ідентичних радянських 
утворень [33, с. 71]. 

Обговорення питання про виокрем-
лення Донецького та Криворізького ба-
сейнів було поставлене на кінець роботи 
з’їзду і видалося бурхливим. Народний 
комісар внутрішніх справ С. Васильчен-
ко у своїй доповіді на тому ж ІV з’їзді 
стверджував: «В міру зміцнення радян-
ської влади на місцях, федерації Росій-
ської Соціалістичної Республіки будуть 
будуватися не за національною ознакою, 
а за особливостями національно-госпо-
дарського побуту.

Такою самодостатньою в госпо-
дарському відношенні одиницею є 

Донецький і Криворізький басейни. До-
нецька республіка може стати зразком 
соціалістичного господарства для інших 
республік.

В силу цього Донецький і Криворізь-
кий райони повинні мати самостійні ор-
гани економічного і політичного само-
врядування» [18, с. 254]. С. Васильченка 
підтримали М.  Жаков, Ф.  Сергєєв (Ар-
тем), Б. Магідов, М. Рухимович.

На з’їзді виступив також і противник 
виділення Донецького і Криворізько-
го басейнів зі складу України народний 
секретар радянської УНР М. Скрипник, 
позиція якого не відзначалася чіткою ар-
гументацією і обґрунтованістю. «Стави-
ти в основу організації влади економіч-
ний принцип  – вірно; не можна, однак, 
майбутнє переносити в сучасне, – гово-
рив він. – Мир передусім означає націо-
нальне питання, право націй на само-
визначення» [18, с. 254].

Отже, підтримуючи взагалі еконо-
мічний принцип побудови федеративної 
пролетарської держави, М.  Скрипник 
вважав його втілення щодо Донкривба-
су завчасним.

Однак, попри спротив М. Скрипни-
ка, більшість делегатів бажали відокре-
митися від України, і таке бажання по-
силилося невдачами радянської Росії та 
України на переговорах у Бресті. В ре-
зультаті більшістю голосів була ухвалена 
резолюція, в якій, зокрема, наголошува-
лося: «У міру того, як у вільній федерації 
радянських республік Росії з розвитком 
соціалістичної революції засоби вироб-
ництва будуть усуспільнюватись, головні 
галузі промисловості націоналізовува-
тись, виділення окремих республік деда-
лі більше буде і повинно проводитись за 
принципом особливостей тієї чи іншої 
області в господарсько-економічному 
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відношенні. Донецький і Криворізький 
басейни як область, що вже й зараз має 
свою певну економічну господарську 
фізіономію, повинні мати власні органи 
економічного і політичного самовряду-
вання, єдині органи влади, які організу-
ють у басейні політичний, економічний 
і культурний правопорядок Радянської 
Республіки» [18, с. 259]. 

Згідно з резолюцією мав бути об-
раний обласний комітет Рад Донецько-
Криворізької області, який, у свою 
чергу, мав організувати Раду Народних 
Комісарів Донецько-Криворізької рес-
публіки.

Військовою опорою ДКРР був орга-
нізований збройний загін, основу якого 
становили пітерські робітники, направ-
лені на Донбас в листопаді 1917 р. ДКРР 
спочатку увійшла до складу РСФРР як 
суб’єкт федерації, а у березні 1918  р.  – 
радянської України. 

Юридично ДКРР припинила існу-
вання 19 березня 1918 р., а фактично – у 
квітні 1918 р. з приходом німців. Відтоді 
її існування не поновлювалось.

Утворення незалежної від України 
Донецько-Криворізької радянської рес-
публіки було теоретичною і практичною 
помилкою, породженою не лише нерозу-
мінням шляхів національно-державного 
будівництва, а й амбіційністю організа-
торів республіки.

Аналізуючи причини утворення 
До нець ко-Криворізької республіки і її 
прагнення до виділення з України, мож-
на дійти висновку, що вони, ймовірно, 
криються в запереченні частиною керів-
ництва більшовиків українського націо-
нального руху, української державності, 
а також у національному складі керівних 
органів більшовицьких організацій цьо-
го району, якому національні інтереси 

українського народу не були близькими 
і значимими.

Переходячи до висвітлення створен-
ня та функціонування ОРР, зауважимо, 
що більшості одеситів була близька ідея 
«вільного міста» як «самостійної авто-
номної одиниці в конституційних рам-
ках». І, починаючи з листопада 1917  р., 
по місту ходили чутки про те, що Одеса 
дуже скоро буде проголошена незалеж-
ним «вільним містом» [29, с. 46].

Ідея проголошення Одеси вільним 
містом у складі УНР виникла у місцевих 
радянських лідерів і була підтримана лі-
вими в українському таборі, перш за все 
В. Чеховським. Після грудневого заколо-
ту більшовиків зазначені сили присту-
пили до розробки документальної бази 
для проголошення «вільної Одеси»  [29, 
с. 47].

16 грудня 1917 р. на об’єднаному засі-
данні президій Рад робітничих, військо-
вих і селянських депутатів виступив мі-
ністр-секретар торгівлі і промисловості 
В.  Голубович, який запропонував ство-
рити окремий виборчий округ «вільна 
Одеса», де буде влада коаліції місцевих 
Рад і Совєтів [29, с. 48].

21 грудня 1917 р. на нараді Румчороду 
(Центральний виконавчий комітет Рад 
Румунського фронту, Чорноморського 
флоту і Одеської області  – Херсонська, 
Таврійська, частини Подільської і Во-
линської губерній) Одеса була проголо-
шена «вільним містом» до остаточного 
розв’язання питання всеросійськими та 
всеукраїнськими установчими збора-
ми [6, с. 530; 2, с. 72–73].

23 грудня 1917  р. на засіданні пре-
зидії Рад було затверджено «Положення 
про Одесу», яке зачитав і обґрунтував 
більшовик І. Орлов. Він переконував, що 
«вільна Одеса» – «це питання тимчасове, 
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для порятунку міста», що для блага лю-
дей необхідно поступитися принципами 
радянської влади, вказавши, що в цій 
ситуації самі вибори в будь-які пред-
ставницькі органи міста не дадуть іншої 
влади, крім радянської [29, с. 49].

6 січня 1918  р. президія Одеської 
ради затвердила положення про «вільне 
місто Одеса», а уряд УНР визнав мож-
ливим створення Секретаріату Одеси 
«як особливої повноважної цивільної 
влади» з представників Рад різного рів-
ня [29, с. 60].

Утім якими б не були плани розвит-
ку вільного міста, невдовзі з’ясувалося, 
що вони приречені залишатися радше 
теорією, адже більшовики впродовж 
1917–1918  рр. активно готувалися до 
збройного виступу й збиралися вирішу-
вати суспільно-політичні та соціально-
економічні питання за власним сценарі-
єм. Практичній реалізації ідеї вільного 
міста завадило більшовицьке повстан-
ня, що розпочалося 14 січня 1918 р. Піс-
ля встановлення власної монополії на 
владу ліві російські есдеки не вбачали 
потреби в збереженні попередніх домов-
леностей. А оголошена 17 січня 1918  р. 
після збройного повстання і триденних 
боїв із військом ЦР Одеська радянська 
республіка (ОРР) не могла будуватися на 
закладених політичними конкурентами 
принципах. 

Щодо кривавих згаданих вище січне-
вих боїв, то, за підрахунками одеського 
історика, професора Т.  Гончарука, кіль-
кість жертв вуличних боїв 14–18 січня 
1918  р. із обох сторін і постраждалих 
мирних жителів Одеси становила від 120 
до 180 чоловік убитими і до 350 поране-
ними [29, с. 76].

Одеська радянська республіка була 
проголошена на території Херсонської 

та Бессарабської губерній, але реальна її 
влада поширювалася на Одесу, Одеський 
і частково Ананьївський і Тирасполь-
ський повіти Херсонської губернії  [29, 
с. 78].

Вищим органом влади ОРР був утво-
рений ще у травні 1917 р. багатопартій-
ний за складом Центральний виконком 
рад солдатських, матроських, робітни-
чих і селянських депутатів Румунсько-
го фронту, Чорноморського флоту та 
Одеського військового округу. 

17 січня 1918  р. відбулось засідання 
об’єднаних президій Рад з питання щодо 
організації влади. На цьому засіданні 
було затверджено перелік комісаріатів та 
обрано тимчасових комісарів: фінансів – 
Л.  Рузера, продовольства  – В.  Мілана, 
праці – П. Старостіна, друку – А. Жвіфа 
(Макара). Комісаром міста було призна-
чено анархіста Д. Гур’єва [40, с. 173].

25 січня 1918  р. проведено переви-
бори Виконавчого комітету Ради робіт-
ничих депутатів, до якого увійшли 36 
більшовиків, 10 лівих есерів, 9 «лівих» 
меншовиків і бундівців, 5 анархістів. 
Президія Виконкому складалась з шести 
більшовиків, трьох лівих есерів, одного 
анархіста. Головою її обрано більшовика 
А. Воронського [40, с. 173].

29 січня 1918  р. на об’єднаному за-
сіданні Ради робітничих депутатів та 
Румчороду було сформовано виконавчу 
владу – Раду народних комісарів (РНК) 
на чолі з більшовиком В. Юдовським [40, 
с. 173].

Лідери ОРР сповістили, що не визна-
ватимуть владу Української Народної 
Республіки Рад, столиця якої знаходи-
лася в Харкові, а ввійдуть разом з нею 
безпосередньо до складу Російської Ра-
дянської Федеративної Соціалістичної 
Республіки зі столицею в Петрограді.
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Особливістю ОРР була періодична 
зміна статусу вищого органу влади та 
наявність серед вищих органів влади 
президії Одеського обласного з’їзду рад. 
Наприклад, згідно з наказом ЦВК з’їзду 
Рад від 12 січня 1918  р. його було ого-
лошено верховним органом влади. Але 
вже 30 січня 1918 р. в постанові прези-
дії обласного з’їзду рад «Про створення 
РНК» Раду народних комісарів визнано 
«вищим місцевим органом влади». Вар-
то відзначити, що вже 28 лютого 1918 р. 
статус РНК було змінено. Згідно з по-
становою ЦВК обласного з’їзду рад РНК 
в кінці лютого 1918 р. реорганізовано в 
облвиконком Рад робітничих, солдат-
ських, матроських і селянських депута-
тів. До його безпосереднього підпоряд-
кування перейшли цивільні справи, а 
Румчород продовжував здійснювати за-
гальне керівництво військами та дипло-
матичними справами [5, с. 86, 91, 105; 29, 
с. 102]. 

В середині лютого 1918 р. ОРР очолив 
П.  Старостін, який намагався створити 
особисту диктаторську вертикаль влади 
і «взагалі не визнавав дорадчих органів». 
В. Юдовський згадував, що П. Старостін 
був «автономний», «мало придивлявся, 
мало прислухався і мало питав про наші 
судження». Час керівництва П.  Старо-
стіна  – «надзвичайно строката картина 
нашої діяльності, коли ми були поглине-
ні зовнішньою політикою», – стверджу-
вав В. Юдовський [29, с. 101].

16 лютого 1918  р. набула чинності 
постанова Одеської ради про розпуск 
міської думи. Всі службовці Ради мали 
продовжувати залишатися на своїх міс-
цях, за непослух і саботаж погрожували 
судом, відділи міської думи переходили 
в підпорядкування відповідних коміса-
ріатів, а комісари РНК направлялися в 

усі відділи колишньої думи «для конт ро-
лю і керівництва» [ 29, с. 102].

На території ОРР діяло законодав-
ство РСФРР і місцеві декрети. Одеські 
більшовики вважали її частиною Ра-
дянської Росії, яка нічого спільного з 
Україною не має. Зокрема, в передовій 
статті часопису «Известия Одесского 
Совета рабочих депутатов и предста-
вителей армии и флота» від 10 березня 
1918 р. стверджувалося, що Одеса ніко-
ли не була українською територією  [33, 
с. 77].

Нова влада почала активно проводи-
ти політику «знищення буржуазії як кла-
су», націоналізації підприємств, включа-
ючи морський транспорт, практикувати 
різноманітні експропріації житлового 
фонду у великих домовласників для пе-
редачі нужденним, контрибуції, тобто 
грабіж мирного населення за наказом 
місцевої більшовицької влади, введен-
ня фіксованих цін на предмети першої 
необхідності [2, с. 73; 27, с. 20]. 

Більшовики організували особливі 
терористичні інституції: Бюро по бо-
ротьбі з контрреволюцією, Комісія по 
боротьбі з румунською та українською 
контрреволюцією тощо [27, с. 20].

Загони революціонерів застосовува-
ли насильство щодо царських офіцерів, 
представників буржуазії, дворянства, 
духовенства, чиновництва, державної 
адміністрації, поліції та ін. [27, с. 21].

Насамперед жорстокістю вирізня-
лися матроси кораблів Чорноморського 
військового флоту «Ростислав» і «Ал-
маз», які на почату 1918  р. стояли на 
одеському рейді. На кораблях страчува-
ли ненадійних, сумнівних осіб і викида-
ли тіла в море [27, с. 21]. 

З лютого 1918 р. ОРР захищала свою 
територію від загарбання румунськими, 
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згодом австро-німецькими військами. 
Було навіть сформовано збройні сили 
республіки  – Особливу Одеську армію, 
яку через невелику чисельність потім 
реорганізували у Тираспольський загін, 
а також облаштували лінію оборони (від 
наступаючих румунських військ) по Дні-
стру. Командувачем збройних сил ново-
створеної ОРР був начальник штабу 
Групи військ по боротьбі з контрреволю-
цією на півдні Росії М. Муравйов, який 
перед цим у Києві влаштував «червоний 
терор», що забрав життя 5 тисяч жителів 
міста [2, с. 73; 33, с. 78].

ОРР проіснувала недовго. Вона не 
була визнана урядами Німеччини і Ав-
стро-Угорщини самостійною державою. 
Причинами стали нестабільна внутріш-
ня політична ситуація і надзвичайно ма-
лий термін її існування  [2, с.  73]. Після 
входження українських і австро-угор-
ських військ до Одеси 13 березня 1918 р. 
ця буферна держава була ліквідована. Лі-
дери ОРР на кораблях Чорноморського 
флоту евакуювались до Севастополя [2, 
с. 73; 33, с. 78].

Отже, захоплення більшовиками та 
їхніми прибічниками влади в Одесі на 
початку 1918 р. показало загрозу такого 
шляху для суспільства, який не  сприяє 
вирішенню невідкладних проблем, а, 
врешті-решт, зумовлює крах самої влади.

Про ще одне фейкове державне утво-
рення Миколаївську повітову соціаліс-
тичну комуну (республіку) в історіогра-
фічних працях згадується дуже рідко. 
Ще восени 1917 р. був розроблений план 
утворення крайового уряду й проголо-
шення Миколаєва тимчасово самостій-
ним містом. Відтак 26 жовтня 1918  р. 
на засіданні Ради робітничих депутатів, 
а 27 жовтня 2017 р. на засіданні міської 
Думи було схвалено пропозицію про 

оголошення міста «тимчасово самостій-
ним». Найвища влада  – Революційний 
штаб (Комітет) складався з двох пред-
ставників від Ради та двох від Думи [33, 
с. 78].

Після встановлення в Миколаєві 
радянської влади почалася організація 
в місті органів управління. У середині 
лютого 1918  р. тут розпочала свою ді-
яльність Рада народних комісарів, яка 
не була самостійним органом. Фактично 
ним керувала миколаївська організація 
більшовиків. Місто перебувало в ото-
ченні українських частин. Не було на-
лагоджено зв’язок між Радою комісарів 
і центральною більшовицькою владою 
в Петрограді. Врешті-решт, 17 березня 
1918 р. в Миколаїв увійшли німці, і Рад-
нарком припинив свою діяльність  [33, 
с. 78].

Щодо Радянської соціалістичної рес-
публіки Тавриди, то її проголошено 19 
березня 1918  р. на І Установчому з’їзді 
Рад, ревкомів та земельних комітетів 
Таврійської губернії у кордонах колиш-
ньої Таврійської губернії. Через три дні, 
на пропозицію РНК РСФРР, Таврійський 
ЦВК (голова  – Ж.  Міллер) заявив, що 
Республіка Таврида – це територія Крим-
ського півострова у складі Сімферополь-
ського, Феодосійського, Ялтинського, 
Євпаторійського, Перекопського повітів 
без материкових повітів (Дніпровського, 
Мелітопольського і Бердянського), які 
ввійшли до складу України [4, с. 68–69].

22 березня 1918  р. радянський уряд 
Республіки Тавриди надіслав телеграми, 
в яких повідомляв уряди Росії, Німеччи-
ни, Австро-Угорщини, Болгарії, Туреч-
чини, США про визнання умов Брест-
ського мирного договору, укладеного 
між РСФРР та державами Четверного 
союзу. 4 квітня 1918  р. до Раднаркому 
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Республіки Тавриди з Москви надійшло 
повідомлення, в якому зазначалося, що 
Раднарком РСФРР офіційно визнає іс-
нування Кримської республіки як само-
стійної федеративної радянської респу-
бліки [4, с. 70].

Після створення РСРТ всі ревкоми 
(як паралельну владу) було скасовано. В 
усіх повітах та волостях колишньої Тав-
рійської губернії діяли ради народних 
депутатів, але їх вплив поширювався ви-
ключно на російськомовне населення. А 
для кримських татар чи німців нова вла-
да була чужою та незрозумілою. Водно-
час під репресії нової влади потрапили 
як старі, так і нові органи влади, що іс-
нували на півострові, в яких нові керма-
ничі не мали більшості [3, с. 127–128].

Основою нормативно-правового за-
безпечення Республіки Тавриди були де-
крети II і III Всеукраїнських з’їздів Рад, 
ВЦВК і Раднаркому РСФРР, інструкції та 
директиви всеукраїнських наркоматів, 
особливо Народного комісаріату вну-
трішніх справ (НКВС). Разом з тим ЦВК, 
Раднарком, місцеві ради та ревкоми Рес-
публіки Тавриди приймали і власні нор-
мативно-правові акти, що випереджали 
іноді декрети РСФРР в питаннях націо-
налізації торгового флоту, підприємств, 
будинків, магазинів і крамниць [13, с. 46].

Націоналізація поміщицьких маєт-
ків у Криму проводилася відповідно до 
рішень III Всеросійського з’їзду Рад про 
«соціалізацію» землі – передачі її місце-
вим радам для створення радянських 
господарств. Основним завданням Рад-
наркому і наркоматів Республіки Таври-
ди було ознайомлення з рішеннями РНК 
і наркоматів РСФРР місцевих органів 
влади в Криму.

В цій республіці статус з’їзду Рад не 
був визначений. Правове положення 

ЦВК з’їзду Рад та РНК РСРТ визначали 
постанови ЦВК з’їзду Рад «Про ство-
рення РСРТ» від 22 березня 1918  р. та 
«Про розмежування повноважень між 
вищими органами державної влади» від 
1 квітня 1918 р. [12, с. 155, 108].

Згідно з цими постановами ЦВК 
вважалася контролюючим політичним 
органом та керівником Рад республіки, 
а Раднарком  – органом, що відповідає 
за впровадження нормативно-право-
вих актів у життя. 24–25 березня 1918 р. 
став відомий остаточний склад Ради на-
родних комісарів республіки. До нього 
увійшли народні комісари: з внутріш-
ніх справ  – С.  Новосельський, закор-
донних та національних справ  – І.  Фір-
девс, землеробства  – С.  Акімочкін, 
фінансів  – О.  Коляденко, шляхів спо-
лучення – С. Коробцев, праці – Ф. Ши-
ханович, освіти  – Є.  Петренко, піклу-
вання – Бурлак, охорони здоров’я – Кац, 
юстиції – В. Гоголошвілі, пошт і телегра-
фів – Урбановський, із продовольства – 
А. Столяр. Секретарем РНК було призна-
чено Д. Скрипника [4, с. 69–70]. Очолив 
уряд більшовик А. Слуцький, який при-
їхав із Петрограда. Саме він розпочав 
націоналізацію великих промислових 
підприємств, санаторіїв, маєтків дворян, 
оголосив народною власністю надра і 
землю. Його представники виступали 
проти влади Центральної Ради, яка існу-
вала на той час в Україні [38].

Після захоплення влади більшовики 
почали проводити жорстоку розправу 
над політичними супротивниками з ін-
ших політичних партій і мешканцями 
півострова, хто мав «буржуазне» по-
ходження. Спочатку терор мав «класо-
во-стихійний» характер, але протягом 
першої половини 1918 р. набув організо-
ваних, «революційно-доцільних» форм. 
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Спалахи червоного терору тривали про-
тягом другої половини грудня 1917 р. – 
першої половини лютого 1918 р., але по-
дії 21–24 лютого 1918 р. вийшли за рамки 
того, що було раніше. Протягом цих днів 
чорноморські матроси прийняли рішен-
ня «негайно» розправитися з «власника-
ми й антирадянськими змовниками» [4, 
с. 73]. Згідно з архівними даними під час 
цієї першої хвилі червоного терору лише 
у Севастополі загинуло 600 осіб. На дум-
ку Т. Бикової, ця цифра занижена і кіль-
кість убитих значно більша [4, с. 73].

Наприкінці березня соціально-по-
літичні умови в Криму стали дуже на-
пруженими у зв’язку з просуванням ав-
стро-німецьких та гайдамацьких загонів 
по Україні. До 20 березня майже без бою 
вони зайняли Одесу, Миколаїв та Херсон.

Боєздатність флоту в той час була 
дуже низькою. Масова демобілізація, не-
достатність палива, дезорганізація, вне-
сена до лав особового складу політични-
ми та національними партіями, розгул 
анархізму послабили флот як бойову 
одиницю [4, с. 74].

18 квітня 1918 р. німецькі війська по-
рушили Брестську мирну угоду з РСФРР 
і опанували Перекопом, розпочавши 
наступ на півострові. Під час евакуації 
24 квітня 1918  р. частина членів уря-
ду Республіки Тавриди  – А.  Слуцький, 
Я. Тарвацький (очолював кримську біль-
шовицьку партію), С.  Новосельський 
та ін. – були вбиті під Алуштою [38].

30 квітня 1918  р. останні радянські 
загони залишили Крим, РСРТ була лік-
відована. Влада в Криму за допомогою 
німецьких військ перейшла до крайово-
го уряду на чолі з генералом М. Сульке-
вичем [38].

Наприкінці квітня  – на початку 
травня 1918  р. Радянська соціалістична 

республіка Таврида припинила своє іс-
нування.

Отже, підводячи короткий підсумок 
щодо державно-правового статусу осе-
редків радянської державності на тери-
торії Південно-Східної України (Доне-
цько-Криворізької республіки, Одеської 
радянської республіки, Миколаївської 
повітової соціалістичної трудової кому-
ни, Радянської соціалістичної республіки 
Тавриди), зазначимо, що вони створюва-
лися за аналогією до РСФРР, порушуючи 
при цьому важливу умову, яка вимагає 
погоджувати подібні дії з точно вираже-
ною волею всього населення цих терито-
рій. Більшовики не організували жодно-
го референдуму, плебісциту, опитування 
населення з приводу створення «сепара-
тистських» держав. Питання їх організа-
ції та діяльності декілька разів виноси-
лось на розгляд та обговорювалось в ЦК 
РСДРП (б) [22, с. 98, 100].

Основою нормативно-правового за-
безпечення в них були декрети II та III 
Все російських з’їздів Рад, ВЦВК і Рад-
наркому РСФРР, інструкції та директиви 
російських наркоматів  [22, с.  100–101]. 
У новостворені радянські республі-
ки керівництво РСДРП (б), Раднарком 
РСФРР направляли досвідчених партій-
них працівників. На їхніх територіях не 
було чіткого розподілу влади, вони не 
проводили самостійно внутрішню і зо-
внішню політику. Як зауважував О. Юр-
ченко, вони «не знайшли за весь час 
свого існування чіткого державно-пра-
вового оформлення і перебували десь 
між станом несамостійного державного 
тіла й звичайної адміністративно-тери-
торіальної одиниці у складі унітарного 
державного цілого» [42, с. 149].

Центральні та місцеві органи вла-
ди створювались без дотримання 
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демократичних принципів виборів, до їх 
складу входили лише більшовики і ліві 
есери. Комуністична чисельна більшість 
у них давала змогу керівним працівни-
кам здійснювати диктатуру пролетаріа-
ту [22, с. 101].

Це ж стосується і репрезентативнос-
ті з’їздів цих республік, яка виділялася 
пануючою роллю більшовицької партії 
і була представлена непропорційно. Зо-
крема, переважну більшість делегатів 
на них складали промислові робітники, 
а інші суспільні верстви фактично були 
відсутні [42, с. 149].

ЦВК усіх республік лише імітували 
роль вищого органу. В багатьох місцях 
півдня України реальна влада належала 
ревкомам, створеним ще в період захо-
плення влади більшовиками наприкінці 
1917 р. [22, с. 101].

Прерогативою прийняття норма-
тивно-правових актів, що мали силу, 
володіла РНК, в руках якої зосереджу-
валася вся законодавча і виконавча вла-
да в республіках. Повноваження вищих 
органів влади з бюджетного процесу, 
проголошення війни та укладення миру 
врегульовані не були. Це призвело до 
втручання одного державного органу в 
справи іншого, що обмежувало вплив на 
суспільні відносини, посилення соціаль-
них суперечностей.

Судова влада належала революцій-
ним трибуналам. Фактично існували 
тільки центральні органи влади респуб-
лік. Республіки не мали своїх конститу-
цій, інститут громадянства законодавчо 
в них не був оформлений, практично 
скрізь населення взагалі не знало, що 
мешкає у якійсь республіці [22, с. 101].

Говорячи про особливості створен-
ня кожної із згаданих вище радянських 
республік на території України, маємо 

підкреслити їх штучний, надуманий 
характер і короткий термін існування. 
Вони не вважали себе українськими на-
віть формально, хоча на їхніх територіях 
більшість населення були українцями. 
Саме це, а також бездумна соціальна, 
економічна політика, ліквідація демо-
кратичних прав і свобод, конфіскація 
майна власника в державних інтересах, 
відправка ешелонів з хлібом на північ, 
громадський збір коштів (контрибуція), 
скасування товарно-грошових відносин, 
введення робітничого контролю роз-
ладнали всі сфери життя. Керівники цих 
квазідержавних осередків нічого не мо-
гли протиставити наступу військ УНР 
і тодішніх її союзників  – Німеччини та 
Австро-Угорщини. Південь і схід Украї-
ни навесні 1918 р. знову стали частиною 
Української Народної Республіки. 

Події столітньої давнини є надто ак-
туальними в нинішні часи радикальних 
геополітичних змін, що відбуваються на 
території України після 2014 р. Проводя-
чи паралелі, висловимо кілька суттєвих 
зауваг щодо досвіду та уроків тих часів. 

У Росії завжди ставилися несерйоз-
но до незалежності України. Впро-
довж 250-річних українсько-російських 
зв’язків вбачається єдине ставлення всіх 
російських режимів до південно-схід-
них українських регіонів: вони вважа-
ли їх російськими і прагнули залишити 
Донкривбас, Області Війська Донсько-
го, стратегічно важливі чорноморські 
та азовські порти під своїм прямим 
управлінням за будь-яких обставин. І 
коли в серпні 1991  р. Україна віднови-
ла незалежність, російське керівництво 
сприйняло це як досадну несподіванку, 
історичну патологію, яку потрібно по-
правити, скоригувати. Натомість Росій-
ська Федерація не відмовилася від спроб 
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повернути свій вплив на Україну. Через 
розмивання української національної 
ідентичності, маніпуляції навколо мови, 
гіперболізацію регіональних розбіж-
ностей, заперечення права українців на 
відновлення національної пам’яті, фі-
нансування та вербування українських 
політиків, впровадження своїх агентів у 
оборонні структури нашої країни.

А Україна весь цей час, хоча й по-
малу, йшла своїм шляхом  – у Європу. І 
коли в кінці 2013 р. стало зрозуміло, що 
мирними методами Україну не зупини-
ти, вона вдалася до прямої політико-вій-
ськової агресії, скориставшись для цього 
застарілим проектом «Новоросія». 

Саме за його реалізацію в південно-
східних областях України взялися Росія 
і її «п’ята колона» після втечі в лютому 
2014  р. тодішнього президента України 
В.  Януковича. За планом центром про-
російських сепаратистських сил мав ста-
ти Харків, де 22 лютого 2014 р. на з’їзді 
планувався виступ В.  Януковича, який, 
як сподівалися, мав очолити контррево-
люцію і стати її своєрідним прапором. 
Але цього не сталося. Він не з’явився 
на тому зібранні, полетів до Донецька, а 
відтак втік до Ростова. 

Таким чином, у лютому 2014  р. в 
Україні відбулася зміна влади. Столиця, 
північні, центральні й західні регіони 
України підтримали нову владу, яка зая-
вила про відновлення євроінтеграційної 
політики держави.

Водночас, коли в Україні склалася 
тенденція погіршення політичного, со-
ціального й економічного розвитку, 
Російська Федерація скористалася не-
стабільною ситуацією і здійснила масо-
ве вторгнення на територію Донецької і 
Луганської областей, застосувавши свої 
збройні сили.

16 березня 2014  р. відбувся «рефе-
рендум» про статус Криму, на якому, 
за офіційними даними, 96,77% жителів 
АР Крим та міста Севастополя прого-
лосували за возз’єднання відповідних 
територій з Російською Федерацією. 
21 березня 2014  р. Рада Федерації Росії 
прийняла закон про ратифікацію Дого-
вору про прийняття Республіки Крим 
до складу Росії та закон про утворення 
нових суб’єктів федерації  – Республіки 
Крим та міста федерального значення 
Севастополь, закріпивши анексію цих 
регіонів Росією [39].

Натомість на південному сході кра-
їни прихід до влади опозиційних сил, її 
перші рішення викликали невдоволення 
й акції протесту проти нової влади. В 
Харкові, Дніпрі (тоді  – Дніпропетров-
ську), Запоріжжі, Миколаєві, Одесі, 
Херсоні місцеві сепаратисти і російські 
найманці намагалися встановити свій 
контроль, здійснити реванш. Але, не-
зважаючи на захоплення адміністратив-
них будівель і скликання масових анти-
українських мітингів, це їм здійснити не 
вдалося і в названих вище містах утвер-
дилася українська влада. Таким чином, 
сепаратистам не допомогли не масова-
на збройна підтримка з Росії, ні нахаб-
на дезінформація. Проекти «Русский 
мир» і «Новоросія» тут не спрацювали, 
оскільки люди зрозуміли сутність цих 
«авантюрних проектів», які несли вій-
ну,  смерть, сіяли розруху, ворожнечу і 
ненависть. 

Але місцевим «повстанцям» і їх ро-
сійським «патронам-благодійникам» 
вдалося захопити частину Донецької 
та Луганської областей і створити так 
звані «Донецьку народну республіку» 
(«ДНР») і «Луганську народну республі-
ку» («ЛНР»).
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Проголошення цих сепаратистських 
територіальних об’єднань відбулося на 
тлі сепаратистського руху, що активізу-
вався після перемоги Революції Гідності 
в кінці лютого 2014 р. У березні 2014 р. 
у Донецьку та Луганську проходили мі-
тинги проросійських сил, що супрово-
джувалися захопленнями адміністра-
тивних приміщень, а також нападами на 
прихильників єдності України. Донецька 
і Луганська облради ухвалювали рішен-
ня про невизнання центральних орга-
нів виконавчої влади, які, на їхню дум-
ку, були сформовані Верховною Радою 
України з порушенням законодавства, 
і вимагали від Верховної Ради України 
відновити законність [16]. 

Як зазначав директор Київсько-
го міжнародного інституту соціології 
В.  Паніотто, у травні 2014  р. лише 30% 
населення у Луганській та Донецькій об-
ластях бажало приєднання до Росії. Але 
«цим 30% дали лідерів та зброю, а росій-
ські політтехнологи і диверсанти все ор-
ганізували» [20].

Саме на хвилі антиукраїнської про-
паганди, за наперед підготовленим ро-
сіянами сценарієм були штучно ство-
рені буферні «ДНР» (7 квітня 2014  р.) і 
«ЛНР» (27 квітня 2014 р.), у яких невдо-
взі ключові посади зайняли громадяни 
Росії, а місцеві більш помірковані лідери 
т. зв.  «Російської весни» були силоміць 
усунуті від влади [11; 16].

11 травня 2014  р. самозвані лідери 
контрольованих РФ угруповань «ДНР» 
та «ЛНР» провели фіктивні референду-
ми про відокремлення від України. Для 
забезпечення успіху цього кроку в Укра-
їну направили додаткові розвідувально-
диверсійні групи з Російської Федерації, 
парамілітарні формування російського 
козацтва та батальйон «Восток», задіяли 

групи найманців «Русский сектор» та 
«Оплот».

15 травня 2014 р. Генеральна проку-
ратура України кваліфікувала так звані 
«ДНР» та «ЛНР» як терористичні орга-
нізації.

В липні 2014  р. тодішній президент 
України П. Порошенко, Верховна Рада 
України звернулися до ООН, Конгресу 
США, низки міжнародних та європей-
ських організацій, лідерів країн світу з 
пропозицією визнати самопроголошені 
організації «ДНР» і «ЛНР» терористич-
ними.

У «ДНР» і «ЛНР» створені свої вер-
ховні ради, уряди, місцеві органи влади. 
Вони мають власні телеканали, транслю-
ють російські телеканали і протидіють 
трансляції українських телеканалів, які, 
на їхню думку, «дискредитують» теро-
ристичні організації.

Партія «Новоросія», утворена 13 
травня 2014 р., у Донецьку на своєму пер-
шому конгресі 22 травня 2014  р. оголо-
сила про «створення самопроголошеного 
державного утворення «Новоросія», ін-
спірована ідеями Російської імперії. Кон-
грес відвідали, зокрема, сепаратисти «На-
родного ополчення Донбасу», П. Губарєв, 
О. Проханов, О. Дугін та інші [15, с. 36].

24 травня 2014 р. ватажки «ДНР» та 
«ЛНР» підписали документ про об’єд-
нання в складі єдиної держави «Новоро-
сія», яка б мала об’єднати й інші південні 
та східні області  – Одеську, Миколаїв-
ську, Херсонську, Запорізьку, Дніпропе-
тровську та Харківську. З боку «ДНР» 
угоду підписав прем’єр-міністр само-
проголошеної республіки О. Бородай, а з 
боку «ЛНР» – голова «Республіканських 
зборів» О. Карякін [9]. 

12 грудня 2014  р. «Конгрес депута-
тів усіх рівнів» на чолі з Б.  Борисовим 
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та П.  Губарєвим оприлюднив нову «де-
кларацію суверенітету “Союзу народних 
республік”» Новоросії, посилаючиcь на 
Договір про утворення СРСР 1922 р. [15, 
с. 36].

20 травня 2015 р. «лідери» сповістили 
про «розпад» проекту. О. Царьов оголо-
сив, що проект призупинено, бо він су-
перечить Другим Мінським угодам  [15, 
с. 37].

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

16 вересня 2014 р. Верховною Радою 
України ухвалено Закон України № 1680-
VII «Про особливий порядок місцево-
го самоврядування в окремих районах 
Донецької та Луганської областей», ві-
домий також як Закон про особливий 
статус Донбасу. Цей закон, створений у 
рамках Мінських домовленостей, поля-
гає в запровадженні особливого порядку 
місцевого самоврядування терміном на 
3 роки для окремих районів Донецької та 
Луганської областей  – територій, які не 
контролювали українські сили станом 
на день ухвалення закону.

Дію цього закону продовжено до 
31 грудня 2019 р. Через невиконання ро-
сійською стороною умов особливий по-
рядок місцевого самоврядування на лис-
топад 2019 р. так і не був запроваджений.

Нещодавно президент РФ В.  Путін 
висловився про те, що цей закон по-
трібно замінити якимось іншим. Але, 
як і цей, він має бути узгоджений з Дон-
басом. «Ніякі інші закони, неузгодже-
ні з ЛНР і ДНР, працювати не будуть  – 
вони тільки заведуть ситуацію в глухий 
кут», – заявив він [26].

«Це такий наріжний закон, а голов-
не, його потрібно погодити з «ДНР» і 

«ЛНР», а до цього часу Київ виключає 
прямі контакти. Як вони будуть пого-
джувати, в якому форматі? Саме тоді 
з’явиться більше питань»,  – зауважив 
прес-секретар В. Путіна Д. Пєсков [26].

Сучасна «гібридна» російсько-укра-
їнська війна не є значною мірою новим 
типом агресії. Політика В.  Путіна дуже 
схожа на дії більшовиків 100 років тому: 
створення маріонеткових паралельних 
«органів влади», відтак надання їм вій-
ськової допомоги, і, таким чином, зо-
внішня агресія починає представлятись 
як нібито «внутрішня громадянська 
війна», «допомога братньому народу» 
тощо.

Постання незалежної України ро-
било неможливим створення в майбут-
ньому могутньої «червоної» імперії. Бій 
за Україну, головним чином, тоді і зараз 
обумовлює, якими будуть Росія і світ у 
цілому. 

Національно-визвольні змагання 
1917–1921  рр. потерпіли поразку, і тоді 
вдалося створити радянську імперію. 
Просування по території України на пев-
ний час було призупинено, а відтак Росія 
відправилася в Східну Європу. Сьогод-
ні маємо дуже схожу ситуацію. Якщо ж 
раптом у якійсь спосіб Росія зможе запа-
нувати в Україні, то вона, на нашу думку, 
навряд чи тут зупиниться, а, ймовірно, 
вирушить далі у західні країни.

Незважаючи на хибні дії й успіхи ке-
рівництва Центральної Ради, визвольні 
змагання початку ХХ  ст. зазнали по-
разки перш за все через стан суспіль-
ства. Народ, суспільство завжди тяжіли 
до популізму. Якщо до простих людей 
звертаються з якимись обнадійливими 
заявами, програмами, вони реагують 
позитивно. Тоді у більшовиків були свої 
популістські гасла («Вся влада – Радам!», 
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«Фабрики  – робітникам!», «Землю  – се-
лянам!»), які втілити в життя вони так і 
не змогли. Нині ж викликає тривогу те, 
що дуже багато людей в Україні і зараз 
ведуться на цей самий популізм. Вони 
вірять, коли їм пропонуються «прості» 
рішення насправді дуже складних пи-
тань. Це дуже небезпечно.

Але нинішні українці відрізняються 
від українців, які жили 100 років тому. 
Сьогодні їхній рівень самосвідомості, са-
моорганізації й самореалізації набагато 
вищий. І саме через це повтор сценарію 
столітньої давнини навряд чи можливий 
і є помилковим. Зараз ми бачимо, що ті 
чинники, які спрацьовували в той час, 
нині не працюють, багато в чому не діють. 

Аналогічною тодішній є сьогоднішня 
недооцінка українською владою інфор-
маційного аспекту «гібридної» війни. Не 
можуть в Україні випускатися проросій-
ські газети, транслюватися проросійські 
телевізійні і радіоканали, продаватися 
у великій кількості російські книжки. 
Російська пропаганда намагається по-
давати інформацію в спотвореному ви-
гляді або взагалі говорити неправду. Як 
приклад, вихід у світ у 2015 р. монографії 
О. Смірнова «Проект Новороссии. Исто-
рия русской окраины», в якій, на думку 
російських «фахівців», підтверджується 
теза про те, що Україна не є «невід’ємною 
частиною європейської історії і культу-
ри», а тому не має прагнути в Європей-
ський Союз. Подібна друкована продук-
ція заповнює книжкові магазини Росії, 
інформацією у її дусі переповнені газети 
і журнали, телерадіопростір. Популя-
ризується вона і в зоні окупації, а через 
мережу Інтернет та інші ЗМІ доходить 
і до українського читача прифронтових 
областей, які на картах сепаратистів по-
значаються як «Новоросія».

На жаль, в Україні теж існує проро-
сійський інформаційний простір. Поки 
це відбуватиметься, доти Росія буде 
володіти розумом українців. Інфор-
маційно-просвітницька робота є дуже 
важливою. Вона пояснює українцям, 
передусім молоді, сутність конфлікту 
та культурну різницю поміж двома ци-
вілізаціями. Сто років тому Центральна 
Рада і Генеральний секретаріат допуска-
ли більшовицьку пропаганду, і сьогодні 
робиться аналогічна помилка. Це по-
трібно визнавати і виправляти, борони-
ти українську сутність інформаційного 
простору.

Уроки тих подій для нас є достатньо 
звичайними. Україна перш за все по-
трібна нам самим. Потрібно розуміти, 
що немає сталих союзників, друзів, а є 
ситуативні партнери. І якщо ми самі бу-
демо належним чином боротися за свою 
державу, все робити для її захисту, то і 
західні партнери, бачачи це, прийдуть на 
допомогу. 

В наш час перед українцями поста-
ють, по суті, ті ж самі труднощі й ви-
клики, що й на початку ХХ ст. Сьогодні 
немає чіткого плану подолання регіо-
нальних розбіжностей та суспільно-по-
літичної роз’єднаності. Ментальна, сві-
тоглядна, мовна, культурна, релігійна 
полярність нашого суспільства нерідко 
породжує проблеми замість того, щоб 
стати креативним базисом її безцінно-
го цивілізаційного розмаїття. У цьому 
сенсі особливі вимоги й особливі спо-
нуки мають постати перед нинішньою 
українською владою, щоб створити всі 
передумови, забезпечити всі можливос-
ті для реального утвердження одвічних і 
заповітних внутрішніх устремлінь нації 
до консолідації та єдності. Це потребує 
дуже важкої цілеспрямованої роботи, 
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оскільки необхідно закласти єдино пра-
вильну модель розвитку держави Украї-
ни на багато століть вперед. І ніхто, крім 
нас, українців, цього не зробить.

У цьому сенсі вивчення історичного 
досвіду спроб російськими більшовика-
ми «розчленування» України наприкінці 
1917 р. – на початку 1918 р. за допомогою 
місцевих політичних побратимів, вине-
сення з нього уроків сприятимуть прав-
дивому судженню сутності теперішніх 
процесів, розумінню їх перспектив та 
можливих наслідків, завадить ескалації 
напруги в українському суспільстві за 
ворожим планом. 
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Сучасна «гібридна» російсько-українська війна не є знач -
ною мірою новим типом агресії. Політика В. Путіна дуже 
схожа на дії більшовиків 100 років тому: створення маріо-
неткових паралельних «органів влади», відтак надання їм 
військової допомоги, і, таким чином, зовнішня агресія по-
чинає представлятись як нібито «внутрішня громадянська 
війна», «допомога братньому народу» тощо.

Постання незалежної України робило неможливим ство-
рення в майбутньому могутньої «червоної» імперії. Бій за 
Україну, головним чином, тоді і зараз обумовлює, якими 
будуть Росія і світ у цілому.
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Анотація. Початок Лютневої революції 1917 р. в Російській імперії – це час, коли орга-
нізовані структури українського руху в Наддніпрянщині були практично цілковито знищені 
репресивним апаратом царату. З вибухом Першої світової війни було припинено легальний 
вихід української преси, унеможливлено діяльність українських політичних, кооперативних, 
освітніх організацій, на засланні опинилася низка чільних українських діячів, у тому числі й 
М. Грушевський – визнаний тогочасний лідер національного руху. Окупація російською армією 
Галичини і розпочатий там відвертий терор проти національно свідомого громадянства 
спричинили до того, що українство втратило свою «тилову базу», на теренах якої раніше в 
умовах конституційного режиму Австро-Угорщини провадилася ефективна політико-про-
світницька та культурна робота. Комплекс цих причин зумовив те, що наприкінці люто-
го – на початку березня 1917 р. у загальному вирі стрімких трансформацій українські вимоги 
ігнорувалися і новим урядом, який прийшов до влади після зречення Миколи ІІ, і новими орга-
нами революційної самоорганізації – радами робітничих та солдатських депутатів.

Ситуація у Києві видавалася ще більш складною з огляду на те, що російська адміністра-
ція приділяла контролю над цим містом, яке потенційно могло стати епіцентром націо-
нального відродження, особливу увагу. Імперські колонізатори були впевнені, що їхнє панівне 
становище лишатиметься непорушним: саме тому утворення 4 березня 1917 р. Української 
Центральної Ради з її на початковому етапі надто обережними і компромісними домаган-
нями не викликало в російських колах особливої тривоги. Ситуація почала змінюватися із 
поверненням до наддніпрянської столиці М. Грушевського: 14 березня він вперше головує на за-
сіданні УЦР, яка під його керівництвом швидко перетворюється на провідного організатора 
революційного поступу українства. Переконливим підтвердженням цього стало Перше Укра-
їнське Свято Свободи, яке відбулося у Києві 19 березня: 100-тисячна демонстрація, яка ви-
разно продемонструвала українську силу, дала потужний поштовх до розгортання визволь-
но-національної революції, закономірним етапом якої стало проголошення повної державної 
незалежності України. 
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Свято Свободи; російський імперіалізм; політичні практики; історичний контекст; суб’єкт-
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Презентуючи впродовж цілого 
2019 р. альбом «Пісні Української Рево-
люції» (один із найяскравіших проектів 
у перебігу загальнодержавного відзна-
чення визвольно-національного ствер-
дження українства у 1917  – 1921  рр.), 
Т.  Компаніченко, лідер гурту «Хорея 
Козацька», на значущості саме цієї пісні 
повсякчас особливо наголошував. Ідеть-
ся про «Народний марш», слова якого 
належать Христі Алчевській – знаній то-
гочасній поетці і (а це також дуже важ-
ливо!) активній учасниці нелегального 
українського самостійницького руху у 
передреволюційну добу  [20].. Твір цей, 
написаний на основі відомої козацької 
пісні у квітні 1917 р., відразу ж здобувся 
на популярність: був покладений на му-
зику і неодноразово передруковувався 

різними тогочасними часописами, які 
швидко з’являлися і зникали у бурхли-
вому вирі подій (географія публікацій 
охоплює цілу тогочасну «підросійську» 
Україну  – від Слобожанщини, з якою 
Х. Алчевська якнайтісніше пов’язана 
була життям та творчістю, до Херсон-
щини  [1]). Проте з остаточним утвер-
дженням більшовицького режиму твір 
Х.  Алчевської з очевидних причин був 
приречений на забуття, і тільки на зла-
мі 80–90-х рр. XX ст. він знову поверта-
ється в актуалізовану пам’ять громади: 
спочатку як вірш, а впродовж кількох 
останніх років, завдячуючи «Хореї Ко-
зацькій», і як пісня.

«Гей, не дивуйте, добрії Люде, / Що 
на Вкраїні повстало: / Що сонце правди, 
свято свободи / Нам із небес засіяло», – ці 

Annotation. The onset of the February Revolution in 1917 in the Russian Empire was the time 
when the organized structures of the Ukrainian movement in the Upper-Dnieper Ukraine were almost 
completely destroyed by the tsarist repressive apparatus. The outbreak of World War One ceased 
the legal release of the Ukrainian press; deactivated Ukrainian political, cooperative, educational 
establishments; sent a number of acting Ukrainian figures into exile, including M. Hrushevsky, the well-
known leader of the then national movement. Due to the occupation of Galicia by the Russian Army 
and its explicit terror against the nationally conscious citizens, Ukrainians lost their “home front”, 
which had previously served as the base for the effective political, educational, and cultural activity in 
terms of the Austro-Hungarian Constitutional regime. That cluster of reasons led to the fact that in late 
February – early March 1917, in the general whirl of rapid transformations, Ukrainian demands were 
ignored by the new government which came to power after abdication of Nicholas II, as well as new 
bodies of revolutionary self-organization, formed of labor councils and soldier deputies. 

The situation in Kyiv seemed even more complex since the Russian administration paid special 
attention to controlling the city which had a potential to become the epicenter of national revival. 
Imperial colonizers were confident in the irreversibility of their preponderant position; thus, the 
formation of the Ukrainian Central Council on March 4, 1917, its initial demands being too cautious 
and conciliatory, did not raise any anxiety among Russian powers. The situation began to change after 
M. Hrushevsky had returned to the capital of the Upper-Dnieper Ukraine: on March 14 he had his first 
time chairing a meeting of the Ukrainian Central Council, rapidly transforming it thereafter into a lead 
Ukrainian revolutionary actor. This was well proved by the First Day of Ukrainian Freedom, which 
took place in Kyiv on March 19. A 100-thousand demonstration vividly testified Ukrainian power and 
gave impetus to the unfolding of the national liberation revolution, which naturally resulted in the 
declaration of the ultimate independence of Ukraine. 

Key words: Ukrainian Revolution; Ukrainian Central Council; First Day of Ukrainian Freedom; 
Russian imperialism; political practices; historical context; subjectivity; national revival.
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рядки, якими Х.  Алчевська розпочинає 
«Народний марш», знані сьогодні, пев-
но, усьому патріотичному загалові, про-
те слід визнати, що достеменний їхній 
історичний контекст усвідомлюється 
нині далеко не кожним. Автор цих ряд-
ків на кількох концертах презентаційно-
го туру «Пісень Української Революції» 
у Києві спробував провести, сказати б, 
приватне соціологічне опитування, за-
питуючи у тих, хто разом із ним з таким 
захопленням слухав виступ гурту під 
орудою Т.  Компаніченка, як вони розу-
міють слова «сонце правди, свято свобо-
ди нам із небес засіяло». Практично всі 
відповідали у тому сенсі, що це поетич-
на метафора на позначення піднесення 
українського руху, яке розпочалося піс-
ля падіння царату. Вочевидь, таке твер-
дження не буде відверто помилковим, 
проте й вичерпним його не назвеш; інак-
ше кажучи, це – правда, але ще далеко не 
вся. Не вся, бо у першому катрені «На-
родного маршу» Х.  Алчевської йдеться 
про конкретну подію, яка відбулася у 
Києві і потужною хвилею національно-
го пробудження (несподіваною як для 
ворогів українства, так і для щирих його 
приятелів) прокотилася по цілому нашо-
му краю. Йдеться про ніколи перед тим 
не бачену за своїм розмахом, чисельніс-
тю та пасіонарною енергетикою демон-
страцію в наддніпрянській столиці, яка 
відбулася 19 березня 1917  р.: Першим 
Українським Святом Свободи назвала 
її Українська Центральна Рада (далі  – 
УЦР). І попри те, що від часу появи на 
історичній арені самої УЦР тоді мину-
ло понад два тижні, що вона, готуючи 
цю демонстрацію, не могла спиратися 
на жодний адміністративний апарат, не 
мала ні фінансів, ні навіть жодної до 19 
березня 1917  р. україномовної газети у 

місті (а мала тільки й лише моральний 
авторитет), Українське Свято Свободи 
стало рубіконом нашої історії. Воно по-
ділило її плин на два чітко відмежованих 
етапи. До Українського Свята Свободи – 
то була історія «пропащого часу» (саме 
в такий спосіб називав той період укра-
їнського буття, який розпочався від часу 
інкорпорації козацького краю в склад 
Московщини, М.  Драгоманов  [8]): ску-
та кайданами російського централізму 
Україна могла бути мрією, інтелектуаль-
ною конструкцією, геніальною поетич-
ною візією, але щоденною актуальністю 
газетних шпальт вона не була і бути не 
могла. Одначе того дня вона нею стала, 
«одчинивши двері» (скористаюся тут 
тичинівським образом із його геніаль-
ного вірша про велич і трагедію нашої 
революції) в той вимір реальності, який 
через Національний конгрес, через вій-
ськові з’їзди, через Генеральний Секре-
таріат привів її до Четвертого Універсалу 
та самостійницького державного ствер-
дження. Саме 19 березня 1917  р. і саме 
в Києві все кардинально змінилося: того 
дня Україна (наразі йдеться про її над-
дніпрянське осердя як генератор нашої 
етнічної пасіонарності і визначальний 
чинник історико-світоглядового фор-
мотворення концептів українського ре-
волюційного зриву 1917–1921 рр.) з оче-
видністю для всіх здобулася на власну 
суб’єктність. 

І тому такою важливою окреслюєть-
ся необхідність не стільки навіть істори-
ко-фактологічного (бо основний масив 
належних до цього контексту фактів та 
подій вже достатньою мірою оприявне-
ний у дискурсивному просторі нашої 
історіографії), скільки концепційно-
українознавчого аналізу переходу від 
«України в собі» до «України для себе», 
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від України етнографічно-літературної 
(дореволюційної) до України суверенно-
інституційної та навіть міліарної (про-
будженої «в огні і бурі революції). Пере-
ходу, який відбувався у дуже короткому 
часовому проміжку: нижньою межею 
його було формування на початку берез-
ня 1917 р. групою київських політичних 
та культурних діячів УЦР (із дуже обе-
режними ще як на стрімкий революцій-
ний час вимогами), а верхньою – Перше 
Українське Свято Свободи, яке, у суті 
речі, і належало б щорічно урочисто 
відзначати, як відзначаємо ми річниці 
проголошення самостійності України 
чи Акта Злуки. Варто наголосити: попри 
те, що перебіг подій на київських вули-
цях 19.03.1917 р. відомий нам з багатьох 
документів та спогадів сучасників (що-
найдокладніший опис Першого Укра-
їнського Свята Свободи подає 2 число 
«Вістей з Української Центральної Ради 
у Київі»  [2, с.  152  – 155], яке побачило 
світ за два дні після нього), належної сві-
тоглядової концептуалізації цієї етапної 
в нашій національній бутності події ми 
(особ ливо, коли вести мову про істо-
ричну свідомість загалу) і досі не маємо. 
Тому перспективною під цим оглядом 
бачиться спроба проаналізувати окрес-
лений історичний «сюжет» у розгортанні 
своєрідного історіографічного «діалогу 
голосів», репрезентованого двома вза-
ємопротилежними свідченнями: вираз-
но проукраїнським та не менш виразно 
антиукраїнським. Такий підхід допомо-
же осмислити події в об’ємному просто-
рі реальної історичної конфліктності, у 
драматичному протистоянні тенденцій, 
які тільки ще формувалися в конкрет-
ному історичному часі і які сучасники 
часто вважали за випадковість або за 
набір окремішніх фактів, не пов’язаних 

внутрішньою логікою цілісного історич-
ного наративу. Архетиповим прикладом 
проукраїнського свідчення можуть пра-
вити «Спомини» голови УЦР М. Грушев-
ського: у ніч з 12 на 13  березня 1917  р. 
він повернувся із заслання до Києва і вся 
«українська хвиля», яка виплеснулася на 
площі та вулиці наддніпрянської столи-
ці 19 березня, мала в його особі не лише 
визнаного лідера й організатора, а й най-
сумліннішого літописця. 

Протилежним полюсом буде газета 
«Киевлянин»  – одне з кращих в аспек-
ті фахової журналістики видань у цілій 
тогочасній Російській імперії, яке по-
слідовно і цілеспрямовано обстоювало 
анти українську позицію від самого по-
чатку свого виходу у 1864 р. «Киевлянин» 
заповзято підтримував усілякі урядові 
заборони української мови та культури: 
його співробітники справедливо вва-
жали себе за головних репрезентантів 
російської «присутності» та охоронців 
імперського status quo на Наддніпрян-
щині (Україну як духово-світоглядну 
та історико-культурну реальність «Ки-
евлянин» приципово заперечував, по-
слідовно вживаючи навіть у назві своїй 
бюрократично-колонізаторський топо-
нім «Юго-Западный край»). Аби відчути 
«градус» тієї шовіністичної істерії, якою 
виповнювалися шпальти «Киевляни-
на», досить, наприклад, процитувати 
допис у його числі за 5 березня 1915  р. 
Там ідеться про приїзд в окуповану ро-
сійськими військами Галичину (школа, 
преса, книгарні, наукові установи – вза-
галі, будь-які прояви українського куль-
турного життя були там понищені з не-
самовитою жорстокістю) архієпископа 
Євлогія (Георгієвського) – затятого руси-
фікатора, який у лютому 1915 р. завітав 
до слухачів терміново зорганізованих 
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у Тернополі «курсов русского языка». 
Далі  – пряма мова: «Выразив радость 
при виде этой дружной семьи, этих пи-
онеров, призванных к насаждению вели-
кой русской культуры в среде своего род-
ного галицкого народа, владыка отметил 
всю важность для Галичины настояще-
го момента, когда Державная Сестра с 
распростертыми объятиями встречает 
свою младшую сестру, которая на протя-
жении веков насильственно отторгалась 
от нее… Но не умерла многострадальная 
Галичина, говорил владыка, она вынесла 
это испытание и доказала, как крепка 
душа русского человека. И близко то 
время, когда родная Галичина вздохнет 
свободно, полной грудью, стряхнет с 
себя многовековой гнет немецкого заси-
лья и выйдет на ровную широкую дорогу 
национально-русского культурного про-
гресса,  – сольется в одно неразрывно-
целое со своей Державной Сестрой, – в 
единую, неделимую Россию» [3]..

Але водночас не можна не відзначити 
і того, що відомий своїми яскравими ви-
ступами з «думської» трибуни публіцист 
В.  Шульгін, який був фактичним влас-
ником і видавцем газети, у 1917 р. чітко 
відстежував як загальний напрям, у яко-
му розвивалися революційні процеси 
(зрозуміло, аж ніяк не відмовляючись 
при цьому від своїх послідовно анти-
українських позицій), так і визначальні 
домінанти зміни тогочасних суспільних 
настроїв: з огляду на це керована ним га-
зета постає надзвичайно цікавим «баро-
метром» київської політичної атмосфе-
ри. І слід визнати, що на ранньому етапі 
Східноєвропейської революції 1917  р. 
цей «барометр» не віщував для підросій-
ської України нічого доброго. З почат-
ком Великої війни 1914 р., яку ми тепер 
узвичаєно називаємо Першою світовою, 

українські суспільно-політичні інститу-
ції були просто розчавлені російською 
адміністрацією: політичні партії, куль-
турні інституції, видавництва, преса, 
початки національної освіти  – усе це 
кількома розчерками пера царських бю-
рократів було просто зліквідовано. І, що 
найгірше, ці абсолютно варварські фор-
ми не спричинили ні до дієвих протестів 
організованого українського громадян-
ства, ні, тим більше, до форм збройного 
опору. Катастрофічного характеру поді-
єю стало те, що український рух на Над-
дніпрянщині у 1914  – 1915  рр. утратив 
свій традиційний «тил», яким протягом 
багатьох десятиліть лишалися для нього 
Галичина й Буковина, відтепер окупо-
вані царською армією. Тому історик та 
громадський діяч К. Лоський (у 1918 р. – 
посол УНР у Фінляндії, Швеції та Норве-
гії), який наприкінці 1918 р. опублікував 
у Гельсінкі книгу «Украинский вопрос, 
Россия и Антанта», мав усі підстави в 
такий спосіб писати про «українське 
питання» в неозорій московсько-петер-
бурзькій імперії у самісінький переддень 
падіння царату: «Казалось, что украин-
ское дело окончательно погибло. Каза-
лось, что русскому правительству мож-
но уже с полным основанием танцевать 
танец дикарей над трупами павших вра-
гов, которым уже никогда не воскрес-
нуть» [5, с. 260]. 

З огляду на такий, сказати б, бекгра-
унд навіть наприкінці лютого 1917  р., 
коли трон уже зовсім хитався, адміні-
страція в Києві ще міцно тримала ситу-
ацію під контролем. Прикметно, що 26 
лютого (датування – за старим стилем), 
коли в Петрограді революція вже входи-
ла у свою переможну фазу і цілі райони 
міста просто не контролювалися поліці-
єю, у Києві російська адміністрація не 
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дозволила на день смерті Т. Шевченка на-
віть скромної церковної панахиди. Того 
дня українське громадянство, за свідчен-
ням М. Грушевського (а його дружина та 
донька були тоді в Києві), обмежилося 
тим, що «в захисті для галицьких і біже-
нецьких дітей було уряджене маленьке 
дитяче літературне свято, на котрім зі-
бралось трохи інтелігенції»  [6, с.  128]. 
Ще один симптоматичний факт – уже з 
2 березня, коли Микола ІІ зрікся престо-
лу, у Петрограді студенти, об’єднавшись 
у Тимчасовий Український Революцій-
ний Комітет, поширювали видрукува-
ну ними відозву «До українського Гро-
мадянства, студентства, робітництва й 
українських офіцерів у Петрограді», де, 
висуваючи для України вимогу націо-
нально-територіальної автономії, вод-
ночас стверджували і концепти, значно 
радикальніші за автономістську пер-
спективу: «Найповнішим висловом ідеї 
національного визволення є національ-
но-державна самостійність, і лише ство-
рення власного суверенного державного 
організму може забезпечити якнайшир-
ший культурний розвиток українсько-
го народу»  [15, с.  328],  – наголошували 
«петроградські українці». У Києві ж цьо-
го дня, як переконує відповідне число 
«Киевлянина», не було жодних поміт-
них революційних збурень, натомість, 
як і багато років поспіль, у присутності 
найвищих військових та цивільних чи-
нів – у Софійському соборі! – згадували 
Олександра ІІ [16], який своїм Емським 
указом підписав смертний вирок україн-
ському друкованому слову.

Назагал беручи, якщо вести мову 
про найбільш ранній період великої ре-
волюційної трансформації, яка розпо-
чалася в Києві на самому початку весни 
1917 р. (умовно кажучи, цей етап тривав 

від 4  березня, коли було утворено УЦР, 
до повернення із заслання М.  Грушев-
ського: цей приїзд створив умови для 
переходу процесів національного від-
родження на якісно вищий щабель роз-
витку), то слід визнати, що ні масшта-
би українського руху, ні інтенсивність 
його розгортання не давали російським 
«господарям становища» підстав для 
якогось серйозного занепокоєння. Так, 
українство свідоме (та й несвідоме, яке в 
тій ситуації доволі швидко здобувалося 
на національну свідомість) почало про-
кидатися від летаргійного сну, організо-
вуватися та об’єднуватися, крига прямих 
царських заборон була зламана, але на 
тлі міських площ, щоденно заповнених 
десятками тисяч людей із революцій-
ними транспарантами та червоними 
прапорами, цього було надто мало. Пер-
ша відозва УЦР від 9 березня, окрім за-
гальних слів про підтримку нової влади 
в Петрограді, містила і абсолютно чуже 
системі суверенного україноцетричного 
мислення твердження про те, що саме 
із загальноросійських Установчих Збо-
рів «уперше на весь світ пролунає у всій 
своїй силі справжній голос твій (україн-
ського народу.  – О.  Х.), справжня воля 
твоя» [23, с. 38]: повищі рядки – промо-
виста маніфестація того, що в свідомос-
ті авторів відозви імперія продовжува-
ла існувати, і саме вона, а не Україна та 
Київ, була та лишалася суб’єктом змін. 
Імперія вперто продовжувала домі-
нувати і в політичній концептосфе-
рі тих українських діячів, що їх у на-
шій історіографії узвичаєно називають 
 найрадикальнішими самостійниками. 
В.  Ан дрі євський (людина з кола автора 
«Самостійної України»: упродовж 1912 – 
1913  рр. він співпрацював із редагова-
ним М. Міхновським часописом «Сніп») 
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у своїй праці про М.  Міхновського по-
силається на розповідь Є.  Чикаленка, 
який свідчив, що наприкінці лютого 
1917  р., коли революція уже вирувала 
на петроградських вулицях, М. Міхнов-
ський запропонував Є.  Чикаленку над-
то своєрідний план української реакції 
на події, які відбуваються. У загальних 
рисах він полягав у тому, що складені з 
українців військові підрозділи входять 
у бунтівну столицю Російської імперії і 
придушують революцію, аби «забезпе-
чити російському цареві в такий спосіб 
його корону»  [19, с.  304]. Україна після 
цього лишалася б під владою династії 
Романових, але врятований імператор 
Всеросійський мав «зобов’язатися поно-
вити статті Б. Хмельницького і власною 
присягою забезпечити, що ні російські 
урядники, ані військо не сміють пересту-
пати кордонів України» [19, с. 304]. Влас-
не, саме такі світоглядові «горизонти» 
українських лідерів, які і в якісно новій 
історичній ситуації мислили інерційно, 
або стверджуючи, що «справжній голос» 
України пролунає з Всеросійських Уста-
новчих Зборів, або сподіваючись, що 
після кількох століть московської агре-
сії якійсь присязі імператора можна ще 
вірити, і спричинили до того, що почат-
ком березня 1917 р. український рух не 
помічали ні в Петрограді, ні в Києві. Не 
помічали, бо для російських політиків 
як «господарів ситуації» особливих про-
блем він ще не створював.

 Яскраве тому підтвердження знахо-
димо у мемуарах відомого тогочасного 
київського адвоката О. Гольденвейзера – 
у майбутньому члена УЦР від об’єднаних 
єврейських організацій: «Это, повто-
ряю, легкомысленное пренебрежение 
к украинскому национальому движе-
нию со стороны русской и еврейской 

интеллигенции проявилось и в первые 
недели революции. Мы в эти недели не 
знали и не хотели знать ничего об укра-
инстве и об его национальных домога-
тельствах. И каждое напоминание о них, 
исходившее от заинтересованных кру-
гов, воспринималось нами, как грубая 
бестактность»  [5, с.  14]. Не бажав нічо-
го знати про відроджуване українство і 
«Киевлянин»: на цьому етапі розгортан-
ня революції його редакція була твердо 
переконаною, що воно – то якесь локаль-
не явище, не варте особливої уваги на тлі 
масштабних трансформацій. Звичайно, 
як видання щоденно-інформаційне «Ки-
евлянин» взагалі не згадувати про укра-
їнський рух просто не міг, але робив він 
це у формі, яку можна назвати ігнораці-
єю з елементами підкресленої зневаги. 
Так, інформацію про утворення «Цен-
тральной Рады» [17] в числі від 4 березня 
подано на другій шпальті газети (перша 
шпальта – то головні політичні новини, 
в яких для українського «порядку денно-
го» місця просто немає), і подано її знач-
но нижче за такі, суттєво важливіші, з 
точки зору журналістів «Киевлянина», 
повідомлення (із перспективи сторічної 
давнини вони бачаться просто мікроско-
пічними), як інформація про «утверж-
дение в должности заведующего отде-
лением счетоводства службы движения 
Юго-Западных дорог А. В. Ассельбер-
га» [17], що «с вчерашнего дня стали ра-
ботать полным ходом четыре киевских 
мельницы»  [17]. Українство для цен-
тральної проросійської газети Києва – це 
щось слабке, другорядне, надокучливе: 
в переважній більшості чисел «Киевля-
нина» окресленого періоду про нього не 
згадують взагалі, хоча іноді трапляються 
спорадичні повідомлення чи про те, що 
до київського «Совета общественных 
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организаций» обрано делегата «от укра-
инских организаций» [25], чи про те, що 
в Київському університеті «украинская 
милиция занимает двенадцатую аудито-
рию, еврейская и другие милиции – три-
надцатую аудиторию»  [18]. Основний 
мотив тогочасних газетних публікацій 
«Киевлянина» – необхідність продовжу-
вати війну до повної перемоги росій-
ської зброї: з «українською небезпекою» 
вже не воюють, як у добу царату – але її 
демонстративно не помічають.

Починаючи з 12–13 березня, ситуація 
починає змінюватися навіть на шпаль-
тах непохитного у своєму шовінізмі ча-
сопису. І надзвичайно симптоматично, 
що саме в цей час до Києва повертаєть-
ся М. Грушевський, заочно обраний го-
ловою УЦР. Не можна не погодитися із 
Д. Дорошенком, який підкреслював, що 
з прибуттям Грушевського «український 
рух у Києві зразу відчув досвідчену й ав-
торитетну руку свого керівника. Ніхто 
в даний момент не підходив більше для 
ролі національного вождя, як Грушев-
ський, ніхто навіть і рівнятися не міг із 
ним щодо загально признаного автори-
тету й тої поваги, якою оточувало його 
все українське громадянство»  [7, с.  53]. 
Секретар УЦР М. Єреміїв під цим огля-
дом висловлюється ще більш виразно: 
«Він зразу стер з нас той інтелігентський 
порох XІX століття, який межував із 
толстовством, і прищепив нам прин-
цип Дантона: сміливість, сміливість і ще 
раз  сміливість»  [10, с.  132]. М.  Грушев-
ський, отже, повертається у ніч з 12 на 13 
березня (14 березня він уже головує на за-
сіданні УЦР), і 12 ж березня в Петрограді 
перед Казанським собором відбувається 
панахида по Т.  Шевченку та перша піс-
ля зречення царя велелюдна українська 
маніфестація, число учасників якої сягає 

25 тисяч («Багато жовнірів Петроград-
ського гарнізону. Деякі прийшли цілими 
ротами. У всіх блакитно-жовті стрічки. 
Обличчя радісні. Чути стриманий го-
мін – всюди по-українські… Після цер-
ковної панахиди  – горожанська. Співа-
ють «Заповіт»… Руйнуються казки про 
нездатність до життя українського руху, 
його штучність, які… так щиро розпо-
всюджувались старим урядом»  [27],  – 
писав про цю подію тижневик україн-
ських соціал-демократів Петрограда 
«Наше життя»). Вкрай важливим було 
те, що до українців приєдналися пред-
ставники інших колоніально-поневоле-
них народів царської Росії – фінів, поля-
ків, литовців, естонців. Російська преса і 
ціле російське «образованное общество» 
були вражені, якщо не шоковані: на їхніх 
очах саме українці – і то потужно та на-
вдивовижу переконливо!  – ставлять на 
порядок денний актуального політич-
ного життя національну проблематику, 
вагу й значення якої досі в імперсько-
му центрі абсолютно не усвідомлювали, 
розглядаючи події тільки в межах звич-
ної категоріальної опозиції «русский на-
род против самодержавия». П. Христюк 
під цим оглядом підкреслював: «Мос-
ковська (тобто російська. – О. Х.) петро-
градська преса кілька день писала про 
цю маніфестацію і з приводу неї. Вже по 
першим, хронікального характеру заміт-
кам в пресі видно було, що маніфестація 
справила надзвичайно велике вражіння 
на московське громадянство. Після хро-
нікальних заміток з’явилися в газетах 
цілі статті, які мали ціллю кинути світ-
ло взагалі на справу українського відро-
дження» [28, с. 26].

«Киевлянин», який зазвичай правив 
за зразок оперативного реагування на бі-
жучу політичну ситуацію (у часописі була 
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навіть регулярна рубрика «Телеграммы, 
полученные перед выпуском номера»), 
повідомив про українську демонстра-
цію лише 14 березня. Інформація ця 
містилася на третій (передостанній!) [4] 
шпальті, і передувала їй низка «важливі-
ших», на думку редакції, повідомлень на 
кшталт «комиссар Г. Думы по министер-
ству путей сообщения Бубликов пред-
ложил правлениям частных железных 
дорог принять срочные меры к увеличе-
нию содержания служащих мастерских 
и рабочих»  [26] чи «Николай Никола-
евич (великий князь.  – О. Х.) запросил 
телеграммой Временное правительство, 
может ли он выехать к себе в имение в 
Тульскую г.» [11]. Було очевидно, що по-
при чіткі сигнали, які свідчили про силу 
та потужність «української хвилі», «Ки-
евлянин» все ще лишається на позиції 
її ігнорування. І потрібен справді над-
звичайний політичний «землетрус», аби 
«литературную и политическую газету 
Юго-Западного края» (таким був тра-
диційний підзаголовок «Киевлянина») з 
цієї позиції зрушити. 

Проміжок із 14 по 18 березня, коли 
М. Грушевський та очолювана ним УЦР 
починають системно пробуджувати 
доти оспалий Київ та й цілу Україну, в 
окресленому контексті особливо ваго-
мий. Зіставлення інформаційного кон-
тенту у «Споминах» М. Грушевського та 
в дискурсивному просторі «Киевляни-
на» у координатах цього хронологічного 
проміжку розгортається у надзвичайно 
цікавий інтелектуальний сюжет, сповне-
ний непідробного внутрішнього драма-
тизму. З одного боку, маємо у голови УЦР 
документальні свідчення зростання ваги 
та значення українського руху, лідери та 
учасники якого вже передчувають май-
бутні свої тріумфи. З другого  – бачимо 

практично повне ігнорування цього руху 
у «медійних репрезентантів» російсько-
го імперіалізму в Києві. Але для «Киев-
лянина» у цій ситуації це вже було не іг-
норування, яке дозволяє собі впевнений 
переможець, а розпачливе мовчання лю-
дей, які не знають, що сказати, бо ґрунт 
починає вислизати у них із-під ніг. 

Спочатку звернемося до «Споминів» 
голови УЦР: зрештою, саме вони поста-
ють джерелом об’єктивної інформації.

14 березня. Перший день головуван-
ня М.  Грушевського (УЦР вже у примі-
щенні Педагогічного музею, де майбут-
ній український парламент отримав від 
міської Думи «дві кімнати, а, властиво, 
одну… а друга  – се був темний кори-
дорчик, куди виходили двері з усіх кім-
нат» [6, с. 135]) збігся у часі із початком 
роботи кооперативного з’їзду Київщи-
ни. «Він став властиво першою серйоз-
ною маніфестацією нового українства, 
що постало в нових умовах «розкрі-
пощеної Росії». В порівнянні з скром-
ним українським мікрокосмом Ц.  ра-
дою, що містивсь там в якімсь закоулку 
Пед[агогічного] музею на долині, се по-
казне зібрання, що заповнило собою 
його велику залу, виглядало для того 
часу дійсно величною маніфестацією» [6, 
с. 136 – 137]. Власне, уся стилістика цьо-
го з’їзду, як свідчило перше число пер-
шої в революційному Києві української 
газети «Вісті з Української Центральної 
Ради» [2, с. 148 – 149], мала характер де-
монстративно український. Українська 
мова у виступах практично усіх, хто 
зголошувався до слова, українські пра-
пори (у дореволюційний час  – відверта 
ознака антиурядового «мазепинства»), 
портрети Шевченка, Франка, Грінчен-
ка – це були вже не просто знаки «при-
сутності» українства, а й символи його 
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молодої сили та енергетики. У резолюції 
з’їзду (окрім звичних уже вимог виборів 
нової адміністрації на всіх рівнях, негай-
ного повернення із заслання галицьких 
заручників, впровадження української 
мови у практику школи, судівництва, 
зрештою – в усі царини громадського та 
політичного життя) вперше ставилося 
питання про національно-територіаль-
ну автономію України. Фактично йшло-
ся тут уже – не більше і не менше! – про 
форму української державності. 

«Сі два дні, 14 і 15 березня, в котрих 
паралельно проходили засідання Ц. Ради 
і Першого вільного кооперативного 
з’їзду і демонстрували київському і по-
закиївському світові свою солідарність 
і національну зв’язь, значно піднесли 
українські настрої і зокрема самовпевне-
ність Ц. ради як національного представ-
ництва»  [6, с.  137], – цілком підставово 
наголошував М.  Грушевський, обраний 
Почесним головою з’їзду. Подальші дні 
ці настрої скріпили і підсилили. 16 бе-
резня відбуваються збори делегатів пові-
тових земств Київщини за участю пред-
ставників громадських організацій: на 
неї Центральну Раду, яка вже визнається 
у київських колах за очевидного репре-
зентанта українського руху, запрошують 
надсилати своїх делегатів. Того ж дня у 
Києві відбувається велика демонстрація 
(ще під загальнореволюційними гасла-
ми російського кшталту), у якій українці 
вперше вийшли на вулиці наддніпрян-
ської столиці як організована політич-
на сила: у суті речі, це була своєрідна 
«чернетка» Першого Українського Свята 
Свободи 19 березня. «Проба удалась до-
бре», – підкреслює у «Споминах» голова 
УЦР, додаючи, що ті, хто за нею спосте-
рігав, помічали «показне число синьо-
жовтих прапорів, що так вони доволі 

помітно вирізнялися серед загальних 
червоних»  [6, с.  141]. До сказаного слід 
додати, що ці дні позначені були також 
стрімким розгортанням українського 
військового руху, появою низки освітніх 
та церковних ініціатив, спрямованих на 
те, аби виборсатися з-під казенної ши-
нелі «общерусскости», збором коштів на 
«Український Національний фонд», ви-
ходом на поверхню політичного життя 
організованих українських партій. Укра-
їнський рух у Києві стає силою, перед 
якою починають запобігати: його при-
хильність намагаються здобути навіть ті, 
хто раніше був до українства байдужий. 
М.  Грушевський згадує під цим огля-
дом ім’я М. Суковкіна – голови земської 
управи та губернського комісара Київ-
щини у березні 1917 р., який починає ви-
являти виразні симпатії до українського 
руху. Цей досвідчений царський бюро-
крат, який добре орієнтувався у швид-
ких змінах політичної кон’юнктури, спо-
дівався, що підтримка українців реально 
допоможе йому у власних кар’єрних пла-
нах [6, с. 138]. Такий, здавалося б, дріб-
ний факт має насправді величезне сим-
волічне значення: якщо раніше будь-яка 
пов’язаність із «мазепинством» прак-
тично автоматично означала для росій-
ського урядовця в «Юго-Западном крае» 
неминучий крах службової кар’єри, то 
зараз цей же «украинский сепаратизм» 
ставав реальною силою, на яку можна 
було опертися. 

Натомість «Киевлянин» у нових 
умовах вперто продовжує старий курс 
на максимально можливе ігноруван-
ня українського руху. Тієї синьо-жов-
тої хвилі, яка все вище й вище підні-
мається в наддніпрянській столиці, 
для нього не існує, його журналісти ще 
хочуть сподіватися, що все це  – якісь 
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випадкові факти із їхньої газетної ру-
брики «Местные известия». «В настоя-
щее мгновение сушествует одно «Вели-
чество»  – Россия»  [13],  – переконують 
себе і читачів газетярі, сподіваючись, 
що така риторика зупинить час. Нови-
ну про широко оповіщене українськими 
організаціями Києва Свято Свободи, 
яке відбудеться 19  березня, журналісти 
«Киевлянина» подають в уже звичному 
своєму «форматі»: у рубриці «Местные 
известия». Так само у притаманній їм 
манері у стовпчику новин цьому пові-
домленню передує мало суттєва інфор-
мація про ліквідацію залізничних рад 
при управліннях доріг [14], а після цього 
повідомляється, що в приміщенні Київ-
ського окружного суду організовується 
добровільний збір золотих прикрас, аби 
покращити фінансове становище Тим-
часового уряду [24]: «Киевлянин» усіля-
ко підкреслює, що український рух має 
характер настільки малозначущий, що 
поважно говорити про нього просто не 
випадає. Можна було сподіватися, що 
у наступному числі «Киевлянина» між 
повідомленнями про якісь дрібні події 
з’явиться і маленька заміточка про те, 
що українська маніфестація відбулася. 
Проте цього не сталося…

Бо 19 березня у Києві відбулося щось 
таке, що в систему координат «Киевля-
нина» не вкладалося і вкластися не мо-
гло: того дня на вулицях Києва Україна 
не просто з’явилася  – вона прийшла і 
за власною волею стала повноправним 
господарем ситуації. «Великими ріка-
ми й малими струмочками»  [2, с.  152], 
як писав потім журналіст «Вістей з 
Української Центральної Ради», сті-
калися того дня у київське середмістя 
селяни, робітники, військовики, ар-
тисти, кооператори, шкільна молодь, 

полоненні-галичани, представники по-
літичних партій. У суті речі, вперше від-
тоді, як у середині XVІІ ст. Київ потрапив 
в орбіту впливу деспотичної Московщи-
ни, українство змогло повносило заяви-
ти про себе, скинувши пута острахів та 
заборон. І водночас  – то була перша ж 
таки серйозна демонстрація нашої націо-
нальної сили. Вражаючим був її розмах 
(тогочасна преса писала про сто тисяч 
учасників під національними прапора-
ми [28, с. 29]: лише на початку ІІІ тися-
чоліття, під час Помаранчевої революції 
та Революції Гідності, українці спромог-
лися на численніші за цю маніфестації). 
Вражаючою була того дня і, назвемо це 
так, просторова репрезентація україн-
ства: якщо впродовж усього періоду ро-
сійського панування у Києві «українська 
присутність» зазвичай виявлялася тут 
у формі інтелектуальних гуртків (кири-
ло-мефодіївці, київська «Стара Громада» 
і навіть українські політичні партії по-
чатку XX  ст.) та приватних зібрань, то 
на першому Українському Святі Свобо-
ди українці реально контролювали усі 
найважливіші «вузлові точки» і локації 
Києва. І російська влада вимушена була 
із цим погодитися – іншого виходу у неї 
просто не лишалося…

Свято розпочинається з Володимир-
ського собору, де українські священики з 
Київщини правили панахиду за автором 
«Кобзаря»: минуло лише кілька тижнів 
відтоді, як російська влада забороняла 
на Шевченкові дні у Києві навіть у хра-
мах згадувати ім’я українського поета 
(про демонстрації під українськими гас-
лами взагалі не могло бути й мови), але 
коли у півмільйонному місті на вулицю 
виходить сто тисяч демонстрантів, вони 
вже не потребують чийогось дозволу. 
На зібраний натовп з балконів та дахів 
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довколишніх будинків «дощем» падають 
українські відозви. Близько 12 години па-
нотці, відправивши панахиду, виходять 
із собору і освячують українські військо-
ві частини: Свято Вільної України роз-
починається. Над ходою майорять понад 
300 національних прапорів із написами 
на них: «Хай живе вільна Україна», «Хай 
живе на Вкраїні вільне козацтво», «Ще 
не вмерла Україна», «Слава Україні! Хай 
живе національно-територіальна авто-
номія України», «Самостійна Україна з 
Вільною Росією», «Самостійна Україна 
з гетьманом на чолі». «Кожна військова 
частина київського гарнізону йшла з сво-
їм синьо-жовтим прапором, також вій-
ськові школи і школи прапорщиків»  [2, 
с.  153]. Колони спускаються на Хреща-
тик, до міської Думи, над якою вже ви-
вішено український національний стяг. І 
міська Дума, і Київський виконавчий ко-
мітет були важливими осередками про-
тистояння українському рухові і докла-
дали всіх можливих зусиль, аби і після 
падіння монархії влада в краї продовжу-
вала належати російським колонізато-
рам. Але 19 березня російські урядовці 
(у тому числі і військова влада Київсько-
го округу) вимушені були вітати укра-
їнську маніфестацію. Один із лідерів 
ОУН (а натоді – член УЦР від київських 
студентських організацій) Є. Онацький 
згадує: «Коли похід почав наближатися 
до міської думи, серед членів Київського 
Виконавчого Комітету… пройшла бен-
тежна звістка: – Грушевський… Профе-
сор Грушевський іде з маніфестантами… 

Члени Виконавчого Комітету на чолі 
з головою Бурчаком сквапно посходи-
ли з балкону назустріч професорові, і 
за хвилину славнозвісного українсько-
го діяча, переслідуваного від царського 
уряду за його національну роботу, було 

винесено на руках на міський балкон. 
Ось він перед багатотисячним натов-
пом – український патріарх з відкритою 
головою і з великою срібною бородою. 
Блідий, зворушений і змучений ще не-
давніми переслідуваннями, дивився він 
згори на розгойдане море людських го-
лів, звідки здіймалося одностайне: – Хай 
живе професор Грушевський! Хай живе 
батько Грушевський!» [22, с. 286 – 287].

Голова УЦР виголошує промову, у 
якій закликає наново піднести прапор 
найкращих синів українського наро-
ду  – Шевченка, Костомарова та Кулі-
ша, – які «постановили добиватися виз-
волення України з московської кормиги, 
перетворення її в свобідну республіку, 
зв’язану федеративним зв’язком з інши-
ми слов’янськими народами» [2, с. 153]. 
Маніфестанти на колінах складають 
таку присягу. Із Хрещатика по Трьох-
святительській маніфестанти підніма-
ються до Софійської площі (цього дня 
вона вперше стала сакральним центром 
Української революції): маніфестан-
ти помолилися «за мучеників України, 
гетьмана Богдана, Тараса і всіх, душу 
свою положивших за віру, родину і волю 
України» [2, с. 154], а потім розпочалося 
Українське віче, на якому знову зі сло-
вом звертався М. Грушевський, промов-
ляли М.  Міхновський (від українських 
військових), М.  Єреміїв (від молоді), 
С.  Веселовський (від робітництва). Ви-
ступали і представники національних 
меншин  – російської та польської. Над 
людським морем підноситься на коні 
Богдан Хмельницький, до його була-
ви прикріплена синьо-жовта корогва. 
М.  Стасюк (кооператор, економіст, зго-
дом  – генеральний секретар харчових 
справ у першому українському уряді) 
закликає студентство «стерти з пам’яті 
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і з п’єдесталу монумента Хмельницько-
му слова «волимо під царя московсько-
го» [2, с. 154], якими імперські урядовці 
підкреслювали своє «право» на завойо-
вану Україну.

По-справжньому симптоматично, 
що у резолюції, ухваленій на Україн-
ському Святі Свободи, вперше з такою 
силою вияскравився ключовий для по-
дальшого розвитку нашої національної 
революції імператив вольової, напо-
легливої твердості у своїх домаганнях: 
«Потвердити йому (Тимчасовому уря-
ду.  – О.  Х.) наші сподівання негайного 
скликання Установчих Зборів… котрі 
мають ствердити автономний лад, який 
на Україні заводимо»  [2, с.  154]. Націо-
нальний рух у підросійській Україні тут 
вперше так виразно заявляє і діями під-
тверджує власну рішучість «заводити» у 
своєму краї той державний устрій, який 
вважає за потрібне, не чекаючи на це ні 
дозволу, ні згоди Петрограда. Так, фор-
мально у резолюції ще йдеться про «ши-
року автономію України», але ця вимога 
проголошувалася з таким притиском, з 
таким підкресленням цього «негайно», 
що у тональності її виразно вчували-
ся вже слова Першого Універсалу, які 
за кілька місяців по тому облетять усю 
Україну: «Однині самі будемо творити 
наше життя».

Російська влада і ціла російська сус-
пільність у Києві (а вони вже напередод-
ні 19 березня починали виявляти ознаки 
занепокоєння надто швидким, на їхню 
думку, розвитком українського руху) 
тепер стривожилися по-справжньому: 
як підкреслює П. Христюк, генеральний 
писар у першому українському уряді, 
«після згаданої величної маніфестації 
в Києві занепокоєння те перейшло в 
справжній переполох» [28, с. 30]. Вкрай 

нервово на українську демонстрацію 
зреагувала проросійська преса, громад-
ські організації, політичні групи – але на 
шпальтах «Киевлянина» стосовно цьо-
го питання панувала практично мертва 
тиша. Ні в наступному після Першого 
Українського Свята Свободи числі «Ки-
евлянина» від 21 березня (№ 78), ні в числі 
№ 79 (22 березня), ні в подальших номе-
рах репортажу про подію, яка радикаль-
но змінила у Києві політичну ситуацію, 
не було: натомість видання буквально 
переповнювали інформації про всі інші 
київські новини – від політичних до най-
дрібніших побутових (на кшталт краді-
жок гаманців у неуважних обивателів чи 
зсувів ґрунту над Дніпром). Щоправда, в 
окремих статтях відчувається глухе роз-
дратування проти українців (помітно, 
що Свято Української Свободи глибоко 
вразило редакцію «Киевлянина»), але у 
публічну дискусію ця тема не розгорта-
ється. Причини такого стану речей мож-
на пояснити, якщо звернутися до спо-
минів Л.  Старицької-Черняхівської про 
березневий початок Української револю-
ції: «Сталось щось надзвичайне. Укра-
їна залила Київські вулиці й площі. Ті 
українці, про яких писав недоброї слави 
Київлянін, що їх зовсім немає, висипали 
на вулиці і рушили стрункими лавами з 
своїми прапорами… Більшість люднос-
ти зустрічала радісно цей надзвичайний 
похід. Слава Україні! Слава Україні!  – 
лунало навколо. Але були й чорносо-
тенці, що неситим оком дивилися на 
цей несподіваний похід... «Позвольте, 
да что же это,  – озвався поводирь їх,  – 
да ведь эти хуже жидов». Крилате сло-
во облетіло все місто, всі з  сміхом пе-
реказували його...»  [12, с.  529]. «Хуже 
жидов»  – ця фраза прямо свідчила про 
шок. Шок як форму реакції російських 
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великодержавників (і найперше – само-
го В. Шульгіна та очолюваного ним «Ки-
евлянина») на те, що відбулося 19 берез-
ня. Адже вони дотепер щиро вірили, що 
українство – то вигадка кількох десятків 
інтелігентів, результат роботи німецької 
розвідки та традиційного у таких випад-
ках «австрійського генштабу». І раптом 
на їхніх очах 100-тисячна демонстрація 
під синьо-жовтими стягами заповнює 
київське середмістя, і самі журналісти 
«Киевлянина» чудово усвідомлюють, що 
пояснювати це якимось «генштабом»  – 
то виглядати смішними і у власних очах, 
і в очах своїх читачів.

Перша чітко артикульована реакція 
«Киевлянина» на Українське Свято Сво-
боди – у числі № 86 від 31 травня: минуло 
вже практично два тижні від дня масової 
української акції, національний рух трі-
умфував на Київщині, Слобожанщині, 
Волині, Поділлі, розгорталася кампанія 
з підготовки до скликання на початку 
квітня 1917  р. у Києві Всеукраїнського 
національного конгресу, який надасть 
УЦР право репрезентувати цілий укра-
їнський терен. Далі мовчати було про-
сто неможливо, тому «Киевлянин» при-
мушений був висловитися. Спочатку на 
першій шпальті цього числа було (за під-
писом А. Єжова) опубліковано фейлетон 
«Впечатления. Будущее». Його автор по-
чуває себе збентеженим: «До сих пор мы 
привикли называть его (край довкола 
Києва. – О. Х.) Россией. Оказывается же 
на деле, что это не так, и что мы живем 
вовсе не в России, а в «Украине». В го-
сударстве, никогда не существовавшем и 
тем не менее народившемся, как рожда-
ется сказочная греза в голове поэта» [9]. 
Із цього факту випливають і вельми сум-
ні для автора висновки: «Несомненно, 
что я здесь родился, здесь вырос, жил 

здесь, мыслил и чувствовал. И чувство-
вал себя дома. Теперь же мне говорят, 
что я здесь в гостях» [9]. Печаль автора 
збільшується ще й тому, що «есть масса 
людей, загипнотизированных «Украи-
ной» и украинцами» [9]. Тим, кого лякає 
сама думка про те, що «астральное тело 
Украины приобретет плоть и кровь» [9], 
редакція «Киевлянина» пропонує свій 
рецепт порятунку: йдеться про створен-
ня «Общества юго-россов». Повідом-
лення про це «общество» видрукуване 
на другій шпальті цього ж числа «Киев-
лянина»: «Юго-россом называется тот, 
кто признает своим языком  – русский 
литературный язык, а местом своей де-
ятельности  – территорию свободной 
Украины. Общество будет стараться ос-
вещать и отстаивать права националь-
ного меньшинства и бороться со всяким 
узко-национальным течением, откуда 
бы оно не исходило» [21]. Ніколи ні до, 
ні після цього про українство в «Киев-
лянине» у такій тональності більше не 
писалося (уже на початку квітня газета 
знову скотиться до позицій підкреслено 
шовіністичних, на яких часопис В. Шуль-
гіна і стоятиме до кінця: «Этот край рус-
ский, русский, русский… Мы не отда-
дим его,  – ни украинским предателям, 
покрывшим его позором, ни еврейским 
палачам, покрывшим его кровью» [29], – 
напише В. Шульгін у № 1 «Киевлянина» 
за серпень 1919 р., який вийшов відразу 
ж після захоплення Києва денікінцями), 
але того дня «Киевлянин» з очевидніс-
тю підписав акт повної і беззастережної 
капітуляції російського шовінізму перед 
силою українського національного руху. 
Він визнав, що існує не «Юго-Западный 
край», а «свободная Украина», і що ро-
сіяни у ній  – це звичайна національна 
меншина.
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«Мета маніфестації 19 березня була 
осягнена: вона виявила наглядно, яскра-
во й імпозантно, що українство  – се не 
фікція в головах гуртка романтиків чи 
маніяків-інтелігентів, а жива сила, яка 
має силу над масами, їх рушає й під-
німає»  [6, с.  141],  – підкреслив у «Спо-
минах» М.  Грушевський. Українство зі 
стану етнографічно-домодерного, коли 
його можна було «не помічати», стрім-
ко почало підноситися до вимірів полі-
тико-реальних, здобуваючись на силу, 
стаючи «реальною присутністю» всю-
ди  – від університетської аудиторії до 
газетної редакції, військової казарми, 
міської площі. І день 19 березня 1917 р. 
відіграв у процесі такого переходу клю-
чову роль, «одчинивши двері» у весну 
Великої Української революції. 
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Саме 19 березня 1917 р. і саме в Києві все кардинально 
змінилося: того дня Україна (наразі йдеться про її наддні-
прянське осердя як генератор нашої етнічної пасіонарнос-
ті і визначальний чинник історико-світоглядового фор-
мотворення концептів українського революційного зриву 
1917—1921 рр.) з очевидністю для всіх здобулася на власну 
суб’єктність. 

І тому такою важливою окреслюється необхідність не 
стільки навіть історико-фактологічного (бо основний масив 
належних до цього контексту фактів та подій вже достат-
ньою мірою оприявнений у дискурсивному просторі нашої 
історіографії), скільки концепційно-українознавчого аналі-
зу переходу від «України в собі» до «України для себе», 
від України етнографічно-літературної (дореволюційної) до 
України суверенно-інституційної та навіть міліарної (пробу-
дженої «в огні і бурі революції).
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ІДЕЇ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ В ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ  
ІДЕОЛОГА ОУН ОСИПА БОЙДУНИКА

Сергій ГУБСЬКИЙ
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науковий співробітник відділу історичних студій НДІУ

Анотація. У статті на основі праці визначного українського громадсько-політичного 
дія ча, публіциста, ідеолога націоналістичного руху Осипа Бойдуника «Соборність України 
та її східні кордони», опублікованої 1930 р. в журналі «Розбудова нації» і перевиданої в Укра-
їні в 2014 р., висвітлено питання національно-визвольної боротьби кубанських українців у 
1917–1920 рр. та їхні зв’язки з українськими державними структурами цього періоду.

Наголошено, що ця праця О. Бойдуника і вся його творча спадщина до цього часу залиша-
ється недостатньо відомою не тільки для широкого загалу українського суспільства, а й для 
наукової спільноти. В українській історіографії вона практично не аналізувалася.

Констатовано на актуальності праць О. Бойдуника для утвердження соборності Украї-
ни, зазначено, що ця ідея має залишатися визначальною для всіх поколінь українців. Особливо 
це важливо в умовах сучасної «гібридної» війни путінської Росії проти України та намаганні 
прихильників «Русского мира» розчленувати її.

Значну увагу приділено життєвому шляху О. Бойдуника, значенні його творчої спадщини 
для збереження історичної пам’яті українського народу, особливо українців наших етнічних 
земель, які внаслідок історичних обставин опинилися за межами сучасної української держа-
ви, зокрема українців Кубані.

Акцентовано увагу на розвитку національно-культурного, просвітницького життя 
кубанських українців після розпаду Радянського Союзу і відновлення незалежності України в 
1991 р. та протидії цим процесам з боку російських шовіністичних кіл.

Ключові слова: Осип Бойдуник; соборність; Україна; Кубань; націоналізм; національно-
визвольна боротьба; кубанські козаки; самостійність.

IDEAS OF THE UNITED UKRAINE IN THE CREATIVE  
HERITAGE OF THE OUN IDEOLOGIST OSYP BOIDUNYK

Serhii HUBSKYI
research fellow of the Historical Studies Department of RIUS

Annotation. The article covers issues of the national liberation struggle led by the Kuban Ukrainians 
in 1917–1920, and their relations with the Ukrainian state authorities of the period. The research is 
based on the work of the prominent Ukrainian public and political figure, publicist, and ideologist of the 
nationalist movement Osyp Boidunyk “The Unification of Ukraine and Its Eastern Borders”, published 
in 1930 in the journal “The Development of the Nation” and reprinted in Ukraine in 2014.

It is emphasized that this work of O. Boidunyk and his entire creative heritage still remain 
insufficiently known not only to the general Ukrainian public but also to the scientific community. The 
Ukrainian historiography has scantily explored his oeuvre.

The focus is put on the topicality of O. Boidunyk’s works for the establishment of the united Ukraine 
and the priority of this idea for all generations of Ukrainians. It is especially important in the context 
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Важливе значення для дослідження 
минулого України, розселення нашого 
народу, формування його етнічної тери-
торії становить творча спадщина пред-
ставників української інтелектуальної 
еліти ХХ століття.

До таких постатей належить Осип 
Бойдуник, визначний громадсько-полі-
тичний діяч, ідеолог націоналістичного 
руху, публіцист, економіст, дослідник 
визвольних змагань українського на-
роду.

Його праці, на жаль, і до сьогодні 
маловідомі не тільки для широкого зага-
лу українського суспільства, а й для на-
укової спільноти. До таких, зокрема, на-
лежить ґрунтовна стаття О.  Бойдуника 
«Соборність України та її східні кордо-
ни», опублікована в журналі «Розбудова 
нації» (1930. № 3–4; № 7–8; № 11–12) та 
перевидана невеликим тиражем у на-
уковому збірнику «Український націо-
налізм: історія та ідеї» (Дрогобич, 2014. 
Вип. 2). Ця праця надзвичайно актуаль-
на, особливо в умовах «гібридної» війни 
путінської Росії проти України та на-
маганні прихильників «Русского мира» 
розчленувати її. У ній О.  Бойдуник на 
основі авторитетних наукових джерел 
показав причини та шляхи переселення 
української спільноти в кінці XVIII  – 
на початку XX  ст. на Північний Кавказ 
(Тамань, Кубанщину, Ставропільщину, 

Терщину) та формування української ет-
нічної території на цих землях.

Як слушно зазначає в своїй праці 
«Зродився він великої години» сучасний 
дослідник життя і діяльності О.  Бойду-
ника та його далекий родич О.  Павлів, 
«… хоча Інж. Осип Бойдуник – постать 
монументальна, яку слід назвати борцем 
за українські ідеали, але, на жаль, після 
1991-го року, коли Україна здобула не-
залежність, про Інж. Осипа Бойдуника 
не було видано ні однієї книги та опуб-
лікована мінімальна кількість наукових 
та публіцистичних публікацій, присвя-
чених цій постаті, хоча в часі життя й 
діяльності Інж. Осипа Бойдуника про 
нього і ним самотнім (особисто. – С. Г.) 
в екзилових книгах та періодичних ви-
даннях було написано навіть не сотні, а 
тисячі наукових та публіцистичних пуб-
лікацій» [27, с. 8].

Багато в чому погоджуючись з думка-
ми О. Павліва, зазначимо, що українська 
історіографія все ж має певні здобутки у 
висвітленні життєвого та творчого шля-
ху одного з визначних діячів організо-
ваного українського націоналістичного 
руху.

Історіографічні роботи, присвяче-
ні постаті О.  Бойдуника, можна розді-
лити на декілька груп. Біографічні до-
відки, спогади сучасників розкидані на 
сторінках різноманітних діаспорних 

of the modern “hybrid” warfare conducted by Putin’s Russia against Ukraine and the efforts of the 
“Russian World” supporters geared to disassemble it.

Much attention is paid to O. Boidunyk’s life path and the importance of his creative heritage for 
preserving the historical memory of the Ukrainian people, especially our ethnic Ukrainians, who, due to 
historical circumstances, found themselves outside the modern Ukrainian state, namely in the Kuban.

Also, emphasis is laid on the development of national, cultural, and educational life of the Kuban 
Ukrainians after the collapse of the Soviet Union and the restoration of Ukraine’s independence in 1991, 
as well as counteraction to these processes by the Russian chauvinist circles.

Key words: Osyp Boidunyk; national unity; Ukraine; Kuban; nationalism; national liberation 
struggle; Kuban Cossacks; independence.
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періодичних, довідкових, енциклопедич-
них видань та книг минулого століття. 
З періодичних видань варто зазначити 
статті в журналах «Український істо-
рик»  [38], «Нові дні»  [26], газеті «Сво-
бода»  [32; 33], енциклопедичному ви-
данні Ukraine [39], а також ґрунтовні за 
змістом та характером написання книги 
В.  Кубійовича  [20], В.  Мартинця  [23], 
П. Мірчука [24].

Біографію, творчу та політичну діяль-
ність О.  Бойдуника висвітлюють статті 
О.  Дроздовської  [13; 14] та О.  Лисен-
ка  [22], які вийшли в енциклопедичних 
та довідкових виданнях. Про діяльність 
О. Бойдуника як одного з визначних ді-
ячів організованого українського націо-
налістичного руху 20–30-х років ХХ ст., 
зокрема його участь у створенні Орга-
нізації українських націоналістів (ОУН) 
1929 р., згадується на сторінках збірни-
ка «Конгрес українських націоналістів 
1929  р. Документи і матеріали»  [19] та 
у статтях сучасних істориків В.  Мурав-
ського [25], О. Павліва [29], М. Посівни-
ча  [31]. Аналіз ключових ідеологічних 
засад та історичного шляху становлен-
ня і розвитку національного солідариз-
му як соціально-політичної концепції в 
ідеологічно-публіцистичній спадщині 
О.  Бойдуника висвітлюється в працях 
визначного українського громадсько-
політичного діяча, людини, яка довгий 
час особисто знала і працювала разом 
з О.  Бойдуником, багатолітнього члена 
Центрального Проводу ОУН і Голови 
ОУН (державників) в незалежній Україні 
П. Дорожинського [12] та дослідника ді-
яльності провідних діячів українського 
націоналістичного руху С. Тарана [36].

Спробою надати біографічним да-
ним та громадсько-політичній діяль-
ності О.  Бойдуника більш цілісного та 

структурованого вигляду, оприлюдню-
ючи при цьому невідомі і маловідомі 
раніше джерела, слугують праці О. Пав-
ліва [27; 28] та доповнююча їх змістовна 
стаття-рецензія Й. Климковича [17].

Осип Бойдуник (псевдо: Діброва, 
П.  К.  Боярський, О.  Грузченко, О.  Ми-
хайлович) народився 8 грудня 1895  р. 
в урочищі Одиниця села Оболоння До-
линського повіту Королівства Галичини 
та Володимирії Австро-Угорської імперії 
(нині Долинського р-ну Івано-Франків-
ської обл.) [27, с. 7]. У дитинстві та юнос-
ті отримав належне національне вихо-
вання, добре знав про поневолений стан 
українського народу.

З початком Першої світової війни у 
1914 р. був призваний на службу до ав-
стро-угорської армії. Після розпаду Ав-
стро-Угорської імперії, проголошення 
Західно-Української Народної Республі-
ки (ЗУНР) та на початку польсько-укра-
їнської війни брав участь у бойових діях в 
рядах Української Галицької Армії (УГА) 
в чині хорунжого. Після переходу УГА за 
Збруч у складі об’єднаних українських 
армій (УГА й Армії УНР) продовжував 
боротися за волю України. Перейшов на 
службу в наддніпрянську армію. 21 лис-
топада 1920 р. після важких боїв з пере-
важаючими більшовицькими військами 
разом з частинами Армії УНР перейшов 
на територію Галичини, окуповану поля-
ками. Завдяки щасливому збігу обставин 
уникнув польських таборів для інтерно-
ваних вояків Армії УНР. Одразу вклю-
чився в боротьбу з окупантами, ставши 
членом щойно створеної Української 
військової організації (УВО). Про істо-
рію створення структур УВО в Долин-
ському повіті він писав у своїх спогадах: 
«До однієї з тих клітин, а саме до Пові-
тової Колегії УВО в Долині я належав від 
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самого її існування, тобто від 25 грудня 
1920 року. Пам’ятаю цю дату ще й тому, 
що це було якраз місяць по моєму пово-
роті з Армії. Саме було латинське Різдво, 
коли з Окружної Колегії УВО до Долини 
приїхав чотар Я. Л., щоб створити у нас 
Повітову Колегію УВО. Цього ж дня ко-
легію створено, і я став її організаційним 
референтом» [6, с. 359]. Невдовзі був за-
арештований польською поліцією і після 
декількох років тюремного ув’язнення 
нелегально перейшов польсько-чеський 
кордон на Закарпатті, що тоді входило 
до складу Чехословацької Республіки, а 
звідти переїздить до Праги. Вступає до 
празької Високої торговельної школи, 
досконало вивчає економіку, що відчутно 
позначилось на його майбутніх науково-
політичних працях. О. Бойдуник стає ак-
тивним учасником громадсько-політич-
ного життя української еміграції в Празі, 
очолює Групу української національної 
молоді (ГУНМ), яка разом з Легією укра-
їнських націоналістів (ЛУН) у 1927  р. 
утворила Союз організацій українських 
націоналістів (СОУН) [36, с. 172]. У груд-
ні 1925 р. О. Бойдуник стає головою ре-
дакційної колегії часопису «Національна 
думка», в якому, зокрема, друкувалися 
В.  Мартинець, О.  Бабій, д-р М.  Конова-
лець, В.  Бас. Керівник адміністративни-
ми й редакційними справами часопису 
О.  Мельникович згадував: «Появу «На-
ціональної думки» прихильно прийняв 
загал українського громадянства в ЧСР. 
Весь її наклад був розпроданий, а окрім 
того, рецензійні примірники розсилано 
українським часописам та нашим куль-
турним установам»  [36, с.  173]. У січні 
1928 р. на основі часопису «Національна 
думка» було створено офіційний друко-
ваний орган Проводу українських націо-
налістів – часопис «Розбудова нації».

Як голова ГУНМ О.  Бойдуник 
8–9  квіт ня 1928  р. брав участь у Другій 
конференції українських націоналістів у 
Празі. Ця конференція прийняла оста-
точне рішення про створення на базі 
різних українських націоналістичних 
структур єдиної потужної націоналіс-
тичної організації.

Також працює над підготовкою і 
бере участь у роботі Першого конгресу 
українських націоналістів, що проходив 
у Відні 28 січня – 3 лютого 1929 р. Після 
практичної реалізації настанов Конгре-
су  – створення Організації українських 
націоналістів (ОУН) – О. Бойдуник пере-
їздить до Львова, де його обирають чле-
ном Крайового сенату УВО-ОУН, який, 
незважаючи на певні складнощі, завер-
шив процес об’єднання цих організацій. 
У цей час О. Бойдуник пише дві роботи 
«Наше становище» і «Наша боротьба», 
присвячені актуальним питанням полі-
тики взагалі і проблемі об’єднання УВО 
й ОУН зокрема.

9 листопада 1931  р. заарештований 
польською поліцією, а на «процесі кон-
гресівців» у Львові 5 – 9 вересня 1932 р. за 
участь у 1-му Конгресі українських націо-
налістів та членство в ОУН разом з О. Ба-
бієм, Є.  Зиблікевичем, С.  Ленкавським, 
З.  Пеленським, Ю.  Вассияном засудже-
ний до 4-х років ув’язнення. На волю вий-
шов у січні 1936 р. Після виходу з в’яз ни ці 
О. Бойдуник стає співредактором «Голосу 
нації» та «Голосу»  – українських тижне-
виків, які видавалися у Львові. Фактично 
він виконує в редакції основну роботу – і 
організаційну, і творчу.

Восени 1938 р. виїздить до Відня для 
роботи в ПУН, зокрема, бере активну 
участь у вирішенні питань, пов’язаних 
із наданням ОУН допомоги Карпатській 
Україні.
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У 1939 р., за пропозицією керівника 
ПУН і ОУН А.  Мельника, О.  Бойдуник 
прилучається до організації ІІ Велико-
го Збору ОУН. Разом з О. Ольжичем та 
Я.  Барановським він розробляє Устрій 
ОУН, але, очевидно, через передчуття 
нової війни пропозиції О.  Бойдуника 
про «ународновладнення» Статуту ОУН 
та «народовладдя» в майбутній Укра-
їнській Державі» не були прийняті  [36, 
с. 173].

З початком Другої світової війни 
О.  Бойдуник прибуває на Батьківщину. 
Спочатку в Самборі, а потім і по всіх за-
селених українцями землях Генерально-
го Губернаторства, так німці називали 
окуповану ними Польщу, він налагоджує 
громадсько-політичну діяльність ОУН.

Під час розколу ОУН у лютому 
1940 р. О. Бойдуник підтримав А. Мель-
ника і залишився в складі тієї части-
ни організації, яка почала називатися 
«мельниківцями», або ОУН (м).

З початком німецько-радянської вій-
ни 22 червня 1941 р. О. Бойдуник у скла-
ді Похідних груп ОУН одним із перших 
прибуває до Києва. Тут зусиллями ОУН 
5 жовтня 1941 р. утворилась Українська 
національна рада (УНР). Її делегати, 
які репрезентували різні регіони Укра-
їни, виступали за територіальну та по-
літичну соборність українських земель 
та ствердження державних традицій 
Української Народної Республіки часів 
Директорії. О.  Бойдуника обрали дру-
гим секретарем УНРади, в коло його 
обов’язків входили координація діяль-
ності секторів та контакти з німецькою 
владою. Він налагоджує тісну співпрацю 
різних груп делегатів, ставши, за слова-
ми В. Гординського, «душею Української 
Національної Ради» [36, с. 174]. Німецька 
окупаційна адміністрація до діяльності 

УНРади ставилась негативно, що невдов-
зі закінчилось її забороною, арештами та 
розстрілами багатьох визначних діячів 
українського самостійницького руху.

Під час арештів німецькими окупан-
тами українських самостійників було за-
арештовано також і О. Бойдуника. Німці 
помістили його в концентраційний табір, 
звідки він вийшов незадовго до закінчен-
ня Другої світової війни [23; 38, с. 94].

Особисто для О.  Бойдуника події в 
окупованому нацистами Києві зміцнили 
переконання про нагальну необхідність 
консолідації усіх українських держав-
ницьких політичних організацій.

Після війни О.  Бойдуник пише 
стат тю з красномовною назвою «Нова 
дійсність і наші завдання». Її ідейним 
рефреном стало обстоювання необхід-
ності заснування «суцільного фронту із 
спільним для всіх (українських органі-
зацій. – С. Г.) керівним і диспозиційним 
центром» [36, с. 175].

Проте процес консолідації полі-
тичних сил не був надто простим. Пе-
реговори між різними українськими 
організаціями, в т. ч. між ОУН (м) і Уря-
дом УНР, тривали з серпня 1945  р. по 
1948 р. Здебільшого ПУН представляли 
Д. Мельник і О. Бойдуник. Після кількох 
важливих конференцій, широкого обго-
ворення в українських еміграційних за-
собах масової інформації вдалося пого-
дити питання спільних керівних органів 
українського визвольного руху та засад 
подальшої діяльності.

Вирішальну роль в реорганізації 
Уряду УНР відіграли Контактна комі-
сія та Координаційна українська ко-
місія (створена 13 березня 1946  р. у 
Франкфурті), де чільне місце посідав 
член ПУН О. Бойдуник. Він же від іме-
ні ОУН підписав «Тимчасовий Закон 
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про реорганізацію Державного Центру» 
(28 травня 1948 р.).

Ставши згодом членом УНРади, в 
1954–1955  рр. виконував обов’язки го-
лови цього органу, а в 1961–1965 рр. був 
головою УНРади (фактично керівником 
передпарламенту в еміграції). О. Бойду-
ник обстоює позицію незалежності укра-
їнського державницько-націоналістич-
ного руху від зовнішніх чинників  [11]. 
Розуміючи, що визволення українського 
народу залежить тільки від самої нації, 
О. Бойдуник зосереджує зусилля на ор-
ганізації всесвітньої співпраці україн-
ства, зокрема, здійснює кілька поїздок 
по місцях розселення українців у США, 
Канаді та країнах Південної Америки.

У липні 1965  р. О.  Бойдуник був 
знову переобраний до складу Проводу 
українських націоналістів. Учасник усіх 
Великих зборів ОУН, які відбулися за 
його життя.

Помер інженер О.  Бойдуник 7 квіт-
ня 1966  р. в шпиталі від серцевого на-
паду і був похований в Мюнхені (ФРН) 
на цвинтарі Вальдфрідгоф. 22 січня 
2010 р. на День соборності України зав-
дяки зусиллям представників деяких 
українських національно-патріотичних 
організацій, зокрема, на жаль, вже по-
кійного Голови ОУН (д) П.  Дорожин-
ського, та державних структур тлінні 
останки О.  Бойдуника разом з іншими 
визначними борцями за волю Украї-
ни  – генерал-полковником Армії УНР 
Миколою Капустянським, інженером 
Дмитром Андрієвським та доктором 
Яковом Маковецьким  – було перепохо-
вано на Личаківському цвинтарі у Льво-
ві. О. Бойдуник є почесним громадяни-
ном м. Долини.

За його життя окремими книгами 
були видані такі праці: «Господарство» 

(1940  р., за іншими даними, 1941  р.), 
«Національний солідаризм» (Мюнхен, 
1946  р.), «Українська внутрішня полі-
тика» (1947  р.)  [7], «Сучасний стан ви-
звольної політики» (1956 р.) [5] та урив-
ки спогадів «На переломі» (1967 р.), які 
вийшли вже після  смерті автора  [3]. 
Рукопис О.  Бойдуника «Господарство» 
також був віднайдений О.  Павловим у 
Національній бібліотеці Чеської Респуб-
ліки – Слов’янській бібліотеці – та опуб-
лікований [27, с. 9].

Працю О. Бойдуника «Національний 
солідаризм» у 2012  р. було перевидано 
коштом дипломованого інженера Оси-
па Борецького, видатного діяча ОУН і 
ОУН (д), учасника Похідних груп ОУН 
в 1941  р., голови «Української служби» 
в Німеччині та голови Комісії допомоги 
українським студентам (КоДУС) [8]. Ця 
робота одного з провідних діячів ОУН 
порівняно з іншими його творами най-
більш відома та досліджена.

Національний солідаризм  – розроб-
лена О. Бойдуником концепція держав-
ного будівництва в майбутній україн-
ській державі  – в 1947–1972  рр. став 
невід’ємною офіційною частиною про-
грамних засад ОУН (м) [9, с. 22].

Праця О.  Бойдуника «Соборність 
України та її східні кордони», присвя-
чена 10-літтю української національно-
демократичної революції 1917–1921 рр., 
зокрема боротьбі кубанських українців 
за своє самовизначення та їхнім зв’язкам 
з українськими державними структура-
ми цього періоду, розкриває позитив-
ні та негативні процеси національного 
державотворення на українських етніч-
них землях. Насамперед автор, наголо-
шуючи на факторах, які призвели до 
втрати державності, зазначає, що укра-
їнці на той час «не могли мати потрібної 
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організованої сили, бо взагалі не були 
підготовлені до такої організації, як дер-
жава. Ба, навіть під час визвольних зма-
гань ми все ще міркували, чи маємо тво-
рити самостійну державу, а коли так, то 
на яких землях і в якій формі» [4, с. 389].

У 1917–1918  рр., констатує автор, в 
різних частинах України виникли дер-
жавотворчі тенденції відмінних спря-
мувань. «Коли прийшла нагода це здій-
снити, то в нас з’явилися три «лани»: 
один – над Дністром, другий – над Дні-
пром, а третій  – над Кубанню. Замість 
одного лану – держави з одним центром 
у Києві й одною оборонною силою, в 
нас були три «лани» і три центри: один 
у Львові-Станіславові, другий у Києві, а 
третій – у Катеринодарі (сучасний Крас-
нодар. – С. Г.); і кожний із тих центрів вів 
собі окрему політику і мав осібну армію.

Акт 22 січня 1919  р.,  – наголошує 
О.  Бойдуник,  – не дав нам соборности, 
бо проголосив соборність формально і 
то лише частини українських земель над 
Дніпром і Дністром, полишаючи решту 
земель поза межами соборности. А воро-
ги, користаючи з нашої внутрішньої чва-
ри та неконсолідованості, нищили наші 
держави одну за одною, а знищивши їх, 
здобиччю поділилися в Ризі 1920 р.» [4, 
с.  390]. Багато в чому погоджуючись з 
О.  Бойдуником щодо його оцінок Акта 
злуки 22 січня 1919  р., все ж не зовсім 
згодні з його думкою, що третій центр 
українського державотворення був у Ка-
теринодарі, оскільки український рух на 
Кубані набагато відставав від аналогіч-
них процесів у Галичині та Наддніпрян-
щині, був роз’єднаний, кубанці не були 
консолідованою спільнотою, їх розді-
ляли станові, економічні, національні 
суперечності, що яскраво підтвердили 
події на Кубані у 1917–1920  рр. Але це 

ніскільки не применшує значення ро-
боти О. Бойдуника, а навпаки, свідчить 
про його велику зацікавленість україн-
ською справою на Кубані та намагання 
аргументовано довести етнічну належ-
ність більшості кубанських козаків до 
української нації.

«Етнографи, й наші, й чужі, довели, 
що на Кубані та інших північно-кав-
казьких землях, як от частині Донщини 
й Астраханщини, на цілій Ставрополь-
щині й частині Терщини більшість на-
селення (62–75% залежно від области) 
є українці. Що цього не виказували 
урядові статистики – це не аргумент, бо 
статистику ту проводили російські уря-
ди, які взагалі не признавали українців, 
вважаючи їх за «русских». Одначе річ не 
в назві. Тут набільшу вагу має те, що ці 
«русские» і, зокрема, «…кубанские ка-
заки, произошедшие от запорожцев.., 
сохранили до настоящего времени ма-
лороссийский говор и обычаи», і самі 
росіяне, як бачимо, це стверджують» [4, 
с. 391, 402].

Подаючи цю інформацію, дослідник 
посилався на авторитетне наукове ви-
дання того часу  – «Энциклопедический 
словарь Брокгауза и Эфрона» (т.  ХІІІ, 
с. 837, стаття «Кавказский край»).

Опрацювавши різноманітні джере-
ла, здебільшого російські, О.  Бойдуник 
у своїй роботі подав статистичну табли-
цю національностей, які проживають на 
Північному Кавказі, та навів їхню чи-
сельність [4, с. 403].

Також дослідник навів останні на 
той час статистичні дані, які у своїй кни-
зі «Основи землезнання України» (Ужго-
род, 1926. Ч. ІІ) подав визначний україн-
ський учений С. Рудницький [4, с. 404].

На основі наведених таблиць О. Бой-
дуник аналізує статистичні дані. «Як 

ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ



73Українознавство №4 (73) 2019

бачимо,  – зазначає дослідник,  – північ-
нокавказькі землі, де українці станов-
лять абсолютну більшість, виносять 
289.417 кв.  км (на 38.800 кв.  км більше, 

ніж Югославія, а в два рази більше, ніж 
Чехо-Словаччина) з 6.790.000 населення, 
з чого українців є 4.467.800, або пересіч-
но 65,79%. Решту населення, крім росіян, 

Губський С. Ідеї соборності України в творчій спадщині...

Народність Ставро-
пільщина Терщина Кубань Чорномор’я

«рускіє» 628.600 298.690 1.432.000 10.654
поляки 872 5.000 2.000 38

чехи – – – 908
німці 2.000 4.500 7.000 156

румуни – – – 960
греки – – 2.000 2.280
ести 1.000 – – 309

перси – 2.000 – –
осетини – 88.000 – –
вірмени 5.340 13.000 6.150 970
цигани – – – 5
жиди 1.215 4.695 5.100 52

грузини 50 – – 13
імеретини – – – 359

мінгерельці і лази – – – 29
кабардинці і ин. 

черк. племена – 85.000 73.000 1.384

чеченці – 195.000 – –
інгуші – 18.000 – –

карачаївці – – 25.000 –
туркмени 19.000 – – –
ногайці 17.000 35.000 7.000 –
килики – 40.000 – –
кімлики 12.314 – – –

Землі Кв. км
Загальне 

число 
насел.

Українці Донці та росіяни Инші народи
Кільк. 
душ % Кільк. 

душ % Кільк. 
душ %

Част. Дон щи ни 46.000 1.720.000 986.000 57,3 618.000 35,9 116.000 6,8
Част. Астра-

ханщини 55.720 173.000 121.000 70 9.000 5 43.000 25

Ставро піль щина 54.309 1.329.000 1.063.000 80 159.000 12 107.000 8
Част. Терщини 28.147 430.000 258.000 60 129.000 30 43.000 10

Кубань із Чорно-
мор щиною 103.241 3.138.000 2.039.000 65 785.000 25 314.000 10

Разом 287.417 6.790.000 4.467.000 65,79 1.700.000 25,03 623.000 9,18
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становлять киргизи (26.000), кімлики 
(23.000), вірмени (44.000), німці (59.000), 
різні кавказькі племена, турко-татари, 
греки, жиди та инші (393.000)» [4, с. 405].

Ретельно проаналізувавши статис-
тичні та наукові джерела, О.  Бойдуник 
в своїй праці окреслює етнічні межі 
України на Північному Кавказі: «Отже, 
східний етнічний кордон України є та-
кий: починаючи на півночі від Ново-
хоперська вздовж річки Хопра аж до 
її устя  – до ріки Дону, звідси в напрямі 
полудневого заходу, на захід від Дукасо-
ва, М. Березівки, на схід від Катеринівки 
до ріки Донця, Донцем до устя його – до 
ріки Дону, Доном до ріки Сал, Салом до 
Крилова, звідси на північний схід до Са-
репти, звідси на полудневий схід озера-
ми-болотами Хомата, Цяцю, Тундутову, 
Кашоти, відтак до українських осель над 
Каспійським морем, починаючи від Ми-
хайлівського, вздовж побережжя Каспія 
аж до устя ріки Терек. Тут починається 
полуднева (південна.  – С.  Г.) границя 
України, яка йде рікою Тереком аж до 
устя ріки Малки, Малкою до Кавказь-
кого хребта, відтак Кавказьким хребтом 
аж до Чорного моря» [4, с. 405]. Ці межі, 
підкреслює автор, є етнічним кордоном 
України, проте в майбутньому вони «по-
винні стати вихідною базою й для по-
літичних меж Української Держави»  [4, 
с.  405]. Звичайно, сучасна українська 
держава не ставить сьогодні під сумнів 
міжнародно визнані кордони України і 
Російської Федерації, насамперед ми ма-
ємо повернути окуповані й анексовані 
росіянами території Донбасу й Криму, 
загарбницьким планам РФ щодо роз-
членування України протиставити свою 
дієву контрпропаганду, в даному ви-
падку розробити і почати реалізовува-
ти цілісну програму щодо повернення в 

українське культурне, політичне, соці-
альне поле етнічних українців, які про-
живають на українських етнічних тери-
торіях.

«Наведені межі,  – констатує далі в 
своїй праці О. Бойдуник, – відповідають 
не тільки засадам демополітики.., а й за-
садам геополітики. Вони дають Україні 
природні межі – ріки, озера, море, гори, 
а саме: Хопер  – Дон  – Донець  – Сал  – 
Болота на Астраханщині – Каспій – Те-
рек – Малка – Кавказький хребет – Чор-
не море. До того є це різні вартістю і 
багатством простори… Кінець-кінцем, 
забезпечують їй комунікаційний зв’язок 
на схід… Остаточне визначення таких 
меж може наступити щойно тоді, коли 
на Дону, Кавказі та на Україні будуть 
національні влади, що зможуть по-
добросусідськи підійти до вирішення 
цієї справи… Хребтовим стовпом у по-
літиці України на північнокавказьких 
землях безумовно була, є й буде Кубань, 
із її козаками та іногородніми, що похо-
дять із України (цим вихідцям з України, 
згідно з царським указом 1870  р., було 
заборонено записуватись у козаки, і цю 
роз’єднаність українців під час револю-
ції 1917–1920  рр. успішно використали 
більшовики, спровокувавши кровопро-
литний конфлікт між цими станами.  – 
С. Г.), як база, на яку зіпреться і звідки 
ширитиметься політика України щодо 
північнокавказьких земель» [4, с. 406].

«Перед революцією на тих землях ор-
ганізованого політичного життя,  – далі 
зазначає автор, – окрім спорадичних ви-
ступів свідомійших одиниць, не було ні-
якого, а вже про українське годі й казати. 
Цей факт й зумовив такий, а не інакший 
перебіг революції на Кубані 1917–1920 
років…»  [4, с.  406]. І з цією думкою 
О. Бойдуника не можна не погодитись.
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«Чому проголошували не самостій-
ність козачих республік (Кубані, Дону, 
Тереку в 1917  р.  – С.  Г.), а федерацію з 
Росією?! Та тоді ж федерацію вважали 
за найвищий здобуток революції… Та, 
нарешті, чи можна дивуватися… ко-
закам,  – резонно запитує автор,  – коли 
30-мільйонна Україна нічого иншого 
тоді й не домагалася. А що Кубань у своїх 
революційних починах орієнтується на 
Україну, це можна припускати хоч би з 
того, що коли Україна оголосила IV Уні-
версал про Українську Самостійну Рес-
публіку, Кубань те саме зробила 16 лю-
того 1918 р. Дальші події, що мали місце 
після евакуації Катеринодару 18 лютого 
1918 р. (у зв’язку з наступом більшови-
ків.  – С.  Г.)  – співробітництво з Добро-
вольчою армією, наступні катастрофи, 
кінчаючи втечею на еміграцію,  – це все 
послідовні наслідки «підготованости» 
народів бувшої Росії до революції»  [4, 
с. 407].

Характеризуючи еміграційні орга-
нізації кубанців, О.  Бойдуник зазначає: 
«Ми до сьогодні (кінець 20-х  – початок 
30-х років ХХ ст. – С. Г.) не бачимо полі-
тичного осередку серед тої частини укра-
їнської кубанської еміграції, яка б ідею 
самостійности й соборности Української 
Держави пропагувала й послідовно та 
систематично в межах, сьогодні можли-
вих, в життя переводила» [4, с. 407–408]. 
У цьому контексті О.  Бойдуник роз-
глядає три найбільші кубанські емі-
грантські організації за межами СРСР: 
«Обще казачий сельскохозяйственный 
союз» (ОКС-ХС), «Громаду кубанців у 
Чехо-Словацькій Республіці» (ЧСР), 
«Вольное казачество – Вільне козацтво».

Представники першої структури 
хоча й говорять про свою аполітич-
ність, виступають переважно з позицій 

«единой и неделимой России» і майбут-
нє Кубані та й всього Північного Кавказу 
бачать лише у складі майбутньої небіль-
шовицької Росії.

Опонуючи таким поглядам, О.  Бой-
дуник наголошує, що в заяві Україн-
ського національного союзу (УНС) «Про 
внутрішнє й міжнародне становище 
України» в жовтні 1918  р. ще під час 
правління гетьмана П.  Скоропадського 
сказано, що «Український національ-
ний союз вважає цілком природнім і 
необхідним злученням в один держав-
ний український організм всіх заселених 
українцями земель, які до цього часу 
через історичні та міжнародні обста-
вини не ввійшли до складу Української 
Держави, себто: Східної Галичини, Бу-
ковини, Угорської України, Холмщини, 
Підляшшя, частини Бессарабії з україн-
ським населенням, частини етнографіч-
но-української Донщини, Чорномор’я й 
Кубані. Подібне проголосила й Директо-
рія у грудні 1918 р.» [4, с. 409–410].

Розглядаючи програму й напрямки 
діяльності «Громади кубанців в ЧСР», 
О. Бойдуник зазначає, що хоча організа-
ція теж наголошує на своїй аполітичнос-
ті, «…з-поза гуртування у Громаді емі-
грантів із Кубані всіх національностей, 
усе ж виглядає її політичне обличчя. Вже 
саме завдання – «підготовка культурних 
сил для Кубані» – примушує здогадува-
тися, що організація стоїть на становищі 
самостійности Кубані.

Можна з різних боків розглядати оте 
«самостійницьке становище» кубанців. 
Можна його, як хочете, вважати за засіб 
чи тактичний крок, але не можна вдер-
жатися від одного закиду на адресу ку-
банців-українців, а це за їх непослідовне 
становище в політиці в відношенні до 
України. Одного разу це самостійність, 
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другого  – федерація, третього  – собор-
ність України» [4, с. 410].

Говорячи про мету й цілі «Вольного 
казачества  – Вільного козацтва», автор, 
використовуючи історичні дані, спрос-
товує і засуджує намагання основопо-
ложників цієї структури «поставить 
казачество четвертым равноправным 
членом среди восточных славянских 
народов, наравне с народами: велико-
русским, украинским и белорусским… 
оно должно сделаться базою и цементом 
государственно-политического организ-
ма  – Самостоятельного Независимого 
Государства – Союза Вольных Казачьих 
Земель… – Казакии» [4, с. 413].

О. Бойдуник зазначає, що такі «ідеї» 
є ворожими українському народу, а вза-
ємовідносини Наддніпрянщини з Ку-
банню були й повинні бути внутріш-
ньою справою України [4, с. 418].

Завершуючи свою змістовну пра-
цю, автор наголошує, що «…ми повин-
ні стреміти (прагнути.  – С.  Г.) до того, 
щоб ті різниці, які панують всередині 
української нації (тут маються на увазі 
українці, які проживають на всіх україн-
ських етнографічних територіях. – С. Г.), 
якнайскоріше вирівняти і створити один 
тип українця, національний моноліт та 
монолітну в культурному, господарсько-
му й політичному розумінні  – Україн-
ську Державу» [4, с. 418].

Як вже зазначалося, праця О. Бойду-
ника була написана в 1930  р. і присвя-
чена 10-річчю національно-визвольної 
боротьби кубанських українців за своє 
самовизначення у 1917–1920  рр. Після 
перемоги більшовиків становище кубан-
ців, особливо з початку 30-х років ХХ ст., 
тільки погіршувалось.

Більшовицька політика «розкозачу-
вання», «розкуркулювання», Голодомор 

1932–1933 рр., внаслідок якого, за оцін-
ками відомого закордонного дослідни-
ка голоду в СРСР Р. Конквеста, на Пів-
нічному Кавказі загинуло 1  млн.  осіб 
(смертність у багатьох станицях колива-
лася від 40% до 90%, а близько 80% смер-
тей прийшлося на райони, населення 
яких говорило українською мовою) [18, 
c. 369], масові депортації (тільки з чоти-
рьох станиць  – Полтавської, Медведів-
ської, Урупської й Уманської – до Сибіру 
було вислано понад 50 тис. чоловік)  [1, 
с.  4], масові арешти й розстріли (лише 
кубанських комуністів в 1932–1933  рр. 
було арештовано майже 40 тис. чоло-
вік)  [1, с.  4], припинення українізації і 
початок масової русифікації (постано-
ва ЦК ВКП (б) «Про хлібозаготівлі на 
Україні, Північному Кавказі й у Західній 
області» від 14 грудня 1932 р.), інструк-
ція працівникам статистичних органів 
під час Всесоюзного перепису населен-
ня 1939  р. записувати всіх корінних 
жителів Кубані росіянами, а українця-
ми  – лише тих, хто нещодавно приїхав 
з України, призвели до того, що в цей 
час українців виявилося всього 4,3% [1, 
с. 4]. Щоправда, і в 1940 – 1960 рр. XX ст. 
українську мову можна було почути в 
будь-якій станиці західної частини цьо-
го краю.

Згідно з офіційною статистикою, в 
1989  р. українців на Кубані було 2 від-
сотки, а після останнього перепису в 
Російській Федерації ця цифра ще змен-
шилася. Тепер українців офіційно навіть 
менше, ніж вірмен. Більшість українців 
на Кубані називають себе «козаками», цю 
самоназву вказують і під час переписів. 
Але російська офіційна влада не визнає 
такої національності і записує всіх коза-
ків як «русских». У 2006 р. голова Укра-
їнської культурної автономії півдня РФ 
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І. Жуга заявив, що корінні українці скла-
дають сьогодні приблизно 60% населення 
Кубані. І в більшості козаків Кубані нега-
тивна реакція на назву «русские», яку їм 
намагається нав’язати влада [1, с. 4].

За словами головного отамана Зви-
чаєвої громади Українського козацтва, 
вихідця з Кубані Є.  Петренка, в другій 
половині 2000-х років на Кубані існува-
ли такі українські товариства: Товари-
ство українців Кубані, яке очолював ко-
респондент Українського радіо на півдні 
Росії М. Сергієнко, товариство, яке опі-
кується трудовими мігрантами з Укра-
їни, і крайова громадська організація 
«Співдружність Кубань  – Україна» при 
Краснодарському інституті культури.

Проте на Кубані немає жодної укра-
їнської школи і навіть уроків української 
мови. Натомість місцева влада ввела курс 
«чорноморської говірки» як діалекту ро-
сійської мови. У 1998 р. вийшла друком 
програма курсу «Українська література 
Кубані», впорядкована відомим філо-
логом, кандидатом педагогічних наук 
В.  Олефіренком, і його ж хрестоматія з 
української літератури «Козак Мамай», 
за якою в деяких школах Кубані прово-
дяться уроки «кубанської говірки». Єди-
ний україномовний тамтешній часопис 
«Вісник Товариства української культу-
ри Кубані» виходив накладом лише 300 
примірників [1, с. 4].

Після розпаду Радянського Союзу 
і відновлення незалежності України в 
1991  р. почали відновлюватися, незва-
жаючи на протидію з боку російських 
шовіністичних кіл, національно-куль-
турні, просвітницькі і просто дружні 
відносини між козацькими організація-
ми України і кубанськими козаками РФ. 
Проте після перемоги Революції гідності 
в Україні, анексії Росією Криму в 2014 р. 

та розв’язаної нею війни на Донбасі ці 
зв’язки значно звузилися.

Самі козаки кажуть, що сьогодні 
українського на Кубані стало ще менше, 
ніж було при радянській владі. Оскільки 
Кубань  – стратегічний плацдарм Росії, 
все, що так чи інакше пов’язано з Укра-
їною, є там особливо сьогодні небезпеч-
ним.

Проте деякі українські громадсько-
патріотичні організації та активісти ро-
били і роблять спроби допомогти своїм 
побратимам на Кубані. З’являються пу-
блікації на кубанську тематику. Зокрема, 
вийшли друком книги Д. Білого «Мали-
новий Клин: нариси з історії українців 
Кубані»  [2], Р.  Польового «Кубанська 
Україна» [30] і Р. Коваля «Нариси з історії 
Кубані» [18], ґрунтовна стаття І. Кураса і 
В. Солдатенка у збірнику «Соборництво 
і регіоналізм в українському державо-
творенні» [21], в яких чільне місце при-
свячено боротьбі кубанських козаків за 
своє самовизначення в 1917–1920  рр. і 
видатним кубанським військовим та по-
літичним діячам цього періоду, які об-
стоювали ідеї єднання Кубані з Україною 
і боролися за їх втілення в життя. Також 
детальніше з даною проблематикою 
можна ознайомитись в статті автора цих 
рядків [10].

Наприкінці 2006 р. в Києві з ініціати-
ви низки громадських діячів і організа-
цій було створено громадський комітет 
«Кубань з Україною». Його активісти че-
рез ЗМІ інформували громадськість про 
викрадення у 2006  р. з американського 
Музею кубанського козацтва (м. Ховелл, 
штат Нью-Джерсі) козацьких регалій, 
серед яких дарча грамота Катерини  II 
козакам на володіння кубанськими 
землями. Через деякий час викрадені 
реліквії «випливли» в Краснодарі, де їм 
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була присвячена виставка. За словами 
координатора комітету С.  Пархоменка, 
«Кубань з Україною» ставить за мету 
привернути увагу громадськості до про-
блеми української діаспори Кубані. Він 
підкреслив, що Україна може вимагати 
від Росії створення національно-куль-
турної автономії для українців Красно-
дарського краю [1, с. 4].

Актуальні й ґрунтовні дослідження 
з проблематики розвитку національно-
культурного життя українців на Кубані 
і сьогодні здійснюють співробітники Ін-
ституту історії НАН України, Інституту 
політичних і етнонаціональних дослі-
джень НАН України ім. В. Ф. Кураса, Ін-
ституту соціології НАН України, а також 
громадські організації, зокрема: Укра-
їнська Всесвітня Координаційна Рада 
(УВКР), Товариство зв’язків з українця-
ми за межами України «Україна – Світ». 
Вагомий внесок у розвиток співпраці з 
закордонним українством зробила гро-
мадська організація «Співдружність 
Кубань  – Україна», яка за час свого іс-
нування провела сім наукових конфе-
ренцій за участю науковців з України та 
різних регіонів Росії. За результатами 
наукової роботи вийшло сім збірок на-
укових праць «Кубань  – Україна»  [16, 
с.  50]. Варто ще зазначити, що в Києві 
вулицю «сталінського маршала» Г.  Жу-
кова було перейменовано на вулицю 
Кубанської України. 17 жовтня 2019  р. 
у Верховній Раді України створено між-
фракційне депутатське об’єднання «Ку-
бань» [37].

Насамкінець наголосимо, що, не-
зважаючи на сьогоднішню російську 
агресію та розв’язану російськими ЗМІ 
антиукраїнську істерію, наша держа-
ва повинна підтримувати прагнення 
українців, що історично опинилися за 

межами сучасної української держави, 
зокрема кубанців, до поглиблення різно-
манітних зв’язків з Україною.

Як бачимо на основі наведеного 
вище, ідеї, думки О. Бойдуника в наш час 
актуальні як ніколи.

Ідея державного соборного само-
утвердження має залишатися визна-
чальною, стрижневою для всіх поколінь 
українців. У цьому зв’язку для всіх заці-
кавлених науковців відкривається ши-
роке поле для подальших досліджень.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ ВНУТРІШНЬО  
ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ У ПРОЦЕСІ ЇХ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ  

АДАПТАЦІЇ ТА ІНТЕГРАЦІЇ У НОВІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ
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Анотація. У дослідженні розглядаються особливості змін у системі ідентичностей 
внут рішньо переміщених осіб (далі – ВПО) у процесі соціокультурної інтеграції та адапта-
ції в нові територіальні громади. Внаслідок військово-політичного конфлікту, спричиненого 
збройною агресією Російської Федерації, починаючи з 2014 р., Україна зіткнулася з проблемою 
масової внутрішньої вимушеної міграції населення. 

Дослідження ціннісних розбіжностей та соціокультурних настроїв і очікувань прийма-
ючих громад щодо ВПО (і, навпаки, ВПО щодо приймаючих громад) є важливим через те, що 
саме ці настрої та очікування значно впливають на соціокультурну та загальну суспільну 
атмосферу в громаді. 

Знання соціокультурних настроїв і очікувань цих соціальних суб’єктів виступає науко-
вим підґрунтям підтримки гармонійних відносин між ВПО і приймаючими громадами, у тому 
числі шляхом запобігання конфліктів, пов’язаних із дискримінацією вимушених переселенців. 
Адаптація ВПО до життя у нових громадах залежить від реалізму очікувань: і завищені, і 
занижені очікування негативно впливають на процес адаптації в іншому культурному сере-
довищі.

Важливим чинником адаптації ВПО в нових місцях проживання є рівень забезпеченості 
освітньо-культурних та соціальних потреб. Одним із важливих показників є влаштування в 
заклади освіти та психологічна допомога родинам з дітьми. Більшість вимушених внутріш-
ніх мігрантів зазначають, що найактуальнішою проблемою для них, іноді навіть більше, ніж 
житло і соціальний захист, є працевлаштування. 

Таким чином, врахування змін у системі ідентичності в процесі громадсько-суспільного 
життя територіальної громади має вирішальне значення для подолання проблем інтеграції 
та адаптації ВПО в нових умовах проживання, запобігання конфліктів, підвищення рівня 
комунікування, а також, у більш загальному сенсі, сприятиме національній єдності та при-
миренню.

Ключові слова: внутрішньо переміщені особи; територіальні громади; ідентичність; 
ціннісні розбіжності; соціокультурна інтеграція та адаптація; конфлікт; міграція.
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В умовах військово-політичного кон-
флікту, спричиненого збройною агресі-
єю Російської Федерації, військових дій 
на Сході України, окупації АР  Крим та 
частини Донецької і Луганської областей 
Україна вперше в історії незалежності зі-
ткнулася з проблемою масової внутріш-
ньої вимушеної міграції.

Станом на грудень 2019 р., за даними 
Єдиної інформаційної бази даних про 
внутрішньо переміщених осіб, взято на 
облік 1 430 111 переселенців з тимчасово 
окупованих територій Донецької і Луган-
ської областей та АР Крим [7]. За даними 
звіту Центру моніторингу внутрішніх 
переміщень (IDMC) і Норвезького комі-
тету з питань біженців (nRC) за 2017 р., 
Україна опинилася на першому місці в 
Європі та на 9 місці серед країн з най-
більшою кількістю переселенців [3]. 

Хвиля вимушеної внутрішньої міг-
рації спричинена не лише бажанням пе-
реселенців втекти від військових дій та 
небезпек, але й незгодою з політико-пра-
вовим режимом на тимчасово окупова-
них територіях, баченням свого майбут-
нього в Україні. Адже у 2014 р. Російська 
Федерація активно закликала бажаючих 
жителів Сходу України з районів прове-
дення військових дій виїжджати на те-
риторію Росії, обіцяючи їм забезпечен-
ня житлово-матеріальних потреб. Різка 
зміна соціального статусу, пов’язана з 
втратою житла та майна, соціальних та 
родинних зв’язків, роботи та добробуту, 
разом із шоком від пережитої надзви-
чайної ситуації – це той соціально-пси-
хологічний фон, який супроводжує це 
переміщення [8, с. 11]. І якщо на початку 
масові мігранти і українське суспільство 

Annotation. The study considers specifics of change in the identity system of internally displaced 
persons (hereafter – IDPs) in the process of their sociocultural integration and adaptation in new 
territorial communities. As a result of the military and political conflict caused by the armed aggression 
of the Russian Federation, Ukraine has been facing the problem of mass internal migration since 2014. 

The investigation of differences in values, sociocultural attitudes and expectations of hosting 
communities in regard to IDPs (and vice versa, those of IDPs in regard to hosting communities) is 
important, as these attitudes and expectations significantly influence sociocultural and overall 
communal atmosphere. 

The knowledge of sociocultural moods and expectations of these social subjects serves as a scientific 
ground for the support of well-balanced relations between IDPs and hosting communities, including 
prevention of conflicts related to the discrimination of forced migrants. Adaptation of IDPs to the life 
in new communities depends on the realism of their expectations: both high and low, they negatively 
influence the process of adjusting to another cultural environment.

The sufficient level of satisfying social, educational, and cultural needs is an important factor in 
adaptation of IDPs to their new places of residence. This is especially indicated by school enrollment 
and psychological assistance provided to families with children. Most forced internal migrants state that 
employment constitutes for them the key problem, sometimes even greater than that of accommodation 
and social protection. 

Thus, an account for changes in the identity system of the public and social life of the territorial 
community is crucial for overcoming the problem of integration and adaptation of IDPs to their new 
living conditions, preventing conflicts, increasing the level of communication, and, in a larger sense, 
facilitating national unity and reconciliation. 

Key words: internally displaced persons; territorial communities; identity; value differences; 
sociocultural integration and adaptation; conflict; migration.
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сприймали статус ВПО як тимчасовий 
і короткотривалий, який вимагав на-
дання негайної допомоги, тимчасового 
місця проживання, забезпечення прав і 
свобод, то тривалість перебування в ста-
тусі внутрішньо переміщених осіб зумо-
вила зміну і проблем, пов’язаних із цим 
процесом, до створення рівних умов для 
реалізації їх прав і законних інтересів та 
інтеграції до приймаючих громад. 

За даними національного моніто-
рингу 2018 р. (березень), уперше частка 
респондентів-ВПО, які не планують по-
вернення в разі завершення конфлікту, 
перевищила частку тих, хто хотів би по-
вернутися до своєї домівки [4]. Здебіль-
шого ці особи проживають у централь-
них та західних областях. У західному 
регіоні не планують повертатися 50% 
ВПО, у Донецькій, Луганській облас-
тях  – 30%. Лише 25% ВПО однозначно 
чекає на можливість повернення. Най-
більше таких осіб проживає у східно-
му регіоні країни (Донецька, Луганська, 
Харківська, Запорізька, Дніпропетров-
ська області) [4].

В цьому аспекті важливим меха-
нізмом особистісних трансформацій 
у процесі інтеграції та адаптації ВПО є 
зміна ідентичності. З тяглістю процесу 
внутрішнього переміщення в Україні 
збільшується роль адаптивних чинників 
соціокультурної інтеграції ВПО у нові те-
риторіальні громади, змінюються векто-
ри соціальної взаємодії ВПО та місцевих 
жителів. «Травматичні події зумовлю-
ють порушення звичного способу думки 
і дій, змінюють, нерідко трагічно,  – за-
значає польський учений П. Штомпка, – 
життєвий світ людей, моделі їхньої по-
ведінки і мислення» [21, c. 9]. Помітним 
виявом культурної травми дослідник 
називає кризу ідентичності та зусилля, 

аби її відновити або заново сконструю-
вати [21, c. 12]. У цьому сенсі проблема 
визначення ціннісних пріоритетів, по-
шуків культурних кодів, дискурсів, котрі 
б допомогли сформувати почуття на-
лежності внутрішньо переміщених осіб 
до нових громад, є викликом, який по-
став перед українським суспільством на 
сучасному етапі його розвитку. 

Як відомо, ідентичність особистості 
змінюється з часом, віком, територією 
тощо. Саме ідентичність є визначальною 
категорією у формуванні суспільно-по-
літичної поведінки окремого індивіда та 
соціальних груп. За словами С. Гантінг-
тона, «ідентичність важлива тому, що 
визначає поведінку людини»  [19, с.  50]. 
А саме поведінка властива певній лю-
дині або колективу і сприяє настроям і 
проявам у суспільстві в цілому. Важли-
вий аспект ідентичності – цінності, котрі 
виявляються у суспільних установках 
особистості, відображають значимість 
для нього належності до певної спіль-
ноти, визнання його прав та повагу до 
прав інших. Тому для цього дослідження 
важливим є визначення ціннісних роз-
біжностей та соціокультурних настроїв 
і очікувань приймаючих громад щодо 
ВПО (і, навпаки, ВПО щодо приймаючих 
громад) через те, що саме ці настрої та 
очікування значно впливають на ство-
рення конфліктних ситуацій та загальну 
суспільну атмосферу в громаді. 

Метою нашого дослідження є аналіз 
змін у системі ідентичностей внутріш-
ньо переміщених осіб у процесі соціо-
культурної інтеграції в нові територі-
альні громади, визначення ціннісних 
розбіжностей між очікуваними запита-
ми ВПО та членів місцевої громади, а та-
кож визначення шляхів запобігання та 
подолання соціокультурних конфліктів.
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Законом України «Про забезпечення 
прав і свобод внутрішньо переміщених 
осіб» передбачено, що внутрішньо пере-
міщеною особою є громадянин України, 
який постійно проживає на території 
України, якого змусили або який само-
стійно покинув своє місце проживання 
у результаті або з метою уникнення нега-
тивних наслідків збройного конфлікту, 
тимчасової окупації, повсюдних проявів 
насильства, масових порушень прав лю-
дини та надзвичайних ситуацій природ-
ного чи техногенного характеру [10] . 

З метою впровадження ефективних 
механізмів та технологій подальшої інте-
грації ВПО у нові територіальні громади 
в листопаді 2017 р. Кабінетом Міністрів 
України схвалена «Стратегія інтеграції 
внутрішньо переміщених осіб та впро-
вадження довгострокових рішень щодо 
внутрішнього переміщення на період до 
2020 року» [16]. На основі Стратегії були 
розроблені регіональні програми щодо 
інтеграції ВПО.

Про їх декларативний характер свід-
чать результати моніторингу «Регіо-
нальні програми інтеграції внутрішньо 
переміщених осіб в Україні у 2018–2019 
роках», проведеного в рамках програ-
ми «Радник з питань ВПО», яку реалі-
зовує канадська неурядова організація 
stabilization support services. Висновки 
моніторингу свідчать про недостатню 
увагу, що приділяється проблемам інте-
грації ВПО з боку органів влади та міс-
цевого самоврядування. Недотримання 
вказаних строків та ігнорування вимог 
Стратегії і Плану заходів є передумовою 
неефективності політики держави щодо 
ВПО [11].

Проблемне поле вирішення питань 
мігрантів, їх правового статусу, соці-
ального захисту, розроблення системи 

інтеграційних та адаптаційних заходів 
в нових громадах детально проаналі-
зовані в працях О. Балакірєвої, В. Гор-
буліна, О. Непомнящого, О.  Новікової, 
Я. Пилинського, Т. Семигіної, В. Смаля, 
Е. Лібанової, О. Власюка, О. Панькової, 
О. Касперовича, А. Дяченка та ін. 

Національний інститут стратегічних 
досліджень при Президентові України 
у 2016  р. підготував комплексне дослі-
дження «Донбас і Крим: ціна повернен-
ня», у якому визначено негативні на-
слідки вимушеної міграції, спричинені 
різкою зміною соціального сере до вища, 
важкими умовами і низькими можли-
востями життєзабезпечення  [4]. У на-
уковій доповіді О.  Балакірєвої «Виму-
шені переселенці та приймаючі громади: 
уроки для ефективної суспільної адап-
тації й інтеграції» (2016)  [1] на основі 
результатів соціологічного дослідження 
визначено очікування представників 
приймаючих громад щодо переселен-
ців, проаналізовано основні ціннісні 
розбіжності ВПО та представників при-
ймаючих громад. Вагомою для нашого 
дослідження є комплексна монографія, 
підготовлена колективом науковців із 
числа ВПО під керівництвом О. Нові-
кової, «Використання потенціалу вну-
трішньо переміщених осіб як ресурсу 
розвитку суспільства та територіаль-
них громад» (2016–2018)  [8]. Окремо 
варто відзначити Національну систему 
моніторингу ситуації з внутрішньо пе-
реміщеними особами, що реалізується 
Міжнародною організацією з міграції 
у співпраці з українськими урядовими 
структурами та за фінансової підтрим-
ки ЄС (на цей момент вже проведено 14 
раундів моніторингу) [6]. А. Дяченко ви-
значає стратегічні напрямки вдоскона-
лення механізмів інтеграції внутрішньо 
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переміщених осіб: 1) привернення сус-
пільної уваги до питань інтеграції ВПО 
у приймаючі громади, їхніх потреб та 
проблем; 2) забезпечення змін у став-
ленні суспільства до розв’язання про-
блем ВПО (за соціокультурним, соці-
ально-економічним та гуманітарним 
вимірами); 3) підвищення рівня комп-
ліментарності приймаючих громад до 
ВПО, підвищення рівня толерантності, 
довіри і взаємодії в суспільстві [5, с. 68]. 

Зміни у системі ідентичностей в 
умовах вимушеного переселення тео-
ретизуються в працях А. Маслоу (тео-
рія самоактуалізації), Дж. Беррі (теорія 
адаптації), Г. Теджфела (теорія соціаль-
ної ідентичності), Г. Солдатової (кри-
за ідентичності), П. Штомпки (теорія 
травми соціальних змін) та ін. Соціаль-
но-психологічні засади ціннісної кризи 
ВПО у вітчизняній науці досліджують 
О. Блинова, О. Проценко, О. Солдатова 
та інші.

Погоджуємося з думкою вчених-пе-
реселенців, що ставлення громадян до 
подій в Україні, пов’язаних із воєнним 
конфліктом на Сході України, є супе-
реч ливим і неоднозначним. Вимуше-
ні переселенці почали шукати будь-які 
можливості для працевлаштування, від-
новлення втраченого бізнесу, щоб забез-
печити себе найнеобхіднішим у місцях, 
куди переїхали, втративши власне жит-
ло. Але відчуття себе вимушеним пере-
селенцем у власній країні лягло важким 
тягарем на душу… на серце… на розум… 
Цей тягар хочеться скинути і знову ста-
ти тим, ким ти був, − просто вільним 
громадянином своєї країни, не обтяже-
ним обставинами, на які ти не можеш 
вплинути, а зараз докладаєш значних 
життєвих зусиль і не завжди досягаєш 
бажаного результату [8, с. 3]. 

Російська дослідниця Г. Солдатова 
зазначає, що «травматичний досвід і 
життєві труднощі біженців визначають 
порушення у них цілісності та інтегро-
ваності особистості. Комплекс проблем, 
що відбивають особистісні трансфор-
мації, можна позначити як кризу іден-
тичності. Криза ідентичності виникає у 
біженців як у результаті подій, що ста-
ли причинами переміщення, так і вна-
слідок культурного шоку та адаптації в 
новому середовищі. В результаті пере-
житих подій руйнується сама підстава 
ідентичності  – відбувається трансфор-
мація тієї картини світу, яка вибудову-
ється з самого народження і включає в 
себе найширший діапазон образів, уяв-
лень, думок, переконань, відносин»  [14, 
с. 259]. В. Хесле визначає поняття «кризи 
ідентичності» як втрату почуття самого 
себе та неможливість пристосування до 
нових обставин. Це уявний розрив між 
вимогами нової ситуації та колишніми 
установками і поглядами [20, с. 112]. 

Внаслідок міграції людина опиня-
ється в іншій соціальній ситуації, ніж 
та, у якій вона жила раніше. За таких 
умов актуалізується процес соціального 
порівняння себе та інших представни-
ків спільноти переселення. Прагнення 
внутрішньо переміщеної особи до від-
новлення позитивної соціальної іден-
тичності і підтримання свого статусу 
в новій спільноті спонукає її до пере-
осмислення своїх життєвих позицій, 
місця в соціальному світі, що активізує 
трансформацію соціальної ідентичності. 
У результаті трансформації соціальної 
ідентичності має відбутися ідентифіка-
ція зі значущою спільнотою. 

На думку Г. Теджфела, з кожною со-
ціальною ідентичністю пов’язана оцінка 
людиною себе, що передає її позитивний 
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або негативний статус у спільноті. У про-
цесі набуття соціальної ідентичності 
людина має диференціювати соціальні 
об’єкти на такі, з якими вона себе іденти-
фікує, та такі, що її не стосуються. Є пев-
на послідовність усвідомлення свого гру-
пового членства. Спочатку відбувається 
соціальна категоризація, під час якої лю-
дина усвідомлює наявність різних груп 
навколо себе. Потім іде соціальна іденти-
фікація, коли з усіх груп виокремлюється 
та, з якою людина співвідносить себе. І, 
нарешті, набуття соціальної ідентичності 
як повне усвідомлення своєї належності 
до групи чи спільноти [17, с. 112].

Дж. Беррі виділяє чотири стратегії 
адаптації: асиміляція, сепарація, маргі-
налізація та інтеграція. Асиміляція – тип 
акультурації, при якому емігрант повніс-
тю ідентифікується з новою культурою і 
заперечує культуру етнічної меншини, 
до якої належить. Сепарація – ситуація, 
коли група та її члени, зберігаючи свою 
культуру, відмовляються від контактів з 
іншою заради збереження позитивного 
образу «ми». Маргіналізація – це ситуа-
ція, коли мігрант не ідентифікує себе ані 
з культурою більшості, ані з культурою 
меншини. Інтеграція – варіант акульту-
рації, коли кожна зі взаємодіючих груп 
та їхні представники зберігають свої по-
чаткові індивідуальності, але одночасно 
з цим об’єднуються в єдине суспільство 
на іншій, так само значущій для них під-
ставі  [5, с.  5–34]. Більше того, в своїх 
дослідженнях Дж. Беррі доводить, що 
ті мігранти, які обрали інтеграцію, під-
даються дискримінації значно рідше, 
ніж ті, що обрали стратегію сепарації 
чи маргіналізації. В цьому аспекті варто 
відзначити, що, за даними різних моні-
торингових досліджень, в Україні відзна-
чається досить високий рівень інтеграції 

вимушених мігрантів у нові територі-
альні громади.

Так, згідно з результатами націо-
нальної системи моніторингу ситуації з 
внутрішньо переміщеними особами ста-
ном на червень 2018 р. частка ВПО, які 
інтегровані в місцеву громаду, станови-
ла 45%, тоді як 35% заявляли про свою 
часткову інтегрованість [6]. 

У червні 2018  р. частка ВПО, котрі 
повідомили, що вони інтегровані в ло-
кальну громаду, становила 50%, ще 34% 
опитаних ВПО заявляли, що є частково 
інтегрованими. Загалом сумарна частка 
(84%) ВПО, які повідомили про певний 
рівень інтеграції, є трохи вищою, ніж у 
попередньому раунді (79%). Водночас 
частка ВПО, які повідомили, що вони не 
інтегровані, становила 14% [6].

Головними умовами успішної інте-
грації, які наводили ВПО, були житло 
(87%), постійний дохід (77%) та зайня-
тість (48%), що залишається незмінним 
протягом усіх раундів. Іншими часто 
згадуваними умовами були сім’я та дру-
зі у тому ж місці (44%), доступ до соці-
альних послуг (38%), підтримка з боку 
місцевої громади (29%), легкий доступ 
до документів (18%) та можливість голо-
сувати на місцевих виборах (13%) [6].

Ступінь інтегрованості ВПО в місце-
ві громади найбільшою мірою співвід-
носиться з почуттям довіри до місцевих 
з частотою, із котрою вони звертаються 
до них за допомогою в повсякденних 
справах, а також із почуттям належності 
до нинішнього місця проживання.

Дані моніторингу вказують, що по-
чуття довіри між ВПО та приймаючою 
громадою є досить міцним. 63% ВПО 
повідомили, що «цілком можна дові-
ряти» або «можна довіряти великою 
мірою» місцевим жителям у їхньому 
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нинішньому місці проживання. Цей по-
казник дещо підвищився порівняно з 
трьома попередніми раундами. Частка 
ВПО, які повідомляють про довіру до 
місцевого населення, є більшою серед 
ВПО, які проживають у селах (74%) та 
великих містах (65%), порівняно з ВПО, 
які мешкають у малих містах (59%) [6]. 

Проте про відстороненість ВПО у 
процесі комунікування свідчить той 
факт, що набагато менше мігрантів по-
кладаються на членів приймаючої гро-
мади в повсякденних справах, 21% усіх 
опитаних ВПО повідомили, що покла-
даються на місцеве населення «завжди» 
або «часто», тоді як «рідко» або «ніколи» 
відповіли 38% [6]. 

Відповідно до результатів досліджен-
ня Київського міжнародного інституту 
соціології на замовлення Агентства ООН 
у справах біженців (лютий  – березень 
2016  р.) майже всі опитані ставляться 
до вимушених переселенців із Донбасу 
та Криму позитивно (по Україні − 43%, у 
місцях найбільшої концентрації пересе-
ленців − 58%) або нейтрально (47 і 34%); 
українці схильні сприймати переселен-
ців як громадян, які мають рівні права з 
іншими та які стали заручниками ситуа-
ції і потребують підтримки (по Україні − 
89%, у місцях найбільшої концентрації − 
96%) [15].

Адаптація ВПО до життя у нових 
громадах залежить від реалізму очіку-
вань: і завищені, і занижені очікування 
негативно впливають на процес адапта-
ції. Найбільш яскраво соціальні очіку-
вання приймаючих громад виражають-
ся у стереотипах населення цих громад. 
У рамках проекту «Сприяння діалогу і 
примиренню в регіонах України» було 
виявлено 6 основних блоків стереоти-
пів щодо ВПО. Блок 1. Чужі за духом та 

негативно ставляться до інших («чужі 
за духом» громадам, які їх прийняли; 
не хочуть працювати; не можуть інте-
груватися через різні погляди; негатив-
но (зверхньо, агресивно) ставляться до 
мешканців; паразитують, вважають, що 
всі їм винні). Блок 2. Зомбовані, вірять у 
міфи та перебувають під впливом пропа-
ганди (вірять, що Україну захопили фа-
шисти; вірять у міфи про страшних бан-
дерівців; вірять російським ЗМІ та ін.). 
Блок 3. Не поважають українську мову, 
культуру, цінності (негативно ставлять-
ся до української мови; виказують не-
повагу до символів української ідентич-
ності: паспорта, прапора; налаштовані 
проти українських цінностей: історії, 
літератури…). Блок 4. Є носіями воро-
жих цінностей (вірять в «Русский мир» 
та його цінності; хочуть відокремлення 
від України; хочуть об’єднання з Ро сією; 
хочуть в СССР, мають ностальгію за Ле-
ніним та Сталіним; проти інтеграції в 
ЄС). Блок 5. Винні у початку війни та від-
мовляються брати участь в АТО. Блок 6. 
Моральна та фізична підтримка ворога 
(підтримують В. Путіна; самопроголо-
шені республіки ЛНР та ДНР) [1, с. 58].

Для подолання наслідків дискримі-
нації ВПО через ціннісні стереотипи не-
обхідною є протидія негативному сприй-
няттю та стигматизації ВПО. Негативні 
історії та чутки про ВПО швидко поши-
рюються у традиційних і соціальних ме-
діа, а також на рівні побутового спілку-
вання. Це збільшує дискримінацію ВПО, 
ризики виникнення конфліктів у тери-
торіальних громадах. Певні групи при-
ймаючого населення стверджують, що 
«ми платимо за них», «вони забирають 
у нас роботу» або «вони нам не вдячні», 
покладають на переселенців провину за 
події на Сході України [1, с. 58].
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Окрім того, необхідно проводити 
інформаційно-роз’яснювальну роботу 
серед населення приймаючої громади, 
пояснюючи складні психологічні ста-
ни ВПО, пов’язані з військовими діями, 
втратою майна, необхідністю розпочина-
ти «нове» життя на новому місці, відсут-
ністю соціально-побутових умов тощо. 
Також необхідно вести роз’яснювальну 
роботу щодо певних стереотипів і міфів. 
Один із головних, що нібито переселен-
ці активно підтримували «Русский мир» 
та сприяли захопленню українських те-
риторій. Насправді ті, хто підтримував 
агресора, або залишились на окупова-
них територіях, або із зони військових 
дій мігрували на територію Російської 
Федерації, яка проводила активну агіта-
цію, обіцяючи підтримку таким мігран-
там. Отже, переважна більшість ВПО, 
які мігрували на територію своєї ж дер-
жави, ідентифікують себе як громадяни 
України.

Важливою є підтримка ВПО місце-
вими громадами щодо вирішення соці-
ально-побутових та правових питань. 
Зокрема, під час проведеного нами усно-
го інтерв’ювання майже всі переселенці 
(в інтерв’юванні взяли участь 23 осо-
би із числа ВПО, які зараз мешкають 
на території Київської області) тією чи 
іншою мірою стикалися з проблемами, 
пов’язаними з наданням послуг місце-
вими органами влади. Серед них: для 
надання статусу ВПО необхідно подати 
підтвердження щодо місця проживання 
від місцевого депутата, в трьох випадках 
було вказано, що місцеві депутати від-
мовлялися надавати такі довідки, вважа-
ючи, що це шлях до «наживи», оскільки 
довідка дає підставу отримати соціальну 
допомогу. Також 5 опитаних зіткнулися 
із проблемами під час нарахування та 

виплати соціальної допомоги, 25% опи-
таних мали труднощі з оформленням 
паспортів, особливо на дітей, які досяг-
ли 16-річного віку. При цьому лише 4 
особи вказали на упереджене ставлення 
під час прийому на роботу і, навпаки, 
5 осіб відзначили пріоритетність в на-
данні робочого місця. Понад 90% осіб з 
числа переселенців не мали труднощів 
із влаштуванням дітей до дитячих са-
дочків та закладів загальної середньої 
освіти. Більшість вимушених внутріш-
ніх мігрантів зазначають, що найак-
туальнішою проблемою для них, іноді 
навіть більше, ніж житло і соціальний 
захист, є працевлаштування. Серед ти-
пових причин відмови у працевлашту-
ванні підприємці називають небажання 
брати людину із зони АТО, мотивуючи 
це ментальними відмінностями та не-
адаптованістю переселенців до місцевих 
умов. Попри високий рівень інтеграції 
опитаних у нові громади (85%) більше 
половини респондентів стикалися з про-
явами дискримінації та порушенням їх-
ніх прав. 

У цій ситуації на державному рів-
ні необхідно проводити тренінги для 
державних службовців, які надають по-
слуги ВПО. Ключовою тезою таких тре-
нінгів має бути професійна обізнаність 
щодо правових гарантій, а також соці-
ально-психологічна допомога, розумін-
ня можливої психотравми переселенця 
й адекватна реакція службовця. На дум-
ку опитаних, некваліфікованість фахів-
ців, до яких звертаються ВПО, посилює 
і без того важкий психологічний стан 
вимушених мігрантів, веде до усклад-
нення процесу ідентифікації з громадою 
і конфліктизації соціального простору 
цієї громади. Найперше, чого очікують 
ВПО,  – допомоги, співпереживання і 
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співучасті. Відповідно до результатів 
опитування найбільш успішно інтегру-
ється молодь віком до 35 років. Хоча 
більшості респондентів старшого віку 
все-таки вдається долати труднощі на 
новому місці проживання. Як приклад, 
жінка 50 років, яка на Донеччині була 
власницею мережі оптових овочевих 
магазинів, після військових дій на Схо-
ді України втратила бізнес (фактично 
він був відібраний окупантами), заоща-
джень вистачило на придбання однокім-
натної квартири. Під час влаштування на 
роботу вона дуже хвилювалася, чи змо-
же працювати звичайною продавчинею. 
Проте, за її словами, власники кав’ярні 
виявилися чуйними, порядними людь-
ми, і вона цілком задоволена роботою. 
Хоча подолати цей психологічний бар’єр 
для неї було складно.

ВПО в нових територіальних гро-
мадах стикаються з низкою соціокуль-
турних проблем, пов’язаних із різним 
світоглядом, світобаченням, моделями 
поведінки, мовою, політичними переко-
наннями тощо. Провідну роль у соціаль-
ній інтеграції вимушених переселенців 
відіграє заклад освіти як установа, що є 
центральним осередком розробки та ре-
алізації соціально-педагогічних програм 
адаптації дітей. 

Відповідно до Закону України 
№ 1706-VII від 20.10.2014 р. «Про забез-
печення прав і свобод внутрішньо пере-
міщених осіб» взята на облік внутрішньо 
переміщена особа має право на продов-
ження здобуття певного освітнього рів-
ня на території інших регіонів України 
за рахунок коштів державного бюджету 
або інших джерел фінансування  [10]. У 
Стратегії інтеграції внутрішньо пере-
міщених осіб та впровадження довго-
строкових рішень щодо внутрішнього 

переміщення на період до 2020 р., схва-
леній розпорядженням Кабінету Міні-
стрів України від 15 листопада 2017  р. 
№ 909-р, зазначено, що забезпечення ре-
алізації прав ВПО на отримання освіти є 
вкрай важливим для розвитку дітей, під-
літків, молоді та їх можливостей у май-
бутньому  [16]. Цією Стратегією перед-
бачено план заходів щодо забезпечення 
рівного доступу до освіти у приймаючих 
територіальних громадах.

Служба у справах дітей та сім’ї Київ-
ської обласної державної адміністрації 
спільно з Міжнародною благодійною ор-
ганізацією «Партнерство «Кожній дити-
ні» в Україні» з березня 2015 р. реалізовує 
проект «Соціальна інтеграція та прими-
рення внутрішньо переміщених сімей 
та дітей у Київській області», що фінан-
сується Європейським Союзом. Проект 
впроваджується в 6 пілотних регіонах, 
включаючи місто Бучу, де зареєстровано 
2265 осіб, з яких: сімей з дітьми – 1397, 
дітей – 583, з них 209 – навчаються в ЗНЗ, 
а 82 – перебувають у ДНЗ [1]. В рамках 
проекту здійснено навчання соціальних 
психологів і соціальних педагогів, ство-
рена група взаємопідтримки ВПО, про-
водяться круглі столи тощо.

Про результативність проекту свід-
чить і проведене нами інтерв’ювання 
учнів 5–11 класів м. Бучі: жодна з родин 
не мала труднощів із влаштуванням ді-
тей до дитячих садочків або шкіл, понад 
70% опитуваних отримують державну 
соціальну допомогу. Усього зібрано 24 
інтерв’ю учнів віком від 10 до 16 років. 
Про високий рівень адаптації вимуше-
них переселенців свідчить той факт, що 
близько 70% з них не збираються по-
вертатися в місця попереднього про-
живання. Також діти вже встигли інте-
груватися в нові учнівські колективи і 
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не відчувають труднощів у спілкуванні 
та навчанні. Попри це болючим для під-
літків стало питання: «За чим Ви суму-
єте найбільше на «малій Батьківщині?». 
23% відповіли, що не сумують ні за чим, 
а 68% утрималися від відповіді. Психо-
логічні труднощі, пов’язані із переселен-
ням, дітям допомогли подолати батьки, 
родичі, друзі, вчителі, волонтери.

У ході дослідження ми взяли ін тер-
в’ю у дітей-переселенців підліткового 
віку, оскільки це важливий етап у фор-
муванні та розвитку ідентичності. Пе-
реселенці перебувають у маргінальному 
становищі у приймаючому середовищі. З 
одного боку, якщо підлітки не входять до 
соціальної мережі земляків, то їм важко 
сформувати позитивне ставлення до 
себе, а з другого – традиції та стиль жит-
тя, що пропагують члени такої мережі, 
можуть суперечити нормам приймаю-
чого середовища. Як результат, підліток 
може відчувати відчуження та дезорієн-
тацію [18].

З метою соціокультурної інтеграції 
та психологічної підтримки цієї катего-
рії дітей в закладах загальної середньої 
освіти має бути розроблена дієва про-
грама інтеграції ВПО в новий освітній 
простір. При цьому варто враховува-
ти, що досить часто успішність дітей із 
числа ВПО в перші місяці навчання в 
новій школі значно погіршується. Тому 
важливо підтримати дитину у цей пе-
ріод, зокрема, не ставити низьких балів, 
дати можливість підвищити оцінку, про-
вести ряд індивідуальних консультацій 
тощо. Також необхідно створити спри-
ятливий психологічний клімат у класі 
шляхом проведення індивідуальних та 
групових бесід з іншими учнями щодо 
моральної підтримки людини, яка опи-
нилася в складних життєвих обставинах. 

Важливо не залишати дитину наодинці, 
а, навпаки, активно залучати до соціаль-
них та волонтерських проектів, шкіль-
них та міських заходів.

Також рівень конфліктизації у при-
ймаючих громадах зростає через наван-
таження на їхні ресурси, що зумовлене 
необхідністю приймати і підтримувати 
ВПО, це стосується в першу чергу соці-
альної, освітньої та медичної сфер.

Шляхом вирішення цієї проблеми 
для органів місцевого самоврядування 
буде процес сприйняття ВПО як потуж-
ного ресурсу розвитку громади, зокрема 
через залучення кваліфікованих спеціа-
лістів, бізнесменів, громадсько активної 
молоді.

Децентралізація управління потре-
бує формування спроможних територі-
альних громад. Цей процес відбувається 
вкрай повільно і неефективно. А залу-
чення ВПО для виконання цих завдань 
не відбувається, незважаючи на вагомі 
переваги використання їх потенціалу. 
Спільні інтереси територіальних громад 
та ВПО, які в них проживають, є запо-
рукою їх ефективної інтеграції на вза-
ємовигідних умовах. Доказовою базою 
переваг потенціалу ВПО як ресурсу є 
їх вищий освітній потенціал загалом і 
безробітних зокрема, а також більш мо-
лоді вікові характеристики. Серед пере-
міщених осіб із Донбасу переважають 
науковці, освітяни, підприємці та ін. [8, 
с. 19].

Так, за результатами моніторинго-
вого дослідження, серед вимушених 
переселенців удвічі більше дитячого 
контингенту та на 30% менше населен-
ня віком 60 років і старше. Середній вік 
вимушених переселенців, за результа-
тами як першого, так і другого раундів 
моніторингу, майже на 10 років менший. 
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Працездатний контингент ВПО також 
характеризується високим освітнім і 
професійно-кваліфікаційним рівнями. 
За результатами моніторингу, серед ви-
мушених переселенців близько 50% ма-
ють вищу освіту, а середню та середню 
спеціальну − по 25% відповідно [6].

Позитивні наслідки інтеграції ВПО 
пов’язані з активізацією підприємниць-
кої діяльності, відкриттям ВПО нових 
підприємств з новими робочими місця-
ми і для мешканців громади, стимулю-
ванням розвитку громади за рахунок до-
помоги міжнародних організацій ВПО, 
що мешкають у громаді, зростанням 
якості та кількості трудового потенціалу, 
загальної соціальної активності за раху-
нок громадських активістів серед ВПО, 
розвитком соціальної інфраструктури 
за рахунок міжнародної допомоги, гран-
тів, донорської допомоги на задоволення 
потреб ВПО; державним фінансуванням 
потреб ВПО у медичних, освітніх та со-
ціальних послугах [5, с. 65].

Підтримуємо думку В. Панькової, що 
у формуванні нових соціальних зв’язків 
і продуктивних комунікацій за новим 
місцем проживання ВПО важливою є 
інформаційно-комунікативна складова. 
Вона включає: встановлення комуніка-
тивної взаємодії між ВПО та членами 
приймаючих територіальних громад на 
засадах соціального діалогу, які мають 
забезпечити розв’язання суперечнос-
тей і взаємовигідне співробітництво 
на підставі залучення ресурсних мож-
ливостей ВПО. Не менш важливою є 
соціально- само організаційна складова, 
яка включає створення вимушеними пе-
реселенцями громадських організацій та 
об’єднань, встановлення продуктивних 
комунікацій і накопичення соціального 
капіталу в місцях переміщення [9, с. 63].

До умов успішної інтеграції ВПО у 
місцях нового проживання варто від-
нести не лише житло, роботу, грошову 
допомогу, соціальні послуги, що є без-
перечним. Велике значення надається 
можливості переселенцям користува-
тися своїми природними правами без 
дискримінації у зв’язку з їх переміщен-
ням, зокрема створенню умов для учас-
ті в громадському і політичному житті. 
Нині за чинним законодавством пере-
селенці не є членами громад вселення, 
оскільки не мають реєстрації за місцем 
проживання, а тому не можуть голосу-
вати на місцевих виборах та обирати де-
путатів парламенту за одномандатними 
округами. 

Крім того, вагомим чинником соціо-
культурної інтеграції ВПО у нових умо-
вах є безконфліктне поєднання тради-
ційної для ВПО культури з культурними 
традиціями населення територій пере-
міщення ВПО. При цьому важливим є 
проведення культурно-мистецьких за-
ходів регіонального рівня з метою вза-
ємопроникнення культурних традицій, 
формування патріотичних почуттів, ак-
тивне залучення ВПО до реалізації со-
ціокультурних проектів місцевого рівня.

Таким чином, динамічна вимушена 
зміна умов проживання, соціального 
статусу, необхідність пристосовуватися 
до нових умов призводить до трансфор-
мації ідентичності внутрішньо перемі-
щених осіб. Для ефективної інтеграції 
ВПО у територіальні громади необхід-
но сформувати систему дій, спрямова-
ну на сполучення інтересів обох сторін 
щодо створення умов для самореаліза-
ції. З метою подолання соціокультурних 
конфліктів та ціннісних розбіжностей 
ВПО та приймаючих громад в умовах 
тяглості процесу внутрішньої міграції 
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необхідним є формування принципів 
толерантності в громаді, забезпечення 
інтеграції ВПО через формування спіль-
них цінностей з членами територіальної 
громади, розвиток партнерських відно-
син, активне залучення переселенців до 
реалізації суспільно значимих проектів, 
підтримка та розвиток соціальних і гро-
мадських ініціатив.

ЛІТЕРАТУРА
1. Балакірєва О. М. Вимушені пере-

селенці та приймаючі громади: уроки для 
ефективної суспільної адаптації й інтегра-
ції: наукова доповідь. Київ: НАН України, 
ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України», 
2016. 140 с. 

2. Berry J. Immigration, acculturation, 
and adaptation. Applied Psychology. 1997. № 46. 
P. 5–34.

3. Global Report on Internal Displacement 
2018. Retrieved from. URL: http://www.
internaldisplacement.org/global-report/
grid2018 (дата звернення: 15.11.2019).

4. Горбулін В. П., Власик О. С., Лібанова 
Е. М., Ляшенко М. М. Донбас і Крим: ціна по-
вернення. Київ: НУСД, 2015. 474 с.

5. Дяченко А. Напрями підвищення 
рівня інтеграційної спроможності внутріш-
ньо переміщених осіб в Україні. Державне 
управління та місцеве самоврядування. 2018. 
Вип. 3 (38). С. 62–68.

6. Звіт національної системи моніто-
рингу ситуації з внутрішньо переміщени-
ми  особами.  URL:  http://iom.org.ua/sites/
default/files/ nms_round_14_ ukr _web.pdf 
(дата звернення: 30.09.2019).

7. Міністерство  соціальної  політи-
ки  України.  URL:  https://www.msp.gov.ua/
news/18030.html (дата звернення: 16.12.2019).

8. Новікова О. Ф. Внутрішньо перемі-
щені особи: від подолання перешкод до стра-
тегії успіху: монографія. Київ: НАН України, 
Ін-т економіки пром-сті, 2016. 448 с.

9. Панькова О. В., Касперович О. Ю. 
Напрями та механізми участі інститутів 

громадянського суспільства у створенні за-
хищеного простору внутрішньо переміще-
них осіб в Україні. Український соціум. 2018. 
№ 4 (67). С. 53–69.

10. Про забезпечення прав і свобод 
внутрішньо переміщених осіб: Закон Укра-
їни  від  20.10.2014  №  1706-VII.  URL:  http://
zakon3.rada.gov.ua/laws/card/170 6-18 (дата 
звернення: 30.09.2019).

11. Про Рекомендації парламентських 
слухань на тему «Стан дотримання прав 
внутрішньо переміщених осіб та громадян 
України, які проживають на тимчасово оку-
пованій території України та на тимчасово 
неконтрольованій території в зоні прове-
дення антитерористичної операції»: Поста-
нова Верховної Ради від 31 березня. 2016 р. 
№ 1074. 

12. Про внутрішнє та зовнішнє ста-
новище України в 2018 році: аналіт. доп. 
Нац. ін-ту стратегічних досліджень до 
щорічного Послання Президента Укра-
їни  до  ВРУ.  URL:  http://www.niss.gov.ua/
public/File/analit_dopovid_PosLAnnYA_ 
2018_FInAL_oct_02.pdf. (дата звернення: 
15.11.2019).

13. Регіональні програми інтеграції 
внутрішньо переміщених осіб в Україні у 
2018–2019 роках. Звіт за результатами мо-
ніторингу. URL: https://radnyk.org/reports/
monitoring_2018-2019.pdf (дата звернення: 
15.11.2019).

14. Солдатова Г. Психологическая по-
мощь мигрантам: травма,  смена культуры, 
кризис идентичности. Москва: Смысл, 2002. 
479 с.

15. Ставлення українців до переселен-
ців не змінилось за два роки з початку кри-
зи  – дослідження Агентства ООН у спра-
вах біженців. URL: http://www.un.org.ua/ua/
informatsiinyi-tsentr/news/3888-stavlennia-
ukraintsiv-do-pe reselentsiv-ne-zminylos-za-
dva-roky-z-pochatku-kryzy-doslidzhennia-
ahentstva-oon-u-spravakh-bizhentsiv (дата 
звернення: 30.09.2019).

16. Стратегія інтеграції внутріш-
ньо переміщених осіб та впровадження 



95Українознавство №4 (73) 2019

Газізова О. Трансформація ідентичностей внутрішньо...

довгострокових рішень щодо внутрішньо-
го переміщення на період до 2020 року. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/909-
2017-%D1%80 (дата звернення: 15.09.2019).

17. tajfel H. social identity and intergroup 
relations. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 
2010. 528 р.

18. Тімченко О. В. Методичні рекомен-
дації щодо організації та надання психоло-
гічної допомоги дітям та сім’ям вимушених 
переселенців. URL: mykosvita. at.ua/nakazu/
metod_rekom_roboti_z_bizhencjami. docx. 
(дата звернення: 15.11.2019).

19. Хантингтон С. Кто мы? Вызовы аме-
риканской национальной идентичности. 
Москва: ООО «Изд-во ACt»; ООО «Тран-
зиткнига», 2004. 635 с.

20. Хесле В. Кризис индивидуальности и 
коллективной идентичности. Вопросы фило-
софии. 1994. № 10. С. 112–113. 

21. Штомпка П. Социальное изменение 
как травма (статья первая). Социологические 
исследования. 2001. № 1. С. 6–16.

REFERENCES
1. BALAKIRIeVA, o. (2016). Forced Internal 

Migrants and Hosting Communities: Lessons 
of Effective Social Adaptation and Integration: 
A scientific Report. Kyiv: nAs of Ukraine; 
Institute for economics and Forecasting of nAs 
of Ukraine, 140 p. [in Ukr.]

2. BeRRY, J. (1997). Immigration, 
Acculturation, and Adaptation. Applied 
Psychology, (46), pp. 5–34. [in eng.]

3. Global Report on Internal Displacement 
2018. [online] Available at: http://www.
internaldisplacement.org/global-report/
grid2018 [Accessed 15 nov. 2019]. [in eng.]

4. HoRBULIn, V., VLAsYK, o., 
LIBAnoVA, o., LIAsHenKo, M. (2015). 
Donbas and Crimea: The Price of Return. Kyiv: 
national Institute for strategic studies, 474 p. [in 
Ukr.]

5. DIACHenKo, A. (2018). Ways to Raise 
the Level of Integration Capacity of Internally 
Displaced Persons in Ukraine. In: Derzhavne 
upravlinnia ta mistseve vriaduvannia. Zbirnyk 

naukovykh prats. (state Administration and 
Local Governance: Collected scientific Works), 
Vol. 3(38), pp. 62–68. [in Ukr.]

6. Report of the National System for 
Monitoring the Situation with Internally 
Displaced Persons. [online] Available at: http://
iom.org.ua/sites/default/files/nms_round_14_
ukr_web.pdf [Accessed 30 sept. 2019]. [in Ukr.]

7. Ministry of Social Policy of Ukraine. 
[online] Available at: https://www.msp.gov.ua/
news/18030.html [Accessed 16 Dec. 2019]. [in 
Ukr.]

8. noVIKoVA, o., AMosHA, o., 
AntonIUK, V. (2016). Internally Displaced 
Persons: From Overcoming Obstacles to the 
Strategy of Success: A Monograph. Kyiv: nAs 
of Ukraine; Institute of Industrial economics of 
nAs of Ukraine, 448 p. [in Ukr.]

9. PAnKoVA, o., KAsPeRoVYCH, o. 
(2018). Ways and Means Used by Civil society 
Institutions for Creation of Protected space 
for Internally Displaced Persons in Ukraine. 
Ukrainskyi sotsium (Ukrainian society), (4 
(67)), pp. 53–69. [in Ukr.]

10. On Ensuring Rights and Freedoms of the 
Internally Displaced Persons: Law of Ukraine 
dated october 20, 2014, no. 1706-VII. [online] 
Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
card/1706-18 [Accessed 30 sept. 2019]. [in Ukr.]

11. On the Recommendations of 
Parliamentary Hearings “State of Adherence to the 
Rights of Internally Displaced Persons of Ukraine 
Who Live in Currently Occupied Territories of 
Ukraine and in the Temporarily Uncontrolled 
Territory of the Antiterrorist Operation Zone”: 
Decree of the Verkhovna Rada dated March 31, 
2016, no. 1074. [in Ukr.]

12. On Internal and External Positions 
of Ukraine in 2018: An Analytical Report of 
the National Institute for Strategic Studies on 
the Annual Message of the President to the 
Verkhovna Rada. [online] Available at: http://
www.niss.gov.ua/public/File/analit_dopovid_
PosLAnnYA_2018_FInAL_oct_02.pdf. 
[Accessed 15 nov. 2019]. [in Ukr.]

13. Regional Programs for the Integration 
of Internally Displaced Persons in Ukraine in 



96 №4 (73) 2019 Ukrainian Studies

ГУМАНІТАРНІ ВИКлИКИ XXI СТ.

2018–2019. A Monitoring Report. [online] 
Available at: https://radnyk.org/reports/
monitoring_2018-2019.pdf [Accessed 15 nov. 
2019]. [in Ukr.]

14. soLDAtoVA, G. (2002). Psychological 
Assistance to Migrants: Trauma, Cultural 
Change, Identity Crisis. Moscow: smysl, 479 p. 
[in Rus.]

15. The Attitude of Ukrainians to Displaced 
Persons Has Not Changed in Two Years since 
the Crisis – a Study by the UN Refugee Agency. 
[online] Available at: http://www.un.org.ua/ua/
informatsiinyi-tsentr/news/3888-stavlennia-
ukraintsiv-do-pereselentsiv-ne-zminylos-za-
dva-roky-z-pochatku-kryzy-doslidzhennia-
ahentstva-oon-u-spravakh-bizhentsiv [Accessed 
30 sept. 2019]. [in Ukr.]

16. Strategy for Integrating Internally 
Displaced Persons and Implementation of 
Long-Term Decisions Concerning Internal 
Displacement for the Time Period till 2020. 
[online] Available at: https://zakon.rada.gov.

ua/laws/show/909-2017-%D1%80 [Accessed 30 
sept. 2019]. [in Ukr.]

17. tAJFeL, H. (2010). Social Identity and 
Intergroup Relations. Cambridge: Cambridge 
University Press, 528 p. [in eng.]

18. tIMCHenKo, o. Guidelines for the 
Organization and Provision of Psychological 
Assistance to Children and Families of IDPs. 
[online] Available at: mykosvita. at.ua/nakazu/
metod_rekom_roboti_z_bizhencjami. docx. 
[Accessed 15 nov. 2019]. [in Ukr.]

19. KHAntYnGton, s. (2004). Who Are 
We? Challenges of the American National Identity. 
Moscow: “Izdatelstvo Ast” LLC; “tranzitkniga” 
LLC, 635 p. [in Rus.]

20. KHesLe, V. (1994). The Crisis of 
Individuality and Collective Identity. Voprosy 
Filosofii (Questions of Philosophy), (10), 
pp. 112–113. [in Rus.]

21. sHtoMPKA, P. (2001). social Change as 
a trauma (Article one). Sotsiologicheskiye issle do-
vaniya (sociological studies), (1), pp. 6–16. [in Rus.]

Законом України «Про забезпечення прав і свобод вну-
трішньо переміщених осіб» передбачено, що внутрішньо 
переміщеною особою є громадянин України, який постійно 
проживає на території України, якого змусили або який са-
мостійно покинув своє місце проживання у результаті або з 
метою уникнення негативних наслідків збройного конфлік-
ту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, 
масових порушень прав людини та надзвичайних ситуацій 
природного чи техногенного характеру.
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Анотація. У процесі розпаду Союзу та становлення й розвитку незалежної української 
держави (1985–2019 рр.) відбулися докорінні зміни ситуації в українському православ’ї, які 
впливають на етнокультурний розвиток українського суспільства. Приєднання Москвою 
Київської митрополії скасовано, відновлено її попередній статус. На об’єднавчому cоборі 
утворено помісну православну церкву, якій Вселенський патріархат згодом надав томос на 
автокефалію. Актуальними завданнями для неї є визнання її іншими православними церква-
ми та залучення до об’єднавчого процесу православних парафій Московського патріархату. 
Інтенсивність подальшого процесу диференціації значною мірою залежить від нової владної 
команди України.

Для сучасного українського суспільства головними етнокультурними наслідками змін ре-
лігійної ситуації є таке: 1) з’явилися українські загальнонаціональні релігійні організації, 2) 
українська мова почала повноправно функціонувати у релігійному житті, 3) відродилися об-
ряди й традиції, пов’язані з релігійним життям, що були заборонені в СРСР чи призабулися, 
4) утворена на основі Київської митрополії Українська помісна автокефальна православна 
церква набула найвищого канонічного статусу в Україні.

Зміни, що відбувалися в релігійній сфері, сприяли зворотній українізації українського ет-
носу після тривалого його російщення, політичній та етнокультурній консолідації україн-
ської нації. Вплив змін релігійної ситуації на території України, що відбувалися від середини 
1980-х років до сьогодні, на сучасний етнокультурний розвиток українського суспільства слід 
вважати позитивним, що відповідає національним інтересам України. Ці зміни є частиною 
процесу подолання наслідків релігійного, політичного, економічного, етнокультурного пану-
вання Москви в Україні.

Ключові слова: Україна; православ’я; етнокультурна самобутність; УАПЦ; УПЦ (КП); 
РПЦ.

CHANGES IN THE RELIGIOUS SITUATION IN UKRAINE (1985–2019): 
ETHNOCULTURAL IMPLICATIONS
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Annotation. In the process of disintegration of the Soviet Union and development of the 
independent Ukrainian State (1985–2019), the Ukrainian Orthodoxy underwent radical changes, 
which influenced the ethnocultural development of the Ukrainian society. Accession of Kyiv Metropolia 
by Moscow was abolished and its previous status restored. The Unification Council established the Local 
Orthodox Church, which was later granted tomos of Autocephaly by the Ecumenical Patriarchate. The 
topical tasks of the Church consist in its recognition by other Orthodox churches and its engagement 
in the unification process of Orthodox parishes of the Moscow Patriarchate. The intensity of further 
differentiation depends largely on the new government of Ukraine. 
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Між етнічним та релігійним існує 
міцний зв’язок та взаємні впливи. По-
літика державної влади щодо етнічних 
груп у сфері культури, мови, релігії в 
умовах СРСР визначала головні зміни, 
контролювала основні тенденції розвит-
ку суспільства. В середині й другій по-
ловині 1980-х років в СРСР відбувалися 
докорінні політичні перетворення, що 
призвели до його розпаду, суверенізації 
та політичного унезалежнення Україн-
ської РСР, послаблення позицій Москов-
ського патріархату у нових державах, що 
були союзними республіками. 

Агресія Російської Федерації проти 
України 2014 – 2019 рр. стала потужним 
чинником зміни державної політики у 
сфері зовнішніх зв’язків, релігії, мови, 
культури, економіки тощо; призвела до 
суттєвих змін у ставленні українсько-
го суспільства до Росії, зокрема україн-
ських православних до Московського 
патріархату. Загальноісторичний роз-
виток України упродовж 1985–2019  рр., 
а також зміни релігійної ситуації в сус-
пільстві відображені у великій кількості 
наукових та популярних публікацій, но-
винних повідомлень ЗМІ. Цінними дже-
релами про напрямок та інтенсивність 

цих змін є результати соціологічних 
опитувань про релігійну, конфесійну, 
мовну, етнічну самоідентифікацію гро-
мадян, статистичні дані про кількість 
релігійних громад, закони України (що 
регулюють релігійну сферу суспільства), 
численні повідомлення у ЗМІ про важ-
ливі події, що відбувалися у релігійному 
житті. Багато різноманітної інформації 
про релігійне життя міститься в інфор-
маційних звітах Державного комітету 
України у справах національностей та 
релігій  [9], інформаційних матеріалах 
Центру Разумкова  [16], на веб-сторінці 
Релігійно-інформаційної служби Укра-
їни  [20]. Сучасні зміни релігійної ситу-
ації швидко відображаються у статтях 
Вікіпедії [18; 21]. Багато цінної інформа-
ції міститься у праці О. Вишняка «Етно-
релігійна ситуація в Україні: соціологіч-
ний аналіз (1994–2010 рр.)» [6].

Сучасна релігійна ситуація у дослі-
джуваний період відображена у числен-
них статтях, доповідях, монографіях та 
інших працях істориків, релігієзнавців, 
соціологів, філософів, українознавців 
та інших фахівців. Серед авторів цих 
праць: І.  Андрухів, О.  Бажан, В.  Бон-
даренко, П.  Бондарчук, О.  Висовень, 

For modern Ukrainian society, the main ethnocultural consequences of changes in the religious 
situation are as follows: 1) the appearance of Ukrainian national religious organizations; 2) the 
full-fledged functioning of the Ukrainian language in the religious life; 3) the revival of rituals and 
traditions associated with the religious life that were banned in the USSR or forgotten; 4) formation of 
the Ukrainian Autocephalous Orthodox Church on the basis of Kyiv Metropolia and its acquisition of 
the highest canonical status in Ukraine. 

Changes that took place in the religious sphere contributed to the reverse Ukrainization of the 
Ukrainian ethnos after the long process of Russification, as well as to the political and ethnocultural 
consolidation of the Ukrainian nation. The impact of these changes on the modern ethnocultural 
development of the Ukrainian society, which took place from the mid-1980s till today, should be 
considered positive and corresponding to the national interests of Ukraine. These shifts in the religious 
situation contribute to the process of overcoming consequences of the religious, political, economic, and 
ethnocultural domination of Moscow in Ukraine.

Key words: Ukraine; Orthodoxy; ethnocultural identity; UAOC; UOC (KP); ROC.
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Ю. Данилюк, Є. Дулуман, В. Єленський, 
О. Шуба, М. Закович, А. Карась, О. Ки-
сельов, А.  Колодний, В.  Лубський, 
Б.  Новіков, В.  Пащенко, В.  Піхорович, 
В. Сергійчук, Ю. Фігурний, Л. Філіпович, 
С. Яремчук. Певні сторони етнокультур-
ного розвитку країни автор висвітлював 
(деякі з праць зазначено у списку літера-
тури  [25; 27–29]). У доповіді на конфе-
ренції «Православ’я в Україні» [26] наве-
дено результати розгляду змін релігійної 
ситуації у світлі тенденцій етнокультур-
ного розвитку України 1985–2019  рр. Її 
покладено в основу цієї статті, підготов-
леної на виконання НДР «Етнокультурні 
процеси в Україні (1985–2017)».

Оцінка етнокультурних наслідків 
змін релігійної ситуації, що відбували-
ся упродовж 1985–2019  рр. на теренах 
України, необхідна для з’ясування сут-
ності релігійного чинника в сучасних 
етнокультурних процесах. Актуальність 
такої оцінки зумовлена тим, що етнічне 
та релігійне є потужними чинниками 
політичного життя і національної безпе-
ки України. В умовах зовнішньої агресії 
та конфліктності цих сфер суспільного 
буття гострою є потреба сучасної оцінки 
етнокультурних наслідків змін релігій-
ної ситуації, якої досі не було зроблено. 
Оскільки упродовж усього досліджува-
ного періоду ми перебуваємо всередині 
соціальних процесів України, беремо 
участь в етнокультурному поступі та 
релігійному житті, маємо можливість 
спиратися у дослідженні на метод вклю-
ченого спостереження. Предметом до-
слідження є наслідки впливу змін релі-
гійної ситуації на території України, що 
відбувалися від середини 1980-х років 
до сьогодні, на сучасний етнокультур-
ний розвиток українського суспільства. 
Дослідне завдання: оцінити головні 

сучасні етнокультурні наслідки для 
українського суспільства змін релігійної 
ситуації на території України у процесі 
розпаду Союзу та становлення й роз-
витку незалежної української держави 
(1985–2019  рр.). У центрі нашої уваги 
перебувають, природно, головні зміни 
у православному середовищі України. 
Очікуваним результатом є оцінка голов-
них сучасних етнокультурних наслідків 
для українського суспільства змін ре-
лігійної ситуації на території України у 
процесі розпаду Союзу та становлення 
й розвитку незалежної української дер-
жави. 

Для розуміння сучасних процесів та 
проблем етнокультурного змісту у пра-
вославному середовищі країни маємо 
пригадати деякі факти історії релігії. 
На початку І тисячоліття н. е. з’явилося 
християнство, яке згодом поширилося 
на всю Європу і зробилося релігією сві-
тового значення. У ІІІ–ІV ст. на теренах 
причорноморської частини сучасної 
України існували 3 єпархії, «вже у такий 
ранній період (ІV ст.) існувало повноцін-
не єпархіальне життя»  [19]. Його учас-
никами були греки, готи, іраномовне 
населення та, можливо, слов’яномовне. 
Наприкінці Х ст. християнізовано Русь-
ку землю. Київ став головним христи-
янським центром для великої частини 
середньовічної Європи. В середині ХІ ст. 
відбувся розкол християнства на два на-
прямки. У ХVІ ст. внаслідок Реформації 
від католицтва відокремилися протес-
тантські течії, що стали домінувати на 
півночі Європи. В українських землях 
протестантські течії були слабкі, але піс-
ля посилення міграції німецькомовного 
населення вони зміцнилися. Берестей-
ська церковна унія (1596  р.) стала по-
чатком українських греко-католиків. До 
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того часу католиками на теренах України 
були переважно етнічні поляки.

Усі три напрямки християнства тра-
диційно представлені в Україні, але ор-
тодоксальний виявився домінуючим і 
лишається таким до сьогодні. Лише у 
чотирьох областях православні за кіль-
кістю конкурують з католиками  – гре-
ко-католиками та римо-католиками. У 
ХVІІ ст., порушуючи традиції та домов-
леності, Москва привласнила, анексува-
ла Київську митрополію. 

Православне християнство в мину-
лому мало надто міцний зв’язок з держа-
вою, який значною мірою зберігається і 
досі. Московський пратріархат був під-
порядкований державі (1721–1917  рр.), 
став частиною її апарату. «Внаслідок 
політики Синоду щодо призначення 
кандидатур на київську кафедру і укра-
їнські єпархії РПЦ виникла ситуація, 
коли практично весь єпископат в Україні 
складався з етнічних росіян» [10, с. 107].

У процесі розпаду Російської та Ав-
стро-Угорської імперій на політичній 
мапі Європи з’явилися нові країни, де 
православні громадяни становили біль-
шість, або суттєву частку людності. Се-
ред них була й Україна. Уряд Директо-
рії УНР 1 січня 1919  р. ухвалив Закон 
про автокефалію Української Церкви, 
де зазначалося, що УАПЦ не залежить 
від РПЦ та Всеросійського Патріар-
ха  [10,  с.109]. Перший Собор УАПЦ за-
твердив власні церковні канони, серед 
яких був такий: «Всі Православні Церк-
ви Всесвіту повинні зібратись і утво-
рити принципово новий устрій Єдиної 
Апостольської Церкви, який би ґрунту-
вався на заповітах Ісуса Христа, а не на 
російських державницьких засадах по-
неволення та пригноблення однієї Церк-
ви іншою»  [10, с.  112]. УАПЦ не змогла 

набути канонічного єпископату. Вона 
була ліквідована, майже всі її єпископи 
у 1937–1939  рр. були фізично знищені. 
Сформована внаслідок Української ре-
волюції 1917–1920  рр., вона перебувала 
у несприятливих суспільно-політичних 
умовах, її існування суперечило інте-
ресам Москви.

Співпрацю тогочасної й сучасної 
російської церкви з владою священик 
Російської Православної Церкви Закор-
доном (РПЦЗ) О. Ліпін (з міста Вологди) 
характеризує таким чином: «Взагалі не-
розривність офіційної церкви з владою 
усім видима, це все очевидно. І ще раз 
кажу, що свободи, на жаль, у цій органі-
зації церковній немає. Колись вона втра-
тила свободу з 27 року (1927), підписав-
ши, можна сказати, договір з совєтською 
владою про зраду Христа, так досі вона 
цю свободу собі й не повернула»  [15]. 
Значна частина православних росіян, 
що мешкають за межами Російської Фе-
дерації, і сьогодні вважає Московський 
патріархат безблагодатним. 

Важливою подією у процесі звіль-
нення українського православ’я від ко-
роткого московського налигача було те, 
що у міжвоєнний період православні за-
хідних частин України та Білорусі стали 
вірними Православної церкви в Польщі. 
Ця церква у 1924 р. спромоглася одержа-
ти Томос Вселенської Константинополь-
ської Патріархії, в якому акт приєднання 
Київської митрополії до Московського 
патріархату у 1686  р. визнано некано-
нічним. Сьогодні нечисленне польське 
православ’я, на жаль, слідує у фарвате-
рі Московського патріархату і виконує 
роль сателіта (причини цього висвітлено 
у ЗМІ).

Неканонічним та насильницьким 
було «приєднання» до Московського 
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патріархату православних парафій За-
карпаття, які до 1946 р. підпорядковува-
лись Вселенському патріархату. Широко 
висвітлена також примусова ліквідація 
УГКЦ та боротьба греко-католиків про-
ти духовного покріпачення московськи-
ми «сексотами у рясах» («сексот», вжи-
ване у сталінські часи слово, утворене 
від російських слів «секретный сотруд-
ник» та вживалося щодо «іноземних 
агентів» та інших «прихованих воро-
гів»). Загалом експансія Московського 
патріархату на українські терени не була 
місіонерською, в дусі Божих заповідей, 
з дотриманням канонів. Безліч доку-
ментів, спогадів очевидців засвідчують 
протилежне. Ініціатори та вигодоотри-
мувачі церковного «приєднання» чи 
«воз з’єднання», чи «самоліквідації» зав-
жди сидять у Москві.

Митрополит Київський і всієї Укра-
їни Епіфаній (Думенко) стисло описав 
минуле українського православ’я: «Хоч 
українське православ’я має понад ти-
сячолітню історію, але внаслідок по-
неволення українського народу впро-
довж багатьох століть тривала запекла 
боротьба за знищення його Церкви, 
культури та мови – чи то в період Речі 
Посполитої, коли було поширено ка-
толицизм та впроваджено уніатство 
(1596), чи то в час Московського пану-
вання та неканонічного підпорядку-
вання Української Церкви-Матері своїй 
дочці (1686), коли було забрано не тіль-
ки матеріальні засоби існування (1786), 
але й нівельовано всі права та прівелеї 
Київської Митрополії. Тільки на по-
чатку ХХ століття разом із утворенням 
Української держави з’явились всі пе-
редумови для того, щоб порушити пи-
тання про автокефальний статус нашої 
Церкви» [12, с. 15].

Згубні наслідки для українського 
етносу мав запроваджений державою 
атеїзм. У середині 1980-х років усі цер-
ковні організації, які могли скласти РПЦ 
конкуренцію або існування яких стано-
вило небезпеку чи суттєву незручність 
для Москви, були вже «зачищені». На 
всій території УРСР панувала утворена 
Й. Сталіним під час Другої світової вій-
ни РПЦ (або Московський патріархат). 
Рештки УГКЦ були у підпіллі. Слабкі 
протестантські церкви жорстко конт-
ролювалися. 

Історики відзначають, що після 
усунення від влади М.  Хрущова втру-
чання держави в релігійне життя змен-
шилося, антирелігійні тенденції кінця 
1950-х  – першої половини 1960-х  рр. 
пом’якшилися. Кількість релігійних 
громад та питома вага віруючих грома-
дян продовжували зменшуватися. Щодо 
кількості та частки усіх віруючих, а серед 
них православних існують різні оцінки. 
Великими були регіональні відмінності 
рівня релігійності населення та етно-
культурні. В західній частині України та 
в аграрних районах правобережних об-
ластей цей рівень був вищий. На терито-
ріях, захоплених СРСР у 1939–1945  рр., 
він досягав 40% від населення облас-
тей [5]. У східній та південній частинах 
України рівень релігійності населення 
був значно нижчий. Етнічна група росі-
ян зосереджувалась переважно у містах 
сходу та півдня України і мала значно 
нижчий рівень релігійності, ніж етнічні 
українці (у вимірі всієї УРСР).

Щорічний всесвітній звіт Об’єднаних 
біблейських товариств за 1984  р. на-
вів частку прихильників російського 
православ’я в СРСР – 19,5% [4]. Проте в 
західних областях України питома вага 
віруючих була більшою, ніж пересічно 
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в УРСР та СРСР. Помітну частку стано-
вили громадяни, що перебували на межі 
між вірою та невір’ям.

У часи розпаду СРСР почав зроста-
ти рівень релігійності населення, у цер-
ковному житті почалися великі зміни, 
які після проголошення незалежності 
України поглибилися і тривають сьо-
годні. Ми звертаємо увагу насамперед 
на ті зміни, що впливають на етнокуль-
турні процеси. Стимульована втратою 
віруючих у західних областях України, з 
метою гальмування відцентрових про-
цесів Українському Екзархату Російської 
православної церкви Москва надала ав-
тономію. 1990  р. цю частину російської 
церкви назвали українською  – Україн-
ська православна церква (УПЦ (МП)).

Додатково, крім цієї структурної час-
тини Російської православної церкви, в 
Україні з’явилися релігійні організації, 
діяльність яких до періоду «пєрєстрой-
ки» була неможливою. Найпотужніши-
ми серед них стали такі: УГКЦ, УАПЦ, 
УПЦ (КП). Відродилася ліквідована 
Й.  Сталіним у 1946  р. Українська гре-
ко-католицька церква та сформувалися 
ще дві великі православні організації: 
Українська автокефальна православна 
церква (1990–2018) та Українська пра-
вославна церква Київського патріархату 
(1992–2018). 

Усі три релігійні організації ні ду-
ховно, ні політично, ні культурно не 
орієнтувалися на Москву, прихильно 
ставилися до української держави, укра-
їнської культури, української мови у бо-
гослужінні. В УПЦ (КП) мовою літур-
гії в єпархіях на території України була 
українська [11, с. 292]. УАПЦ, як і кожна 
з православних церков, виробила влас-
ний різновид візантійського обряду  – 
візантійсько-український. Зберігався 

юліанський календар, традиційний 
грецький покрій священичих риз. Мови 
богослужіння  – сучасна українська та 
церковнослов’янська [11, с. 286].

Оскільки УПЦ (КП) та УАПЦ не 
мали євхаристійного спілкування з по-
місними православними церквами, вони 
не були визнані як частини світового 
православ’я. Московський патріархат 
вважав ці релігійні організації розколь-
ницькими. Собор УПЦ (МП), що від-
бувся у Києві 22–23 листопада 1990  р., 
«засудив дії уніатів та УАПЦ на Західній 
Україні» і обрав предстоятелем Митро-
полита Київського і всієї України Філа-
рета (Денисенка) [10, с. 132].

Собор УПЦ (МП) 1–3 листопада 
1991  р. показав налаштованість органі-
зації на здобуття автокефалії. Митро-
полит Київський і всієї України Філарет 
наголосив на тому, що Собор відкидає 
самочинну автокефалію, яка «завела 
православних людей в розкол», і тому 
треба так розбудовувати церкву, щоб 
вона продовжувала перебувати в кано-
нічному єднанні не тільки з РПЦ, але 
й з іншими помісними православними 
церквами  [10, с.  133]. Філарет виклав 
умови, за яких українське православ’я 
одержить автокефальний статус, «ав-
токефалія відповідає бажанням право-
славного духовенства і мирян України, 
а також в незалежній державі повинна 
бути незалежна церква, і тому автокефа-
лія УПЦ є канонічно виправданою й іс-
торично невідворотною» [10, с. 133].

Ідея створення помісної право-
славної церкви в Україні підтримува-
лася значною частиною суспільства, 
але практична її реалізація наштовху-
валася на великі складнощі. «Усвідом-
люючи, яким драйвером українсько-
го державотворення, націєтворення 
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та етнокультуротворення може стати 
Єдина Помісна Українська Православ-
на Церква  [...], очільники РПЦ роз-
почали активні дії щодо затягування 
процесу надання автокефалії УПЦ, дис-
кредитації митрополита Філарета, зне-
шкодження проукраїнського кліру УПЦ 
та повернення до влади проросійськи 
налаштованого духовенства» [23, с. 77].

Через непримиренну позицію Мо-
скви дві українські православні релігійні 
організації не мали євхаристійного спіл-
кування з жодною помісною православ-
ною церквою, а обговорення перспек-
тиви об’єднання їх з УПЦ (МП) було 
заблоковано. За кількістю релігійних 
громад УПЦ (МП) упродовж усіх років 
незалежності домінувала серед трьох 
зазначених православних організацій в 
усіх областях, окрім Львівської, Івано-
Франківської та Тернопільської.

У часи президентства В.  Ющенка 
справа створення помісної православної 
церкви не мала завершення. Православ-
ні церкви продовжували конкурувати 
на території України між собою за віру-
ючих, прихильність влади, кількість па-
рафій, споруди тощо. Російська агентура 
працювала в Україні в багатьох організа-
ціях, але події показали, що релігійна ор-
ганізація, що називається українською, 
стала потужним важелем боротьби про-
ти України в руках Москви. Вона сприя-
ла агресору та відіграє деструктивну сус-
пільно-історичну роль сьогодні.

У середовищі РПЦ на території РФ 
було чимало «православних», які агре-
сивно налаштовані щодо України, укра-
їнців, української мови й культури. Подіб-
ні настрої проявлялися і в українських 
громадян, кількість яких стрімко зросла 
в умовах, коли влада в Україні була над-
звичайно слабкою, а Росія стимулювала 

певний напрямок думок. Однією з про-
пагованих думок було твердження, що 
українців немає.

К.  Фролов, один із російських орга-
нізаторів «російської весни», 2014 р. «по-
працював» і в Одесі. Через кілька років 
після подій він стверджував: «… на Ку-
ликовому полі було понад 50 тисяч осіб. 
Тобто православне російське повстання 
було реальністю». Представник войов-
ничого крила російського православ’я 
є «головою Асоціації православних екс-
пертів» і симптоматично не визнає укра-
їнського народу, видає бажане для нього 
за дійсне: «Історична наука свідчить про 
те, що росіяни, українці та білоруси – це 
один народ ...» [24].

УПЦ (МП) допомагала співробітни-
ку ФСБ на пенсії І.  Гіркіну (Стрєлкову) 
готувати анексію Криму, про це повідом-
ляла СБУ [22]. Сам керівник терористів 
у Донецькій області І. Гіркін розповідав, 
що на боці російського агресора брали 
участь «монахи» Свято-Успенської Свя-
тогорскої Лаври УПЦ (МП). Руйнуван-
ня України він обґрунтовував боргом, 
обов’язком перед православною вірою: 
«Православні люди Новоросії, росій-
ського Донбасу, стаючи під наші зна-
мена, були стовідсотково впевнені, що 
вони виконують свій обов’язок перед 
вірою. І ми виступали «За віру й Вітчиз-
ну» – це було гасло ополчення» [1]. 

Одна з «православних» шануваль-
ниць російського світу не раз з’являлася 
в об’єктиві відеокамер з різним макія-
жем та кольором волосся. У Криму в часи 
його захоплення Росією вона назвалася 
Єлєною Данільченко та нахабно погро-
жувала Європі (переклад з російської): 
«Я вже казала, губа трісне у них! У тих 28 
країн і в тієї Америки. Ми поперек горла 
станемо, ми не дамо, ми всі русичі, у нас 



104 №4 (73) 2019 Ukrainian Studies

ГУМАНІТАРНІ ВИКлИКИ XXI СТ.

одні корені, у нас одна історія, у нас одні 
біди, одні перемоги, ми всі, у нас гене-
тично, ми росіяни всі. Ми ру-си-чі! Ми 
свята православна Русь! Що ще їм розпо-
вісти? Більше нічого? Ну і нехай сидять 
там. А то навчимо локшину лаптями на-
минати. Вони давно не нюхали чобіт ро-
сійського солдата? Забули?» [8].

Чого хочуть «православні» «брати», 
зрозуміло з їхніх відвертих висловлю-
вань: «Для Росії і в стратегічному, і в 
економічному, і в політичному плані, 
і в плані цивілізаційному повернення 
на свої споконвічні російські території 
південно-західні, так, це доцільно, на 
мій погляд, це доцільно та необхідно. 
Зверніть увагу на те, як президент Росії 
досить часто, так, послідовно повторює 
одну думку про те, що росіяни й українці 
один і той же народ. Я думаю, що він не 
випадково періодично одну й ту ж думку 
повторює. Не випадково» [3]. Чого праг-
нуть у Москві: «... входження, повернен-
ня до складу Росії» України [3].

Українська влада діяла в умовах ро-
сійської агресії щодо УПЦ (МП) супе-
речливо, непослідовно. Ми бачили і за-
гравання, передачу церковних споруд, і 
спроби порозумітися, і тиск. Позицію 
місцевої влади критикував митрополит 
Луцький і Волинський Михаїл: «Є різни-
ця, кому ви виділяєте земельну ділянку 
під будівництво храму, – підкреслив ке-
руючий єпархією. – Є різниця, кому ви-
діляєте те чи інше приміщення. Хочете, 
щоб ваші діти розбудовували Соловки, – 
продовжуйте роздавати. Спробуйте біга-
ти на Пасху: на 11-ту годину – в Москов-
ський Патріархат, на 12-ту – в Київський. 
Догодити всім… Досить цілувати всі 
портрети. Ти або Христів, або антихрис-
тів. Або з Україною, або проти неї. Ви-
значайся» [14].

Митрополит Епіфаній про сучасний 
підсумок конфесійної самоідентифіка-
ції громадян в умовах російської агресії 
сказав: «Війна показала насправді, хто є 
хто в Україні: яка церква є справді укра-
їнською, а яка церква є тільки за назвою 
українською православною церквою. І 
тому дуже багато (протягом останніх 
п’яти років) віруючих людей-парафіян 
приєдналося саме до української право-
славної церкви, зараз визнаної помісної 
православної церкви» [12].

Радник президента Російської Феде-
рації Глазьєв, говорячи про П. Порошен-
ка, відзначив, що п’ятий президент Укра-
їни зробив значний внесок у знищення 
Російського світу в Україні – «розрубав 
серце Російського світу, розірвав гумані-
тарні, господарські, релігійні зв’язки, що 
з’єднували Росію з Малоросією, Новоро-
сією та Карпаторосією» [7].

У гібридній війні Російської Федера-
ції проти України більшість єпископату 
та всьго кліру УПЦ (МП) послідовно, 
невідступно відстоює інтереси агресора, 
на відміну від більшості мирян. На ба-
гаторазові прохання української влади 
та православних громадян материнська 
для українського православ’я церква  – 
Константинопольський патріархат ви-
знав у 2018 р. нечинним надання права 
хіротонії митрополита Київського Мос-
ковському патріархові, постановив по-
новити «у своєму єпископському або 
священицькому сані» Філарета (Дени-
сенка), Макарія (Малетича) та «їхніх 
послідовників, які опинилися у схизмі 
не з догматичних причин», а також ор-
ганізував помісний об’єднавчий собор. 
У Софійському соборі Києва 15 грудня 
2018  р. відбувся об’єднавчий собор, на 
якому представники трьох православ-
них церковних організацій створили 
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єдину канонічну помісну православну 
церкву в Україні. УПЦ (МП) проігнору-
вала собор. Від вірних УПЦ (МП) було 
лише 6 делегатів. 

На соборі, який очолив уповнова-
жений представник Вселенського патрі-
архату митрополит Галльський Емма-
нуїл, дві гілки українського православ’я 
та частина третьої гілки об’єдналися 
в єдину помісну православну церкву, 
ухвалили статут та обрали предстояте-
ля. Першим предстоятелем Православ-
ної церкви України став Митрополит 
Київський і всієї України Епіфаній (Ду-
менко). Після собору він звернувся на 
Софійській площі до православних гро-
мадян із закликом: «Я б хотів закликати 
всіх наших побратимів, архієреїв, всіх 
вірних в єдину Українську православну 
церкву. Двері нашої церкви відкриті для 
всіх».

Митрополит Вінницький та Бар-
ський Симеон за кілька днів після 
об’єднавчого собору висловив здивуван-
ня ставленням кліру УПЦ (МП) до цієї 
події, ставленням багатьох православ-
них українців до утворення української 
автокефальної церкви. У кафедраль-
ному соборі він сказав вінничанам, що 
дивний наш український народ: коли 
Москва підпорядковувала нашу церкву, 
тоді не хотіли цього, опиралися, страж-
дали за це, а тепер ми не можемо віді-
рватися звідти. «І от сьогодні (я знову 
ж кажу дивний наш народ) [...] зараз, як 
то кажуть, на тарілочці нам підносять, 
або піднесли, незалежну помісну авто-
кефальну церкву, і ми відмовляємось від 
того: “Нам не треба! Нам добре з Мо-
сквою”. Говорять ієрархи наші, говорять 
священики, говорять і люди» [2].

6 січня Вселенський патріарх Вар-
фоломій урочисто вручив предстоятелю 

новоствореної помісної Святої Церкви 
України митрополитові Епіфанію томос 
(декрет) про визнання її канонічної ав-
токефалії. 31 січня 2019 р. зареєстровано 
Київську митрополію Української пра-
вославної церкви (Православної церкви 
України). Інтронізація Епіфанія відбу-
лася 3 лютого. Кафедральним собором 
Православної церкви України (Україн-
ської православної церкви) став Михай-
лівський Золотоверхий собор у Києві. У 
Диптиху українська церква записана на 
15 позиції, а УПЦ (МП) там немає, бо 
вона є частиною Московського патріар-
хату. 

Проте Москва всіляко гальмує й 
ускладнює процес об’єднання та усамо-
стійнення українських православних, 
дискредитує українське православ’я, 
українську державу та Вселенського па-
тріарха Варфоломія. Російська право-
славна церква заперечує право на існу-
вання канонічної помісної української 
православної церкви. Право Вселенсько-
го патріарха самостійно видавати томос 
про автокефалію помісної церкви ста-
виться під сумнів.

Дії Вселенського Константинополь-
ського патріархату сприяють викриттю 
у середовищі світового православ’я іс-
торичних фальсифікацій, тенденційних 
перекручень змісту документів Мос-
ковською церквою та владою упродовж 
кількох останніх століть, усвідомленню 
невиправданої байдужості православ-
ного світу до проблеми усамостійнення 
українських православних, звільнення 
від накинутого силою та обманом цер-
ковно-великодержавного ярма. У від-
повідь на відкликання Константино-
польським патріархатом Синодального 
листа 1686 р., який тимчасово передавав 
право хіротонії Київського митрополита 



106 №4 (73) 2019 Ukrainian Studies

ГУМАНІТАРНІ ВИКлИКИ XXI СТ.

патріарху Московському, та через на-
дання автокефалії Українській право-
славній церкві Московський патріархат 
пішов на схизму (кліру РПЦ заборонено 
співслужіння з кліриками Константино-
польської церкви).

Така позиція Московського патрі-
архату зумовлена політичними праг-
неннями керівництва Російської Феде-
рації відродити імперію, не випустити 
українських православних з підлеглого 
Москві стану, не втратити статусу най-
впливовішої на міжнародній арені пра-
вославної країни. Через клір УПЦ (МП) 
та шанувальників російського патріар-
ха й російського президента українців 
прагнуть залучити до неоімперських 
проектів «Русский мир» чи «Истори-
ческая Россия», в яких немає місця су-
веренній Україні, українській помісній 
православній автокефальній церкві, 
модерній українській культурі, повно-
кровно функціонуючій українській мові, 
українській національній історичній 
пам’яті, україноцентричному світогля-
ду, українським національним інтересам 
тощо. Усього цього немає, бо президент 
РФ навіює думку: «Ми один народ». 
Тобто українці – це етнографічна група 
росіян. А українська церква є частиною 
російської.

Прихильників російського право-
слав’я ухвалений Верховною Радою 
України закон зобов’язує не маскувати-
ся за назвою «Українська...», що вводить 
частину українського суспільства в ома-
ну, а відобразити у назві належність до 
Московського патріархату. Понад 500 
релігійних громад УПЦ  (МП) долучи-
лися до об’єднавчого процесу україн-
ських православних (за станом на се-
редину квітня), що становить близько 
4,5% від усіх зареєстрованих на вільній 

від агресора території України. За со-
ціологічними дослідженнями релігійної 
та конфесійної структури українського 
суспільства, що здійснюються упродовж 
тривалого часу, частка православних 
громадян України, що вважають себе 
належними до церкви Московського па-
тріархату, вже удвічі менша за частку тих 
громадян, що вважають себе належними 
до помісної автокефальної Української 
православної церкви.

Невдовзі після вручення томосу про 
автокефалію почесний патріарх Філарет 
почав його критику. Згодом додалися 
звинувачення на адресу П.  Порошенка 
та Епіфанія у недотриманні обіцянок, 
зроблених Філарету у процесі ліквіда-
ції УПЦ (КП). Ці дії переросли у спробу 
продовжити діяльність УПЦ (КП). Не-
зважаючи на нечисленність прихильни-
ків такої позиції, цей конфлікт активно 
інтерпретується та роздмухується пев-
ними ЗМІ як «розкол ПЦУ», «розкол 
розкольників». Несподіваний демарш 
Філарета завдає шкоди усім українцям, 
що прагнуть позбутися релігійного, по-
літичного, економічного, культурного 
впливу Російської Федерації на Україну, 
негативно впливає на імідж української 
церкви та гальмує її визнання православ-
ними інших країн, підважує об’єднавчий 
процес українських православних та рі-
шення Константинопольського Синоду і 
патріарха.

Відзначимо важливі зміни статусу 
певних православних об’єктів, зокрема 
Михайлівського Золотоверхого монас-
тиря – діючого православного монастиря 
на честь архангела Михаїла в Києві. Від-
недавна Михайлівський Золотоверхий 
собор став кафедральним собором Пра-
вославної церкви України. Андріївська 
церква, збудована на честь св. Андрія у 
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стилі українського бароко (у ХVІІІ ст. за 
проектом Бартоломео Растреллі), вхо-
дить до складу Національного заповід-
ника «Софія Київська». У 2000–2015 рр. 
настоятелем Кафедрального собору 
святого апостола Андрія Первозваного 
Української автокефальної православ-
ної церкви був Блаженніший Мефодій, 
Митрополит Київський і всієї України, 
предстоятель УАПЦ (до об’єднавчого со-
бору). Верховна Рада України передала 
церкву у безоплатне користування Все-
ленському патріархату, який відновив 
Ставропігію (постійне представництво) 
Вселенського патріарха в Києві, виходя-
чи зі скасування у жовтні 2018 р. акта від 
1686 р. на право висвячувати Київського 
митрополита Московським патріархом. 
2 лютого 2019  р. в Андріївській церкві 
відбулася хіротесія архімандрита Миха-
їла в екзарха Вселенського патріархату 
у Києві, яку очолив митрополит Галль-
ський Еммануїл (Адамакіс) у співслу-
жінні грецьких ієрархів.

У травні 2019  р. Патріарх Варфоло-
мій в інтерв’ю болгарському інформа-
ційному агентству БГНЕС (яке поширив 
«Главком») відзначив дві історичні об-
ставини, що, природно, зумовили зміни 
релігійної ситуації в православному се-
редовищі України: «... не забувайте про 
останні соціально-політичні зміни, які 
створили нові умови. Окрім незалеж-
ності країни та створення нової держави 
України у 1991 р., після анексії Криму в 
2014  р. умови для російської присут-
ності в Україні стали ще складнішими. 
Шокуючі політичні події, через які були 
сформовані нові, зовсім інші геополітич-
ні умови, зробили присутність Москов-
ського Патріархату небажаною і такою, 
що завдає шкоди інтересам української 
нації і єдності українського народу. З 

цієї причини цілком зрозуміло, чому ве-
лика частина українського народу бажає 
церковного звільнення від Церкви, яка 
допомагає або навіть служить інтересам 
держави, яка перебуває в конфлікті з 
Україною» [17].

На жаль, тривале підневільне існу-
вання українського народу в політичній, 
культурній, економічній, духовно-цер-
ковній сферах має глибокі наслідки у 
суспільній свідомості, світогляді укра-
їнських громадян. Українська держава 
реалізує недостатньо ефективну інфор-
маційну, освітню, культурну політику 
на подолання історично безпідставно-
го, невиправданого, інерційного мо-
сквофільства, яке становить загрозу 
національній безпеці, територіальній 
цілісності та державному суверенітету 
України, гальмує суспільно-історичний 
поступ українського суспільства. Після 
розпаду СРСР комплекс меншовартості 
українського та стереотип престижності 
російського продовжує формуватися у 
значної частини молодого покоління. 

Щодо канонічності української та 
російської на теренах України право-
славних церков митрополит Симеон ви-
словився так: «Ми чекали, що Москва 
дасть канонічну автокефалію. Ну, Мо-
сква сказала, що ні. Значить, Константи-
нополь взявся до того, щоб вилікувати 
оцю нашу довгу, таку багаторічну хво-
робу розколу. На сьогоднішній день ми, 
слава Богу, маємо єдину церкву, церкву 
Христову. Хоча дві гілки: московську в 
Україні та українську православну авто-
кефальну церкву. Але обидві церкви є 
канонічними» [30].

«Перезавантаження» української 
вла ди весною – літом 2019 р. породжує 
непевність щодо розуміння нею небез-
пеки, яку створює небажання великої 
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кількості мирян УПЦ (МП) позбутися 
підпорядкування Москві. Відчувати себе 
духовно вільними та рівними з іншими 
православними націями, які мають по-
місні автокефальні церкви (наприклад, 
греками, болгарами, румунами, сербами, 
грузинами, росіянами), українці змо-
жуть тоді, на нашу думку, коли сучасна 
російська церква (що з часів правління 
Й. Сталіна підконтрольна спецслужбам) 
не матиме серед українського суспіль-
ства суттєвої підтримки, не домінувати-
ме за кількістю зареєстрованих громад у 
жодній з областей України.

Маємо зазначити дивну позицію 
Папи Римського Франциска, який за час 
російської агресії проти України кілька 
разів зустрічався з активними будівни-
чими «Російського світу» та «Історичної 
Росії» за межами Російської Федерації 
(патріархом Кирилом та президентом 
В. Путіним), підігруючи їм.

Отже, за складних політичних об-
ставин російської агресії в Україні від-
булася чергова хвиля процесу поділу 
вірних та релігійних організацій Мос-
ковського патріархату (офіційна назва в 
Україні  – УПЦ) на українських і росій-
ських. Частина православних України 
Московського патріархату долучилася 
до об’єднавчого процесу з православ-
ними двох інших конфесій (УПЦ (КП) 
та УАПЦ) у єдину канонічну Українську 
помісну православну церкву. Але лиша-
ється багато таких, що однозначно не 
визначилися. Під час виборів Президен-
та України та Верховної Ради України 
2019 р. об’єднання парафій УПЦ (МП) з 
помісною церквою загальмувалося. 

У процесі розпаду Союзу та станов-
лення й розвитку незалежної україн-
ської держави (1985–2019 рр.) відбулися 
докорінні зміни ситуації в українському 

православ’ї, які впливали на етнокуль-
турний розвиток українського сус-
пільства. З’явилися не підпорядковані 
Москві православні релігійні організа-
ції, які позиціонувалися як українські, 
впроваджували українську мову, пере-
ймалися проблемами українського на-
роду. Приєднання Москвою Київської 
митрополії скасовано, відновлено її по-
передній статус. На об’єднавчому соборі 
утворено помісну православну церкву, 
якій Вселенський патріархат згодом на-
дав томос на автокефалію. Статус цієї 
церкви на території України за каноніч-
ним правом стає найвищим. 

Актуальними завданнями для неї 
є визнання її іншими православними 
церквами та залучення до об’єднавчого 
процесу православних парафій Мос-
ковського патріархату. Відбулася дифе-
ренціація лише частини вірних Мос-
ковського патріархату на українських та 
російських в Україні.

Належність до МП частини укра-
їнського етносу пояснюєтся її світо-
глядними особливостями, недостатньо 
однозначною й чіткою етнокультурною 
та національною самоідентифікацією, 
відсутністю прагнення розірвати власну 
духовну підпорядкованість московсько-
му патріарху, несформованістю почуття 
національної гідності. Узагальнено ці 
особливості сьогодні можна передати 
поняттям «малоросійські православні», 
що узгоджується зі змістом категорії 
«малоросійство». Інтенсивність подаль-
шого процесу диференціації значною мі-
рою залежить від політики нової владної 
команди України у сферах релігії та на-
ціональної безпеки.

Для сучасного українського суспіль-
ства головними етнокультурними на-
слідками змін релігійної ситуації є такі: 
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1)  з’явилися українські загальнонаціо-
нальні релігійні організації, до яких на-
лежить більшість віруючих громадян 
України, 2)  українська мова почала по-
вноправно функціонувати у релігійному 
житті, 3) відродилися обряди й традиції, 
пов’язані з релігійним життям, що були 
заборонені в СРСР чи призабулися че-
рез несприятливі суспільно-політичні 
обставини, 4)  утворена на основі Київ-
ської митрополії Українська помісна ав-
токефальна православна церква набула 
найвищого канонічного статусу в Укра-
їні, 5)  частка віруючих громадян Укра-
їни, що вважають себе належними до 
Московського патріархату, зменшилась 
у кілька разів.

Зміни, що відбувалися в релігійній 
сфері, сприяли зворотній українізації 
українського етносу після тривалого 
його російщення, політичній та етно-
культурній консолідації української на-
ції. Вплив змін релігійної ситуації, що 
відбувалися на території України від се-
редини 1980-х років до сьогодні, на су-
часний етнокультурний розвиток пост-
колоніального українського суспільства 
слід вважати позитивним. Він відпові-
дає поточним та довготерміновим на-
ціональним інтересам України, зокрема 
збереженню та розвитку української 
етно культурної самобутності.
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ДЖЕРЕЛА З УКРАЇНОЗНАВСТВА

У першій третині XVII  ст. розви-
ток правової системи на Волині сягнув 
досить високого рівня. Висновок про 
це можна зробити з огляду на склад-
ність структури та ефективність функ-
ціонування її окремих елементів, зо-
крема  – інституту судового захисту, 
представленого діяльністю т. зв. «умо-
цованих»  – професійних юристів, які 
здійснювали представницькі функції 
у волинських ґродських і земських су-
дах. Їхнім юридичним інструментарієм 
було тогочасне законодавство, яке, до 
речі, наразі вивчене досить непогано. 
Воно надавало багатий арсенал «зброї» 
у вигляді цілого спектра розгалужених 
нормативних актів. Однак прийоми ад-
вокатської діяльності, які полягають у 
застосуванні окремих правових норм та 
їхніх сукупностей належно до конкрет-
них життєвих ситуацій, вивчені недо-
статньо. В цьому сенсі актові книги, в 
яких детально зафіксовані всі етапи пе-
ребігу судового процесу, становлять ба-
гатюще і майже невичерпне джерело ін-
формації для досліджень. Підкреслюючи 
їхнє значення, Н. Старченко писала, що 
«судові акти – практично єдине джерело 

для дослідження цього кола питань на 
українських землях у ранньомодерний 
час…» [7, с. 318]. У цій розвідці ми про-
понуємо ознайомитись з трьома доку-
ментами, виявленими в актовій книзі 
володимирського ґродського суду, за 
якими, на прикладі розгляду однієї до-
сить типової для тих часів справи, мож-
на оцінити рівень професійної майстер-
ності волинських адвокатів.

Фабула історії така. П’ятого листо-
пада 1612  р. волинський шляхтич Ґаб-
ріель Модринський разом зі слугами, 
підданими і помічниками наїхав на село 
Грибовиця Володимирського повіту1, 
яким володів князь Януш Острозький, 
краківський каштелян і володимир-
ський староста. Там він побив і пограбу-
вав чотирьох місцевих жителів: Федора 
Марковича, Федора Шуляковича, Мис-
ка Яковченяту та Івана Марковича, які 
саме поверталися з робіт у Літовизько-
му замку і якраз в’їжджали до Грибови-
ці. Попри те, що це був «простий», а не 
«кримінальний» наїзд, тим не менш він 
1 Тут і далі назви населених пунктів звірені за 
роботою: Баранович О. Залюднення Волинського 
воєводства в першій половині XVII ст. [1].
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відносився до числа кримінальних зло-
чинів, за скоєння якого передбачалося 
серйозне покарання, оскільки підпа-
дав під дію двадцять першого артикулу 
одинадцятого розділу Другого Статуту 
Великого князівства Литовського (далі – 
Статут) [6, с. 245–247; 9, с. 380]. Зокрема, 
за скоєння такого злочину винуватий 
«…кгвалт платити і за поранення від-
шкодувати, а награбоване з нав’язкою 
повернути має, і всю шкоду належним 
чином відшкодувати…» [9, с. 380]. Проте 
з нез’ясованих наразі причин князь Ост-
розький, на боці якого були і сила, і за-
кон (адже саме його піддані стали жерт-
вою нападу), залишив такі дії нападника 
без покарання. Незважаючи на це, за-
мість того аби вгамуватися і не наражати 
себе на конфлікт із впливовим князем, 
Ґабріель Модринський п’ятнадцятого 
листопада знову наїжджає на те ж село. 
Цього разу він не лише побив і пограбу-
вав панцирного боярина Федора Бере-
зовського, але й наказав зв’язати його і 
«до маºтности своºº сºла Быличъ подлº 
конz провадилъ. И тамъ jного припро-
вадивши и привºзавши до воза чºрºз 
цºлыи дºнъ Y вºзºнъю своºмъ мºл и 
залºдвº с того вºзºнъz выпустил».

Вочевидь, у такий спосіб нападник 
виявив зухвалість. Можемо припусти-
ти, що Модринський діяв не самостійно, 
а за намовою або ж прямою вказівкою 
когось із недоброзичливців князя. Адже 
(попри те, що подібні наїзди були звич-
ною справою для тих часів) навряд чи 
можна серйозно припускати, що мало-
відомий шляхтич свідомо спровокував 
би конфлікт з однією з наймогутніших і 
найвпливовіших осіб того часу не лише 
на Волині, але й у цілій Речі Посполи-
тій. У відповідь на це Острозький по-
дає до володимирського ґродського суду 

протестацію проти Модринського, од-
нак лише за останнім епізодом справи 
(виділення наше. – М. В.).

Варто зауважити, що під час підго-
товки цієї публікації колегами було ви-
словлено слушний сумнів у тому, що Мо-
дринський діяв з чиєїсь намови, оскільки 
мало хто з тогочасної шляхти наважився 
б конфліктувати з самим Острозьким – 
не лише особисто, а й навіть у вигляді 
підбурювань до злочинних дій третіх 
осіб. Тож, на їхню думку, швидше за все, 
причиною наїздів був гонор самого на-
падника. А те, що перший наїзд зали-
шився без уваги князя, пояснюють тим, 
що він міг просто не знати про нього, 
оскільки урядники вчасно не доповіли, 
або ж / а також у зв’язку з його винят-
ковою зайнятістю як політичного і дер-
жавного діяча, яка не залишала вільного 
часу на подібні дріб’язкові справи. Зага-
лом можна було б погодитись із таким 
зауваженням, якби воно також давало 
відповіді і на інші питання: 1. Чому Ост-
розький, дізнавшись про напади і прий-
нявши рішення судитись, подає про-
тестацію не за всіма епізодами, а лише 
за останнім? 2. Чому Острозький, який 
легко міг покарати нападника «власни-
ми силами», вдається до відносно трива-
лого судового розгляду?

У зв’язку з відсутністю відповідей на 
ці питання ми продовжуємо дотриму-
ватись власної версії і припускаємо, що 
в Острозького, як і в будь-якої відомої 
і впливової людини, були недоброзич-
ливці, які бажали в той чи інший спосіб 
скомпрометувати його. В такому ви-
падку метою наїздів Модринського міг 
бути розрахунок на те, що Острозький, 
не вдаючись до суду, власноруч покарає 
нападника, що дасть можливість зви-
нуватити його самого у «кгвалтовному 
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наїзді». Це могло б якщо не втягнути в 
конфлікт, то принаймні кинути тінь на 
нього. Саме тому Модринський вчи-
няє один наїзд за другим (і вчиняв би їх 
далі!), намагаючись викликати бажану 
реакцію. Ймовірно, Острозький розу-
мів це. Тож з якихось причин, не бажаю-
чи відкритого конфлікту, він не звертає 
уваги на перший наїзд, а на другий реа-
гує лише тому, що, в іншому випадку, під 
загрозою могли стати його князівська 
честь і шляхетська гідність. З цієї ж при-
чини він обирає більш повільний шлях 
судового розгляду, перевагою якого було 
те, що він не дає можливостей для по-
дальших провокацій.

Таким чином, розвиток подій було 
переведено до юридичної площини.

Однією з особливостей тогочасної 
юридичної практики було ведення справ 
у суді не особисто, а через представни-
ків  – «умоцованих». Вони діяли на під-
ставі так званого «умоцованого листа», 
або «моци зуполної», який підтверджу-
вав їхню «моц»  – повноваження. Ви-
користовувати представника в той час 
стало настільки звично і престижно, що 
самі ж адвокати, вирішуючи власні спра-
ви, нерідко вдавалися до послуг своїх 
колег  [8, с.  116]. Як правило, «умоцова-
ними» заможних людей ставали обізна-
ні з судовими справами слуги; пересічну 
шляхту могли представляти їхні більш 
освічені родичі і знайомі, професійні ад-
вокати, в той чи інший спосіб наближе-
ні до скаржника, наприклад, пов’язані з 
ним приятельськими стосунками, тож їх 
так і звали – «умоцований приятель мій», 
або ж абсолютно сторонні люди, які по-
годжувалися вести справу за винагоро-
ду  – так звані «прокуратори»  [2, с.  203; 
8, с. 111–112]. Як бачимо, спектр фахів-
ців, які надавали професійну юридичну 

допомогу, був доволі широкий, що, сво-
єю чергою, свідчить про розвиненість 
інституту судового представництва і за-
хисту.

Інтереси Януша Острозького в суді 
представляв його умоцований Андрій 
Мисевський. Він був слугою (можли-
во, рукодайним) князівського дому 
Острозьких. Для кращого розуміння 
подальших подій варто детальніше зу-
пинитися на його особі. Андрій Заяць 
зазначає, що, починаючи з 1567  р., він 
послідовно займав низку міських уря-
дів у Володимирі. Зокрема, 1567  р. був 
райцею, 1570 р. – лентвійтом, 1572, 1595, 
1599 рр. – війтівським писарем [4, с. 66]. 
А на момент описуваних подій він був 
володимирським буркграбієм і намісни-
ком володимирського старости, тобто 
заступав самого ж Януша Острозького 
у володимирському ґродському уряді. 
Отже, для представництва князівських 
інтересів його було обрано не випадко-
во – як слугу, наближену до князя особу 
та впливового урядовця, який володів 
колосальним теоретичним і практич-
ним досвідом. Очевидно, саме такий 
солідний «послужний список» і зіграв 
з Мисевським «злий жарт», вселивши в 
нього хибну впевненість у власних си-
лах. Імовірно, не припускаючи думки, 
що хтось наважиться виступити в суді і 
проти нього, і проти його патрона, він 
не дотримався всіх передбачених за-
конодавством процедурних питань, що 
ледь не коштувало йому програшу всієї 
справи.

Розгляд розпочався 11 грудня 1612 р., 
на найближчих судових рочках, які від-
крилися невдовзі після вчинення напа-
дів. З тексту позову чітко зрозуміло, що 
на момент його подання Острозький до-
бре знав про всі вчинені Модринським 

ДЖЕРЕлА З УКРАЇНОЗНАВСТВА
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наїзди, тим не менш вимагає «відпові-
сти» лише за останній, найменший з них, 
жертвою якого став Федір Березовський: 
«в. мсть … нº контºнътYючисz тымъ, 
жº пºрºд тымъ на маºтносъ кнжти 
Tго млсти сºло ГрибовицY наºждзал, 
подданых кнжти Tго млсти бил, мор-
довал, алº ºсчº … приTхавши моцно 
кгвалтомъ до мºнованого сºла Грибо-
вици, поимавши того боzрина jкрYтнº 
… збил, змордовалъ и, звºзавши Tго, до 
маºтности своºº сºла Быличъ подлº 
конz провадилъ и тамъ … Y вºзºнъю 
своºмъ мºл». На наш погляд, це опо-
середковано свідчить про небажання 
князя «роздмухувати» конфлікт. Тож 
такий крок можна розглядати як своє-
рідний жест доброї волі, у відповідь на 
який Модринський мав би визнати свою 
провину. Проте позваний цього знака не 
сприйняв і, особисто з’явившись до суду, 
розпочав захист. Добре розуміючи хит-
кість своєї позиції (адже він дійсно скоїв 
передбачений законодавством злочин), 
Модринський намагався не доводити до 
розгляду справи по суті. Тож зосередив-
ся на зачіпках до процесуальних питань. 
Подібна стратегія захисту була дуже 
ефективною і її часто використовували 
тогочасні юристи  [2, с.  123]. Однак, як 
покажуть подальші події, малоімовірно, 
що сам Модринський був досвідченим 
правником. Швидше за все, обрати таку 
стратегію йому порадили ті ж наразі не-
відомі особи, які стояли за нападами; 
вони ж вказали і конкретний тактичний 
хід. 

Отже, одразу після оголошення по-
зову, Модринський зажадав від Мисев-
ського, аби той «вынºсºнz того позвY 
и рокY доводил». Інакше кажучи, по-
зивач мав довести в суді, що позваний 
був заздалегідь у встановлений спосіб 

попереджений про суть звинувачень, а 
також про час і місце майбутнього судо-
вого розгляду. Згідно з п’ятим і дев’ятим 
артикулами четвертого розділу Статуту 
цей обов’язок покладався на возного, 
який мав відвезти позов і вручити його 
особисто в руки відповідачу або ж, у разі 
його відсутності, «в маєтку того, який 
кривду завдав, має покласти у дворі або 
у ворота увіткнути…»  [9, с.  297, 299]. 
Після цього возний мав «вчинити реля-
цію» у суді  – доповісти про виконання 
поставленого завдання. Власне, ці дії і 
становили сутність процедури «дове-
дення року». Ця на перший погляд про-
ста і формальна дія насправді мала ве-
лике значення, оскільки була важливим 
право утворюючим чинником1.

Як би дивно це не виглядало, але Ан-
дрій Мисевський виявився не готовим 
змістовно відповісти на законну вимогу 
позваної сторони. Попри такий явний 
промах вже на цьому етапі виявилася 
його досвідченість. Він заявив, що в та-
кому доведенні немає жодної необхід-
ності, адже сам факт того, що відповідач 
наразі особисто стоїть у суді на розгляді 
справи про наїзд на Грибовицю, якнай-
краще свідчить про його обізнаність і з 
часом, і з місцем, і з предметом судового 
засідання. Тобто Мисевський намагався 
довести факт оповіщення відповідача 
шляхом наведення непрямих доказів. 
Імовірно, при цьому він спирався на за-
конодавчий дозвіл представляти «пев-
ні знаки»  [9, с.  319]. Що саме мається 
на увазі під цими «знаками», Статут не 
розшифровує, однак можемо припус-
тити, що йдеться якраз про подібні ло-
гічні умовиводи та різні опосередковані 
1 Правоутворюючий чинник – юридично значущі 
дії або бездіяльність сторін, які породжують 
правові наслідки.
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свідчення, які б підтверджували слова 
сторони.

Однак суддю відповідь умоцованого 
не задовольнила. Для того, аби зрозумі-
ти, чим він керувався, приймаючи таке 
рішення, необхідно мати на увазі, що 
розгляд справи мав змагальний харак-
тер: сторони почергово робили заяви, 
доводячи свою правоту, а суд, стежачи 
за дотриманням процесуальних правил, 
відповідності аргументів сторін вимогам 
чинного законодавства тощо, грав роль 
арбітра [7, с. 360; 8, с. 122]. Рішення при-
ймалися на підставі вагомості кожного 
наведеного аргументу та їхньої сукуп-
ності. Суд врахував, що обов’язок «дово-
дити рок» законом покладався на возно-
го – представника влади і незацікавлену 
сторону [5, с. 116], а не на Мисевського, 
свідчення якого, як представника пози-
вача, могли бути взяті під сумнів; до того 
ж реляція возного, вчинена ним у суді 
особисто, була б «найпевнішим і най-
ґрунтовнішим»  [9, с.  319] доказом пер-
шого порядку, тоді як засновані на при-
пущеннях силогізми Мисевського такої 
ваги не мали. Тож очевидно, що позиція 
позовної сторони з погляду відповіднос-
ті чинному законодавству виглядала не-
переконливо, оскільки суперечила чітко 
визначеній процедурі доведення. Безпо-
середньою підставою рішення, швидше 
за все, був уже згадуваний п’ятдесят дру-
гий артикул четвертого розділу Статуту 
під промовистою назвою «Про докази і 
спростування доказів», відповідно до 
якого, «коли б суддя, вислухавши скарги 
і відповіді сторін, вимагав від будь-якої 
сторони доказ …, а та сторона на той час, 
коли мала доводити … докази, того не 
доведе, або не відведе, така справу свою 
програє…»  [9, с.  319]. Отже, незважаю-
чи ані на особу самого скаржника, ані 

на особу його представника, у зв’язку з 
тим, що «Yмоцованыи кнжти Tго млсти 
року вынºсºнz позвY того рTлzциºю 
возного нº доводит», суд був змушений 
прийняти єдино можливе в цій ситуації 
рішення: «позваного на тот час jт рокY 
волъным чинитъ». Таким чином, перше 
судове засідання з розгляду справи про 
наїзд Ґабріеля Модринського на Грибо-
вичі закрилося, ледь розпочавшись. 

Після оголошення невигідного для 
свого патрона декрету Мисевський не 
розгубився і миттєво заявив про те, що 
не погоджується з ним і попросив дозво-
лу апелювати до Головного Люблінського 
трибуналу1. Суд таку апеляцію йому до-
зволив. Обидві дії, попри те, що вигляда-
ли формально, також мали далекосяжні 
наслідки: якби Мисевський не зробив 
таку заяву негайно, то втратив би мож-
ливість на законних підставах зробити її 
в майбутньому, і справу було б програ-
но остаточно. Адже згідно з шістдесят 
першим артикулом четвертого розділу 
Статуту лише у випадку легальної (не 
забороненої судом!) апеляції (виділен-
ня наше. – М. В.) суд не приймав кінцеве 
рішення і не закривав справу, оскільки 
«після апеляції, доки наш суд  [велико-
князівський] справу між сторонами не 
вирішить, суд (місцевий. – М. В.) відпра-
ви чинити не буде…» [9, с. 322].

Варто зауважити, що, заявляючи 
про апеляцію, Мисевський навіть і не 
думав вчиняти її насправді. Як досвід-
чений юрист-практик він добре розу-
мів, що це дуже затягне розгляд, адже 
бюрократична процедура сама по собі 
була досить тривалою, до того ж вона 

1 Головний Люблінський трибунал – найвища апе-
ляційна судова інстанція для станових шляхет-
ських судів малопольських та українських воє-
водств (у т. ч. Волинського воєводства) [3, с. 382].
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могла б розпочатися не раніше весни на-
ступного року, коли відкривалася чер-
гова трибунальська сесія [3, с. 382]. Тож 
Мисевський скористався своїм правом 
на оскарження лише як юридичним ви-
вертом – з метою «провести роботу над 
помилками». Про такий його намір пе-
реконливо свідчить той факт, що він від-
мовився від продовження старої, невда-
лої, справи і відкрив нову, до якої тепер 
включив не лише позов про ув’яз нен ня 
Федора Березовського, а й про побиття 
і пограбування Федора Марковича, Фе-
дора Шуляковича, Миска Яковченяти 
та Івана Марковича, які «подарували» 
Модринському минулого разу. Важливо, 
що всі п’ять справ Мисевський виділив 
в окремі провадження. Про все це воз-
ний генерал Волинського воєводства 
Юрій Яциніч за всіма правилами пові-
домив Ґабріеля Модринського 16 грудня 
1612 р., тобто вже через п’ять днів після 
завершення першого судового розгляду. 

В такий спосіб Мисевський досягав 
одразу декількох важливих цілей: 1. Від-
мовляючись від апеляції, він вигравав 
час, який йшов на розгляд справи, оскіль-
ки отримував можливість розпочати но-
вий розгляд вже на найближчих судових 
рочках, а не навесні наступного року, 
коли б відкрилася трибунальська сесія. 
2. Відмовляючись від продовження старої 
справи та відкриваючи нове проваджен-
ня, він уникав можливих закидів про те, 
що попри заявлену апеляцію не вчинив її. 
3. Виділяючи кожну справу в окреме про-
вадження він суттєво ускладнював для 
Модринського перспективи оскарження 
судового рішення у тому випадку, якщо 
б воно його не задовольнило, адже йому 
довелося б оскаржувати не один декрет, 
а одразу п’ять. 4.  Зрештою, кардиналь-
но піднімав «ціну питання», адже тепер 

відповідач мав би відшкодувати збитки 
не одному, а всім п’ятьом постраждалим 
селянам (Табл. 1). На нашу думку, такий 
хід справи був пов’язаний із наміром 
Острозького показово покарати поруш-
ника, який не лише спровокував про-
тистояння, а й не скористався наданою 
йому можливістю владнати конфлікт. 
Таким чином, справа перестала бути бу-
денним розглядом звичного для тих часів 
наїзду, а набула вигляду показової.

Як і варто було очікувати, друга дія 
«вистави» під назвою «Острозький про-
ти Модринського» розпочалася через 
півтора місяця  – на перших судових 
рочках 1613  р. Цього разу Андрій Ми-
севський врахував всі попередні прора-
хунки і не припустився жодної помилки. 
Новий розгляд розпочався з доповіді 
возного Юрія Яциніча про те, що він у 
встановлений термін відніс до маєтку 
Модринського у с.  Біличі Володимир-
ського повіту п’ять позовів від князя 
Януша Острозького, «которыми позвы 
позываºт кнжа Tг[о] мл. пнъ краковскии 
доводºчи справºдливости подданым сво-
им грибовицким а то j розныT кривды, 
бои, раны и грабºжи». Варто звернути 
увагу, що возний не бачив звинувачено-
го особисто, відтак «уткнув позви у во-
рота» і переповів їхній зміст «сторожови 
дворномY, там на тот час бYдYчомY». Цей 
нібито не вартий уваги нюанс (як і безліч 
інших на перший погляд «формальних» 
обставин) мав важливе процесуальне 
значення. Залежно від того, особисто 
був вручений позов чи, як цього разу, 
«уткнутий у ворота», змінювався термін 
«року»  – часу, через який призначався 
розгляд справи в суді. Так, «кого особис-
то позовуть, рок чотири тижні, а кому 
в маєтку покладуть – шість тижнів має 
бути складений, не від дати позви, в ній 
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записаній, а від того часу і дня, як в ма-
єтку були покладені» [9, с. 308]. Цією за-
конодавчою шпаринкою користувалися 
досить часто. При цьому іноді доходило 
до курйозів: возний розгадував хитрощі 
і звітував про те, що якийсь спритний 
шляхтич уникав особистої зустрічі з ним 
і наказував двірній челяді говорити, що 
його немає вдома, тоді як сам у цей час 
ховався в якомусь потаємному місці, на-
приклад, у коморі. Не можемо стверджу-
вати напевне, однак цілком можливо, що 
і Модринський навмисно не вийшов до 
возного і, таким чином, «виграв» собі 
додатково два тижні, на які відтерміну-
вався час розгляду його справи. В будь-
якому разі судове засідання розпочалося 
рівно на шостий тиждень після покла-
дання Яцинічем позову – двадцять пер-
шого січня 1613 р.

На відміну від Мисевського, який до-
бре підготувався до розгляду, фатальні 
помилки наразі переслідували Модрин-
ського.

Передбачаючи негативний для себе 
розвиток подій і розуміючи, що цього 
разу ані особистих знань, ані досвіду 
буде недостатньо, він сам на розгляд 
справи не з’явився, а прислав замість 
себе професійного адвоката Яна Ко-
перного. Цього не можна було робити, 
оскільки останній, можливо, був вправ-
ним захисником, однак при цьому зо-
всім невідомою на Волині людиною. 
А це суперечило вимозі тридцять чет-
вертого артикулу четвертого розділу 
Статуту, згідно з яким адвокатом у во-
линських судах міг бути лише місцевий, 
«осілий» шляхтич  – тобто такий, який 
володів нерухомістю на Волині і в разі 
необхідності міг би це довести [2, с. 128; 
7, с. 352 – 353; 8, с. 113–114; 9, с. 312]. За-
уважимо, що попри існування прямої 

законодавчої заборони вона не була ка-
тегоричною: нерідко її ігнорували тоді, 
коли сторона, проти якої виступав «не-
осілий» захисник, з певних причин була 
зацікавлена в тому, аби судове засідан-
ня відбулося. В такому разі суд приймав 
умоцований лист, чим фактично визна-
вав повноваження адвоката і допускав 
його до розгляду справи. Крім того, іс-
нували легітимні підстави для ведення 
справ у суді неосілим. Зокрема, у тих 
випадках, коли сторона була нездатна 
захищатися самостійно, або ж якщо 
програш загрожував їй смертю чи без-
честям [8, с. 118; 9, с. 311–312]. Також за-
кон передбачав багато можливостей для 
звинуваченого, не з’являючись до суду і 
не програючи при цьому процес, вести 
справу через адвоката [2, с. 127]. Напри-
клад, «…за хворобою, так і за деякими 
причинами і потребами своїми…»  [9, 
с. 311]. Подібне розпливчасте формулю-
вання давало можливість підвести під 
нього майже будь-які обставини. Тож 
Модринський цілком міг скористатися 
однією з численних законодавчих шпа-
ринок. Наприклад, послатися на невід-
кладні справи або  ж нездужання, хоча 
насправді його здо ров’ю нічого не за-
грожувало: адже волинська шляхта без 
жодних докорів сумління використову-
вала удавані хвороби для досягнення 
бажаних результатів у суді. Однак для 
цього потрібно було принаймні повідо-
мити суд про свою «недугу» окремою 
заявою або ж у представленому умоцо-
ваному листі, якого Модринський на-
дав своєму захиснику Коперному. Але 
Модринський нічого такого не зробив, 
і цим одразу ж скористався Мисев-
ський. Знаючи, що відповідно до трид-
цять другого артикулу четвертого роз-
ділу для того, аби адвокат на законних 
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підставах отримав право представляти 
свого клієнта, його повноваження на 
етапі представлення умоцованих листів 
мають бути визнані судом (а це, як ми 
зазначили вище, було цілком можливо), 
він одразу ж після зачитування «моци» 
Коперного, не чекаючи, доки йому буде 
надано слово (обґрунтовано припуска-
ючи, що в разі відсутності протесту з 
його боку суд може визнати повнова-
ження адвоката відповідача або ж той 
зробить невигідну для звинувачення 
заяву), заявив клопотання про відвід 
Коперного від розгляду справи, яке 
суд задовольнив. З цього моменту ад-
вокат був позбавлений права вчиняти 
будь-які дії на користь Модринського 
і той залишився без офіційного пред-
ставництва в суді. Передбачаючи мож-
ливість дочасного завершення процесу, 
Ян Коперний заявив про незгоду з при-
йнятим рішенням і вимагав дозволити 
йому апеляцію, намагаючись, як і свого 
часу Андрій Мисевський, виграти час 
для свого клієнта. Однак суд таку апе-
ляцію йому заборонив. Інакше кажучи, 
відповідач втратив можливість легаль-
ного оскарження вироку. Подібні за-
борони на апеляцію в тогочасній юри-
дичній практиці зустрічалися рідко. Як 
пише Н. Старченко, зазвичай «у такому 
разі розгляд справи … або переносив-
ся на інший термін, або припинявся, а 
в окремих випадках (виділення наше. – 
М. В.) міг закінчитися перемогою по-
зивача»  [7, с.  352–353]. Такої ж думки 
дотримується і М. Довбищенко: «За на-
шими спостереженнями … заборони 
апелювати до Люблінського трибуналу 
зустрічаються, але не часто» [2, с. 123]. 
Попри це Модринського визнали «не-
сталим»  – тобто таким, хто без по-
важної причини не з’явився до суду, і 

одразу засудили за всіма пунктами зви-
нувачення. Іншим важливим наслідком 
прийнятого судом рішення було те, що 
через заборону апеляції справа офіцій-
но вважалася остаточно завершеною і 
вирок ставав обов’язковим для вико-
нання. Тож Модринський мав сплатити 
підданим Острозького чималу суму від-
шкодування, а в разі відсутності в ньо-
го готівкових грошей їхній еквівалент 
було б відчужено у вигляді частини 
його власних маєтностей, оскільки за 
свої дії він відповідав «зо всих добр … 
лºжачих и рYхомых и з сYм пнжных …». 
Хоч і не можна стверджувати напевне, 
однак цілком імовірно, що такі рішення 
суд прийняв як з огляду на особу самого 
скаржника, так і в результаті проведе-
ної Мисевським «позасудової» роботи.

Як розгорталися події в подальшо-
му, наразі нам невідомо. Можемо при-
пустити, що законне рішення суду було 
виконане, оскільки тепер, коли декрет 
вступив у дію, Януш Острозький ціл-
ком міг «посприяти» його реалізації без 
жодної загрози для власної репутації. 
Наступні дії Ґабріеля Модринського та-
кож невідомі, однак теж передбачувані. 
Звісно ж, він міг апелювати до Головно-
го Люблінського трибуналу і без дозво-
лу володимирського ґродського суду. 
Однак навряд чи рішення відкривати 
нову тяжбу було раціональним, оскіль-
ки трибунальське провадження вима-
гало значних грошових видатків. До 
того ж, як пам’ятаємо, звернутися до 
Трибуналу Модринський міг не раніше 
весни 1613 р., а до того часу він вже мав 
би сплатити присуджений йому штраф 
у повному обсязі. А перспектива відсу-
дити (в князя Острозького!) вже випла-
чені йому кошти виглядала дуже при-
марною.
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Ім’я 
підданого

Перелік пограбованих 
речей

Призначена судом сукупна сума 
відшкодування Джерело

Федько 
Маркович

… взzлъ Y нºг[о] конии 
два, кYплºных по двадцати 
золотых полских, сºрмzгу 
и кожYх, куплºныº за пzт 
золотых полскихъ, с хрибта 
знºли …

… за бºзправныи грабºж конºи двоига, 
таксованых за шºстнадцºт копъ грошºи 
литовских, сºрмzги и кожYха за пzт золотых 
полских и за совитост тог[о] грабºжY, такъжº 
и за винY три рYбли грошºи, а за кгвалт 
посполитыи суºдскии вºдлугъ Статуту 
двадцºт копъ грошºи литовских, // сумою 
всºго в одно мºстцº злYчивши, сто пºтдºсzт 
и полтрºтz золотых полских …

10, арк. 
279 – 281.

Федько 
Шулякович

… Yзzл Y нºг[о] конºи троº, 
кYпълºных за тридцºт 
копъ грош литовских, 
кожYх, кYплºныи за три 
золотых, сºрмzгY торговYю, 
купълºнYю за копY грош, 
готовых грошии золотых 
пzт полских з мºшком 
jборвали …

… за бºзправныи грабºж конTи троига, 
таксованых за тридцºт коп грошºи литовских, 
кожYха за три золотых, сºрмzги за копY 
грошºи куплºнYю и готовых грошºи пºти 
золотых и за совитост тог[о] грабºжY, такжº 
и за винY три рYбли грошºи, а за кгвалът 
посполитыи сYсºдскии вºдлуг СтатYтY 
дванадцºт коп грошºи литовскихъ, сYмою 
всºго двºстº тридцºт и полчварта золотыхъ 
полскихъ …

10, арк. 
299 зв. – 
302. 

Миско 
Яковченята

… взzл Y нºг[о] конºи 
двоº, кYплºных за двадцºт 
копъ грош литовских, 
кожYх, куплºныи за копY 
грошºи литовскую, сокир 
двº, куплºных за золотыи 
полскии, сºрмzгY торговYю, 
куплºнYю за копY грошºи 
литовскую

… за бºзправныи грабºж конºи двоига, 
куплºных за двадцºт коп гршºи литовских, 
кожYха, купленог[о] за копу гршºи литовскую, 
сокир двох, куплºных за золотыи полскии, 
сºрмzгу торговYю, кYплºнYю за копу гршºи 
литовских и за винY бºзправног[о] грабºжY 
три рYбли гршº, в Статутº jписаноº, такжº 
и за кгвалт посполитыи сYсºдскии, за навºзку 
того грабºжY сYму пнзºи всº в одно мºсцº 
злучивши сто сºмдºсzт и пулпºта золотого 
полского …

10, арк. 
296 зв. – 
299 зв. 

Іван 
Маркович

… взzлъ в нºг[о] конz, 
куплºног[о] за дºсºт копъ 
грошºи литовскихъ, грошºи 
готовых двº копº литовских 
з мºшком jборвали, 
сºрмzгу, куплºнYю за копу 
грошºи, знzли …

… за безправныи грабºж конz, куплºног[о] 
за дºсºт копъ грошºи литовских и грошºи 
готовых двох копъ литовских, сºрмzги, 
кYплºноº за копу грошºи литовскую и за 
винY бºзправног[о] грабºжу трох рYблºи 
грошºи, такжº и за винY кгвалтY посполитого 
сусºдског[о] водлугъ Статуту двадцºти 
копъ грошºи литовских и за совитост того 
грабºжY всº в од (!) мºстцº злYчивши пºвную 
сумY пнзºи стодвадцºт и пул jсма золотых 
полских …

10, арк. 
281 – 283.

Федор 
Березов-
ський

… пограбилºс Y нºго з 
мºшкомъ грошºи готовых 
три копы литовских, сокирY, 
куплºнYю за дванадцат 
грошºи литовских …

… за бºзправныи грабºж грошºи готовых з 
мºшкомъ трох грошºи литовских и сокиры, 
кYплºноT за дванадцTт грошºи литовских, 
за винY водлуг СтатYтY три рYбли грошии, а 
за кгвалт посполитыи сYсºдскии такжº и за 
совитост того грабºжY сумY пнзºи сºмъдºсzт 
и полjсма золотого полского …

10, арк. 
287 – 289

Таблиця 1
Співвідношення збитків, завданих Ґабріелем Модринським селянам  

Януша Острозького, і призначеного судом відшкодування
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Документи
№ 1

1612 р., грудня 11, Володимир. – Де
крет володимирського ґродського суду 
у справі про побиття, пограбування 
і ув’язнення Ґабріелем Модринським 
Федора Березовського, грибовицького 
підданого князя Януша Острозького

ДTкрTт мºжи тым жT кнжтºмъ Tго 
млстю паномъ краковскимъ а пномъ 
КгабриTлºм Модринскимъ

Року тисºча шºстсотъ дванадцатого 
мсца дºкабра jдиннадцатого днz

На рочках сYдовых кгрод-
ских володимºрски[х]  […]1 Мсца 
дºкабра року тºпºрºшнºго вышºи 
мºн[ованого]  […]2 припалых и сYдовнº 
jтправовати зачатых пºрºд нами, 
Zномъ Прилºпскимъ, инстикгато-
ром коронъным, подстаростим, 
а Криштофом Залºнским, судºю, 
врzд никами сYдовыми кгродски-
ми володимºрскими, кгды справа з 
рºTстрY сYдового за приволанTм воз-
ного шлzхºтного Исакиz Долмацко-
го с позвY кгродского володимºрского 
порzдкомъ своимъ кY сYжºнъю 
припала межи zснºвºлъможнымъ 
паномъ Tго млстю кнжтºм ZнYшом 
Jстрозскимъ, каштºлzномъ краков-
ским, старостою володимºрскимъ в 
довожºню справºдливости подданымъ 
// грибовицким, поводом, з одноT, а 
шлzхºтным паном КгабриTлºмъ Мо-
дринским, позваным, з дрYгоT стороны, 
тºды постановившисz jчºвисто 
слYга и Yмоцованыи кнжти ºго млсти 
шлzхºтныи пан Анъдрºи Мисºвскии, 
бYркграбии володимºрскии, поднºс по-
зов мºнованыи, которыи Y сYдY былъ 
читанъ и так сz в собº маºт:
1 Відсутня частина сторінки.
2 Відсутня частина сторінки.

«ZнYшъ кнжа JстрозскоT, каштºлzн 
краковскии, староста володимºрскии 
etc. YрожономY пнY КгабриTлºви 
МодринскомY з особы и зо всих добръ в. 
мсти лºжачих и рYхомых и з сYмъ пнжных 
приказYTмо абыс на рочках сYдовых 
кгродских володимºрскихъ, которыT 
в рокY тºпºрºшнºмъ тисºча шºстсот 
дванадцатомъ мсца дºкабра шостого днz 
припасти и сYжоны быти мают, в замкY 
гсдръскомъ володимºрскомъ пºрºд 
сYдомъ кгродскимъ володимºрскимъ 
кY правY zко на рокY завитомъ 
jбличнº стал, на жалобY и попиранъT 
правноT zснTjсвºцоного пна Tго 
млсти пна ZнYша кнжти Jстрозского, 
ка[штºлzна]3 краковского, старосты 
володимºрского etc.  [… по]зываºт4, 
доводºчи справºдливости бо[zрино]ви5 
своTмY грибовицкомY на имº Aºдорови 
БºрºзовскомY j то, иж в. мсть рокY 
тºпºрºшнºго тисºча шºстсотъ дванад-
цатого мсца ноzбра пzтогонадцатъ 
днz нº контºнътYючисz тымъ, жº пºрºд 
тымъ на маºтносъ кнжти Tго млсти сºло 
ГрибовицY наºждзал, подданых кнжти 
Tго млсти бил, мордовал, алº ºсчº днz 
мºнованого сам jсобою своºю з мно-
гими слYгами, боzрми и помочниками 
своими приTхавши моцно кгвалтомъ 
до мºнованого сºла Грибовици, поимав-
ши того боzрина jкрYтнº // jкрYтнº6 
збил, змордовалъ и, звºзавши Tго, до 
маºтности своºº сºла Быличъ подлº 
конz провадилъ и тамъ jного припрова-
дивши и привºзавши до воза чºрºз цºлыи 
дºнъ Y вºзºнъю своºмъ мºл и залºдвº с 
того вºзºнъz выпустил. При которомъ 
збитю пограбилºс Y нºго з мºшкомъ 
3 Вiдновлено. Вiдсутня частина сторiнки.
4 Відсутня частина сторінки.
5 Відновлено. Відсутня частина сторінки.
6 Повтор в оригiналi.
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грошºи готовыхъ три копы литовских и 
сокирY, кYплºную за дванадцатъ грошºи 
литовских. В чом кнжа Tго млст. маю-
чи вºликии жал, шкодY и кривдY, зоста-
вивши собº акцию j раны и j вºзºнъT 
того боzрина инъшимъ позвомъ в 
сYдº налºжномъ, позываºт в. мст так 
zко сz вышºи помºнило доводºчи 
справºдливости боzринови своºмY j 
бºзправныи грабºж, j навºзкY Tго и j 
вины за тымъ походzчиT и j кгвалт 
посполитыи сYсTдскии прото абыс на 
рочках помºнºных завитº ставши на 
то и што Tсчº в. мст. Y судY ширºи за-
давано бYдºт сYдовнº jтповºдалъ и 
YсправTдливилсz. 

Писан Y Володимºри рокY тисºча 
шºстсот дванадцатого мсца ноzбра 
шостогонадцºт днz».

А по поднºсºнъю и прочитанъю того 
позвY Yмоцованыи вышъмºнованыи 
стороны поводовоº домавzлъсz абы 
позваномY на позов сYдовнº jтповºдати 
наказано было. 

Гдº за приволанъºмъ возного Y сYдY 
до тоT справы jдозвавшисz позваныи 
панъ Модринскии самъ домавzлъсz, абы 
Yмоцованыи кнжти Tго млсти вынºсºнz 
того позвY и рокY доводил. А прºрºчоныи 
Yмоцованыи кнжти Tго млсти повºдилъ, 
иж вынºсºнz того позвY доводити нº 
повинºнъ, бо позваныи вºдаючи j 
позвº, жº Tму до вºдомости дошол, тут 
Y сYдY становитсz и зо мъною в тои 
справº конътровºртуTтъ. Прото про-
сил абы суд, // jдтzвши jбороны Tго на 
сторонY, поступовати наказал, инъшиT 
доводы правныT в зYполнои моци собº 
захо вавши. 

СYд нинºшнии кгродскии володи-
мºр скии мовºнz jбудвY сторон 
выслYхавши, бачи (!) то, иж Yмоцованыи 
кнжти Tго млсти року вынºсºнz позвY 

того рTлzциºю возного нº доводит, длz 
того суд позваного на тот час jт рокY 
волъным чинитъ. 

А прºрºчоныи Yмоцованыи дºкрºту 
того за правныи нº приимуючи, до 
сYдY головного трибуналу Любºлского 
апºлºвал. Суд тоº апºлzции допустил 
и рок за нºю Y судY трибуналского в 
Люблинº на тºрминº сYжºнz воºводства 
Волынского на тот час, кгды справы 
воºводства Волынского порzдкомъ ин-
ших воºводствъ коронъныхъ напºрвºи 
по выстъю шºсти нºдºл jт даты дºкрºтY 
нинºшнºго припасти и сYжоны бYдYтъ, 
jбºюмъ сторонам кром припозвY 
становитисz зложилъ и назначил. 

Што всº длz памºти до книг Tст за-
писано.

ЦДІАК України, ф. 28, спр. 45, 
арк. 201–202 зв. 

№ 2
1613 р., січня 21, Володимир. – Де

крет володимирського ґродського суду 
у справі про побиття і пограбування 
Ґабріелем Модринським Федька Мар
ковича, грибовицького підданого кня
зя Януша Острозького1

ДTкрTт зыскY Tго мл. пна кра-
ковског[о] на пнY Модринскомъ

РокY тисºча шºстсот тринадцатого 
мсца гºнвара двадцат пºрвого днz

На рочках сYдовых кгродских воло-
димºрскихъ jт днz сºмог[о]над-
цат мсца гºнварz рокY тºпºрºшнºг[о] 
вышъмºнованог[о] припалых и сYдов-
нº jтправовати зачатых пºрºд нами, 
1 Наразі публікуємо лише декрет володимирсь-
кого ґродського суду у справі про побиття і по-
грабування Федька Марковича. Решта декретів у 
справах Федька Шуляковича, Миска Яковченяти, 
Івана Марковича та Федора Березовського не 
публікується у зв’язку з тим, що вони мають абсо-
лютно ідентичні зміст і структуру. 
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Zном Прилºпским, инъстик гато ром 
короннымъ, подстаростим, а Кришто-
фомъ Залºнским, сYдºю, врzд никами 
сYдовыми кгродскими володимºрскими, 
кгды справа з рººстрY сYдовог[о] за 
приволанºмъ возног[о] шлzхºтного 
Zна Котовского с позвY кгродског[о] 
володимºрского порzдкомъ своим кY 
сYжºню припала мºжи zснºвºлможным 
пном ZнYшом кнжатºм Jстрозским, 
кашталzнºм краковскимъ, старос-
тою володимºрскимъ etc. в довожºню 
справºдливости подданомY Tго мл. 
гри бовицкомY Aºдкови Марковичови, 
поводом, з одноº, а Yрожоным пном 
Кгабриºлºм Модринскимъ, позванымъ, 
з дргоº стороны, тºды постановившисº 
Y сYдY Yмоцованыи кнжати ºго мл. 
шлzхºтныи пан Андрºи Мисºвскии, 
бYркграбыи володимºрскии, поднºслъ 
позов вышъмºнованыи, которыи Y сYдY 
был читан и так сº в собº маºт:

«ZнYшъ, кнжа Jстрозскоº, каш-
талzн краковскии etc. YрожономY пнY 
Кгабриºлºви МодринскомY з jсобы и 
зо всих добр в. м. лºжачих и рYхомых и 
з сYм пнжных приказYю абыс на рочках 
сYдовых кгродских володимºрскихъ, 
которыº в рокY пришлом тисºча шºстсот 
тринадцатом мсца гºнвара сºмогонадцат 
днz припасти и сYжоны быти мают, в 
замкY гсдръском володимºрскомъ пºрºд 
сYдом кгродскимъ кY правY zко // на 
рокY завитомъ jбличнº стал, на жалобY 
и правноº попиранъº zснºjсвºцоног[о] 
пна Tго мл. пна ZнYша кнжти 
Jстрозског[о], каштºлzна краковского, 
старосты володимºрского etc., которыи 
тºбº позываºт доводºчи справºдливости 
подданомY своºмY гри бовицкомY Aºд-
кови Марковичови j то, иж ты в рокY 
тºпºрºшнºмъ тисºча шºстсот дванадца-
том мсца ноzбра пzтог[о] днz нº дбаючи 

ничого на покои посполитыи сYсºдскии и 
на вины в правº посполитомъ jписаныº 
з многими слYгами и помочниками сво-
ими, тобº самомY имºны знаºмымис, 
наºхавши моцно кгвалтомъ на маºтност 
кнжти ºго мл. сºло ГрибовицY тамжº по-
дданого, мºнованого, Aºдка Марковича 
поткавши, которыи з роботы кнжти ºго 
млсти з замкY Литовижского з ынъшими 
поддаными Tхал и правº на тот час в сºло 
ГрибовицY Yºждзал, поткавши ºг[о] на до-
броволнои дорозº jкрYтнº и нºлитостивº 
збил, змордовал и грабºж ºмY нºмалыи 
Yчинил. А мºновитº взzлъ Y нºг[о] ко-
нии два, кYплºных по двадцати золотых 
полских, сºрмzгу и кожYх, куплºныº за 
пzт золотых полскихъ, с хрибта знºли 
а тот Yвºс грабºж до маºтности своºº 
сºла Билич jтпровадивши на пожиток 
свои jбºрнYлºс. В чомъ кнжа Tго млст. 
маючи вºликии жал, кривдY и шкодY, 
зоставивши волнYю акцию j раны и j 
вºзºнº того подданого иншимъ позвомъ 
в сYдº налºжномъ, позываºтъ в.м. так 
zкосº вышºи помºнило, доводºчи 
справºдливости томY подданомY своºмY 
j бºзправныи грабºж и навºзкY ºго и 
j вины за тим походzчиº и j кгвалтъ 
посполитыи сYсºдскии прото абыс на 
рочках помºнºныхъ завитº ставши на 
то // и што Tсчº в.м. Y сYдY ширºи словы 
задавано и довºдºно бYдºт сYдовнº 
jтповºдал и Yсправºдливилсº.

Писан Y Володимºри рокY тисºча 
шºстсот дванадцатог[о] мсца дºкабра 
чºтвºртогонадцат днz».

А по поднºсºнъю и прочитаню того 
позвY Yмоцованыи вышъмºнованыи 
кнжати Tго млсти, вынºсºнz ºго и рокY 
за ным зложоног[о] рºлzциºю возног[о] 
правнº довºдши, домавzлсº абы поз-
ваномY на позов сYдовнº jтповºдати 
наказано было.
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До котороº справы за приволанºмъ 
возного jт позваного пна Модрин-
ского jдозвавшисº Yмоцованыи Tго 
шлzхºтныи Zн Копºрныи, показав-
ши до тоº справы моц jт рºчогог[о] 
пна Модринского, домавzлсº абы до 
jтправованz тоº справы jт нºго про-
тивко кнжати ºго млсти за тою моцю 
припYщон был. 

А Yмоцованыи кнжати Tго млсти на 
то повºдил, иж тот Yмоцованыи пна 
Модринског[о], которыи сº тYт з моцю 
до права jт нºг[о] становит, до тоº 
справы нº можºт быти припYщоныи, 
кгдыж ºст Yрzдови нинºшнºмY нº
знаTмыи и в тYтºшнºмъ воºводствº 
Волынскомъ jсºлости своºº жадноº нº 
маºт. А право ºст посполитоº, то ºст в 
СтатYтº в роздºлº чºтвºртомъ артикYлº 
тридцºт чºтвºртомъ описано, иж про-
куратором жадºн чYжозºмºц и нºjсºлыи 
в Вºликом князствº Литовском, которыи 
иж тYт жадноº jсºлости нº маºт. Тºды 
домавzлсº абы jт тоº справы jткинºн 
был, а на позваномъ далшог[о] постYпкY 
правного позволºно было. 

СYд нинºшнии кгродскии володи-
мºрскии бачºчи то, иж сторона позванаz 
прислала з листом Yмоцованым до пра-
ва, алº иж тот Yмоцованыи пан Zн 
Копºрныи жадноº jсºдлости своºº в 
воºводствº Волынскомъ нº показYºт, 
тºды ºг[о] сYд zко нºjсºлого jд тоº 
справы jдставYºт, а сторонº поводовои 
далшого постYпкY в тои справº противко 
позваномY допYщаºт. // А Yмоцованыи 
прºрºчоныи стороны позваноº тог[о] 
дºкрºту за правныи нº приимYючи до 
сYдY головног[о] трибYналY Любºлского 
апºлºвал. А Yмоцованыи кнжати Tго 
млсти таковоº апºлzции томY Yмо цо-
ваномY позваног[о], иж Yжº jт тоº 
справы дºкрºтом Tст jткинºн, боронил, 

домавzючисº абы нº была допYщона. СYд 
нинºшнии кгродскии володимºрскии тоº 
апºлzции прºрºчономY YмоцованомY нº 
допYщаºт. А jн j попартº тоº апºлzции 
сº свºдчил. 

А потом Yмоцованыи кнжти Tго 
мл. позваног[о] до далшог[о] постYпкY 
чºрºз того ж возног[о] кY правY потри-
крот приволати давал. Которыи кгды сº 
нº jтозвал, до права нº становилъ и j 
нºстаню своºм вºдомости никотороº так 
судови нинºшнºмY zко и сторонº пово-
довои нº дал, а Yмоцованыи кнжти Tго мл. 
з допYщºнъz сYдY нинºшнºго jног[о] в 
зыскY рºчии в позвº вышºи инсºрованым 
jписаноº до годины звыклоº арºштовоº 
вздал. А потом j годинº арºштовои, кгды 
позваныи чºрºз мºнованог[о] возног[о] 
кY арºштY тоT справы был приволыван 
нº становил, тоº справы нº арºштовал 
и арºштовати нº хотºл, а Yмоцованыи 
кнжти Tго мл. и повторº на нºмъ дал-
шого постYпкY правног[о] домавzлсº. 
Прºто сYд нинºшнии за нºстанъºм 
позваног[о] а за правным попартºмъ и 
правными постYпками Yмоцованог[о] 
стороны поводовоT допYстивши, позва-
ного zко нºсталог[о] и права посполито-
го нºпослYшног[о] вздати в зыскY рºчии 
а въ способъ тог[о] зыскY за бºзправныи 
грабºж конºи двоига, таксованых за 
шºстнадцºт копъ грошºи литовских, 
сºрмzги и кожYха за пzт золотых пол-
ских и за совитост тог[о] грабºжY, такъжº 
и за винY три рYбли грошºи а за кгвалт 
посполитыи суºдскии вºдлугъ Статуту 
двадцºт копъ грошºи литовских // су-
мою всºго в одно мºстцº злYчивши сто 
пºтдºсzт и полтрºтz золотых полских 
подданомY Tго мл. вышъмºнованомY 
Aºдкови Марковичови на позваному Tго 
мл. пнY МодринскомY всказал и прису-
дил и нинºшним дºкрºтомъ всказYºт 
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и присYжаºт. Котораz то сума пнзºи 
на позваном дºкрºтом нинºшним 
присужонаz порzдкомъ права по-
сполитого на добрах Tго вшºлzкихъ 
jтправлºнаz быти маºт. 

Што всº длz памºти до книг кгрод-
ских володимºръскихъ Tст записано.

ЦДІАК України, ф. 28, спр. 45, 
арк. 279–281.

№ 3
1613  р., січня 21, Володимир.  – 

Свідчення возного Юрія Яциніча у 
володимирському ґродському суді про 
покладання ним у с.  Біличі Володи
мирського повіту п’яти позовів до Ґа
бріеля Модринського у справі про по
биття ним Федька Марковича, Федька 
Шуляковича, Миска Яковченяти, Івана 
Марковича та Федора Березовського, 
грибовицьких підданих князя Януша 
Острозького

Рtлzциz возног[о] положTнz по-
звов по пна КгабриTлz Модринъского в 
жалобº Tго мл. пна краковског[о]

РокY тисºча шºстсот тринадцºтого 
мсца гºнъвара двадцºт пºрвого днz

На рочкахъ сYдовых кгродскихъ 
володимºрскихъ jт днz сºмогонадцºт 
мсца гºнвара рокY тºпºришънºг[о] 
вышºи мºнованог[о] припалых и 
сYдовнº jтправовати зачатых пºрºд 
нами, Zном Прилºпъским, инъстик-
гаторомъ коронным, подстаростим, 
а Криштоaомъ Залºнскимъ, сYдºю, 
врzдниками сYдовыми кгродскими во-
ло димºрскими, ставши jчºвисто воз-
ныи Tнºрал воºводства Волынского 
шлzхºтныи Юрии Zцинич кY записа-
ню до книг кгродскихъ володимºрскихъ 
сознал тыми словы, иж:

«РокY прошлог[о] тисºча шºст-
сот дванадцатог[о] мсца дºкабра 

шостогонадцºтъ днz jднºслом по-
звов кгродскихъ володимºрскихъ пzт 
до имºнz и двора Былич маºтности 
Yрожоного КгабриTлz Модринского 
и Yтъкнулºм их Y ворота тог[о] двора 
былицкого и сторожови дворномY, там на 
тот // час бYдYчомY, jповºдилом писаныT 
тыT позвы по самог[о] пна Модринско-
го в жалобº zснºjсвºцоног[о] пна пна1 
Tго мл. кнºжати ZнYша Jстрозског[о] 
кашталzна краковског[о], старосты 
володимºрского etc. которыми позвы 
позываºт кнжа Tг[о] мл. пнъ краковскии 
доводºчи справºдливости подданым сво-
им грибовицким а то j розныT кривды, 
бои, раны и грабºжи тым подданымъ 
чºрºз того то пна Модринского нºмалыT 
починºныT на имº Aºдкови Марковичо-
ви, Aºдкови Шyлzковичови, Мискови 
Zковчºнzты, Иванови Марковичови, 
Aºдорови БºрºзºнскомY, боzринови 
панцирномY j чом ширºи и достаточнºи 
тыT позвы в собº jбмовлzют, за кото-
рими позвы и рокъ кY правY пºрºд сYдом 
кгродским володимºрским на рочкахъ 
кгродскихъ володимºрскихъ, которыT в 
рокY тºпºришнºм тисºча шºстсотъ три-
надцатом мсца гºнварz сºмог[о]надцºтъ 
днz припадаючих, jбом сторонам зло-
жил Tсми». 

КотороT жъ то jчºвистоT возног[о] 
сознанT до книг кгродскихъ Tст запи сано.

ЦДІАК України, ф. 28, спр. 45, 
арк. 285 зв. – 286.
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Поліетнічність як багатолика модель 
співжиття багатьох народностей у Луць-
ку на Волині відома принаймні від часів 
великого князя литовського Вітовта [13, 
с. 49–50]. До малих етнічних груп міста 
пізнього середньовіччя і раннього Но-
вого часу належали караїми, вірмени та 
євреї [10, арк. 84 зв.–85 зв.]. На цьому ас-
пекті акцентувала увагу міська громада 
Луцька 1789  р. У зверненні до королів-
ських люстраторів міщани зауважували, 
що Луцьк – «давня столиця руських кня-
зів, русинами й католиками, вірменами, 
татарами, волохами, караїмами та єв-
реями залюднена, костелами, церквами 
й замком оздоблена… У цілім воєвод-
стві була містом найпрекраснішим» [21, 
s. 149; 17, s. 49].

Караїми – народність тюркського по-
ходження, однойменного віровизнання. 
Назва означала належність до караїм-
ського народу. Так само іменували спо-
відників караїмізму  [13, c. 11]. Релігія 
караїмів – одна із гілок юдаїзму, що ви-
никла ще у VIII ст. [20, s. 60]. На відміну 
від віровчення євреїв-рабанітів, караї-
мізм ґрунтувався на Старому Заповіті й 
заперечував усні перекази Талмуду  [13, 
c. 11]. Пояснити, як тюркська народність 

стала караїмами, намагався польський 
сходознавець караїмського походжен-
ня Ананій Зайончковський. На думку 
дослідника, у середні віки (найімовір-
ніше, в ІХ–XI ст.) місіонери-караїми на-
вернули до свого віросповідання якусь 
турецьку людність, осілу в тих часах на 
Кримському півострові чи прилеглих 
степах. Ким саме був цей народ, досі не-
відомо [21, c. 161–162]. 

Давня караїмська традиція гово-
рить про появу однойменної громади у 
Луцьку в ХІV  ст. Великий князь литов-
ський Вітовт, воюючи з татарами, при-
віз із кримських міст близько 400 сімей 
караїмів як військовополоненого люду, 
поселивши їх у Троках (нині – містечко 
Тракай неподалік від Вільнюса). Після 
повторного походу караїмські колонії 
з’явилися у Луцьку та Галичі [13, c, 49; 15, 
s. 54; 16, s. 3]. 

Натомість львівський історик-схо-
дознавець Ярослав Дашкевич на осно-
ві тексту колофону (запис на останній 
сторінці рукописної чи старовинної 
друкованої книги) з караїмського перга-
ментного молитовника, який до 1830  р. 
зберігався у кенасі Галича, вказував на 
появу означеної народності у цьому ж 

© Штанько О.
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місті набагато раніше Вітовтових часів – 
у 1246 р. [5, c. 305].

Переказ про Вітаутаса і луцьких ка-
раїмів знаходимо також у творі Морде-
хая Султанського (1785–1878) «Пам’ять 
праведників» («Зехер цаккідім»), писа-
ного на івриті (1838). Наслідки другого 
походу великого князя литовського на 
Крим автор описав так: «І повертаю-
чись назад, цей король взяв по дорозі з 
караїмів, що в Солхаті (нині – м. Старий 
Крим), ще 380 хазяїв і поселив 180 з них 
у Галицькій землі, в місті Галичу на річці 
Дністер, кедарською мовою Турла. Ті з 
них 200 хазяїв, що залишилися, поселив 
у Волинській землі, в місті Красна Гора 
(«Гарна Гора»), на пагорбі по той бік річ-
ки Стир, напроти Луцького замку, давши 
їм поля і землі навколо міста в радіусі 
півтори милі...»  [13, c. 49–50]. Існують, 
втім, версії і про більш ранню з’яву кара-
їмів на Волині [21]. 

Відомий караїмський ерудит, газ-
зан громади Галича Абрагам Леонович 
(†1850) зауважував про щорічні кален-
дарі, які караїмські мудреці складали 
для себе, ведучи відлік для визначен-
ня року поселення караїмів у певному 
місті  [5, c.  307]. Учений зазначав, що 
«рік ізраїльтян 5599 від Сотворення сві-
ту – це 592 [рік] від часу, як ми сидимо 
в Галичі, а як поселилися в Луцьку – то 
це 361 [рік]» [5, c. 307]. Роком відліку ка-
раїмської громади Луцька А. Леонович 
вважав 1477 р.  [5, c. 307]. На основі до-
слідженого колофону Я.  Дашкевич за-
перечив, на його переконання, «трафа-
ретну» версію появи караїмів у Литві, 
Польщі та Україні лише завдяки військо-
во-політичній діяльності великого князя 
литовського Вітовта [5, c. 307].

Я. Дашкевич своє бачення появи 
караїмів у Луцьку пояснював тим, що 

Володимирське князівство ще з 1199  р. 
було складовою частиною держави, яка 
після коронації Данила Романовича 
1253  р. стала відомою під назвою «Ко-
ролівства Русі». Луцьк на Волині – одне 
із найдавніших міст на його території. 
Дослідник луцької старовини Орест Ле-
вицький (1849–1922) повідомляв про 
Абрагама Фірковича  – археолога, інте-
лектуала з Луцька, який у 50-х роках 
ХІХ  ст. збирав у рідному місті написи 
на кладовищі й віднайшов епітафію від 
1317 р. Така дата, за заувагою Я. Дашке-
вича, вписується у період міграції кара-
їмів з Криму після монголо-татарської 
навали  [5, c. 352–353]. Караїми у Галичі 
та Луцьку послуговувалися ідентичними 
говірками. Свого часу навіть виник тер-
мін «луцько-галицький діалект». Його 
коріння найдавніше порівняно з іншими 
діалектами [5, c. 352–353]. Це також може 
свідчити про вірогідність одночасної по-
яви караїмів у Галичі та Луцьку в ХІІІ ст.

Перша документальна згадка про ка-
раїмів у Луцьку датується 1506  р., коли 
Сиґізмунд І Старий звільнив громади ка-
раїмів та євреїв-рабанітів від обов’язку 
сплати чиншу на їхні будинки молит-
ви [1, с. 4]. Топоніми, що їх зустрічаємо 
в документах з початку XVI  ст., вказу-
ють на караїмську присутність у Луцьку 
ще перед вигнанням євреїв (і караїмів) 
з Литви Олександром Яґеллончиком у 
1495  р.  [19, s. 20]. Найраніше  – 1511  р., 
найпізніше  – 1672  р. тут згадані «кара-
їмські дворища»  [19, s. 20]. Локалізація 
караїмських поселень у Луцьку визна-
чалася передмістям Красне на правому 
березі Стиру, а також околицями при-
міського села Омеляник [19, s. 20]. 

У 1548  р. луцьким війтом став 
Іван  Борзобагатий-Красенський. За-
можний купець з Красностава викупив 
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міський уряд у королеви Бони Сфорци 
Д’Араґони. Новий війт, окрім посади, 
отримував Караїмське поле та прибутки 
від багатьох міських податей. Акт ку-
півлі-продажу луцького війтівства був 
підтверджений привілеєм Сиґізмунда  І 
Авґуста  [2, с.  52–56]. Караїмські поля 
луцькому війтівству, найімовірніше, 
дарував ще великий князь литовський 
Олександр Казимирович [21, s. 172]. Від-
так ця назва вже тоді не була новою, а 
мусила мати за собою традицію щонай-
менше двох поколінь (близько 80 років). 
Навіть попри зміну монархів топонім 
зберігався три наступні століття. Отже, 
початок існування караїмської грома-
ди у Луцьку можна віднести до початку 
XV ст. (1415 р.) [21, s. 172].

Караїми мешкали окремою общи-
ною, очолюваною газзаном. У 1629 р. на 
Караїмській вулиці у Луцьку розміщу-
валася 31 хата однойменної громади  [3, 
с. 30]. Їхній храм – кенаса – ще до підпалу 
1972 р. розташовувався на березі Стиру, 
через дорогу навпроти від старожитньої 
єврейської синагоги. Караїмська громада 
мала власний суд для розгляду цивільних 
конфліктів усередині спільноти. До скла-
ду цієї інстанції входили чоловіки віком 
від 40 років (т. зв. «рада старійшин»). У 
кримінальних справах караїми підля-
гали юрисдикції великого князя литов-
ського, а з 9 серпня 1569 р. – волинсько-
го воєводи  [13, с.  67]. Непорозуміння 
між караїмами та міщанами і шляхтою 
(цивільного й кримінального характе-
ру) врегульовували відповідно міський 
(маґістратський), земський і ґродський 
суди [13, c. 65; 10, арк. 84 зв.–85].

Публіковані нині документи по-
ходять із актової документації Луць-
кого ґродського суду  [4; 9]. Перший із 
них  – протестація тучинського караїма 

Мошка Гошвича на представників луць-
кого караїмського збору Сачка Симшича 
й Авраама Лавровича, подана наміснику 
луцького підстароства, бурґрабію Ада-
му Ольшамовському 15 січня 1615 р. [9]. 
Як свідчив позивач, двійко караїмів з 
Луцька безпідставно заарештували його 
і дов гий час без жодних пояснень трима-
ли в ув’язненні. Загальну кількість шкод, 
завданих собі в часі перебування у не-
волі, М. Гошвич оцінив у 50 польських 
золотих. Чоловік просив, аби справа про 
незаконний арешт була розглянута в 
«сYдε налεжном» [9]. 

Документ цікавий і цінний з огляду 
на кілька деталей. Присутність караї-
мів на Волині відома у низці населених 
пунктів [13, с. 56–62]. Серед них, одначе, 
про Тучин достеменно невідомо. Причи-
на полягає у практичному нерозрізнен-
ні караїмів від євреїв у джерелах (най-
перше  – фіскальних) раннього Нового 
часу. Зазвичай їх окреслювали збірним 
поняттям «жиди», які у містах творили 
відособлену етнічну групу [7, с. 357]. До-
кументальні знахідки, як-от протестація 
Мошка Гошвича, дають хоч і часткову, 
але усе ж змогу розрізнити караїмський і 
єврейські елементи у структурі населен-
ня Волині досліджуваного періоду.

Містечко Тучин Луцького повіту 
над р. Горинню (нині – однойменне село 
в Гощанському районі на Рівненщи-
ні) на початку ХVI  ст. згадане як влас-
ність бояр Путят  [12, с. 472]. Згодом як 
віно останньої представниці цього роду 
Анни перейшло її чоловіку Богдану Се-
машку з Добрятина. За ревізією (лю-
страцією) Луцького замку 1545 р., йому 
належало забезпечувати належний стан 
двох замкових городень [18, s. 606]. По-
борові реєстри 1576 і 1583 років зафіксу-
вали містечко у власності брацлавського 
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каштеляна Олександра Семашка  [18, 
s. 606]. 1629 р. Тучин значився як маєт-
ність шляхтича Станіслава Даниловича. 
Тоді у містечку налічувався 451 дим (на 
Старе місто припадало 84 дими, Новий 
Тучин – 367) [3, c. 50].

За найновішими дослідженнями 
львівського урбаніста Андрія Заяця, 
Тучин належав до категорії тих міст, де 
частка єврейського населення складала 
менше п’яти відсотків [7, c. 362]. До цьо-
го числа залічуємо і тучинського караїма 
Мошка Гошвича.

Протестація свідчить про присут-
ність конфліктів у середовищі караїм-
ського населення Волині на побутово-
повсякденному рівні. В історіографії 
неодноразово акцентувалася увага на 
спокійності й м’якості характеру караї-
мів, чим вони суттєво різнилися від єв-
реїв-рабанітів [16, s. 3; 13, s. 17–18]. Од-
нак, як вказує джерело, непорозуміння 
усе ж траплялися [9].

Другий публікований документ був 
унесений до актової документації Луць-
кого ґроду 3 лютого 1615  р. Це посесія 
(лат. possessio  – введення у володіння) 
шляхтича Яна Голубецького в дім луць-
кого караїма Гошви, розташованого на 
Жидівській вулиці у Луцьку [4]. 

Акт передачі будинку відбувся 2 лю-
того, «в дTн Громниц, свTта римского», 
у присутності «людTи добрых» Матея 
(Мацєя) Чижа й Миколи Вендаловсько-
го за посередництвом возного Лавріна 
Селецького [8, с. 185‒215].

Свій будинок шляхтичу Я. Голубець-
кому в тимчасову власність за певний 
борг віддавав караїм Гошва Баткович. 
Він був зятем луцького єврея (караї-
ма?) Марка, за дружину мав його донь-
ку Дворку Марківну. На перепоні точ-
ної ідентифікації етнічної належності 

Марка, а відповідно – і Дворки стає уже 
згадана відсутність достатньої конкре-
тизації у розрізненні між євреями та 
караїмами. Так, у тексті документа чита-
ємо: «…бYдYчы z в справº шлzхºтного 
пна Zна ГолYбºцкого, в ЛYцкY, в домY 
Гошвы Батковича, караима, жида луц-
кого, зzтz Марка, жида тамжº, εсми 
помºнºного пна Zна ГолYбºцкого в 
дом Гошвы Батковича противъ домY// 
противъ домY Марка, жида, тºстz того 
Гошъвы, жида, стоzчого за позволºнºмъ 
и доброволным постYпºнºмъ такъ 
тог[о] Гошвы, zко и жоны ºго, Дворки 
Марковны» [4, арк. 71–71 зв.]. 

Як видно, Гошва у документі назва-
ний і караїмом, і жидом, Марко – лише 
жидом. Якщо припустити, що Гошвин 
тесть був євреєм, то можемо говорити 
про мішаний шлюб караїма і єврейки 
у Луцьку на початку ХVII  ст. Звиклою, 
утім, є теза про неприязнь і навіть зне-
вагу поміж караїмами та євреями упро-
довж століть [13, c. 20–21; 14, p. 205]. За 
свідченнями дослідників, караїми не 
дозволяли собі спілкуватися з євреями, 
їсти їхню їжу, одружуватися з ними. Від 
караїма чи караїмки, які брали шлюб з 
євреями, відмовлялися рідні, їх навіть 
виганяли з громади  [13, c. 21]. Разом з 
тим такі випадки траплялися. Тож, імо-
вірно, у 1615 р. можемо припускати про 
луцьке подружжя караїма Гошви і єврей-
ки Дворки.

Акт добровільної передачі дому здій-
снювався караїмом з дозволу найближ-
чої рідні. Причина посесії шляхтича у 
караїмські маєтності – борг у сумі сорока 
п’яти польських золотих [4, арк. 71 зв.]. 
Дім, як свідчить документ, розташову-
вався напроти тестевого обійстя і скла-
дався зі світлиці, сіней і комори. Тут 
же розміщувалися стайня і колешня 
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(дровітня), а також садок і ґрунт, що тяг-
нулися аж до річки Стир.

Причетним до справи був ще один 
Гошвин родич  – його брат Мошко Бат-
кович. Під час акту введення Я. Голу-
бецького у власність він виступав у ролі 
умоцованого (довіреної особи, яка пред-
ставляла інтереси сторони у суді) [11; 6, 
с. 93].

За умовами, визначеними актовим 
документом, Гошва Баткович мав ви-
купити власний дім у Яна Голубецько-
го того ж, 1615, року перед Зеленими 
святами. В іншому разі повноправним 
власником дому на Жидівській вулиці у 
Луцьку ставав шляхтич [4, арк. 72].

Таким чином, публіковані доку-
менти проливають світло на деякі ас-
пекти повсякденного життя караїмів у 
соціумі королівського Луцька початку 
ХVII  ст. Перший із них чітко вказує на 
караїма  – мешканця містечка Тучин на 
Горині, ілюструє існування контактів 
(як видно – не завжди мирних) із пред-
ставниками громади луцьких караїмів. 
Другий акт із ґродської документації 
показує систему взаємовідносин між 
шляхтою та караїмами на прикладі за-
стави дому за грошовий борг. Цінними 
є перелік членів родини караїма Гошви 
Батковича – тестя, дружини, брата, а та-
кож деталізація структурних елементів 
дому (сіни, світлиця, стайня, дровітня), 
просторового розташування (напроти 
будинку тестя Марка, на Жидівській ву-
лиці біля Стиру).

***
Публікація текстів документів здій-

снюється на основі едиційних засад 
і принципів методичних рекоменда-
цій зі збереженням усіх особливостей 
щодо передачі текстів першої половини 
XVII ст. староукраїнською мовою. Акти 

відтворюються якомога наближено до 
оригіналу, критично-дипломатичним 
методом, за принципом «літера в літе-
ру». Збережено написання букв: «ε», «ѣ», 
«z», «j», «Y», «a», «ы», «ъ», за винятком 
часткового регулювання великих і малих 
літер. Дотримано норм сучасної пункту-
ації. У квадратних дужках розшифрова-
но скорочення та пропущені літери, ви-
носні літери позначені курсивом.

Слова під титлами не відновлюють-
ся у повних формах, а розкриваються у 
руб риці «Слова під титлами» після пу-
блікованих текстів документів.

ДОКУМЕНТИ
№ 1

1615  р., 15 січня.  – Луцьк. Про
тестація тучинського караїма Мош
ка Гошвича проти луцьких караїмів 
Сачка Симшича і Авраама Лавровича 
про його довготривале безпідставне 
ув’язнення у Луцьку. Прохання про 
розгляд справи у належному суді

Протεстацыа жида караима 
тYчинског[о] на жидовъ лYцких того ж 

зборY
РокY тисεча шεстсот пεтнадцεтог[о]

мца гεнварz пεтнадцεтог[о] днz 
Пришεдши на врzд jчεвисто кгрод-

скии в замокъ Tг[о] кр. мл. ЛYцкии до 
мεнε, Адама Jлшамовъског[о], бурк-
грабεz и намεсника подстароства 
лYцког[о], нεвεрныи Мошко Гошвичъ, 
жид тYчинъскии зборY караимског[о], 
свεтчилсε и протεстовал на нεвεрныхъ 
Сачка Симшич[а] и на Абрама 
Лавъровича, караимов лYцкихъ, а то 
j нεYчинεнε справεдливости з Абрама 
Симшича, караима лYцког[о], которыи 
мεнε нεвинънε заарεштовал тYт, в 
мεстε ЛYцкY, и прεз час нεмалыи мεнε 
трымаючи, жадноε росправы мити зо 
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мною нε хочεт. За чимъ мε до шкод 
нεмалых приправил, которых  [то ж] 
быт мεнYε на пεтдεсzт золотых пол-
ских, jaεрYючисε з ними правнε чинит 
в сYдε налεжном.

И просил помεнεныи Мошко, абы 
то εго jповεданε длz памεти до книг 
принzто. 

Що εст принzто и записано.
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 100, 

арк. 62.

№ 2
1615 р., 3 лютого. – Луцьк. Введення 

у володіння шляхтича Яна Голубецько
го будинком луцького караїма Гошви 
Батковича, розташованого на Жидів
ській вулиці у Луцьку

Посºсиz ГолYбºцкого в дом Гошвы, 
жида ЛYц[кого], на Жидовскои Yлици 

лTжачии
РокY тисºча шºстъ сот пºтнадцатого

мца aºвралz трºтºг[о] днz
На врzдº кгродском, в замкY εго 

кр мл Луцъкомъ, пºрºдо мною, Ада-
момъ Jлшамовским, буркграбим и на-
мºстникомъ подстароства луцъкого, 
ставши jчºвисто возныи ºнTралныи, 
шлzхºтныи Лаврин Сºлºцкии, кY за-
писаню до книг кгродских луцких со-
знал тими словы, иж рокY тºпºрºшнTго 
шºстсот пºтнадцатог[о], мца aºвралz 
второго днz, в дºн Громниц, свºта рим-
ского, маючи z при собº шлzхтY людºи 
добрых, мºновитº пна Мацºz Чижа, а 
пна Миколаz Вºндаловского, бYдYчы 
z в справº шлzхºтного пна Zна 
ГолYбºцкого, в ЛYцкY, в домY Гошвы Бат-
ковича, караима, жида луцкого, зzтz 
Марка, жида тамжº, εсми помºнºного 
пна Zна ГолYбºцкого в дом Гошвы Бат-
ковича противъ домY // противъ домY 
Марка, жида, тºстz того Гошъвы, жида, 

стоzчого за позволºнºмъ и доброволным 
постYпºнºмъ такъ тог[о] Гошвы, zко 
и жоны ºго, Дворки Марковны, в сYмº 
пнзTи долгY винного истизны водлугъ 
листY в сорокY и пºти золотых пол-
ских, мºновитº в свитлицY, в сºн, въ 
коморY, в стаиню, в колºшню и в садокъ 
на том дворº зо всимъ бYдованºмъ и 
з кгрYнътом, zко тот дом стоит тым 
рzдомъ ажъ по рºкY Стыр, zко jдно 
тот кгрYнт εго и Марка, тºстz εго, во 
всих границах, мºжºх и jбыходºх своих 
маεт и εст ничого собº в том домY, садY 
и кгрYнту пожитку нº зоставYючи, ани 
выимYючы, алº вс  пожитки и чинъшъ 
бранz на пна Голубºцкого, вливаючи, а 
собº ничого нº привлащаючи. 

И тот пожиток в головнYю сYмY 
при jдданю гршºи, нº вытрYчаючы 
до jтданz сYмы головноº сорока и 
пºти золотыхъ, пна ГолYбºцъкого за 
доброволным поступºнºмъ Гошвы Бат-
ковича и жоны ºго Дворки Марковны 
и прºз Yмоцованого брата Гошъвина, 
МошкY Батковича, при том будYчого 
Yвºзали в моц в дºржанº и спокоиноº 
Yживанъº подали и постYпили. 

И там, в том домY Гошвиным, пна 
ГолYбºцкого zко посºсора зостави-
ли, которого Yвºзанz мнº возномY и 
при мнº бYдYчог[о] шлzхтº намъ и пнY 
ГолYбºцкомY нихто нº боронил. И тым 
εсмо zко посºсорY, в том домY зоставив-
ши, jтышли, jднакжº мил выкYпити 
Гошва тот дом Y пна ГолYбºцког[о] пºрºд 
свzтками Зºлºными, которыº тºпºр, 
в сºм рокY припа //  припадYт. А εсли 
бы нº выкYпил, тTды вжº рокъ по рокY 
jт тог[о] свºта вжº пан ГолYбºцкии 
повинºнъ комY хотºчы нанzти з с тог[о] 
пожитокъ прибавлzти. А мºжи роковъ 
Гошва нº повинºнъ выкYпити. Аж на 
рок на свzтки Зºлºныº повинºнъ tст 
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jслободити. Так собº стороны застано-
вили. 

Котороº ж то jчºвыстоº сознанz 
возного ºнºралного, вышъ помºнºног[о], 
z, врzд, принzвши, до книг кгродских 
луцких записати казал.

И εст записано.
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 100, 

арк. 71–72.
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ВПЛИВ ПРОДОВОЛЬЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
НА РИТМИ ЖИТТЯ МІСТЯН
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кандидат історичних наук, завідувач відділу культурологічних досліджень НДІУ

Анотація. У статті робиться спроба простежити вплив продовольчої ситуації на 
сприйняття і використання містянами часу і простору. Їжа – базова потреба людського 
організму. В екстремальних умовах, коли продовольство стає обмеженим, життя людей все 
більше підпорядковується пошуку їжі. Часто це змушує містянина по-іншому використовува-
ти свій час та простір міста, виробляти нові щоденні звички. Особливо чітко взаємозв’язок 
між станом продовольчого забезпечення містян та їх щоденними маршрутами і ритмами 
життя простежується в часи існування централізованої системи регулювання продовольчо-
го забезпечення. 

У цьому тексті на основі аналізу функцій та способів використання продуктової карт-
ки киянами в 1940-ві роки фіксуються зміни у їх повсякденні, використанні часу та просто-
ру. Закритий тип торгівлі за картками сприяв тому, що простір міста для його мешканців 
ставав ще більш фіксованим і пролягав, як правило, повз три головних об’єкти: магазин, до 
якого були прикріплені, робота, базар. Карткова система отримала владу і над часом міс-
тян, оскільки щоденна норма на хліб вимагала щоденного відвідування торговельних точок, 
де отоварювалися картки, а цей процес нерідко супроводжувався величезними чергами. Не-
велика кількість і набір продуктів, які можна було купити за картками, змушували містян 
щодня думати про додаткові джерела харчування. Насамперед таким джерелом став базар, 
де багато киян годинами простоювали з надією щось купити або обміняти. Увага приділя-
ється також тому, як користування продуктовими картками впливало на зміну звичок хар-
чування містян, розуміння ними рівня заможності, залучення їх до нелегального продажу та 
обміну продуктів.

Ключові слова: час; простір; продовольча картка; система нормованого постачання; по-
всякденні практики.

INFLUENCE OF FOOD SUPPLY 
ON THE URBAN CITIZENS’ LIFESTYLE

Oksana OVSIIUK
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Annotation. This article attempts to trace the influence of food situation on the urban citizens’ 
perception and their use of time and space. Food is a basic human need, and in extreme conditions, when 
it becomes scarce, people’s lives are increasingly subject to the food search. Often this forces citizens to 
use their city’s time and space differently and develop new daily habits. The relation between the citizens’ 
food supply and their daily routes and lifestyles is particularly evident in terms of centralized rationing.

This text, based on the analysis of functions and ways in which Kyiv citizens applied their ration 
cards in the 1940s, records changes in their everyday life, time and space use. The closed rationing type 
of trade contributed to making urban space even more fixed for citizens, and usually including three 
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У своїй книзі «Голодне місто. Як їжа 
визначає наше життя» Керолін Стіл [11, 
с. 5], наголошуючи на взаємозв’язку між 
їжею та політикою, зазначає, що дер-
жавні лідери завжди розуміли, що конт-
роль над їжею – це і є влада. Водночас і 
сама їжа наділена величезною владою, 
оскільки базова потреба в харчуванні 
приводить в рух населення, визначає 
його щоденні маршрути та ритми жит-
тя (таким чином політична влада над 
їжею претендує на контроль за повсяк-
денням населення). Особливо гостро 
ця влада проявляється в екстремальні 
часи, коли доступ до їжі обмежується, 
суворо регулюється та контролюється. 
Взаємозв’язок продовольчої ситуації та 
щоденних практик містян спробуємо 
показати на прикладі міста Києва 1940-х 
років, де після введення системи нормо-
ваного постачання населення продукта-
ми картка починає визначати не лише 
міру ситості містянина, а його стосунки 
з часом, міським простором, відчуттям 
достатку, стає каталізатором змін у куль-
турі харчування та сприяє появі нових 
повсякденних практик.

Дослідження проблеми харчуван-
ня міського населення в умовах Другої 
світової війни розпочали ще радян-
ські автори [7; 8; 12; 13]. Життя людей в 
умовах нормування цікавило багатьох 
сучасних українських [4; 5; 6] і зарубіж-
них [1; 2; 3] вчених. Однак наявні роботи 

не розкривають проблеми зв’язку між 
запровадженням нормованої системи 
постачання та змінами повсякденних 
практик міського населення.

Продуктова картка виступала мате-
ріальним втіленням системи нормова-
ного постачання для окремого містяни-
на. Фокусування дослідницької уваги 
на картці, її функціях та способах вико-
ристання, а не на самій системі нормо-
ваного постачання з її інституціями, дає 
можливість побачити щоденні практики 
киян, пов’язані з цим предметом. Однак 
перш ніж перейти до їх розгляду, побіж-
но нагадаємо основні принципи фун к-
ціонування карткової системи.

Після звільнення території УРСР від 
нацистської окупації нормована систе-
ма постачання продуктами харчування 
вводиться (або відновлюється) в містах і 
робітничих селищах республіки. В Києві 
карткова система запроваджується май-
же відразу після вигнання нацистів, про-
те стабільно функціонувати починає з 
лютого 1944 р. За картками щомісяця на-
селення міст отримувало фіксовану кіль-
кість м’яса, риби, жирів, макаронів, круп 
та цукру, а також хліба, проте норма на 
цей продукт була щоденною. Кількість 
продуктів, яку міг отримати містянин за 
картками, залежала від групи постачан-
ня, до якої його було віднесено. Існува-
ло 4 основні групи, за якими постача-
лося населення: робітники, службовці, 

major objects: a store they were attached to, their working place, and a market. The rationing system 
also gained power over the citizens’ time since their daily bread ration demanded regular visiting of 
shopping points where cards could be exchanged for goods, and this process was often accompanied by 
long lines. The small amount and limited set of products available for cards made citizens constantly 
think of additional food sources. The first among them was the market, or bazaar, where many Kyiv 
dwellers spent hours in hope to buy or exchange goods. The article is also focused on how the use 
of ration stamps influenced and changed citizens’ eating habits, their understanding of wealth, and 
involved them in illegal sale and food exchange.

Keywords: time; space; ration card; rationing; everyday practices.
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утриманці та діти до 12 років. Норми на 
хліб були такими: робітники отримува-
ли 500  – 700 г, службовці  – 400  – 450 г 
(залежно від важливості галузі вироб-
ництва), утриманці та діти  – 300 г хлі-
ба щодня. Інші продукти (м’ясо, риба, 
жири, макарони та крупи, цукор) розпо-
ділялися таким чином: громадяни, від-
несені до групи робітників, визначених 
спеціальним списком, які працювали на 
провідних підприємствах, отримували 
на місяць: м’яса, риби – 2200 г, жирів – 
600 г, круп і макаронів – 1500 г, цукру – 
500 г, в інших випадках робітнича місяч-
на норма становила відповідно – 1800 г, 
400 г, 1200 г, 400 г на місяць. Службовці 
забезпечувались відповідно – 1200, 300, 
800 і 300 г; утриманці  – 500, 200, 600 і 
200 г; діти – 400, 300, 800, 300 г названих 
продуктів на місяць [8, с. 30].

Отже, розглядаючи роль картки у 
повсякденному житті містянина, зупи-
нимось на таких питаннях:

– вплив нормування на часопростір 
містянина;

– картка як мірило рівня життя міс-
тянина;

– вплив нормування на зміну звичок 
харчування киян;

– приховані можливості безіменних 
талонів хлібної картки. 

Вплив нормування 
на часопростір містянина

Нормована система постачання 
впливає на ритм життя містянина і його 
щоденні маршрути. Варто наголосити, 
що карткова система  – це система за-
критої торгівлі. Тобто людина могла ото-
варювати свою картку не у будь-якому 
магазині, а лише в тому, до якого була 
прикріплена. Таким чином, простір 
стає ще більш фіксованим. Щоденні 

маршрути багатьох киян у той час про-
кладалися між конкретним магазином, 
роботою та конкретним базаром. У цей 
час базари присутні в повсякденному 
житті майже кожного киянина. Через 
обмежений набір та кількість продуктів, 
які можна було отримати за картками, 
участь багатьох киян у базарній торгівлі 
стає стабільною щоденною практикою. 

Однак нормування впливало не 
лише на напрямки щоденного руху міс-
тян та підвищення значення для них 
конкретних об’єктів у просторі міста 
(конкретні магазин та базар), а також і 
на можливість розпоряджатися часом.  

Необхідність щоденно добувати про-
дукти як у системі нормованого поста-
чання (магазини), так і поза нею (базари) 
забирала в містян багато часу. Норми на 
хліб були щоденними (іноді дозволяло-
ся забрати норму на день вперед, але не 
більше), а це означає, що людина щодня 
мала ходити в магазин принаймні для 
того, щоб викупити денну норму хліба. 
Однак, незважаючи на те, що хлібні ма-
газини працювали з 7-ї години ранку до 
7-ї вечора, купити хліб було не так легко. 
Звичним явищем стали великі черги.

У розповідях сучасників тих подій 
система нормованого постачання, як 
правило, асоціюється з величезними 
чергами. Нерідко, щоб вранці потрапи-
ти в магазин та викупити хліб або інші 
нормовані продукти, доводилося займа-
ти чергу ще з вечора.

Забирала час киян і базарна торгів-
ля. Відвідування базару стає щоденною 
практикою, оскільки можливості ро-
бити запаси кияни не мали через брак 
грошей. Заробітної плати не вистачало, 
щоб купувати продукти за високими ба-
зарними цінами. Тому, як правило, щоб 
щось купити, треба було спочатку щось 
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продати або ж обміняти на їжу. Це було 
непросто, іноді кияни годинами просто-
ювали на базарі за цим заняттям. 

Картка як мірило 
рівня життя містянина

Наступний важливий момент  – це 
те, що нормована система постачання 
підвищувала значення місця роботи для 
містянина, оскільки:

1) працездатні, але непрацюючі (або 
люди, задіяні у приватній торгівлі) кар-
ток на продукти не отримували, а отже, 
були позбавлені цього необхідного міні-
муму харчів для виживання;

2) карткова система була диферен-
ційована залежно від важливості галузі 
виробництва для держави;

3) картки отримували і часто отова-
рювали на робочому місці;

4) робота – основне джерело доходів. 
Товари за картками треба було викуп-
ляти, це не безкоштовний пайок. Тому 
картка, а точніше залишок коштів після 
її отоварення, дає можливість зрозумі-
ти, яким же був рівень життя тогочасних 
мешканців Києва. 

Середня місячна зарплата київ-
ського службовця коливалась у розмірі 
300 – 450 крб. [10, с. 93]. На такі кошти 
зазвичай мали прожити кілька осіб (на-
приклад, працюючі батьки і їхні діти, 
утриманці). Часто після сплати подат-
ків, витрат на комунальні послуги та 
отоварювання карток майже нічого від 
зарплати не залишалось. Ця інформація 
дає можливість усвідомити, наскільки 
насправді «низькими» були так звані 
низькі державні ціни. Низькі порівня-
но з базарними – так, але не порівняно 
з розміром заробітної плати. Якщо ж 
говорити про базарні ціни, то родині з 
трьох осіб одноденний раціон з пустих 

каш та картоплі, куплених на базарі, об-
ходився у 70 – 80 крб. [9, с. 292]. Тож стає 
цілком зрозуміло, що тогочасні зарплати 
не давали можливості харчуватися з ба-
зару і робити це доводилося переважно 
шляхом продажу власних речей або ж їх 
обміну на їжу.  

Вплив нормування на зміну 
звичок харчування киян

Мізерна кількість продуктів, що вхо-
дила до гарантованого державою набору, 
а також їх одноманітність змушували ба-
гатьох киян відвідувати їдальні замість 
того, щоб харчуватись вдома, оскільки 
продуктовий набір просто не давав мож-
ливості готувати самостійно. 

Системою нормованого постачан-
ня була передбачена така можливість. 
Саме тому до продуктової картки вхо-
дили дробні талони, якими зручно було 
розраховуватись, харчуючись щодня у 
їдальні. Наприклад, місячну норму жи-
рів у 400 г розбивали талончиками по 
10 г. Ці талончики відрізали у їдальні за 
отримані страви.

Приховані можливості 
безіменних талонів 

Цікавим є питання, як кияни отри-
мували продукти, не передбачені в га-
рантованому державою пакеті. Це, на-
приклад, такі продукти, як сіль, оцет, 
дріжджі, горілчані вироби, сірники, ци-
гарки.

Нормована система мала механізм 
задоволення потреб населення в цих 
продуктах. До хлібної картки входили 
так звані безіменні талони  [10, с.  92]. 
Функція цих талонів якраз і поляга-
ла в тому, щоб забезпечити споживача 
переліченими продуктами. Як це від-
бувалось? Щомісяця наказом міського 
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торговельного відділу оголошувалося 
найменування продукту, який можна 
було купити у встановленій кількості 
за відповідним номером талона хлібної 
картки. Тобто, наприклад, за наказом 
міськторгвідділу у березні можна було 
купити дві коробки сірників за талоном 
№ 3. У квітні, ймовірно, такої можли-
вості не буде, а будуть продавати, при-
міром, оцет за талоном № 7. Як правило, 
містяни не нехтували можливістю купи-
ти будь-який товар, доступний за низь-
кими державними цінами, не зважаючи 
на те, мають вони зараз потребу в ньому 
чи ні, оскільки він міг знадобитись по-
тім або його можна було продати вже за 
ринковими цінами, або обміняти на по-
трібний продукт на базарі. Таким чином, 
з безіменними талонами хлібної картки 
пов’язана інша практика киян, що побу-
тувала тоді – завдяки ним картка стає за-
собом нелегального заробітку та обміну. 
Поширеними, наприклад, були випадки, 
коли споживач, який не палить і не вжи-
ває алкоголю, все одно купував ці това-
ри за дешевими державними цінами з 
метою продати чи обміняти їх на базарі.

Отже, запропоноване дослідження 
є спробою зафіксувати вплив норму-
вання продуктів харчування на зміну 
ритмів життя і повсякденні практики 
містян. Обмежене постачання продук-
тів харчування впливає не тільки на фі-
зіологічний стан та ситість містянина, 
нова система забезпечення їжею вно-
сить корективи у повсякденне життя 
містян: змінюються щоденні маршрути 
та способи використання часу, статки 
визначаються тим, скільки лишилося 
грошей після отоварення карток та що 
собі можна на них дозволити, змінюють-
ся культура та звички харчування, вади 
карткової системи сприяють залученню 

населення до нелегального продажу та 
обміну продуктів.
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Анотація. У статті на основі польових матеріалів, а також власних спостережень ав-
тора розглянуто проблему формування локальної ідентичності мешканців селища Глевахи. 
Локальна ідентичність є первинним рівнем територіально-просторової ідентичності та 
постає результатом ідентифікації індивіда з місцевою спільнотою, відчуттям причетності 
до подій, що відбуваються на території проживання. Вона формується під впливом колек-
тивного та індивідуального досвіду і взаємодії в межах локальної спільноти. 

Локальну ідентичність мешканців розглянуто шляхом комплексного аналізу її компонен-
тів, яких, відповідно до традиційних соціально-психологічних підходів, є три: емоційний, ког-
нітивний та поведінковий. Емоційний компонент передбачає сукупність емоцій, настроїв, 
почуттів, які відчуває індивід щодо своєї належності до регіональної спільноти. Когнітив-
ний – полягає у поінформованості щодо спільноти, до якої належить індивід, про її спосіб 
життя, традиції, історію, соціально-економічний та політичний стан і т.д. Поведінковий 
компонент характеризує певну готовність до дії на основі соціальних потреб особистості 
та відповідно до її способу життя. Дослідження емоційної складової локальної ідентичності 
демонструє високий рівень емоційної прив’язаності мешканців до селища, близькості з інши-
ми членами локальної спільноти. Аналіз когнітивного компонента локальної ідентичності 
показав, що для місцевої спільноти характерний як сільський, так і міський спосіб життя; 
респонденти відзначили значну кількість позитивних зрушень, що відбулися у соціально-по-
бутовій інфраструктурі селища, а також висловилися про необхідність її подальшого роз-
витку та вдосконалення. Для характеристики поведінкового компонента локальної іден-
тичності нами здійснено аналіз соціальних медіа та онлайн-ресурсів, зокрема веб-сайтів, 
груп у соцмережі «Фейсбук» та мобільному додатку «Вайбер». Результати опитування рес-
пондентів демонструють їхню зацікавленість життям місцевої громади переважно на спо-
глядацькому рівні, а також низький ступінь залучення громадян до соціально-політичного 
та культурного життя селища. Автор зазначає, що важливим рушієм змін у соціально-по-
бутовій сфері селища постає громадська ініціатива у поєднанні із співпрацею з місцевими 
органами влади та самоврядування. 

Ключові слова: локальна ідентичність; локальна спільнота; приміська зона; селище Гле-
ваха.
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Дослідження проблеми формування 
територіальної ідентичності перебуває 
в центрі уваги багатьох дисциплінарних 
дискурсів  – історичного, соціологічно-
го, політологічного, антропологічного, 
культурологічного тощо. За визначен-
ням вітчизняних дослідників, територі-
альна ідентичність  – це сприйняття ін-
дивідом себе як представника певної 
спільноти, що базується на єдності те-
риторії проживання, історії та традицій, 
соціокультурного досвіду, ціннісних орі-
єнтацій та способу життя [7, с. 108]. Те-
риторіальна ідентичність може стосува-
тися об’єктів різного масштабу та змісту, 
таких як місце проживання, мікрорайон, 
район, локальна община, територіальна 
громада, селище, місто, регіон і т. д. Зару-
біжні фахівці використовують різнома-
нітні визначення, близькі або тотожні за 
сенсом із терміном «територіальна іден-
тичність»: ідентичність із місцем (place-
identity), локальна ідентичність (local 

identity), регіональна ідентичність (regio-
nal identity), ідентичність із середовищем 
(environmental identity), міська ідентич-
ність (‘city’ identity, urban-related identity, 
social urban identity), ідентичність із міс-
цем проживання (settlement identity)  [7,  
с. 109]. 

Первинним рівнем територіально-
просторової ідентичності є локальна 
ідентичність (далі  – ЛІ), яка постає ре-
зультатом ототожнення людиною себе з 
певним місцем фізичного простору, що 
має символічну і ціннісну значущість, 
специфічну культуру. Вона формується 
під впливом колективного та індивіду-
ального досвіду і взаємодії в межах ло-
кальної спільноти [10, с. 11 – 13]. Відмін-
ність локальної ідентичності від інших 
територіальних ідентичностей полягає 
у вирізненні окремої території як своєї, 
що обумовлено повсякденними контак-
тами, практиками в межах близького 
середовища та локальної спільноти  [3, 

of territorial identity and the result of identifying individual with the local community, the sense 
of involvement in the events which take place in the territory of inhabitance. It is formed under the 
influence of collective and individual experiences and cooperation within the local community. 

Local identity is examined through the comprehensive analysis of its components. According to 
traditional social and physiological approaches, we may define emotional, cognitive, and behavioral 
components of local identity. The emotional component includes a set of emotions, moods, and feelings 
related to the individual’s belonging to his/her regional community. The cognitive component involves the 
individual’s awareness concerning his/her community, its way of life, traditions, history, socioeconomic 
and political conditions, etc. The behavioral component is defined as certain readiness for actions on 
the basis of individual social needs and a certain way of life. The research of emotional component of 
local identity shows a high level of emotional connection of Hlevakha inhabitants to the township and 
their closeness with other members of the community. Analysis of the cognitive component reveals that 
the members of the community lead both rural and urban way of life; the respondents mentioned a 
large amount of positive changes in social infrastructure and also spoke about necessity of its further 
development and improvement. To describe the behavioral component of local identity, we conducted 
the analysis of social media and online resources, in particular local websites and online communities in 
Facebook and Viber. The results of the survey show that the respondents are interested in the life of their 
local community primarily as observers and are poorly involved in the social, political, and cultural life 
of the township. The author considers that the citizens’ initiative and cooperation with local authorities 
can become an important driver of changes in the social infrastructure of Hlevakha. 

Keywords: local identity; local community; suburban area; the township of Hlevakha.
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с.  138]. Нині проблема локальних і ре-
гіональних ідентичностей, незважаючи 
на її актуальність, залишається на по-
чатковому рівні наукового осмислення, 
а отже, потребує подальшої розробки. 
Опрацьовані нами матеріали свідчать 
про наявність досліджень ЛІ переважно 
міських спільнот, що викладені у працях 
вітчизняних та зарубіжних науковців 
О.  Мусієзідова  [4], Л. Овчиннікової  [3],   
О. Зорич  [5], О. Морозової  [8], тоді як 
ЛІ сіл, селищ та дрібних міст залишили-
ся фактично поза увагою дослідників. 
Отже, метою розвідки є аналіз локальної 
ідентичності у контексті повсякденних 
практик мешканців локальної спільно-
ти київського передмістя, зокрема се-
лища Глевахи Васильківського району, 
в антропологічній та етнографічній пло-
щинах.

У ході дослідницької роботи ми по-
слугувалися такими методами етногра-
фічного дослідження, як стаціонарне 
спостереження, що полягає у тривалому 
перебуванні у досліджуваному середо-
вищі, та опитування. Використання ста-
ціонарного методу обумовлено тим, що 
автор статті є резидентом Глевахи про-
тягом багатьох років та безпосередньо 
бере участь у життєдіяльності локальної 
спільноти. За допомогою методу опиту-
вання ми отримували вербальну інфор-
мацію шляхом проведення інтерв’ю на 
основі заздалегідь складеного питаль-
ника (див. Додаток). До вибірки увійшли 
респонденти, які народилися та виросли 
у Глевасі (корінне населення), а також 
мешканці, які народилися та виросли 
в іншій місцевості, однак проживають 
у Глевасі як упродовж тривалого часу, 
так і протягом останніх кількох років 
(у даному випадку йдеться про «набу-
ту» ідентичність). Варто зазначити, що 

опитувані також проживають у різних, 
подекуди досить віддалених, частинах 
Глевахи, що певним чином впливає на 
визначення та розуміння «свого місця» у 
процесі формування ЛІ. 

Характер життя мешканців спільно-
ти визначається специфікою конкретно-
го місця, станом його соціального, демо-
графічного, екологічного, економічного 
та культурного розвитку. У кожного се-
лища, села чи міста – своє індивідуальне 
обличчя  [9, с.  36]. Глеваха розташована 
у приміській зоні Києва, для якої харак-
терним є перехід від сільської до міської 
форм розселення, перемішування двох 
«світів». Внаслідок урбанізації кордони 
між міським та сільським розмивають-
ся, у передмістя проникають явища та 
процеси, характерні для міського спосо-
бу життя [1, с. 19; 3, с. 62]. Глеваха є на-
селеним пунктом з великим розвитком 
маятникових трудових поїздок його 
мешканців до міста (районного центру 
Василькова, однак у переважній більшос-
ті до столичного мегаполіса). Відповідно 
до умовного адміністративно-терито-
ріального поділу можна визначити такі 
територіальні частини Глевахи, як село 
(найстаріша частина селища, перша іс-
торична згадка про неї датується XV ст.), 
масив (його розбудова розпочалася у 50 – 
80 роках ХХ ст. у зв’язку з відкриттям об-
ласної психоневрологічної лікарні та 
низки науково-дослідних установ: Укра-
їнського науково-дослідного інституту 
механізації та електрифікації сільського 
господарства, Всесоюзного науково-до-
слідного інституту відновлення спра-
цьованих деталей, Науково-інженерного 
центру «Металообробка вибухом» Інсти-
туту електрозварювання ім. Є. О. Патона 
НАН України). Одночасно із зведенням 
корпусів лікарні та наукових установ 
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відбувалося будівництво багатоповерхо-
вих будинків для співробітників та їхніх 
сімей, розвивалася інфраструктура посе-
лення (дитячі садочки, загальноосвітня 
школа, магазини, амбулаторія), і вже у 
1973 р. Глеваха отримала статус селища. 
Окрім села та масиву, у селищі поруч із 
залізничною станцією (вул. Ботанічна) є 
мікрорайон з приватними будинками та 
висотними новобудовами, там же знахо-
диться ще одна науково-дослідна устано-
ва – Дослідницьке сільськогосподарське 
виробництво Інституту фізіології рослин 
і генетики НАН України, а далі ліворуч 
простягається велика територія дачного 
масиву (садові товариства Глеваха-1, Гле-
ваха-3, Глеваха-4 із загальною кількістю 
понад 3 тис. дачних ділянок). Праворуч 
від станції, у напрямку до міста Боярки, 
розбудовується приватний сектор, ві-
домий як Нова Глеваха. Найактивніша 
забудова селища відбувалася протягом 
2005 – 2016 рр.; в цей час у міській час-
тині Глевахи виникли нові будівлі по 
вул. Вокзальній (7 будинків), Ботанічній 
(2 будинки). Високий попит на квартири 
у новобудовах у приміській зоні обумов-
лено співвідношенням ціна / якість: за 
доступною ціною можна знайти житлові 
комплекси, які, як правило, багатофунк-
ціональні (поєднують житло і нерухо-
мість), а за концепцією, архітектурою, 
інфраструктурою не будуть поступатися 
багатьом київським. Те ж саме стосуєть-
ся і земельних ділянок, вартість яких у 
Глевасі набагато нижча, ніж у межах Ки-
єва, однак вигідна локація щодо столиці, 
близькість лісів, озер та річок робить їх 
привабливими для потенційних покуп-
ців [2].

Локальну ідентичність мешканців 
селища ми розглядали шляхом комп-
лексного аналізу її компонентів, яких, 

відповідно до традиційних соціально-
психологічних підходів, є три: емоцій-
ний, когнітивний та поведінковий. Емо-
ційний компонент передбачає сукупність 
емоцій, настроїв, почуттів, які відчуває 
індивід щодо своєї належності до регі-
ональної спільноти. ЛІ включає в себе 
емоційну прив’язаність до регіону, від-
чуття близькості, спорідненості з ним, 
його природою та людьми, натуральним 
і соціальним середовищем. Когнітивний 
полягає у поінформованості щодо ре-
гіональної спільноти, до якої належить 
індивід, про її спосіб життя, традиції, 
історію, соціально-економічний та полі-
тичний стан регіону, типові характерис-
тики представників цієї спільноти, своє 
місце в ній. Поведінковий компонент 
характеризує певну готовність до дії на 
основі соціальних потреб особистості 
та відповідно до її способу життя  [10, 
с. 14 – 15; 6, с. 33]. 

Також до аналізу ЛІ місцевої спіль-
ноти були частково залучені такі її базо-
ві елементи, як сакральність ключового 
місця (найвизначніша пам’ятка природи 
чи історії), спільна робота та спільне 
святкування (щорічне святкування днів 
села, толоки) [9, с. 37].

Емоційний компонент  
ЛІ спільноти

Насамперед розглянемо територіаль-
но-просторову складову ЛІ, адже саме 
місце має важливе значення як джерело 
ідентифікації через асоціацію з певни-
ми значеннями та символами [7, с. 115]. 
Двір та дім виступають первинними 
елементами, на основі яких формується 
прив’язаність індивіда до місця. Резуль-
тати проведених інтерв’ю1 дають змогу 
1 Польові матеріали були записані у 2019 р. авто-
ром цієї статті від мешканців селища Глевахи.
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простежити трансформацію сприйняття 
образу Глевахи у свідомості корінних та 
приїжджих мешканців. Перше уявлення 
про селище у декого з них мало здебіль-
шого негативне іронічне забарвлення, 
яке вони пов’язують з наявністю тут 
психоневрологічної лікарні: «Про Глева-
ху раніше чула, що тут знаходиться об-
ласна психоневрологічна лікарня» (Ната-
ля К., 1977 р. н.); «Раньше про Глеваху не 
слышала. Мне кажется, Глеваху все зна-
ют, потому что здесь есть психиатри-
ческая больница» (Ольга Є., 1981р. н.); 
«Глеваха на слуху тим, що тут знахо-
диться обласна психоневрологічна лікар-
ня. Коли запитують: «Де живеш?»  – «У 
Глевасі»,  – зразу у всіх усмішка на обличчі, 
бо тут лікарня» (Оксана П., 1979 р. н.). 
Таке сприйняття образу селища було ха-
рактерним також для окремих корінних 
мешканців Глевахи: «Раніше я говорила, 
що живу у Василькові, оскільки у нас була 
психіатрична лікарня, коли я навчалася 
у медичному училищі, то коли мене за-
питували, де я мешкаю, я говорила зав-
жди, що у Василькові, бо Глеваху всі зна-
ли, мені було незручно, що я живу там, 
де розташована психіатрична лікарня. 
Соромилася» (Ольга М., 1980  р. н.). Од-
нак з часом він стає для них емоційно 
привабливим: «Спочатку, як я сюди при-
їхала, було саме скептичне відношення, а 
зараз, коли я спілкувалася з людьми, які 
приїздять сюди і говорять, що дуже гар-
на лікарня, дуже її хвалять, тому цілком 
уже нормально відношусь» (Наталія  П., 
1989 р. н.); «Коли мені було років 20, я пе-
рестала соромитися і завжди говорю, що 
я з Глевахи, і пишаюся тим, що я тут 
живу» (Ольга М., 1980  р. н.); «Людям, з 
якими я знайомлюсь з метою подаль-
шого спілкування, кажу, не соромлюсь 
того, що я з Глевахи, навіть пишаюсь. 

Останнім часом пишаюсь» (Катерина К., 
1983 р. н.). Результати опитування свід-
чать про високий рівень прив’язаності 
респондентів до місця свого проживання 
та відсутність вагомих підстав для його 
зміни: «Відчуваю прив’язаність до Гле-
вахи. Для мене Глеваха стала ріднішою, 
ніж те село, де я проживала» (Оксана П., 
1979 р. н.), «Привязанность к Глевахе уже 
чувствую, поменять место проживания 
не хотела бы, мы уже рассматривали 
Киев, но там шум, гам, ребенку не погу-
лять» (Ольга Є., 1981 р. н.). 

Основою для первинної самоіденти-
фікації та первинної соціалізації є коло 
значимих осіб (батьків, рідних, сусідів, 
друзів). Цей процес є емоційним, тому 
його позитивний чи негативний перебіг 
у подальшому відбивається на характері 
та рівні ЛІ [10, с. 26]. Результати опиту-
вання засвідчують встановлення добро-
сусідських відносин з іншими мешкан-
цями спільноти та часто їх подальшу 
трансформацію у дружні стосунки: «У 
нас привітні люди, більшість» (Ната-
лія П., 1989  р. н.); «Здесь, правда, много 
порядочных людей, которые давно здесь 
живут. Я не знаю, с чем это связано, мо-
жет, с институтом, сюда же всех на-
правляли, получается. Здесь много ин-
теллигенции, очень воспитанные люди» 
(Ольга Є., 1981 р. н.); «Ні, в Києві дужче 
відчувала. Говорили «понаєзжалі» з пе-
риферії. У Глевасі за 6 років я такого ні 
разу не чула. Мешканці привітні і добро-
зичливі» (Наталія Ш., 1986  р. н.). Разом 
із тим окремі респонденти розповідають 
про досить напружений період адаптації 
та побудови конструктивних відносин із 
сусідами, обумовлений протистоянням 
«свій–чужий»: «Можу сказати про свою 
частину. Я спілкувалася з глеващанами, 
які недолюблюють людей, які приїхали. 
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Тому що вважають, що зайняли їхню 
територію. Вони вважають, що це їхня 
земля. Спершу ми відчували на собі таке 
ставлення, поки не адаптувалися, не об-
жилися. Кожний рік люди підселяються, 
живуть, будуються, а ми вже як старо-
жили. До новоселів ми так не ставимося, 
бо знали, як до нас ставилися. Ставимо-
ся до всіх тільки позитивно» (Оксана П., 
1979 р. н.).

На формування позитивного обра-
зу селища впливають також такі факто-
ри, як наближеність до столиці, зручна 
транспортна розв’язка та значні рекре-
аційні можливості (менша кількість ав-
тотранспорту і, відповідно, чистіше 
повітря, велика кількість зелених наса-
джень): «Коли я завагітніла, ми шукали 
місце, де було б зручно гуляти з дити-
ною, де було б хоч трошки якогось лісу. 
Це не Київ, не Новосілки, не Чабани, де 
немає ні лісу, ні парку зручного. Через то 
ми тут обирали місце, щоб зручно було 
проживати. Зараз почали будуватися 
будинки, новострої почали будуватися, 
тобто буде ще більше розвинута інф-
раструктура» (Наталія Ш., 1986  р. н.). 
Опитування респондентів показало, що 
значний вплив на вибір Глевахи як по-
стійного місця проживання має велика 
кількість зелених насаджень. На емо-
ційно-асоціативному рівні місцева при-
рода викликає відчуття естетичного за-
доволення, душевної рівноваги: «Здесь 
совершенно другой стоит запах зелени. 
Я до сих пор вспоминаю, я ехала с Киева, 
только начала цвести абрикоса. Я еду, 
стою на маршрутке на «Лыбедской», и 
везде эти выхлопные газы, куча машин. 
Я сажусь на попутку, доезжаю к Глевахе, 
подхожу к 305-й и ловлю себя на мысли, 
насколько запах здесь крутой, такая све-
жесть, только начала цвести абрикоса. 

Мне это очень запомнилось, что это не-
далеко от Киева, но здесь экологически 
чище» (Ольга Є., 1981  р. н.). Для меш-
канців сільської частини Глевахи таки-
ми місцями є лісові насадження, озера, а 
для жителів масиву  – паркова зона. Ще 
декілька років тому парк був у досить 
занедбаному стані, однак після його об-
лагородження у 2018 – 2019 рр. він став 
справжньою прикрасою селища, улю-
бленим місцем відпочинку місцевого 
населення та гостей Глевахи; також тут 
проводять спортивні та святкові заходи 
як місцевого, так і районного масштабу. 

За результатами польових дослі-
джень визначено, що позитивний вплив 
на формування образу селища в уявлен-
ні його мешканців мають також відчут-
тя комфорту та безпеки. Це досягається 
перш за все тим, що у невеликих населе-
них пунктах стосунки між мешканцями 
мають форму близького знайомства, що 
створює відчуття захищеності, оскіль-
ки незнайома людина викликає підозру: 
«Глеваха  – это действительно такой 
район спокойный, здесь нет дебоширов, 
чрезвычайных ситуаций, я не слышала 
во всяком случае. Когда я возвращалась 
домой поздно вечером, я не боялась» 
(Ольга Є., 1981 р. н.); «Мені подобається, 
коли моя дитина одна і друга йде гуляти 
по Глевасі, навіть затримуючись, я не 
хвилююсь за них так, як би я це робила 
в Києві, це сто відсотків: менше машин, 
менше чужих людей. Чужу людину тут 
помітять відразу, тобто тут така без-
пека» (Катерина К., 1983  р. н.). Разом з 
тим окремі респонденти зазначили, що 
близьке знайомство може викликати не-
гативні емоції, коли за ними спостеріга-
ють люди, які їх знають, або втручають-
ся у їхнє приватне життя. Здебільшого 
це характерно для сільської місцевості: 

ПлАТФОРМА НАУКОВИХ ІНІЦІАТИВ
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Семенова О. Локальна ідентичність та повсякденні практики...

«Особливо це дуже виражено для мене в 
селі. Це наша ментальність, нікуди ми 
від неї не подінемось. В селі Глеваха дуже 
багато панібратства. Тобто занадто 
багато цікавості особистим життям. 
Там, де цієї цікавості на рівні виховання 
не може бути. Вихована людина ніколи не 
полізе до тебе з незручним питанням. В 
селі це є сплош і рядом. На масиві до мене 
особисто таке було, але я дуже культур-
но відповідаю. Моє є моє. На масиві цього 
менше. Не дуже це помітно» (Катери-
на  К., 1983  р. н.). Однак більшість опи-
туваних визнали, що суспільний інтерес 
не викликає у них негативних емоцій або 
морального дискомфорту. 

Отже, мешканці Глевахи виявили ви-
сокий рівень емоційної прив’язаності до 
селища, близькості з іншими членами 
локальної спільноти. Для них Глеваха  – 
це тихе, спокійне місце, тут немає місь-
кого шуму та метушні, що робить про-
живання комфортним та безпечним.

Когнітивний компонент 
ЛІ спільноти

У процесі дослідження було встанов-
лено недостатній рівень поінформова-
ності населення про історію, територі-
альний поділ, назви вулиць селища тощо, 
зокрема, деякі мешканці мають часткове 
уявлення про походження назви селища, 
кращу обізнаність демонструють корін-
ні глеващани: «Знаю, что здесь речка 
Глева протекала и в честь этой речки 
назвали населенный пункт. Знаю, что 
здесь институт, и всем, кто работал 
в институте, давали здесь квартиры, 
строили дома и так начал развиваться 
поселок» (Ольга Є., 1981 р. н.); «Знаю Гле-
ваху досить добре, оскільки навчалася 
у школі у цій місцевості, жила тут все 
життя. Думаю, що назва селища пішла 

від річки Глева, яка протікала у нашому 
населеному пункті. Ми з дитинства ді-
лили так: Глеваха село, Глеваха масив, 
Глеваха за переїздом, дачний масив. Знаю 
про Нову Глеваху, але у дитинстві не 
знала» (Ольга М., 1980 р. н.). Для окре-
мих респондентів ці питання або не ста-
новлять інтересу: «Ніколи не цікавилась» 
(Катерина К., 1983  р.  н.), «Історію  – ні, 
територіальний поділ – ні» (Наталія П., 
1989  р. н.), або ж вони володіють дуже 
обмеженою інформацією: «Назви ву-
лиць: Вокзальна  – там, де проживаю, і 
все» (Наталія Ш., 1986  р. н.); «Сама по-
пулярна вулиця  – Вокзальна і Київська, 
є Ботанічна вулиця, де я проживаю, на 
тому куточку приблизно 20 вулиць» 
(Оксана П., 1979  р. н.); «Вулиці: у селі є 
Київська, у нас тут Вокзальна, біля озе-
ра є ще якась вулиця, більше не можу ска-
зати. Є село і є територія, де ми живе-
мо – масив. Про Нову Глеваху чула, але не 
знаю, де знаходиться, Ботанічну знаю, 
вона за переїздом) (Наталія К., 1977 р. н.); 
«Я знаю, що в останній час приєдналась 
Мархалівка до нас чи ми до неї, не знаю 
точно. Глеваха село, Глеваха масив, дачні 
участки і все» (Катерина К., 1983    р. н.). 
Деякі респонденти зазначили, що ніко-
ли або зрідка бували в інших частинах 
селища, що зумовлено, на нашу думку, 
специфікою інфраструктури Глевахи, 
оскільки основні адміністративні, гос-
подарські, культурно-освітні установи, а 
також заклади сфери послуг знаходяться 
у центрі міської частини селища, тому й 
потреби виїжджати за її межі практич-
но немає. Прикметною є властива для 
окремих опитуваних самоідентифікація 
лише з тією частиною селища, де вони 
проживають (містечкова ідентифікація): 
«Відчуваю прив’язаність до своєї части-
ни. Проблеми інших частин Глевахи не 
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хвилюють, тому що Глеваха територі-
ально велике село, її розділяють два пере-
їзди. Ми живемо своїм маленьким кутком 
і все. Із-за великої площі ми не можемо 
знати, що робиться у інших частинах 
Глевахи» (Оксана  П., 1979  р.  н.); «Для 
мене Глеваха  – всеохоплююче поняття, 
але це сталося у зрілому віці, тому що в 
дитинстві та підлітковому віці я асоці-
ювала Глеваху тільки з масивом. Мож-
ливо, це відбулося тому, що я переїхала з 
масиву за переїзд, Глеваха стала для мене 
більш широким поняттям» (Ольга М., 
1980 р. н.). 

Аналізуючи спосіб життя членів ло-
кальної спільноти, слід відзначити, що 
він залежить від сукупності типових для 
даного простору і часу видів життєді-
яльності, необхідних для відтворення 
соціальних потреб. На сьогодні значна 
частина приватного сектору селища 
забезпечується сучасними засобами 
зв’яз ку, електро-, газо-, водопостачан-
ня, водовідведення, однак основним 
чинником ідентифікації її мешканців як 
сільських чи міських жителів є ведення 
домашнього господарства. Так, мешкан-
ці приватних будинків, котрі ведуть до-
машнє господарство з використанням 
виробленої продукції всередині родин 
або з метою реалізації продукції на рин-
ку, охарактеризували свій спосіб жит-
тя як сільський (Оксана П., 1979  р. н., 
мешкає у Новій Глевасі: «Звичайно, що я 
сільський мешканець селища Глеваха»). 
Разом з тим глеващани, котрі прожива-
ють у приватних будинках та не утриму-
ють присадибних ділянок і не розводять 
домашніх тварин, вважають свій спосіб 
життя міським: «Вважаю себе міським 
мешканцем селища. Хоча, якщо б у мене 
були кури, то сільським. Для мене і у бу-
динку може бути міський. Але якщо сім’я 

веде господарство, тобто порає корову, 
свиней, курей, то це сільський. Навіть 
якщо у місті» (Ольга М., 1980 р. н., меш-
канка вул. Ботанічної). 

Характеризуючи соціально-побуто-
ву інфраструктуру селища, респонденти 
виявили як позитивні, так і негативні 
зрушення. Зокрема, позитивними опці-
ями виступає зростання кількості робо-
чих місць внаслідок будівництва нових 
підприємств (хлібозаводу «Кулиничі», 
логістичного центру), мережевих струк-
тур експрес доставки (відділення «Нова 
пошта»), фінансових (місцеве відділення 
Приватбанку) та торговельно-ресторан-
них установ (магазини торговельної ме-
режі «Фора», «Єва», «Наш край», ресто-
рани, кав’ярні тощо), культурно-освітніх 
(центр розвитку дитини «Дитяча краї-
на», Дитячої школи мистецтв) та меди-
ко-фармацевтичних (нове приміщення 
медичної амбулаторії, аптеки, стомато-
логічні клініки) закладів, салонів краси, 
дитячих майданчиків тощо. Зазначені 
процеси житлової та комерційної субур-
банізації викликають зміни щоденних 
життєвих практик, зокрема знімають 
необхідність виїзду до великого міста з 
метою отримання послуг: «Інфраструк-
тура: зручно, є і супермаркет «Фора» 
(міні-маркет), є і маленькі магазинчики, 
«Єва» відкрилася, зручно. В принципі для 
того, щоб здійснити великі якісь покуп-
ки, потрібно їхати, звичайно, у Київ, а 
так, на побутовому рівні, цього виста-
чає» (Наталія Ш., 1986   р. н.). Разом з 
тим недостатня місткість ринку праці у 
селищі викликає необхідність пошуку 
роботи не за місцем проживання, тому 
усі респонденти працюють або планують 
працювати у Києві. 

Слабкими позиціями соціально-
побутової інфраструктури, на думку 
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респондентів, стали недостатня кіль-
кість дитячих садочків, перенаповнення 
загальноосвітньої школи та будівництво 
її нового приміщення у сільській частині 
селища, незадовільний стан дорожнього 
покриття окремих вулиць, їх недостатнє 
освітлення та облаштування пішохідни-
ми тротуарами й велодоріжками, недо-
статня кількість паркомісць, низький рі-
вень транспортного сполучення у межах 
самого селища, відсутність закладів для 
культурного відпочинку, спортивних 
шкіл та спортивних майданчиків, об-
межений асортимент промислових то-
варів, представлених у місцевих торго-
вельних закладах: «Продукты покупаю 
в Глевахе, а все остальное, что касается 
одежды, интерьера, ремонта, бытовой 
техники, то надо ехать в Киев, потому 
что в Глевахе такого, к сожалению, пока 
нет. Кинотеатра тоже нет, бассейна. 
Не хватает спорткомплекса» (Ольга Є., 
1981 р. н.); «Окрім роботи, буваю у Києві, 
якщо треба щось купити чи підібрати 
для дітей побутового характеру – одяг, 
взуття, тому що тут гарного немає» 
(Наталія К., 1977 р. н.). Однак, незважа-
ючи на потребу у розвитку та вдоскона-
ленні соціально-побутової інфраструк-
тури селища, респонденти вважають, що 
вона є достатньою для задоволення ба-
зових потреб населення, та висловлюють 
задоволеність рівнем свого життєвого 
комфорту: «Якщо порівнювати, в той 
момент, коли я приїхала сюди, а це було 
14 років назад, Глеваха дуже змінилася. 
Вона стала дуже комфортною для жит-
тя» (Катерина К., 1983 р. н.); «Я вважаю, 
що інфраструктура розвинена на до-
статньому рівні. В принципі для життя 
це прекрасне місце» (Ольга М., 1980 р. н.). 

Поведінковий компонент ЛІ спіль-
ноти нами було охарактеризовано на 

основі соціальних медіа та онлайн-ре-
сурсів, що є важливим інструментом 
налагодження контактів всередині 
спільноти, а також основним засобом 
комунікації серед молодого покоління, 
яке становить більшість новоприбулих 
мешканців селища – жителів новобудов. 
Для з’ясування активності мешканців у 
обговоренні спільних проблем Глевахи, 
а відтак їх залучення до життя місцевої 
спільноти, здійснено аналіз контенту 
веб-сайтів (сайт «Глевахівська громада»), 
груп у соцмережі «Фейсбук» («Глеваха 
ОТГ Мархалівка Зайців новини», «Глева-
ха укр.», «Оголошення Глеваха ОТГ Мар-
халівка Зайців», «Глеваха Тудей», «Гле-
ваха  – центр Вселенной», «Підслухано. 
Глеваха») та у мобільному додатку «Вай-
бер» («ІнфоГлеваха», «Доска объявлений 
Глеваха»). З’ясовано, що найбільше ін-
формативне навантаження мають гру-
пи: «Глеваха ОТГ Мархалівка Зайців 
новини» (4, 6 тис. підписників), «Глева-
ха укр.» (3 тис. підписників), «ІнфоГле-
ваха», у яких висвітлюються новини з 
життя селища (святкові та громадські 
заходи, вибори депутатів ВР та селищної 
ради, здобутки місцевих спортивних ко-
манд або художніх колективів, надзви-
чайні ситуації, що трапляються у селищі, 
тощо), поточні проблеми громади (пи-
тання благоустрою (сортування  сміття, 
утилізація опалого листя, якість кому-
нальних послуг, проблеми з електро- або 
водопостачанням), благодійна допомога 
мешканцям Глевахи, котрі перебувають 
у зоні ООС, корупція в органах влади і 
т. д.). Також учасники груп обговорюють 
широкий спектр інших проблем: допо-
мога важкохворим людям, лікування, 
вакцинація безпритульних тварин тощо. 
Інформація, що обговорюється на цих 
ресурсах, так чи інакше дублюється в 
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інших групах, значно менших за кіль-
кістю, наприклад, «Глеваха Тудей» (425 
підписників), «Глеваха  – центр Вселен-
ной» (450 підписників). Окрім загальних 
сторінок, популярністю користуються і 
спеціалізовані: «Глевахівська загально-
освітня школа І – ІІІ ступенів», «Глевась-
ка школа», «Глевахівська ДШМ», «Глева-
хівська амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини», «Глеваха Рынок», 
«Батьки-діти!!! Глеваха» та ін., де обгово-
рюються новини та проблеми шкільного 
життя, медичного обслуговування насе-
лення тощо. 

Опитування респондентів щодо їх 
активності у місцевих онлайн-ресурсах 
демонструє їхню зацікавленість життям 
місцевої громади на споглядацькому 
рівні, тобто вони переглядають стріч-
ку новин та фіксують важливу для себе 
інформацію, однак не беруть участі в її 
обговоренні та не створюють власних 
дописів: «Я є у групі «Глеваха укр.» у 
фейс буці, «Глеваха Нова». У вайбері мене 
нема. Найбільше обговорюють питання 
дороги. Ще є група, у якій продають одна 
одній квіти. Я не активний учасник, 
можу інколи переглянути, прокоменту-
вати, але стараюся не дуже вникати. 
Стараюся бути в курсі, але свою точку 
зору я не завжди висловлюю» (Оксана П., 
1979 р. н.); «Я є учасником груп «Інфо Гле-
ваха» (у вайбері), у фейсбуці «Глеваха но-
вини», «Глеваха Мархалівка ОТГ». Також 
є учасником групи у фейсбуці нашої за-
гальноосвітньої школи. Просто перегля-
даю оголошення. Мене цікавлять питан-
ня, які стосуються новин у селищі. Це і 
політичні питання (обговорення канди-
датур на голову селища, рішення депу-
татів сільської ради тощо), і культурні 
(інформування громади щодо різних захо-
дів до святкування Дня селища, подій та 

свят), і соціальні» (Ольга М., 1980 р. н.); 
«Інфо Глеваха» у вайбері, у фейсбуці «ОТГ 
Глеваха-Мархалівка» і все. В питання не 
вникаю, тільки переглядаю» (Наталія Ш., 
1986 р. н.).

Важливим консолідуючим чинником 
всередині спільноти є участь у спільних 
культурно-мистецьких, спортивних, 
громадських заходах. У Глевасі це День 
селища, День захисту дитини, День пе-
ремоги над фашизмом у Другій світовій 
війні, День вшанування пам’яті жертв 
голодоморів, спортивні змагання (як 
місцевого, так і районного масштабу), 
козацькі розваги та ін. Однак результати 
інтерв’ю показали низький рівень участі 
опитуваних у таких заходах: «Посещаю 
концерты на стадионе, возле школы 
искусств, на концерты в селе нет воз-
можности ездить» (Ольга Є., 1981 р. н.); 
«Час від часу беру участь у святкуванні 
Дня селища» (Катерина К., 1983  р. н.); 
«У заходах не беру участі» (Наталія П., 
1989  р.  н.). Водночас необхідно відзна-
чити активність окремих респондентів 
у спільній громадській роботі – як пра-
вило, це облаштування прибудинкових 
територій: «Раньше время от времени 
в начале мая мы ходили на уборку тер-
ритории» (Ольга Є., 1981  р. н.); «Беру 
участь, але у тих заходах, що стосують-
ся нашого куточку. Там кожну весну ми 
збираємося. Фактично я була організа-
тором самої першої толоки. Від переїзду 
до нашої вулиці приблизно два кілометри 
дороги, де узбіччя захламоване  сміт-
тям. Ми збиралися і просто прибирали 
це сміття» (Оксана П., 1979 р. н.); «Коли 
ми збираємося тут всі разом на толоки, 
то ми участь беремо завжди. Я вважаю, 
що це норма» (Наталія К., 1977 р. н.). 

Позитивними зрушеннями можна 
назвати волонтерські ініціативи окремих 
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мешканців спільноти, такі як догляд 
за безпритульними тваринами, а та-
кож сортування  сміття, впроваджене 
зусиллями мешканки Глевахи Анни 
Гребенюк, результатом яких стало об-
лаштування  сміттєвих майданчиків 
контейнерами для кожного виду сміття. 
Для запуску процесу сортування А. Гре-
бенюк організувала велику підготовчу 
роботу: інформаційно-навчальну че-
рез місцеві онлайн-ресурси та шляхом 
проведення лекцій учням Глевахівської 
ЗОШ, згуртувала довкола себе зацікав-
лених людей, котрі надали матеріальну 
допомогу для створення сортуваль-
ної станції. Досвід сортування сміття у 
Глевасі є яскравим прикладом того, як 
активна громадянська позиція та спів-
праця з місцевими органами влади та 
самоврядування виступають активним 
рушієм важливих соціально-побутових 
змін у селищі.

На завершення зазначимо, що сучас-
ний стрімкий розвиток міст призводить 
до субурбанізації приміської зони, яка 
стає цілісною системою з містом, маючи 
з ним тісні взаємозв’язки. Для Глевахи 
характерним є те, що контакти з вели-
ким містом (Києвом) інтенсивніші, ніж 
у межах районної системи розселення 
(районним центром Васильковом). Ур-
банізаційні процеси у передмісті при-
зводять до розмивання кордонів між 
сільським та міським, до локальної 
спільноти проникають явища та атри-
бути, властиві міському способу життя: 
супермаркети, ресторани, салони краси 
тощо. 

Відчуття «місця» та ідентифікація 
себе з місцевою спільнотою є базовими 
елементами локальної ідентичності. Для 
ЛІ населення Глевахи властивий висо-
кий рівень прив’язаності до місця свого 

проживання; образ селища має позитив-
не забарвлення у свідомості його меш-
канців. Значними об’єднуючими чин-
никами всередині спільноти постають 
залучення до соціально-політичного та 
культурного життя селища, зокрема гро-
мадських, культурних заходів, спільна 
робота (толоки), турбота про збережен-
ня природних ресурсів селища та ін., під 
час яких мешканці усвідом люють свою 
належність до місцевої гро мади. 

Додаток
ПИТАЛЬНИК

1. Назвіть Ваші ПІБ, дату і місце на-
родження, сімейний стан. Скільки часу 
Ви проживаєте у Глевасі? За яких обста-
вин Ви переїхали у селище? 

2. Як добре Ви знаєте населений 
пункт, у якому проживаєте: його історію, 
територіальний поділ, назви вулиць, 
важливі господарські чи соціально-
культурні об’єкти, кількість населення 
тощо? Чи відвідували Ви інші частини 
Глевахи, окрім тої, у якій Ви мешкаєте? З 
якою метою? Які у Вас є асоціації з інши-
ми частинами Глевахи? На Вашу думку, 
чим найбільше відома Глеваха серед се-
лищ області та поза її межами? Чи вказу-
єте Ви, що проживаєте у Глевасі, під час  
знайомства з іншими людьми; зазначає-
те у соцмережах тощо?

3. Оцініть, які переваги та недоліки 
має Глеваха стосовно до Києва (екологіч-
ний комфорт, транспортне сполучення, 
розвиток інфраструктури тощо).

4. Як часто Ви буваєте у Києві? З 
чим пов’язане Ваше соціальне життя: з 
Глевахою чи Києвом? Які заклади чи міс-
ця Києва Ви найчастіше відвідуєте? Де у 
Глевасі Ви найчастіше буваєте? Чи відчу-
ваєте Ви емоційний зв’язок із селищем 
та прихильність до нього? Чи змінили б 
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Ви своє місце проживання, якби трапи-
лась можливість? Чому?

5. Чи вважаєте Ви комфортним 
життя у Глевасі? Які зміни (позитивні та 
негативні), на Вашу думку, відбулися у 
селищі за останні декілька років та яких 
змін селище ще потребує?

6. Як Ви охарактеризуєте свої сто-
сунки з мешканцями Глевахи, зокрема із 
сусідами? Ви обмежуєтеся привітання-
ми чи активно спілкуєтеся, допомагаєте 
один одному у побутових чи особистих 
справах? Чи відчуваєте Ви дискомфорт 
від того, що більша частина мешканців 
Глевахи знає один одного, в тому числі 
певні аспекти приватного життя, а Ви 
прагнете до особистої відокремленості?

7. Яке Ваше ставлення до старожи-
лів (новоселів) селища? Чи відчуваєте Ви 
їх вплив на розвиток Глевахи? Які сучас-
ні знання та технології імплементують у 
життєвий простір селища мешканці но-
вобудов (наприклад, сортування сміття, 
турбота про безпритульних тварин, об-
лаштування прибудинкових територій)?

8. Як Ви оцінюєте своє спілкуван-
ня у публічному просторі? Чи берете Ви 
участь у громадських заходах з благо-
устрою селища, громадських, культур-
но-мистецьких заходах, що проводяться 
у Глевасі? Чи є Ви учасником місцевих 
спільнот у соцмережах? Якщо так, то 
яких саме?

9. Який, на Вашу думку, природ-
но-географічний образ селища? Яке з 
тверджень Ви оберете: Глеваха  – це зе-
лені насадження, чисте повітря, затишні 
подвір’я чи Глеваха  – це сучасні ново-
будови, нові промислові підприємства, 
супутник Києва? Яким Ви бачите ціліс-
ний образ селища сьогодні та в майбут-
ньому?
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Анотація. Практична основа та дослідне спрямування матеріалу – ґрунтовне зістав-
лення – на рівні фенотексту та генотексту – головних засад творення та функціонування 
тексту в культуротворчих межах традиції. Широкий формат тексту розглянуто з огля-
ду на природу культурного контекстування «писаної» та «усної» форм українського тра-
диційного текстотворення. До схарактеризування залучено такі інструментарні одиниці, 
як гіпертекст, макротекст. Провідне завдання у розгляді досвіду текстотворення та кон-
текстування визначено за зумисно (партикулярно) напрацьованим терміном-поняттям 
«текстуалія». Завдяки йому запропоновано спостерігати розмаїті зв’язки поміж текстом 
та контекстом, а також науковим текстотворенням. У ньому представлено форми ко-
мунікативної активности текстотворення та розглядається потенціал до комунікуван-
ня, що походить з комунікативного ядра традиції. Зауважено, що наукове споглядання та 
текстотворення мають за підґрунтя системне упорядкування через рангування. Так у на-
уковому підсумку витворюється рівень спостереження «спільного-цілісного» як системного. 
Зазначено, що текст як культуротворчий та культуровмісний депозитарій ґрунтується у 
своєму появчому потенціалі та функціонуванні на організматиці як «живій» потребі в ан-
тропологічному подієвому мемораті. Окреслено, що традиція містить та засвідчує появу 
й функціональне розгортання, ширше – «долю тексту». Відтак у межах традиції укладено 
культуротворчий та текстотворчий масив інтенційного «руху» людської, зокрема україн-
ської, комунікативної діяльности. 

Ключові слова: текст; текстуалія; традиція; когнітивно-структуральні засади; кому-
нікативна діяльність; українознавчі дослідження.

CONSIDERING TRADITION AND TEXT IN CONTEMPORARY  
UKRAINIAN STUDIES: COGNITIVE AND STRUCTURAL PRINCIPLES
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Annotation. A thorough comparison of the main principles of creation and functioning of the 
text within the cultural and creative boundaries of the tradition at the level of phenotext and genotext 
constitute the practical basis and research focus of this material. The article considers the wide format 
of the text in view of the nature of the cultural contextualization of the Ukrainian traditional textual 
formation (textual creation) in its “written” and “oral” forms. Instrumental units, such as hypertext, 
macrotext, are involved in the characterization. The leading task in considering the experience of text 
writing (text creation) and contextualization is defined by the deliberately well-developed conceptual 
term “textualia”. It offers a variety of links between the text and the context, as well as the scientific 
text creation. It presents forms of the communicative textual activity and examines the potential for 
communication that comes from the communicative core of the tradition. It is noted that scientific 
contemplation and textual formation are based on systematization through ranking. Thus, in the 
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Певна та виразна річ, що текст як 
форма організації внутрішньої та зав-
нішньої культурної комунікації містить 
у собі засадничу позицію  – ядро  – на 
вибудову повідомчих мініформ, тобто 
узалежнює текстові одиниці структуру-
вання завдяки певним підпорядкуван-
ням щодо повідомчого та  смислового 
чинників [6]. Так, зрозуміло, з’являється 
зв’язок поміж текстом та контекстом, 
а відтак і супертекстом-гіпертекстом, 
що вже має дотик до такої сприйняттє-
вої (рецептивної) форми, як «текстуа-
лія»  [13, с.  178]. У супер(над)тексті (гі-
пертексті) спостерігається структурний 
розподіл на кілька носіїв комунікатив-
них та повідомчих завдань. Ідеться про 
узагальнену форму поєднання таких 
складників-одиниць, як мінітексти, що 
входять до макротексту як окремої оди-
ниці-твору  – потенційного учасника 
комунікативного поєднання та  смисло-
вого пересилання. Слід брати до уваги 
те, що самé поняття «гіпертекст» (воно 
може мати за рівнозначний, але функ-
ціонально докладніший, складник вира-
ження поняття «супер(над)текст»)  – це 
одиниця, котрою вказується на можли-
вості міжчасового комунікативного по-
єднання. Смисловий чинник у такому 
зв’язку варіативно набуває рецесивних 
та домінантних виявів упродовж певних 
культурно-історичних діб. Отже, понят-
тя «гіпертекст» має таке схарактеризу-
вання: «… це нелінійно організований 

текст, текст із нелінійною структурою, 
складниками цієї структури є звичай-
ні лінійні тексти, тобто ті, що прочиту-
ються послідовно один за одним (або ж 
уривки текстів)» [10, c. 16]. 

Узагальнена вибудова гіпертексту 
(супертексту) структурується за двома 
позиціонуваннями. Це і практика скла-
дання комунікативного тексту  – «жива 
форма» на комунікативну потребу. Та-
кож у цьому зв’язку слід брати до пиль-
ної уваги й таку появу, як наукове до-
слідне схарактеризування тексту. Отже, 
«текстуалія» як термін, за яким убача-
ється комунікативна форма, універсалі-
зує з практичного погляду та узагальнює 
у комунікативному кодуванні дві тексто-
ві форми-появи як практики. Це узвича-
єна інтенція появи тексту в його усній та 
писаній формах [3; 11; 14, с. 68–72], вод-
ночас текстотворення має за підґрунтя 
до виявлення й спонтанність як миттєве 
реагування. А рівно ж і наукове тексто-
творення, що споглядає та характеризує 
текст як комунікативну дію-акцію, тобто 
певну форму інтенційного та доверше-
ного пересилання. Разом із тим у науко-
вому спостереженні тексту зауважується 
комунікативна активність як теж дія, а 
водночас – потенціал до комунікування. 

Наукове споглядання та описове 
текстотворення ґрунтується на понят-
ті системності та системотворення як 
належного та усталюваного укладан-
ня через упорядкування. Як описові 

scientific result, the level of observation of the “common-holistic” as a system is produced. It is also 
mentioned that the text as a creative cultural depository is based in its emergent potential and functioning 
on the organicity as a “living” need for the anthropological event memorate. It is emphasized that the 
tradition contains and attests to the emergence and functional deployment, more broadly – to the “fate 
of the text”. Thus, a cultural and textual array of intentional “activator” of the human, in particular 
Ukrainian, communicative activity is concluded within the tradition.

Key words: text; textualia; tradition; cognitive and structural principles; communicative activity; 
Ukrainian studies.
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інструментарні чинники та класифіка-
ційні одиниці системи здебільшого явля-
ють собою партономії, тобто складники 
таких систем зіставляються та увзаєм-
нюються у зв’язках як частки однієї ці-
лісності. Такі системи, як супер(над)
тексти, вибудовуються як ієрархічні 
утворення, при тім, що надто ув’язані в 
підпорядкування їхні частки-складники 
мають поєднання лише за групою вищо-
го рівня, вони цілком підлягають лише 
цьому рівневі й не набувають увзаєм-
нення у складі підпорядкування з інши-
ми групами. Отже, переходів під керівне 
підлягання до інших груп у такому уза-
лежненні не спостерігається. Означені 
внутрішні системні взаємини мають 
ранговий устрій. Відтак частки-складни-
ки, що належать до одного системного 
рангу, мисляться до деякої міри із засто-
суванням подоби як основи такого сис-
темного рангування (ранжування). Це 
складники одного цілісного рівня, що 
виявляється вже у формі «спільного-ці-
лісного» – системного [6, с. 584].  

Творення тексту, отже, має свої 
механізми структурування, а звідси  – 
підпорядкувальну вибудову. Ідеться 
як про потенційні засади текстотво-
рення  – спонукання, потреба, завдан-
ня (загалом  – першопоявний задум до 
творення тексту), так і про практичне 
функціонування – «долю тексту» – його 
відтворення та зберігання. Усний текст 
як повідомча форма за регулятора має 
«музичні засади» (інтонування) в мові 
(які ще більше увиразнюються при «зро-
щенні» тексту та музики – мелодіюванні 
тексту) [8, с. 290–296; 12, с. 65–66]. Це ж 
саме інтонування, виражене у зоровому 
інструментарії, зберігає в собі й писаний 
текст. Його рушіями є розділові знаки, 
що надають виразного інтонаційного 

оформлення записаному мовленнє-
во-комунікативному «періоду» з мови 
(мовного представлення особи чи гур-
ту). Щоправда, ці форми, які провадять 
«мелодійно-інтонаційне» існування пи-
саного тексту, слабшають та заникають 
при «потаємному» (не голосовому) від-
творенні тексту, при читанні «про себе». 

Слід відзначити, що перехід до 
сприйняття тексту та його повідомчих 
пересилань через читання «в собі» в єв-
ропейському досвіді відбувався посту-
пово. «Замикання» тексту «в собі» через 
читання не вголос набулося не воднораз 
із виникненням писаного тексту та пись-
мового текстотворення. Незважаючи на 
те, що в європейських культурах захоп-
лювалися можливостями виконання 
багатьох завдань, які ніби вдавалося по-
казувати у власних практиках римлянові 
Юлію Цезарю, загальна настанова щодо 
сприйняття та відтворення тексту в дав-
ньому світі була іншою. Писаний (книж-
ний) текст вимагав зосередженого став-
лення при відтворенні та в сприйнятті. 
Отже, книжний (писаний) текст мав 
обов’язково гучати. І при тому не «вну-
трішнім голосом» читача. Відтак текст 
як смисловий уміст та змістова кодифі-
кація, що набула словесно-естетичної 
форми, а також інтонаційної організа-
ції, мав неодмінно звучати. Ще Амвро-
сій Медіоланський (латиною Ambrosius 
Mediolanensis – Ambrosio di Milano (іта-
лійською)) був надто подивованим, коли 
зустрівся з практикою не голосового про-
читання тексту. Виходить так, що витво-
рений текст завдяки гучному відтворен-
ню – обов’язковому читанню вголос – не 
лише зорганізовувався повторно відпо-
відно до своєї внутрішньої (закладеної у 
ньому) інтонаційної «природи». У такий 
спосіб текст універсалізувався з огляду 
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на «мовну природу». А головне, що через 
таке відтворення текст ще й космологі-
зувався. Особливо про це слід говорити, 
коли згадується практика молитовного 
правила. Що прикметно, що з бігом часу 
молитовні практики зробилися тихими 
(«тайними»  – oratio secreta (латиною)). 
Але, як відгомін давнього обов’язково 
гучного відтворення тексту, зберігалося 
неодмінне шепотіння (видимий рух губ) 
при «прочитуванні-промовлянні» моли-
товного тексту [12, с. 521]. Це був і є (у 
практиках літніх людей в Україні) озна-
чальник наміру та зовнішньої естетиза-
ції «внутрішнього настрою» особи-мо-
лільника. Так слова молитовного тексту 
й естетизуються, показуючи настроєву 
інтенцію, та космологізуються, окрес-
люючи простір та напрям вимовленого 
слова-тексту. Що цікаво, що «шептане» 
відтворення тексту, що належить пере-
довсім до природи усного тексту, та його 
представлення, як видно, є виразною 
ознакою так само й писаного – книжно-
го – тексту. Вона з’являється у відтворен-
ні книжного слова, будучи збереженою 
давньою практикою рецепіювання  – 
сприйняття та подавання (експонуван-
ня)  – тексту. Відтак є чимало підстав 
говорити про існування практичного 
обіжника  – способів взаємопереходу  – 
поміж усним (фольклорним) та писаним 
(книжно-літературним) досвідами існу-
вання слова. Ідеться не лише про інфор-
мативні переходи та взаємо збагачення, а 
й про характеристики щодо сприйняття 
та відтворення тексту. Тоді слід говори-
ти про широту обіжника поміж «усним» 
та «писаним», який містить не тільки до-
свід текстотворення, а так само й прак-
тики текстовідтворення.

Опріч того, при окремому роз-
гляді фольклорного існування тексту 

зауважується ще й така особливість, як 
відтворення тексту по-фольклорному, 
відтак, як мислиться, ніби по-дав ньо-
му  [15]. Отже, фольклорний текст не 
відтворюється виконавцем  – експону-
вальником – тексту з пам’яти в готово-
му вигляді, на противагу особливостям 
відтворення книжного (літературного) 
тексту, коли не здійснюється щораз но-
вий текстовий «переробіток». До фольк-
лорного відтворення тексту входять як 
інструментарно-виконавські чинники 
своєрідні, майже спонтанно, набуті фор-
ми, основою яких є активне творче син-
тезування [1; 2]. Такі зауваги стосуються 
слововмісного та словоструктуровано-
го тексту, що твориться  – доскладаєть-
ся – відповідно до традиції творення та 
функціонування текстових форм. Слід 
брати до уваги й те, що фольклорний 
текст до свого викладу існує швидше як 
«ідея тексту» або як певна конфігурація 
з можливостей його побудови, тобто не 
на фенотекстовому, а на генотекстовому 
рівні [7].

Доречним буде зауважити, що таке 
виконавство як творча спонтанність і до-
сотворювання текстового оформлення є 
небезпідставним. Адже існує ще й доте-
пер чимало прикладів, коли така спон-
танність спостерігається вже і в книжно-
му досвіді творення та існування тексту. 
Серед них можна згадати ефіопських 
співаків-алкáчів, які представляють (а 
насправді творять по-живому) паралі-
тургійні тексти за заданим тематичним 
відрізком-мотивом та таким самим лише 
початковим ритмічним елементом. Далі 
при творчому виконанні, що насправ-
ді є спонтанною творчою дією, в осно-
ві якої лежить синтез слова та мелодії, 
з’являється текстовий «малюнок» слова-
мелодіювання (співаного слова). 
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Така ж «жива» творча дія спостері-
галася і в візантійському текстовідтво-
ренні літургійних текстів у ранньому 
середньовіччі. Мелодійний рушій тексту 
теж насправді існував як ідея, яка щораз 
по-новому увиразнювалася у своїй по-
яві – втіленні у разі потреби виконання 
на кожній літургійній відправі. «Псалт» 
(ѱάλτης  – psáltis, у слов’яно-руській 
мові як відповідник до грецького  – 
«головщúк») мав чимало творчого про-
стору для варіювання мелодійного руху 
текстового масиву.   

Слід говорити про те, що однією 
з найважливіших ділянок, де суспіль-
но-психологічний аналіз може здобути 
ґрунтовне опертя і «вихопити» засадни-
чі основи появи традиції, є протистав-
лення «усного» способу комунікування 
до «писаного». Водночас належить за-
уважити, що в такому протиставленні, 
а насправді  – зіставленні, щонайбільшу 
перевагу – провідну першість – здобуває 
ціннісний та знаковий обмін (обіг). 

Текстова широкоформатність обій-
має в собі й такий досвід, як ідеограмати-
ка, що ґрунтується на жестикулюваннях 
та рухах тіла як прото- та співформах 
творення повідомчого ядра тексту куль-
тури. І в цьому полягає особливість 
«спілкування» особи чи гурту з види-
мим (зоровим-«писаним») текстом. При 
цьому увиразнюється звукове (вокаль-
не) «жестикулювання», що пов’язується 
із такими показово особливими про-
явами, як довільне подрібнення на чис-
ленну кількість звукових комбінувань. 
Цим надається значна можливість у ва-
ріюваннях щодо подавань-представлень 
тексту-повідомлення. І ця варіативна 
активність є значною відмінністю тексту 
усного від писаного. Адже писаний текст 
перебуває у більшому «спокої», його не 

надто «доймають» наміри щодо тексто-
вого варіювання. Відтак зіставлення 
«мовленого» і «почутого» має надзви-
чайне значення для розуміння творчих 
завдань як «внутрішніх форм» дієвих 
виявів, спрямованих в одному випад-
ку (досвіді) на укладання нормативної 
культури, в іншому ж прояві має вихід 
на завдання із самоведення у власному 
здійсненні, його показує самодостатня 
традиція. 

Питання щодо розмежування слухо-
вого (акустичного) та ейдотичного кана-
лів-шляхів традиції має безпосередній 
стосунок до таких важливих понять по-
ведінкової психології, як вмотивування 
та задана (обумовлена) поведінка. При 
тім слід розуміти, що мотив до творчої 
дії сприймається як правдоподібний ру-
шій (імпульсатор), який уже є конвен-
ційно прийнятим у вирізненій спільноті, 
діяльність якої ґрунтується традицією, а 
відтак обумовлюється контекстом.   

Культуротворчий мотив, отже, по-
в’язується із зовнішнім нормативним 
упливом, підсумки дії якого належить 
«закласти» та «залишити» (контексту-
вати) у певному культурному просторі. 
Загальний культурний простір, з якого 
походить вмотивування до творчих дій, 
можна схарактеризувати як цілковито 
здійснене формотворення тексту куль-
тури, до простору якого «вкладають-
ся» здобуті через вмотивування твор-
чі підсумки  – окремі появи та ширше 
ув’язані-структуровані в культуротвор-
чий простір явища. Культуротворча 
просторовість традиції  – це мозаїкова 
добірка мотивувань, а не їхнє спричиню-
ване через обставини укладання певним 
зв’язком у виструнчений ряд. Звідси й 
вільне отримання творчого «заряду» 
з традиції та довільний (хоча й ідейно 
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ґрунтований) культуротворчий підсу-
мок із такого вмотивування.  

Отже, текст як довершена у формі 
інтенційна та повідомча вибудова укла-
дається за певним способом структуру-
вання. З огляду на потребу розглядати 
текст із застосуванням структурально-
го підходу належить звернутися по під-
стави для схарактеризування тексту 
культури до теоретичних засад К. Леві-
Строса [4, с. 172]. Його узагальнення мо-
жуть бути одним із чинників розгляду 
на основі феноменологійних виявів, зо-
середжених в антропології (творчій пси-
хології) як певному напрямі з вивчення 
кодифікації та комунікації культуро-
творення. Звісна річ, що в цьому зв’язку 
неодмінним параметральним виявом 
культуротворення буде текстотворення 
як знакова система, укладена завдяки 
рівням кодифікаційного підпорядкуван-
ня. Щоправда, не все одразу може бути 
взятим як підоснова розгляду тексто-
творчих інтенцій та текстових масивів 
культуротворення. Зокрема, про текст 
у давню пору слід говорити передовсім 
з огляду на організматичні первні його 
появи та функціонування. І це буде най-
докладнішим відповідником із можли-
востей теоретичного арсеналу, що має 
спрямування на текстотворення як ко-
мунікативний потенціал у діахронійно-
му вимірі. 

Відтак текст як культуротворчий 
та культуровмісний депозитарій ґрун-
тується у своєму появчому потенціалі 
та функціонуванні на організматиці як 
«живій» потребі в антропологічному по-
дієвому мемораті [9], а також на засадах 
часового комунікування. При тім, що ор-
ганізматика є чи не безумовною потре-
бою та неодмінним чинником спосте-
реження системного текстотворення в 

давньому та прадавньому часі культури, 
К. Леві-Строс не завжди звертає належ-
ну увагу на неї як на засаду культуротво-
рення та текстотворення чи здебільшого 
оминає її у власному теоретизуванні. 

Натомість дослідниками наголо-
шується на тому, що К. Леві-Стросом 
здійснено переосмислення та відхід від 
постульованої організматики в антропо-
логійному розгляді культури [4, c. 173]. Її 
ним визначено як часткову, не всеохоп-
ну, а відтак  – необов’язкову ознаку до-
слідних спостережень. Одним із голов-
них здобутків Леві-Строса, певна річ, 
є збагачення поняття структури. Хоча 
позбування ним організматики робить 
зменшення та стискання структураль-
ної вибудови культуротворчих явищ, 
котра б у поєднанні з організматични-
ми чинниками, що, як мовилося, є ха-
рактерними ознаками давніх культуро-
творчих та текстотворчих діб, давала б 
підґрунтя для витворення надсистеми у 
науковому спостереженні. А діахроній-
ні елементи розгляду культуротворчих 
засад не втрачали власної мотиваційної 
потуги та ємности. І кожна культуро-
творча феноменологійна поява дедалі 
частіше могла би набувати синхроній-
ного наближення з такого теоретичного 
поєднання. Отже, як видається, до роз-
гляду давніх діб та їхньої спадкової при-
сутности в сьогоденні слід удаватися із 
застосуванням не лише логіко-матема-
тичного поняття структури, постульо-
ваного К. Леві-Стросом, а також долуча-
ти організматику, від якої не мав наміру 
відступати Т. Парсонс  [17]. Тож Леві-
Стросове непомічання організматики 
не є цілковитим відкиданням організма-
тичних засад укладання дослідних спо-
стережень та отримування узагальнень 
з помічених й означених особливостей 
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у спізнавальних напрямах антропології 
культури [16]. К. Леві-Строс не пересту-
пив наявних практик, що ґрунтувалися 
на організматиці, а лише оминав їх або 
ж не надав значної уваги  [5]. Парсон-
сова прихильність до організматики у 
розглядові культуротворчих явищ, пев-
на річ, не скасовується як можливісна 
засада у докладному, а отже, й глибин-
ному розглядові культуротворення та 
пов’язаного з ним текстотворення. 

При тім за умови застосування ан-
тропологійного підходу слід зауважува-
ти таке: спостереження культуротворчих 
наслідків у тексті на підґрунті антропо-
логії виявить, що її узагальнена феноме-
нологійна структура не має цілковитого 
об’єктивування з огляду на мовну про-
блематику та мовні аспекти досліджень. 
Адже антропологія  – не зовсім лінгвіс-
тика, та за умови їхнього методологіч-
ного зіставлення й ототожнення увесь 
простір культури переходить на основи 
лінгвістичної «автохтонної» моделі. А ті 
засади дійсности, завдяки яким має бути 
виявленим узагальнене структурування, 
а саме – вища специфіка свідомости, не 
цілком увиразнюються, відступаючи та 
зникаючи з активу творчости й творчо 
набутих досвідів, а відтак  – дослідного 
спостережного розгляду [4, с. 173–175]. 

Отже, появу та функціональне роз-
гортання, ширше  – «долю тексту», за-
свідчує традиція як культуротворчий 
та текстотворчий масив інтенційного 
«руху» людської комунікативної діяль-
ности. Звісно, що характеристика твор-
чости з огляду на етнопсихологійні 
засади сприйняття та відтворення ко-
мунікативних пересилань  – одне з го-
ловних завдань спостереження тради-
ції як культуровмісної та  смислоємної 
творчої тяглости. Традиція – це так само 

текст  – текстовмісний запаснúк та тек-
стотвірне ядро водночас. Рівно ж тра-
диція може бути супер(над)текстом, що 
містить та «відчуває» всі культуро творчі 
імпульси – від «намірів» започаткування 
явища до феноменологійної категориза-
ції докладних, виразних з погляду смис-
лового випрацювання та функціонуван-
ня, явищних подій. У традиції уміщено 
розмаїте та розлоге творче функціону-
вання культури  – від слова-засновку до 
тексту як системного утвору. Виразні 
риси традиції  – тяглість та неперерв-
ність-спадковість. Водночас такою – ви-
разною  – ознакою традиції є спромож-
ність до відтворення згублених явищ, 
обставинний контекст цих втрат – пере-
ривання постійного творення та онов-
лення смислів. У цьому полягає основний 
чинник культуротворення, що міститься 
в традиції і самовідтворюється в ній за-
вдяки її ідейному запаснику, котрий збе-
рігається у з’явленому з неї тексті. 
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Традиція — це так само текст — текстовмісний запаснúк 
та текстотвірне ядро водночас. Рівно ж традиція може бути 
супер(над)текстом, що містить та «відчуває» всі культуро-
творчі імпульси — від «намірів» започаткування явища до 
феноменологійної категоризації докладних, виразних з по-
гляду смислового випрацювання та функціонування, явищ-
них подій. У традиції уміщено розмаїте та розлоге творче 
функціонування культури — від слова-засновку до тексту як 
системного утвору.
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Анотація. У статті аналізується Україна в електронно-публіцистичних україномовних 
періодичних виданнях, а саме «Наше Слово» та «Наш вибір», за 2017–2019 рр. Вибір періоду 
дослідження обумовлений тим, що сучасний етап найбільш яскраво характеризує динаміку 
висвітлення українсько-польських відносин та подій в Україні закордонними ЗМІ. 

Виділено кілька основних питань, звертаючись до яких, автори формували у громадян 
відповідні характеристики України та її сприйняття поляками. А саме: характеристика 
українсько-польських історичних відносин та українських політиків, політичні питання, 
ставлення до українських іммігрантів та заробітчан. Найбільш обговорюваною та описа-
ною темою в закордонних виданнях була тема президентських та парламентських виборів в 
Україні, в публікаціях також приділена увага голосуванню українців за кордоном.

Сприйняття України та її характеристики в україномовному тижневику «Наше Слово» 
та газеті «Наш вибір» було сформовано на основі суспільно-політичних та українсько-поль-
ських історичних подій та їх впливу на загальнополітичну ситуацію у світі. Виокремлено об-
рази та характеристики України, українців та українських політиків, які були незмінними 
протягом аналізованого періоду, зокрема: Україна – важливий сусід, «варварська держава», 
«бандерівська ідеологія», «бандерівські монументи», «бандеризм»; українці – це «убивці, сусі-
ди-вороги, зрадники»; В. В’ятрович – «помірковане крило українських націоналістів», П. По-
рошенко – «найбільш симпатичний з українських олігархів», Ю. Тимошенко – «ветеранка» 
української політики, гібридна передвиборча кампанія В. Зеленського.

Таким чином, незважаючи на те, що кількість поляків з позитивним ставленням до 
України скоротилася за останні роки, та на кризу в українсько-польських відносинах, Поль-
ща, проте, зацікавлена в розвитку та стабільності України, її демократичних змінах й ін-
теграції в європейський простір.

Ключові слова: електронно-публіцистичні видання; мовнокогнітивні форми; образи 
України та українців; українсько-польські історичні відносини; українські політики; україн-
ські мігранти; вибори в Україні.

UKRAINE IN POLISH ELECTRONIC PUBLICISTIC PERIODICALS  
IN THE UKRAINIAN LANGUAGE (2017–2019): COGNITIVE ASPECT

Nataliia OSADCHA
research fellow of the Ukrainian Philology Department of RIUS

Annotation. The article analyzes Ukraine in Ukrainian electronic publicistic periodicals, namely 
“Nashe Slovo” ta “Nash vybir” for 2017–2019. The choice of the study period is due to the fact that it 
most clearly characterizes the dynamics of coverage of Ukrainian-Polish relations and events in Ukraine 
by foreign media.
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Текст як об’єкт наукового дослід-
жен ня є предметом аналізу багатьох гу-
манітарних наук, зокрема лінгвістики, 
літературознавства, психолінгвістики, 
лінгводидактики, окремих методик тощо. 

Новий погляд на текст як засіб і 
реальну одиницю мовної комунікації 
з’явився у другій половині ХХ  ст., що 
сприяло дослідженню цілої низки нових 
комунікативно-прагматичних категорій 
і понять функціональної та когнітивної 
лінгвістики. 

На думку українського мовознавця, 
доктора філологічних наук А. Ціпка, ког-
нітивний напрям у науці, що також діє 
разом із напрямом творчого персоналіз-
му, дедалі ґрунтовніше увіходить у до-
слідне поле, розширюючи його завдання 
та вдосконалюючи отримувані підсумки 
здійснених наукових спостережень. У 
застосуванні когніції як поля наукової 
праці слід зауважувати також своєрід-
ний рух на «зближення», що вбачається 
у «повороті», а радше – поновному поєд-
нанні (після певного часу паралелізації) 

літературознавчого спостереження та 
мовознавчих позицій. Основа такого по-
єднання  – семіотичні властивості куль-
туротворення та його текстотворчі фор-
ми [64, с. 175].

Останнім часом особливого теоре-
тичного значення набуває нова міждис-
циплінарна сфера «імагологія» (з лат. 
imago – зображення, образ), що поступо-
во перетворюється в самостійну наукову 
дисципліну. В українській науці поняття 
«імагологія» більше пов’язують з ком-
паративістикою, проте відомий вітчиз-
няний літературознавець Д.  Наливайко 
у статті «Літературознавча імагологія: 
предмет і стратегії» зазначив: «За своїм 
характером вона є галуззю міждисциплі-
нарною, поряд з літературознавцями нею 
займаються антропологи і етнологи, соціо-
логи і культурологи, історики менталь-
ностей та історики ідей та інші» [44, с. 27]. 
Український філолог У.  Карпенко-Івано-
ва виділяє базові імагологічні категорії: 
інонаціональне та інокультурне, етно-
культурна ідентичність, самовизначення, 

The research defines several main issues addressed by the authors to form the respective image of 
Ukraine for the citizens and its perception by the Poles. Among them are: characteristics of Ukrainian-
Polish historical relations and Ukrainian politicians; political issues; attitudes towards Ukrainian 
immigrants and wage earners. The most discussed and described topic in foreign editions was the topic 
of presidential and parliamentary elections in Ukraine; also the publications focused on Ukrainians’ 
voting abroad.

The perception of Ukraine and its characteristics in the Ukrainian-language weekly “Nashe Slovo” 
and newspaper “Nash vybir” were formed on the basis of sociopolitical and Ukrainian-Polish historical 
events, their impact on the global political situation. Such images and characteristics of Ukraine, 
Ukrainians, and Ukrainian politicians that remained unchanged during the analyzed period are 
distinguished: Ukraine as an important neighbor, the “barbaric state”, “Bandera ideology”, “Bandera 
monuments”, “Banderism”; Ukrainians as “murderers, hostile neighbors, traitors”; V. Viatrovych as 
“a moderate wing of Ukrainian nationalists”, P. Poroshenko as “the most likable Ukrainian oligarch”, 
Yu. Tymoshenko as a “veteran” of Ukrainian politics, V. Zelenskyi’s hybrid election campaign.

Thus, despite the recent decrease in the number of Poles with a positive attitude towards Ukraine, 
and the crisis in Ukrainian-Polish relations, Poland remains interested in the development and stability 
of Ukraine, its democratic changes and integration into the European space.

Key words: electronic publications; language-cognitive forms; images of Ukraine and Ukrainians; 
Ukrainian-Polish historical relations; Ukrainian politicians; Ukrainian migrants; elections in Ukraine.
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взаємне сприйняття, етнонаціональний 
стереотип, автостереотип, уявлення про 
образ «свого» та «іншого» культурного 
простору  [31, с.  13]. Інтерес до феноме-
нів і проблем, які вивчає імагологія, існує 
здавна. Уявлення й образи Свого й Чужо-
го належать до найдавніших, архетип-
них, а їх опозиція є однією із засадничих 
у структурі людської свідомості від часу 
її появи, що підтверджується і первісною 
міфоло гією [32, с. 292].

А. Ціпко зазначає, що «провідним 
чинником систематизації шляхом роз-
гляду одноосібної (персоналістської) 
антропології творчого процесу комуні-
кації виступає себе представлення, що 
належить до досвіду утвердження такої 
персоналістської психології через пошук 
засобів та можливостей самовиражен-
ня. Це дієвий процес набування, ствер-
дження та оприявлення власної само-
сті-ідентичності (у культуротворчому 
визначенні (самовизначенні), куди вхо-
дять усталені моделі комунікативного 
діалогу як представлення власного пси-
хологічного (докладніше  – творчого) та 
культурного «Я». Воно діалогізує у кому-
нікаційній творчості із гуртовими само-
стями (ідентичностями) «свого» «Ми» та 
«іншого» «Ми», що є носіями «свого» та 
«іншого» гуртового культуротворчого 
потенціалу» [64, с. 173–174]. 

У сучасному соціокультурному про-
сторі процеси комунікації зумовлюють 
напрям подальшого розвитку наукової 
галузі, визначають ключові теми обгово-
рень, досліджень та публікацій у науко-
во-популярних та періодичних інтернет-
виданнях. 

У науковій літературі все більше ува-
ги приділяється аналізу газетно-публі-
цистичного тексту. Його досліджували 
численні вітчизняні та зарубіжні вчені, 

зокрема: В. Пілик [48, с. 78–88], О. Сніж-
ко [56, с. 237–240], І. Семенюк [52, с. 121–
122], І.  Гальперін  [11], Н.  Третяк  [61, 
с.  328–331], О. Максимчук  [42, с.  285–
289], Д. Баранник [8, с. 155–166], Л. Алек-
сєєв [1, с. 3–20], Г. Солганік [57, с. 41–45], 
Ж. Мацак [43], В. Зайцева [17, с. 39–48; 16, 
с. 82–91; 18, с. 202–219]. В. Зайцева наго-
лошує, що інформаційний стиль відріз-
няється від публіцистичного і становить 
різновид цього стилю. Інформаційний 
підстиль репрезентує газетна мова. Мова 
газети – різновид мови масової інформа-
ції в її писемній формі [16, с. 85].

Мова сучасних газет характеризуєть-
ся підвищеною експресивністю. Законо-
мірність газетно-інформаційного під-
стилю виявляється в чергуванні мовної 
експресії та стандарту. 

Постановка наукової проблеми 
виз начається потребою осмислення 
сприй няття інформаційного іміджу та 
куль турного образу сучасної України за-
рубіжними ЗМІ та висвітлення політич-
них процесів, що відбуваються в укра-
їнській державі. Особлива роль у цьому 
відводиться електронним періодичним 
виданням, які, надаючи оперативну і 
доступну інформацію, «створюють гро-
мадську трибуну» [63, с. 135–148]. 

Останнім часом зростає інтерес 
польської преси до європейської полі-
тики України та необхідності конструю-
вання нових якісних та перспективних 
українсько-польських відносин у фор-
маті взаємодії між Україною і ЄС. ЗМІ 
Польщі, у тому числі і електронні пері-
одичні видання, усвідомлюють важли-
вість України для стабільності централь-
ноєвропейського регіону. Елект рон ні 
періодичні видання, на нашу думку, є 
тією силою, яка спроможна вплину-
ти на формування сприятливого та 
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позитивного політичного клімату між 
Україною та ЄС. Європейський напрям 
зовнішньої політики України, з огляду 
на важливість для Польщі позицій Ки-
єва у питаннях євроінтеграції, є однією 
з популярних тем для сучасних друкова-
них польських ЗМІ [15, с. 78].

Аналізу політичної ситуації в Україні 
та питанню українсько-польських взає-
мовідносин, висвітленню стереотипів 
про сучасну Україну польськими періо-
дичними виданнями присвячена чима-
ла кількість наукових праць. Аналітику 
зарубіжних авторів щодо політичного 
та економічного розвитку України, сус-
пільно-політичних подій, які відбува-
ються у нашій державі на сучасному ета-
пі, висвітлених на сторінках польського 
тижневика «Річ Посполита», дослідив 
С. Польовик  [49, с.  63–72]. Образ Укра-
їни в польському часописі «Політика» 
проаналізовано у праці О. Ігнатової. 
Дослідниця на основі матеріалів якіс-
ного видання висвітлила процеси роз-
витку України протягом 1991–2003  рр. 
На її думку, «сучасний образ України у 
Польщі формується відповідно до двох 
чинників  – стереотипів про Україну та 
українців, що виникли впродовж мину-
лих сторіч, та подій, які відбуваються в 
Україні на сучасному етапі»  [23, с. 499]. 
Аналізом матеріалів цього ж тижневика 
та з’ясуванням образу України після Ре-
волюції гідності займалися О. Консевич 
та М. Павлюх. Дослідження О. Консевич 
показало, що Україну сприймають як 
«країну-сусіда», «постраждалу країну», 
«демократичну країну». Росія ж, на-
впаки, сприймається як «країна-агре-
сор»  [36, с.  117]. На думку М.  Павлюх, 
після Помаранчевої революції українців 
у Польщі почали сприймати краще  [47, 
с. 253–261]. Суттєвий внесок у вивчення 

дотичних проблем української тема-
тики зробив А. Кресло, який на основі 
загальнопольських періодичних видань 
1991–2003  рр. висвітлив образ України 
та українсько-польські відносини  [37]. 
На основі дослідження проблем україн-
сько-польських відносин у відображенні 
польської преси І. Дерев’янко робить ви-
сновки: польські публіцисти концентру-
ють увагу на політичних та економічних 
компонентах співпраці, піддають кри-
тиці європейську політику України та 
прогнозують дистанціювання Варшави 
від Києва  [15, с.  82]. На думку науков-
ця Л. Стрільчук, саме завдяки зусиллям 
ЗМІ у суспільствах формується позитив-
ний імідж держави-сусіда, стають зрозу-
мілими національні цінності сусіднього 
народу [58, с. 141–146].

Зазначені наукові розробки, що сто-
суються аналізу друкованих польських 
періодичних видань на предмет висвіт-
лення образу України, політичних про-
цесів та українсько-польських відносин, 
окреслили лише межі тематики і створи-
ли підґрунтя для концептуальних засад 
досліджуваної проблеми.

Аналіз напрацювань щодо зазначе-
ної тематики свідчить, що цей напрям 
не можна віднести до числа добре роз-
роблених, зокрема щодо дослідження 
електронно-публіцистичного тексту ук-
ра їнських періодичних видань Польщі 
на сучасному етапі, а саме 2017–2019 рр.

Тому ми поставили за мету проана-
лізувати два польських україномовних 
електронних періодичних видання, а 
саме «Наше Слово» та «Наш вибір», за 
2017–2019 рр.

Нашим завданням є розглянути об-
раз України в електронно-публіцистич-
них україномовних виданнях  – когні-
тивний аспект, простежити, чи є сталий 



169Українознавство №4 (73) 2019

Осадча Н. Україна в електронно-публіцистичних українських...

набір слів або слова, якими характери-
зуються Україна, українські політики, 
українсько-польські відносини. 

Україномовний тижневик «Наше 
Слово»  – найбільше видання україн-
ської меншини в Польщі, яке видає 
Об’єднання українців. У паперовій версії 
існує 61 рік і є найстаршим українським 
періодичним виданням у післявоєнній 
Польщі, у якому працюють журналісти, 
кореспонденти з Варшави, Кошаліна, 
Ольштина, Перемишля. Крім них, до га-
зети дописують кілька співпрацівників з 
інших міст Польщі, у яких проживають 
українці.

Перше число вийшло друком 15 чер-
вня 1956 р. До жовтня 1956 р. виходило 
двічі на місяць, кожен тиждень. Про-
тягом перших місяців свого існування 
одноразовий тираж тижневика складав 
понад 17 тис. примірників, причому у 
вигляді передплати було розповсюджено 
близько 70% усього накладу.

Упродовж першого року свого іс-
нування газета збагатилася кількома 
постійними тематичними сторінками, 
зокрема, для дітей  – «Дитяче слово», 
літераторів  – «Літературна сторінка», 
етнічної групи лемків  – «Лемківське 
слово», а також окремими рубриками. 
У 1958 р. у формі додатка до тижневика 
почала виходити «Наша культура» – лі-
тературний і популярно-науковий щомі-
сячник. У середині 60-х років з «Нашого 
Слова» виокремився щомісячний дода-
ток «Світанок» – газета для українських 
дітей, яка їх не лише розважала, а й вчи-
ла рідної мови.

В першій половині 1980-х років вла-
да продемонструвала своє критичне 
ставлення до газети, і тоді «Наше Сло-
во» опинилося в серйозних поліграфіч-
них клопотах, свідомо відмовившись від 

отримання допомоги. Наслідком цього 
було припинення випуску «Нашої куль-
тури», «Світанку», протягом кількох 
місяців не виходив також сам щотижне-
вик. У середині 1990-х років відновлено 
випуск додатка для дітей, натомість ви-
пуск «Нашої культури» відновити так і 
не вдалося.

Після позачергового з’їзду в лютому 
1990  р. Українського суспільно-куль-
турного товариства і перетворення 
організації в Об’єднання українців у 
Польщі тижневик «Наше Слово» при-
пинив виконувати роль пресового ор-
гану нової структури, набувши форму-
лу українського тижневика. Натомість 
Об’єднання українців у Польщі пере-
йняло на себе роль видавця [59; 60].

Головними редакторами «Нашо-
го Слова» були Григорій Боярський 
(1958  –1963  рр. і 1971–1980  рр.), Ми-
рослав Вербовий (1980–1991 рр. і 2002–
2006  рр.), Роман Галан (1993–1994  рр.), 
Ігор Щерба (1995–2002  рр.). Від серпня 
2007 р. роботою редакції керував Ярос-
лав Присташ. Протягом певних періодів 
(навіть кількарічних) посада головного 
редактора не була заміщена. З лютого 
2017  р. редакційний колектив очолює 
Христина Заник [45].

Нині електронна версія газети вихо-
дить раз на тиждень. На сайті інформа-
ція подається у вигляді окремих номерів 
газети та рубрик. Газета складається з 
таких розділів: «Міграція», «Українська 
меншина в Польщі», «Політика», «Куль-
тура», «Погляди», «Історія», «Лемки». На 
сайті представлений електронний архів 
номерів за 1956–1999 рр. 

«Наш вибір»  – це перша газета, 
скерована до громадян України, які 
перебувають у Польщі. Газета та ство-
рення порталу naszwybir.pl польською 
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і українською мовами, які існують доте-
пер, є першим великим проектом Фон-
ду «Наш вибір»  [46]. Фонд заснований 
українцями та поляками ще під час По-
маранчевої революції, але офіційно за-
реєстрований у 2009 р. Газета видається 
у рамках проекту «Інформаційні засо-
би для іммігрантів з України у Польщі», 
який фінансується Європейським фон-
дом інтеграції громадян третіх країн і з 
бюджету Польської держави. 

Основна мета газети  – поширювати 
корисну для іммігрантів інформацію, зо-
крема про польське законодавство, особ-
ливо те, яке стосується їх, про можли-
вості вирішення проблем, з якими вони 
стикаються, або як їх уникнути, уста-
нови й організації, де вони можуть зна-
йти допомогу, щоденне життя мігрантів. 
Газета відповідає потребам українських 
іммігрантів та виходить у паперовій і 
електронній версіях щомісячно і розпо-
всюджується безкоштовно [62].

Щодо інформаційного порталу, то, 
окрім інформації, яка дублюється у па-
перовому варіанті, є багато інформації 
іншого типу, вже більш скерованої до 
активних користувачів Інтернету. Що-
дня портал оновлюється, подаються 
важливі новини, фотофакти, публікації 
про актуальні події, а також анонси по-
дій, що можуть зацікавити українців у 
Польщі.

«Наш вибір» організовує регулярні 
тематичні зустрічі з читачами, в першу 
чергу, щоб моніторити, які є інформа-
ційні потреби в українців у Польщі, які 
теми є найбільш актуальними. У ство-
ренні порталу і газети бере участь ко-
манда, яка складається з 30 осіб [46].

Інформація на сайті не подається у 
вигляді номерів газет, але увесь мате-
ріал розподілений на розділи або блоки, 

які, в свою чергу, складаються із рубрик: 
«Про нас» («Редакція», «Фонд «Наш ви-
бір», «Місія», «Архів», «Контакт»), «По-
дії» («Вісті з України», «Вибори», «Біз-
нес», «Культура», «Спорт»), «Порадник» 
(«Легалізація», «Освіта», «Важливі адре-
си»), «Бібліотека» («Молодь», «Поради», 
«Право»), «Практичні поради», «Оголо-
шення», «Життя» («Варто знати – Поль-
ща», «Відпочинок», «Кухня», «Блоги»), 
«Українці у Польщі» («Український дім», 
«Галерея Українського дому», «Клуб 
Українських Жінок», «Дитячий клуб 
«Рукавичка», «Меншина»), «Точка зору» 
(«Аналітика та погляди», «Інтерв’ю»). На 
порталі наявний електронний архів га-
зети «Наш вибір», включаючи всі номе-
ри за 2011–2019 рр. [10].

У ході дослідження було проаналізо-
вано 25 номерів україномовного тижне-
вика «Наше Слово» з грудня 2017  р. по 
жовтень 2019 р. та 18 номерів щомісячної 
газети «Наш вибір» з лютого 2017 р. по 
квітень 2019 р. Вибір періоду досліджен-
ня обумовлений тим, що сучасний етап 
найбільш яскраво характеризує дина-
міку висвітлення українсько-польських 
відносин та подій в Україні закордонни-
ми ЗМІ. Для аналізу були використані 
матеріали про Україну, опубліковані в 
періодичних виданнях протягом означе-
ного періоду. У ході аналізу відстежено 
23 публікації у тижневику «Наше Слово» 
та 14 статей газети «Наш вибір» відпо-
відно до зазначеної тематики.

Дописувачів періодичних електрон-
них видань «Наше Слово» та «Наш ви-
бір» умовно можна поділити на дві гру-
пи: польські автори та українські. Під 
час аналізу виявлено 4 автори, які пра-
цюють в обох виданнях (В. Кірічева, 
П.  Андрусечко, П. Лоза, І. Ісаєв), з них 
2  – українських та О.  Русіна  – київська 
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кореспондентка, яка є дописувачкою 
«Нашого Слова».

Виділимо кілька основних питань, 
порушуючи які, автори формували у 
громадян відповідні характеристики 
України та її сприйняття поляками. Це 
характеристика українсько-польських 
історичних відносин, українських полі-
тиків, політичні питання, ставлення до 
українських іммігрантів та заробітчан. 
Найбільш обговорюваною та описаною 
темою в закордонних виданнях була 
тема президентських та парламентських 
виборів в Україні, в публікаціях також 
приділена увага голосуванню українців 
за кордоном.

У 2017  р. автори «Нашого Слова» 
присвячують багато публікацій питан-
ню українсько-польських історичних 
відносин. Так, польські політики, зокре-
ма Л. Адамський, вважає, що Польща та 
Україна поринають у «спіраль непорозу-
мінь». За словами голови ОУП П. Тими, 
початок теперішнього конфлікту  – це 
вина українців, які не хочуть ексгумації 
волинських жертв  [40]. Дописувачі ви-
дання «Наш вибір» наводять позицію 
польської правлячої партії: «З Банде-
рою Україна до ЄС не ввійде»  [22, с. 6]. 
У першій половині листопада в Польщі 
Україна не сходила з вуст високопоса-
довців, котрі її встигли назвати «вар-
варською державою», яка забороняє 
ховати поляків, яка не достойна захід-
ної цивілізації. «Що? Щоб Варшава від-
будовувала «бандерівські» монументи? 
Такого не буде ніколи», – приблизно так 
відповіла польська сторона на пропо-
зицію В. В’ятровича відновити знищені 
українські пам’ятники в Польщі. Авто-
ри зауважують, що більшість польського 
суспільства сприймає українців у Поль-
щі з великою приязню, проте не можна 

не зауважити, що в частині суспільства 
антиукраїнські й антиіммігрантські на-
строї зростають [30, с. 4–5].

Президент Польщі А. Дуда звину-
вачував деяких українських політиків у 
тому, що вони відверто висловлюють на-
ціоналістичні та антипольські погляди, 
очікував від президента України П. По-
рошенка та прем’єр-міністра В. Гройсма-
на, що такі люди не будуть займати важ-
ливі посади в українській політиці» [21, 
с.  6]. Експерти Групи польсько-україн-
ського діалогу останній період відносин 
між Україною і Польщею назвали «стра-
тегічним маразмом» та «стратегічним 
абсурдом» [26, с. 8].

Розкриваючи це саме питання у 
2018  р., дописувачі статей аналізова-
них нами видань, що виходять у Поль-
щі, розкривали позицію Сейму Польщі 
щодо історичних відносин між Украї-
ною та Польщею, яка залишається не-
змінною, а саме  – був ухвалений зако-
нопроект про заборону пропаганди так 
званої «бандерівської ідеології». За запе-
речення «злочинів бандерівців» перед-
бачений штраф або позбавлення волі на 
строк до 3 років  [9]. Автори звертають 
увагу, що дуже часто «українське питан-
ня» з’являється в наративі неонацистів. 
У цих колах українців називають «убив-
цями, сусідами-ворогами, зрадниками». 
Так, досить відомий неонацистський ре-
пер Басті (Basti) у пісні «Ворожа кров» 
співає: «Українська кров  – ворожа. Я 
поляк. Жодний українець не є мені бра-
том»  [53]. Кореспондентка К.  Семчук у 
своїй статті зазначає, що на сьогодні ми 
спостерігаємо портретування україн-
ців у такий спосіб, наче вони раптово 
з’їхали з глузду із прибуттям на Волинь 
військ Гітлера і почали «вбивати бра-
тів» [55]. 
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Не винятком у висвітленні питання 
спільної історичної пам’яті стали пу-
блікації авторів україномовного періо-
дичного видання «Наш вибір», яке роз-
раховане на мігрантів Польщі, у 2018 р. 
У статтях звертається увага на те, що, з 
огляду на найновіші дослідження, кіль-
кість поляків, які декларують негатив-
не ставлення до українців, перевищила 
кількість тих, хто висловлює до них сим-
патію. Ілюструється думка голови ОУП 
П. Тими, що «мова ненависті перестає 
бути маргінальною і стає мейнстрімом» 
та зростає хвиля ворожості щодо при-
сутності українських символів у публіч-
ному просторі. За його словами, в поль-
ському парламенті сьогодні присутні 
угруповання, які будують свою підтрим-
ку на фундаменті ненависті до україн-
ців. Ключовими словами їх риторики є 
«бандеризм, націоналізм»  [38, с.  12–13]. 
У березні польські ЗМІ облетіла нови-
на  – ставлення поляків до українців є 
найгіршим протягом останніх 10 років. 
Як підтверджує інтернет-дослідження, 
проведене на замовлення Об’єднання 
українців у Польщі, 48% негативних 
емоцій щодо українців пов’язані саме зі 
складним спільним минулим [7, с. 4, 6]. 

Т. Данюченко, дописувачка аналізо-
ваного нами «Нашого Слова», зазна-
чає, що 2019  р. має стати для України 
та Польщі новим етапом у перезаван-
таженні стосунків та виходу з конфлік-
ту й кризи. Українська сторона очікує, 
що розблокування конфлікту та вихід із 
зам кненого кола допоможе налагодити 
двостороннє співробітництво. На її дум-
ку, новий президент України відверто де-
кларує своє бажання перезавантаження 
польсько-українських відносин, позаяк 
не є таким наполегливим в історичних 
питаннях, як його попередник чи голова 

Українського інституту національної 
пам’яті В.  В’ятрович. Досягнуті домов-
леності поки ще не оформлені офіційно, 
наразі це лише спільні заяви [12]. Нато-
мість у газеті «Наш вибір» це питання у 
2019 р. розглянуто не було.

Висвітлюючи політичні питання, 
цитуючи польських політиків, у 2017 р. 
дописувачі акцентували увагу на тому, 
що «як члена Ради Безпеки ООН Поль-
ща буде підтримувати такого важливо-
го сусіда, як Україна, частина території 
якої наразі охоплена окупацією» [19]. На 
сторінках періодичного видання «Наш 
вибір» подається така характеристи-
ка безвізового режиму: «Після 11 ро-
ків консультацій, нарад та переговорів 
«безвіз» в Україні став темою анекдотів, 
мільйонам українців відтепер стане лег-
ше відвідувати західних європейських 
сусідів» [6, с. 4–6]. У 2018 р. ставлення до 
українців не змінилося, про що пишуть 
автори зазначеного електронного ви-
дання. Даючи інтерв’ю, Ґ. Станішевська, 
опозиціонерка «Солідарності», польська 
політична діячка, колишня депутатка 
Європарламенту, ініціаторка ідеї ви-
силання новорічних посилок для сімей 
українських бійців, які загинули на Дон-
басі, наголосила, що польське суспіль-
ство втомилося від української теми [41, 
с. 9]. На економічному форумі в Криниці 
українське питання втратило свою ак-
туальність. Можливо, через відсутність 
зацікавленості представленням цих тем 
вищим керівництвом України в особі 
президента чи прем’єр-міністра, які не 
були присутні від нашої держави,  – за-
значає В. Кірічева [34, с. 10–11].

Окремою темою для обговорення на 
шпальтах польських ЗМІ стали деякі по-
літики. Зокрема, українсько-грузинсько-
го політика М. Саакашвілі називають 



173Українознавство №4 (73) 2019

Осадча Н. Україна в електронно-публіцистичних українських...

«непоганим шоуменом»  [27, с.  7]. У 
2018 р. М. Саакашвілі називають «ньюз-
мейкером», і бути таким йому натхненно 
допомагає також українська влада, яка 
своїми незграбними діями дає, здава-
лося б, політичному банкруту М.  Саа-
кашвілі шанси на активну участь у по-
літичному житті країни [20, с. 7]. «Наше 
Слово» у 2017 р. наводить характеристи-
ку В. В’ятровича, яку дав Л. Адамський: 
В. В’ятрович – «помірковане крило укра-
їнських націоналістів»  [39]. На думку 
авторів видання, у льотчиці Н. Савченко 
такі якості, як «незламність, різкість і 
жертовність, сила духу», були «героїч-
ними» саме у тій ситуації (за ґратами у 
Москві) [54]. 

Цікавою та детально описаною у 
2018  р. на сторінках тижневика «Наше 
Слово» можна назвати тему ставлення 
поляків та уряду до українських іммі-
грантів і заробітчан. Під час ефіру на 
одному з національних каналів Поль-
щі Станіслав Тишка, віце-спікер Сейму 
Польщі, представник доволі радикальної 
партії «Кукіз-15», яка, як відомо, виріз-
няється своєю «любов’ю» до українців, 
заявив, що у лікарнях тепер більше кло-
потів з низькокваліфікованими праців-
никами з України − через них помирають 
люди. Це, на думку авторів, була нічим не 
підкріплена заява про «халатність укра-
їнських медсестер», що нібито призво-
дить до  смертей поляків. За останніми 
соціологічними дослідженнями Інсти-
туту пуб лічних справ, від квітня 2018 р. 
рівень довіри і позитивного ставлення до 
українців впав на 20% порівняно з 2013 р. 
Проте, малюючи портрет «українського 
бандерівця та вбивці», польські урядовці 
отримують негативний ефект  – відплив 
трудових мігрантів та сутички між укра-
їнцями і поляками [33]. 

Приїзд громадян України до Польщі 
колишній прем’єр-міністр Беата Шидло 
називає польським «вибором моделі сус-
пільства, в якому ми хочемо жити», адже 
«Польща вітає українців тому, що вони, 
ймовірно, розділять наші цінності». 
Його комплементарність щодо україн-
ців у Польщі викличе немалий дисонанс 
серед тих, хто знає, як офіційна Варша-
ва відгукується про «цінності» україн-
ців (тих, що «бандерівці») на власному, 
польському, подвір’ї [25]. 

Однією з центральних тем на сторін-
ках електронних закордонних ЗМІ стала 
тема президентських виборів та виборів 
до Верховної Ради України, голосуван-
ня українців за кордоном. Автор статті 
«Польські медіа про українців» М. Прун-
цева («Наше Слово»), аналізуючи різні 
польські медіа, в інтерв’ю І. Ісаєва, го-
ловного редактора порталу PRostir.pl та 
постійного автора «Нашого Слова», для 
газети «Виборча» зазначає, що українці 
не знають, за кого віддають свій голос. 
Одні виборці обирають «менше зло», а 
інші вже настільки цим втомилися, що 
йдуть на вибори задля «злого жарту, 
протесту, щоб потролити теперішню 
владу». З таких суспільних настроїв ско-
ристався кандидат у президенти В.  Зе-
ленський. Натомість один із дописувачів 
газети «Жечпосполіта» стверджує, що 
«в неділю відбудуться, напевно, найне-
передбачуваніші вибори в історії неза-
лежної України» [50]. Інший автор цьо-
го ж видання П. Андрусечко називає 
вибори 2019 р. не лише найбільш непе-
редбачуваними, але одними з найбільш 
агресивних, з численними скандалами, а 
передвиборчу кампанію В. Зеленського – 
гібридною. Він є першим українським 
кандидатом, який широко використав 
соціальні мережі. На результат виборів 
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вплинув катастрофічно низький рівень 
довіри до нинішньої влади у суспіль-
стві. За даними дослідження Інституту 
Геллапа, у 2018  р. Україна посіла перше 
місце за «антирейтингами»  – лише 9% 
громадян довіряли владі. Тому мож-
на сказати, що переміг кандидат, який 
об’єднав електорат протесту  [2; 3]. До-
писувачка О. Русіна зазначає, що у В. Зе-
ленського спосіб взаємодії з виборця-
ми відбувається через жарти, розваги, 
імідж «крутого пацана», короткі відео у 
соцмережах. На думку автора, світ його 
прихильників протягом останніх трьох 
років конструювали через серіал «Слуга 
народу». Виборці голосують фактично 
за серіального героя, а не за реального 
кандидата, і це є великий парадокс цих 
виборів [51]. 

Деякі автори характеризують В. Зе-
ленського як такого, що випромінює 
свіжість, молодість, енергію та вміє бу-
дувати свій позитивний імідж. На їхню 
думку, особистість В. Зеленського ще не 
спаплюжена політикою. Звертають увагу 
на те, шо після першого туру виборів у 
нього не було якоїсь цілісної виборчої 
програми. Нова програма Зе з технічної 
точки зору є зразковою. Написана еле-
гантно, динамічною мовою. Є в ній «усе, 
що треба». Між рядків можна помітити 
напрямок на децентралізацію та збіль-
шення впливу влади в регіонах, а також 
цілковиту відсутність мовного питан-
ня [35]. 

На думку історикині О. Попович, го-
ловної редакторки «Альманаху», «мен-
тальність В. Зеленського видно в жартах 
«95 кварталу», він пострадянський, ви-
хований в російській культурі, а зміни 
останніх років в Україні йому, мабуть, 
чужі». П. Тима вважає В. Зеленського 
«не бандерівцем», людиною, яка піде на 

поступки в гуманітарних питаннях [14]. 
На думку І.  Ісаєва, В. Зеленський стоїть 
перед викликом до голосування у Вер-
ховну Раду, його електорат, а це понад 70 
відсотків виборців, може «розбігтися» в 
різні боки. Як зазначає автор, В. Зелен-
ського, з одного боку, «підгризає» П. По-
рошенко, який може «відкусити» нема-
лу частину патріотично налаштованого 
електорату, а з другого – В. Медведчук і 
Ю. Бойко із залишками колишньої «Пар-
тії регіонів», які претендують на проро-
сійський електорат, а з усіх боків гризе 
Ю. Тимошенко, що обіцяє соціальні бла-
га [28]. Партію президента В. Зеленсько-
го «Слуга народу» вважають головним 
лобістом дострокових виборів. Ново-
обраного президента польська преса 
характеризує як «народного», що прово-
дить іміджеві зміни – аби бути «ближче 
до народу» [13]. Інші автори характери-
зують українське законодавство як таке, 
що не бере до уваги української міграції. 
Політику називають «брудною річчю». 
«Геть!» у виконанні українських грома-
дян (те, що політологи називають «про-
тестним голосуванням») з закордонних 
дільниць звучатиме голосніше [29]. 

Ще на початку червня 2019 р., комен-
туючи зустріч В. Зеленського з А. Дудою 
у Варшаві, на шпальтах «Нашого Слова» 
автор звертав увагу на те, що на пуб-
лічній прес-конференції тематичний 
тон задає польський президент, а укра-
їнський лише повторює за ним те саме, 
лише іншими словами. Часом В.  Зелен-
ський переходить межу імітації Д. Трам-
па, наприклад, коли той оскаржує Анґе-
лу Меркель у бездіяльності, український 
президент підхоплює і робить досить не-
розумну з дипломатичної точки зору за-
яву: «Насправді США є значно більшим 
партнером України, ніж ЄС» [24].
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Інше щомісячне видання «Наш ви-
бір» дало характеристику українських 
політиків у контексті виборчих перего-
нів. У травні 2014  р. П.  Порошенко пе-
реміг на виборах у першому ж турі, на-
бравши понад 50% голосів. На той час 
П.  Порошенко здавався гарантом без-
пеки. Навіть якщо йому пригадували 
минулі справи та бізнес-зв’язки, це озна-
чало, що Порошенко – «найбільш симпа-
тичний з українських олігархів». 

Ю. Тимошенко називають «ветеран-
кою» української політики (20 років!), 
вона єдина серед українських політиків 
має свій «залізний електорат». На думку 
автора, негативний результат діяльності 
політичної еліти  – зростання недовіри 
до будь-якої активності. Звідси пара-
докс, що люди хочуть бачити нові об-
личчя, але вони водночас не довіряють 
їм [4, с. 7–8].

Аналізуючи вибори та передвибор-
чі дебати, автори видання «Наш вибір» 
зазначають, що В. Зеленський закликав 
президента провести поєдинок на ста-
діоні. П. Порошенко погодився, відтоді 
розпочалося справжнє шоу, яке абсо-
лютно не було схожим на традиційну 
виборчу кампанію. П. Порошенко пішов 
на вибори (як і Ю. Тимошенко) з вели-
ким антирейтингом. На цьому тлі В. Зе-
ленський, позасистемний кандидат, ви-
глядав більш позитивно. Політологи та 
експерти зауважують, що така велика 
підтримка В. Зеленського, з одного боку, 
є певною ознакою довіри, а з другого  – 
результатом протесту проти нинішньої 
влади [5, с. 8, 12]. 

Натомість, повідомляючи про голо-
сування українців за кордоном, автори 
газети «Наш вибір» зазначають, що про-
стежується негативна тенденція, оскіль-
ки вони є зовсім неактивними. Низька 

явка  – ознака не тільки зневіри й роз-
чарування, а й передвісник того, що до 
влади легко може прийти недобросовіс-
на політична сила [39, с. 8]. 

Зроблений аналіз дає можливість 
зробити такі висновки: питання укра-
їнсько-польських історичних відносин 
були висвітлені у 10  публікаціях; по-
літичні питання  – у 5; характеристика 
деяких українських політиків подана у 4 
статтях; ставлення до українських іммі-
грантів аналізується у 2 статтях; у поль-
ських ЗМІ найбільш описана тема пре-
зидентських та парламентських виборів 
в Україні  – 9 публікацій; голосування 
українців за кордоном – 1 публікація.

Нами було проаналізовано образ 
України в електронно-публіцистичних 
україномовних виданнях Польщі  – ког-
нітивний аспект – та виявлено:

2017 рік
1) Висвітлюючи питання україн-

сько-польських історичних відносин, 
автори, в тому числі цитуючи польських 
політиків, використовують такі вислов-
лювання: Україна і Польща поринають 
у «спіраль непорозумінь»,  – за словами 
Л. Адамського; позиція польської прав-
лячої партії: «З Бандерою Україна до ЄС 
не ввійде», польські високопосадовці на-
зивали знищені українські пам’ятники в 
Польщі «бандерівськими» монументами, 
а Україну  – «варварською державою», 
яка забороняє ховати поляків; експер-
ти Групи польсько-українського діалогу 
останній період відносин між Україною 
і Польщею назвали «стратегічним ма-
размом» та «стратегічним абсурдом». 

2018 рік
Ухвалений законопроект про за-

борону пропаганди так званої «банде-
рівської ідеології»; у колах неонацис-
тів українців називають «убивцями, 
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сусідами-ворогами, зрадниками». Нео-
нацистський репер Басті (Basti) у своїй 
пісні співає: «Українська кров  – ворожа. 
Жодний українець не є мені братом»; 
спостерігаємо портретування україн-
ців – наче вони раптово з’їхали з глузду 
із прибуттям на Волинь військ Гітлера 
і почали «вбивати братів»; угрупован-
ня, які наявні в польському парламенті, 
оперують ключовими словами своєї ри-
торики: «бандеризм, націоналізм».

2019 рік
Очікування нового етапу у переза-

вантаженні українсько-польських від-
носин та виходу з конфлікту і кризи. 

2017 рік
2) Висвітлюючи політичні питання, 

автори використовують такі висловлю-
вання: «Україна  – важливий сусід, час-
тина території якої охоплена окупацією, 
і як члена Ради Безпеки ООН Польща 
буде підтримувати її», – на думку поль-
ського президента Анджея Дуди; «безвіз» 
в Україні став темою анекдотів. 

2018 рік
Польська діячка Ґражина Станішев-

ська наголосила, що польське суспіль-
ство втомилося від української теми; на 
економічному форумі в Криниці україн-
ське питання втратило свою актуаль-
ність.

2019 рік
На публічній прес-конференції В. Зе-

ленського з А. Дудою тематичний тон за-
дає польський президент, а український 
повторює за ним те саме, лише іншими 
словами. Часом В. Зеленський перехо-
дить межу імітації Д. Трампа. 

2017 рік
3) Характеризуючи деяких україн-

ських політиків, автори висловлюються 
таким чином: українсько-грузинсько-
го політика М. Саакашвілі називають 

«непоганим шоуменом», В. В’ятровича  – 
«поміркованим крилом українських на-
ціоналістів».

2018 рік
«Ньюзмейкером» та «політичним 

банкрутом» називають М. Саакашвілі; 
«незламність, різкість і жертовність, 
сила духу» льотчиці Н. Савченко були 
«героїчними» саме у тій ситуації (за ґра-
тами у Москві).

2019 рік
У контексті виборчих перегонів на-

дають таку характеристику українських 
політиків: у травні 2014 р. П. Порошенко 
переміг на виборах у першому ж турі, на 
той час він здавався гарантом безпеки. 
П. Порошенко  – «найбільш симпатич-
ний з українських олігархів»; Ю. Тимо-
шенко називають «ветеранкою» україн-
ської політики (20 років!), єдина серед 
українських політиків має свій «залізний 
електорат». 

2018 рік
4) Ставлення до українських іммі-

грантів простежується у таких вислов-
люваннях: С. Тишка, віце-спікер Сейму 
Польщі, представник доволі радикальної 
партії «Кукіз-15», заявив, що у лікарнях 
тепер більше клопотів з низькокваліфі-
кованими працівниками з України − через 
них помирають люди. Польські урядов-
ці у своїх виступах створюють портрет 
«українського бандерівця та вбивці», 
цим отримують негативний ефект – від-
плив трудових мігрантів та сутички між 
українцями і поляками. 

2019 рік
5) Тема президентських виборів та 

виборів до Верховної Ради України ха-
рактеризується так: різні польські медіа, 
наприклад, газета «Виборча», зазнача-
ють, що одні виборці обирають «менше 
зло», а інші вже настільки втомилися, 
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що йдуть на вибори задля «злого жарту, 
протесту, щоб потролити теперішню 
владу». У газеті «Жечпосполіта» зазнача-
ється, що «в неділю відбудуться, напевно, 
найнепередбачуваніші вибори в історії 
незалежної України». «Ментальність 
Зеленського видно в жартах «95 кварта-
лу», він пострадянський, вихований в ро-
сійській культурі, а зміни останніх років 
в Україні йому, мабуть, чужі». П. Тима 
вважає В. Зеленського «не бандерівцем», 
людиною, яка піде на поступки в гума-
нітарних питаннях; В. Зеленський за-
кликав президента провести поєдинок 
на стадіоні. П.  Порошенко погодився, 
відтоді розпочалося справжнє шоу, яке 
абсолютно не було схожим на традицій-
ну виборчу кампанію; голосування укра-
їнців за кордоном: низька явка – ознака 
не тільки зневіри й розчарування, а й пе-
редвісник того, що до влади легко може 
прийти недобросовісна політична сила. 

Отже, можемо констатувати, що 
сприйняття України в україномовному 
тижневику «Наше Слово» та газеті «Наш 
вибір» було сформовано на основі сус-
пільно-політичних подій та українсько-
польських відносин та їх впливу на за-
гальнополітичну ситуацію у світі. 

Протягом аналізованого періоду від 
призупинення ексгумацій на вищому по-
літичному рівні відносини між Україною 
та Польщею залишаються досить напру-
женими, у зв’язку з цим у значної части-
ни поляків ставлення до українців стало 
менш позитивним. Незважаючи на це, 
Польща зацікавлена в розвитку та ста-
більності України, її демократичних змі-
нах та інтеграції в європейський простір.

Після офіційного візиту до Поль-
щі Президента України В.  Зеленського 
влітку 2019 р. у польської та української 
сторін є надія, що ситуація зміниться в 

кращий бік, оскільки В. Зеленський по-
обіцяв, що Польща незабаром отримає 
дозвіл на відновлення пошуково-ексгу-
маційних робіт в Україні, що і було зроб-
лено. Натомість польська сторона має 
впорядкувати українські місця пам’яті 
на півдні Польщі. Варто сподіватися, що 
заданий з боку Києва на найвищому по-
літичному рівні позитивний імпульс ма-
тиме такий самий позитивний відгук у 
Варшаві. 
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Україномовний тижневик «Наше Слово» — найбільше ви-
дання української меншини в Польщі, яке видає Об’єднання 
українців. У паперовій версії існує 61 рік і є найстаршим 
українським періодичним виданням у післявоєнній Польщі, 
у якому працюють журналісти, кореспонденти з Варшави, 
Кошаліна, Ольштина, Перемишля. Крім них, до газети до-
писують кілька співпрацівників з інших міст Польщі, у яких 
проживають українці.
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СЕМАНТИЧНЕ ГНІЗДО «ЧОРНИЙ», «ТЕМНИЙ»  
В ІНДОІРАНСЬКІЙ ГІДРОНІМІЇ СХІДНОЇ ЄВРОПИ
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Анотація. Пропонована стаття продовжує напрямок ономастичних студій, започат-
кований у попередніх числах часопису та присвячених дослідженню індоіранської гідронімії 
Східної Європи. Цього разу інтерес автора торкається сукупності водних найменувань, 
що обіймають семантичне гніздо «чорний», «темний»: окрім низки цілковито «прозорих» 
слов’янських назв такого роду, йдеться про істотну частку східноєвропейської гідронімії, 
переконлива етимологізація якої виявляється можливою завдяки зверненню до індоіранської 
мовної та культурної традиції. Ідеться, зокрема, про значеннєві основи kṛṣṇa, śyāma/śyāva, 
kāla/kālma, mala, varana, asita та деякі інші, найчастіше вживані в індоіранських мовах на 
позначення «чорноти», «темноти». Попри те, що в процесі «ослов’янення» архаїчної східно-
європейської гідронімії ці давні назви подекуди зазнали істотної трансформації та спотво-
рення первісного внутрішнього змісту, їх все ж таки вдається виявити і витлумачити, спи-
раючись на сучасний стан порівняльно-мовознавчих досліджень у царині індоєвропеїстики, 
виходячи з методологічного принципу дослідження назв у їх сукупності, а також врахування 
ономастичного контексту, що у методологічному поєднанні у більшості випадків унемож-
ливлює випадкові збіги. У статті запропоновані нові тлумачення низки східноєвропейських 
гідронімів, які є вагомі підстави тлумачити в контексті семантичної ознаки «чорноти», 
«темноти». Важливо, що саме землі Давньої України та окремих її регіонів, за даними новіт-
ніх ономастичних студій, постають як ареал концентрації «чорної», «темної» гідронімії й 
ономастики загалом (подекуди у її протиставленні «білій», «світлій» ономастиці), що надає 
додаткових методологічних підстав звертатися у пошуках витоків цієї стійкої ономасіоло-
гічної традиції до індоєвропейської спадщини.

Ключові слова: ономастика; індоіранська гідронімія; Східна Європа; Україна; семантич-
не гніздо «чорний», «темний»; індоєвропеїстика.

SEMANTIC FAMILY “BLACK”, “DARK”  
IN THE INDO-IRANIAN HYDRONYMY OF EASTERN EUROPE

Serhii NALYVAIKO
Candidate of Historical Sciences, Director of RIUS

Annotation. The proposed article continues the direction of onomastic studies, launched in 
previous issues of the journal and devoted to the study of Indo-Iranian hydronymy of Eastern Europe. 
This time, the author’s interest concerns a set of water names that embrace the semantic family “black”, 
“dark”. Besides a series of completely “transparent” Slavic names of this kind, there is a significant 
part of Eastern European hydronymy, a convincing etymologization of which is possible thanks to 
appealing to the Indo-Iranian linguistic and cultural tradition. These are, in particular, meaningful 
stems “kṛṣṇa”, “śyāma/śyāva”, “kāla/kālma”, “mala”, “varana”, “asita”, etc., often used in Indo-Iranian 
languages for the designation of “blackness”, “darkness”. Although in the process of “Slavization” of 
archaic Eastern European hydronymy these ancient names underwent considerable transformation 

© Наливайко С.
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У продовження етимологічних роз-
думів над і.-є. гідронімією Східної Єв-
ропи  [12; 13; 16 та ін.] хочемо запропо-
нувати зацікавленому читачеві низку 
міркувань стосовно семантичної катего-
рії, що охоплює коло значень «чорний», 
«темний». Зауважимо відразу: ми далекі 
від думки шукати пояснень причин по-
стання такого роду найменувань, до-
волі нерідкісних у гідронімії, лише у 
фізичних характеристиках водойми чи 
води (такого роду випадки, припуска-
ємо, складають очевидну меншість)  [2, 
с. 51–54]. Залишаючи відповідь на це не-
просте питання, що вимагає залучення 
додаткових даних, за межами цієї статті, 
зауважимо, що, окрім цілковито «прозо-
рих» слов’янських найменувань (пере-
важно потамонімів) із наведеним вище 
значенням, оформлених прикметником 
Чорна, Чорний (також у складі двоком-
понентних назв на кшталт Чорна Вода, 
Чорна Ріка, Чорна Зворина, Чорна Тиса 
тощо) [19, с. 610–611], нині є вагомі під-
стави істотно розширити коло розгляду-
ваних водних найменувань за рахунок 
назв, оформлених не слов’янськими, а 
індоіранськими значеннєвими основа-
ми, скориставшися підходом, про мето-
дологічне обґрунтування та конкретні 

приклади використання якого мовилося 
вже неодноразово [9–14; 16; 26]. Кажучи 
коротко, йдеться про залучення до тлу-
мачення східноєвропейської ономасти-
ки (і насамперед гідронімії як найбільш 
стійкої у часі ономастичної категорії) ін-
доарійської (і – ширше – індоіранської) 
мовної та культурної традиції. А також 
про ту найбільш архаїчну частину схід-
ноєвропейського ономастикону, що ся-
гає своїми витоками індоєвропейської 
доби, є субстратною щодо пізніших 
слов’янських найменувань і у багатьох 
випадках переконливо тлумачиться че-
рез посередництво індоіранських мов.1 
1 Тут зауважимо особливо, що з методологічного 
погляду межі такої реконструкції, закономірно, 
не вичерпуються зверненням лише до індоіран-
ської мовної та культурної традиції, хоч остання 
і засвідчила свою значущість для реконструкції 
найдавніших доль Східної Європи. Значно біль-
ший інтерес до індоіранської традиції в історіо-
графії проблеми та більша «віддача» від неї у на-
уковому розумінні обумовлені насамперед якістю 
джерельної бази, переконливим обґрунтуванням 
тісного зв’язку народів, званих в історіографії 
індоіранськими, з теренами Східної Європи (зо-
крема, на рівні порівняльного мовознавства, по-
рівняльної міфології, історичної географії, ДНК-
генеалогії тощо) [15], наявністю в історичній та 
мовознавчій науці останніх десятиліть низки 
вдалих спроб інтерпретації місцевої ономастики 
з індоіранських мов (ідеться, зокрема, про пра-
ці О. Трубачова та особливо Ст. Наливайка), а з 

and distortion of their original internal content, they may still be identified and interpreted based 
on the current state of comparative linguistic research in the field of Indo-European studies, the 
methodological principle of investigating names in their totality, as well as interpreting the Eastern 
European hydromyny in its onomastic context, which, in most cases, makes an accidental coincidence 
impossible in the methodological combination. The article proposes new interpretations of a number 
of Eastern European hydronyms, which are interpreted in the context of the semantic meanings of 
“blackness” and “darkness”. It is noteworthy that the lands of Ancient Ukraine and its separate regions, 
according to the data of modern onomastic studies, appear as an area of concentration of “black”, 
“dark” hydronymy and onomastics in general (to some extent in its opposition to “white” and “light” 
onomastics). This provides an additional methodological ground for seeking the origins of this enduring 
onomasiological tradition in the Indo-European heritage.

Key words: onomastics; Indo-Iranian hydronymy; Eastern Europe; Ukraine; semantic family 
“black”, “dark”; Indo-European studies.
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Припускаємо, що, окрім суто етимоло-
гічного інтересу, наведені у статті мірку-
вання нададуть нових переконливих ар-
гументів у дискусії навколо перспектив 
індоіранських та індоарійських студій у 
дослідженні давньої історії Східної Єв-
ропи.

Аби не потрапити у добре знайо-
му ономастам ситуацію, коли тлумачі 
пропонують лінгвістичні конструкції 
ad hoc, розглядаючи конкретну назву 
поза сукупністю типологічних найме-
нувань, а також зводять численні назви 
іншого боку – побутуванням низки стереотипів, 
кабінетних схем та хибних уявлень щодо ряду 
вузлових проблем мовної та етнокультурної істо-
рії стародавнього світу, що не завжди дають змогу 
досліднику адекватно підійти до віднайдення аль-
тернативних шляхів наукового пошуку. Водночас 
методологічно доцільним у пошуках переконли-
вого тлумачення давньої і сучасної східноєвро-
пейської ономастики видається звернення і до 
інших давніх мов. Істотний інтерес у цьому розу-
мінні становить, зокрема, перспектива звернення 
до хетсько-хурритського мовного й історичного 
спадку, репрезентована статтею В. Лакизюка у 
цьому числі журналу «Українознавство». При-
кметно, що на перспективах залучення хетської 
мови до і.-є. порівняльного мовознавства ще 
1957 р. у своїй концепційній статті наголошував 
видатний радянський лінгвіст В’яч. Вс. Іванов («О 
значении хеттского языка для сравнительно-ис-
торического исследования славянских языков»). 
Зауважимо також, що звернення до хетської і хур-
ритської мовної традиції виправдане і в контексті 
наукових зацікавлень цієї статті. Ідеться, зокрема, 
про назву temarunda на позначення давньої Мео-
тиди (докладніше див. далі), а також історію хур-
ритської держави Мітанні, особливо цікавою для 
нас у контексті виразного індоарійського сліду в 
теонімії й антропонімії мітаннійської аристокра-
тії, а також термінології, пов’язаної із тренуван-
ням коней. Нині, як бачимо, відбувається звер-
нення до хурритської мовної спадщини у контек-
сті тлумачення східноєвропейської ономастики. 
Сподіваємося, тим самим буде започаткований 
іще один перспективний напрям ономастичних 
досліджень, до якого ставимося з інтересом, але 
водночас доволі обережно, очікуючи додатково-
го лінгвістичного підкріплення, методологічної 
сумлінності та відповідного загальноісторичного 
обґрунтування.

до першої-ліпшої фонетично близької 
основи, нехтуючи визначальними ви-
могами до ономастичного дослідження, 
ми від самого початку визначимо для 
себе певні запобіжники методологічно-
го ґатунку. По-перше, ми прагнутимемо 
(наскільки це дає змогу зробити формат 
наукової статті) розглядати назви комп-
лексно, у порівнянні між собою, від-
мовляючись від поодиноких етимологій 
та уникаючи в такий спосіб збігів і схо-
джень, що можуть виявитися випадко-
вими. По-друге, братимемо до уваги аль-
тернативні варіанти називання водних 
об’єктів, значна частина яких здобува-
ють характер міжмовного калькування, 
як і враховувати загальний ономастич-
ний (переважно гідронімний) контекст, 
що виявляється, зокрема, у взаєминах 
річка  – доплив. Також, на нашу дум-
ку, як своєрідний додатковий маркер у 
тлумаченні частини східноєвропейської 
гідронімії як «чорної», «темної» може 
розглядатися елемент наявності (а час-
то і протиставлення їй) «білої», «світлої» 
гідронімії. Додамо також, що методо-
логічна вартісність пропонованого під-
ходу, закономірно, має виявитися у по-
дальшому розширенні кола згадуваних 
у цій статті найменувань за рахунок від-
найдення нових назв та їхніх поєднань, 
що вкладатимуться у змальовану нижче 
схему.

Отже, виходячи зі сказаного вище, 
відразу визначимо ті індоіранські осно-
ви, що становлять найбільший інтерес 
у контексті наукових завдань цієї статті. 
Серед таких ‒ kṛṣṇa, śyāma/śyāva, kāla/
kālma, mala, varana, asita та деякі інші, 
вживані в індоарійській традиції пере-
важно на позначення чорноти, темноти.

За відправну точку нашої розпо-
віді візьмемо індоар. kṛṣṇa  «чорний», 
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«темний», «темно-синій»  [30, с.  306] 
із відповідниками у низці і.-є. мов 
(пор. зах.-балт. kirsna, прус. kirsnan «чор-
ний», праслов. čьr(x)-nъ з особливим 
суфіксальним оформленням тощо)  [28, 
с.  346]. Серед сучасних індійських гід-
ронімів із цим компонентом відзначимо 
Крішнанаді «Чорна ріка», що її має одна з 
найбільших річок Південної Індії, назва 
якої утворена від індоар. kṛṣṇa + nadi, де 
kṛṣṇa «чорний», «темний», а nadi «вода», 
«ріка» (щодо семантичного гнізда «вода», 
«ріка» у східноєвропейській гідронімії 
докладніше див. [12]). Принагідно нага-
даємо, що ім’ям Крішна в міфології ін-
дуїзму позначене одне з утілень-аватар 
бога Вішну; в арійській традиції він по-
стає як Чорнобог, тоді як його старший 
брат Баладева – Білобог, що, згідно з мі-
фом, народилися від чорної і білої воло-
сини бога Вішну [10, с. 219].

Виразні сліди шанування Чорно-
бога й Білобога як відбиття первісного 
індоєвропейського дуалізму власти-
ві й слов’янським народам. Сакський 
хроніст і автор «Слов’янської хроніки» 
Гельмольд (ХІІ ст.) вказує на шанування 
Чорнобога серед балтійських слов’ян, 
що видається особливо характерним, 
якщо зважити на особливу поширеність 
зах.-балт. kirsna «чорний» у т. зв. прусь-
ко-ятвязькому гідронімному ареалі. Тут 
доречно зазначити, що й сам Крішна-
Чорнобог, згідно з арійською традицією, 
походив із племені ядавів (інші назви 
цього народу в арійському епосі – сат-
вати або данави), що виявляють диво-
вижний і такий, що цілковито виходить 
за межі випадкових збігів, потрійний (!) 
номінативно-функціональний зв’язок зі 
східноєвропейським етнонімним комп-
лексом ятвяги-судовити-дайнови  [10, 
c. 16; 17, с. 105], який так само вживався 

на позначення одного народу (у зв’язку 
з етнічною назвою ядавів пор. також 
лит. juodas «чорний»).

Слов’янська та прусько-ятвязька те-
риторії творять єдиний гідронімний аре-
ал з Kirsn- з варіантами Kirsna (р. у Лит-
ві, п. д. Шешупе), Czarna, Czerna, Carna, 
Черна, Чорна, Црна і под.  [24, c.  26]. Із 
південною межею поширення ятвягів 
В. Топоров пов’язував найменування 
р. Кшна (пол. Krzna), л. д. Зах. Бугу, при-
пускаючи, що саме із цим колом основ 
і значень споріднені й фракійські на-
йменування Dierna, Tierna, Tsiernensis, 
Zernensis, Zernae тощо [24, c. 27], як, імо-
вірно, і низка гідронімів (і топонімів) на 
Терн- (при терн- < черн- ). Особливий 
випадок у контексті розглядуваної су-
купності назв, на думку О.  Трубачова, 
становить гідронім Черхавка, л. д. Би-
стриці, у верхів’ях Дністра, що являє со-
бою ймовірне відбиття дослов. *kirsava 
/*kirsva /*kirsus /*krisus, власне, «Чор-
на  [річка]», і, як вважає дослідник, ха-
рактеризує гідронім Черхавка як гене-
тично неслов’янський [27, с. 486].

Індоар. kṛṣṇa генетично й фонети-
ко-семантично близьке до укр. красний, 
що у низці слов’янських мов позначає 
червоний або рудий колір. Прикметно, 
що в сучасних індійських мовах kṛṣṇa 
позначає не лише колір – «чорний», але 
й «гарний», «чарівний», «вродливий», 
подібно до укр. красний; мовні фак-
ти засвідчують, що поняття «чорний» 
і «красний» часто ототожнюються, що 
існує певна неусталеність цих понять, 
властива і слов’янським, й індійським 
мовам [10, с. 111]. Вочевидь, не слід від-
кидати і тієї можливості, що у низці 
випадків первісний індоарійський тер-
мін kṛṣṇa «чорний» з огляду на фоне-
тичну близькість міг трансформуватися 
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у слов.  красний (пор. д.-рус. чьрмьнъ, 
церк.-книж. чермный «червоний»), що, 
схоже, відбилося і у східнослов’янській 
гідронімії: так,  р. Чорний Жеребець 
(л.  д.  Сіверського Дінця, побл. с.  Терни 
Краснолиманського р-ну на Донеччині) 
має і назву Красний Жеребець (із допли-
вом р. Красна)  [19, с.  612] (пор. також 
певну плутанину з назвами Чорна Русь і 
Червона Русь на середньовічних картах і 
портоланах, яка в історіографії питання 
іноді тлумачилася з точністю до навпа-
ки, а саме як результат еволюції від пер-
вісного поняття «червоний» до спотво-
реного «чорний») [3, c. 22]. Назву Красна 
(первісно, ймовірно, «Чорна») має й річ-
ка на Київщині, у долині якої на правому 
березі Дніпра розташоване всесвітньо 
відоме Трипілля [19, с. 280]. Прикметно, 
що гідроніми на Красн- особливо часті у 
басейнах Кальміуса, Сіверського Донця, 
Самари, Чорного Жеребця, Черемошної, 
Тернівки тощо  [19, с.  280‒282], у самих 
назвах яких, як буде показано далі, є ва-
гомі підстави припускати «чорну», «тем-
ну» семантику.

У контексті постульованого зв’язку 
певний інтерес, на нашу думку, можуть 
становити найменування низки водних 
об’єктів, зокрема:

Червоная (вар. Чорна) – р., п. д. Дні-
пра [19, с. 610];

Червона – р., п. д. Тьми (бас. Півден-
ного Бугу) [19, с. 603];

Красна – р., л. д. Чорного Жеребця із 
могилою Красна у верхів’ї [19, с. 280];

Красна  –  р., л. д. Сіверського Дінця 
(бас. Дону) [19, с. 603] (щодо можливого 
зв’язку назви Сіверський Донець із по-
няттям чорноти див. далі);

Красна (вар. Красний Колодезь) – р., 
п. д. Липця (бас. Уди‒Сіверського Дінця‒
Дону) [19, с. 280];

Красна – р., л. д. Самари [19, с. 280] 
(щодо можливого зв’язку назви Самара 
з поняттям чорноти див. далі);

Красний – яр, л. д. Тернівки (бас. Са-
мари) [19, с. 281];

Красник – пот., л. д. Чорного Черемо-
шу (бас. Черемошу‒Пруту‒Дунаю)  [19, 
с. 281] та ін.

У зв’язку з найменуванням Чорного 
Черемошу, л. д. Черемошу (бас. Пруту‒Ду-
наю) [19, с. 612] привертає увагу й гідро-
нім Черемошна, п. д. Кормину (бас. Сти-
ру‒Прип’яті‒Дніпра)  [19, с.  604]. При 
цьому О. Трубачов звертає увагу на лан-
цюжок назв Кормин-Черемошна-Крас-
на, скупчення яких спостерігається на 
Стиру, зі стійкою семантичною ознакою 
«червоний» [27, с. 612]. У розглядуваному 
контексті на увагу заслуговує й потамо-
нім Чемерична, п. д. Хариної, л. д. Красної 
(бас. Сіверського Дінця) [19, с. 602], при-
чому у зв’язку з гідронімною парою Ха-
рина-Красна слід особливо вказати на ту 
обставину, що в традиції індуїзму Хара 
(вона ж Радга) як одна з жіночих іпоста-
сей Бога виступає у ролі вічної коханої 
Крішни та у нерозривному зв’язку із ним 
(пор. санскритську мантру Hare Kṛṣṇa, де 
Hare – клична форма від Harа).

До індоіранських основ на позна-
чення чорноти, темноти належить і тер-
мін śyāma/syāva «темний, чорний»  [30, 
с.  1094]. Священна ріка індійців Ямуна 
або Джамна – найбільший доплив Ганга, 
на берегах якої, згідно з традицією, ми-
нули дитинство і юність Крішни-Чорно-
бога, має іншу назву Ш’ям-С’ям «Чорна» 
(пор.  р. Ямна, д. Красної у бас. Сівер-
ського Дінця) [19, с. 636]. До згадуваної 
основи в індоарійській традиції сходять 
численні географічні назви, терміни на 
позначення ночі, імена міфологічних 
та епічних персонажів, назви рослин і 
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тварин тощо. Серед них – термін śyāmala 
на означення великої чорної бджоли, що 
проливає світло на загадкове укр. джміль 
(чміль), рос. шмель [30, с. 1094].

Є підстави припускати, що індоіран-
ська основа ṡyāmá, ṡyāvá із семантичним 
навантаженням «чорний», «темний» до-
волі широко представлена у східноєвро-
пейській гідронімії. Ідеться, зокрема, про 
назву р. Сейм (д.-рус. Сѣмь), л. д. Десни 
(бас. Дніпра), що тече у межах Білго-
родської, Курської, Сумської та Черні-
гівської областей [19, c. 493] і назва якої 
нібито завдячує своїм постанням семи 
допливам, що впадають у річку. О. Стри-
жак у тлумаченні потамоніма Сейм вка-
зує на осет. saw «чорний»  [21, с.  162], 
а В.  Топоров і О. Трубачов  – на авест. 
syāma- і д.-інд. śyāma- «темний», поши-
рюючи цей висновок також на дві назви 
Семица за Десною і Сеймом, а також на 
гідронім Сума – п. д. Псла, при впадінні 
в яку розташований сучасний обласний 
центр Суми [25, c. 226]. Походження зга-
даного ойконіма народна етимологія по-
яснювала то від трьох мисливських сум, 
нібито знайдених колись на березі річки, 
то від прикметника сумувати, оскільки 
перші поселяни, мовляв, дуже сумували 
за рідними краями (пор. у словотвірному 
сенсі д.-грецьк. μελαγχολία «меланхолія» 
при д.-грецьк. μέλας «чорний, темний»). 
Насправді ж обидві згадані назви, на 
нашу думку, доцільно пов’язати з індо-
іран. śyāma-syāma // śyāva-syāva «темний, 
чорний», що цілковито співвідноситься 
із «темними» ономастичними реаліями 
чернігово-сіверського ареалу, на що не 
раз вказувалося в ономастичній літера-
турі і який навіть своїм називанням ре-
презентує «чорний» в ономастичному 
розумінні регіон (пор. Чернігів, Вороніж, 
Суми, Сіверщина тощо).

Очевидно, саме з індоар. ṡyāmá, 
ṡyāvá – «чорний», «темний» – є підстави 
пов’язати й низку східноєвропейських 
гідронімів на Сам-, Сем-, Сав-, Сев- 
і под., зокрема:

Сава  –  р. у Південно-Східній Євро-
пі, п. д. Дунаю. М. Фасмер тлумачить 
назву з іран. *sāva-, осет. sau «чорний», 
авест. syāva- «те саме» [28, с. 226];

Саваказка – р., п. д. Сімки (бас. Білої‒
Ками‒Волги) [7];

Сам-Вода – р., л. д. Згарка (бас. Згару‒
Пд. Бугу) [19, с. 485];

Самара – р., л. д. Дніпра; пор. б. Са-
мійлівська, л. д. Тернівки у бас. Сама-
ри [18, с. 485‒486];

Самозеро  – озера 1) на  р. Саморіка 
(бас. Білого моря) [8]; 2) на р. Шяймерка 
(бас. Верхньої Волги) [7];

Саморічка – р. на Вінниччині у с. Се-
рединка (Бершадський р-н)  [19, с.  486]; 
пор. Самець-річка (колиш. Саморічка), 
також на Вінниччині [19, с. 486]. З огля-
ду на міркування, викладені вище, тлу-
мачимо як «Чорнорічка» із вторинною 
етимологізацією від апелятива «самець»;

Самоткань (вар. Савоткань) – р. на 
Дніпропетровщині, д. Дніпра, тут і с. Са-
моткань  [19, с.  486]. Двокомпонентну 
назву, вважаємо, формують компонен-
ти Само (Саво) «чорний», «темний» + 
ткань «річка» (від текти, пор. Тікич);

Самовиця (вар. Сомовиця) – р. на Чер-
кащині, л. д. Бобрика (л. рук. Дніпра) [19, 
с. 486]. Припускаємо, що «темну» семан-
тику можна припустити і стосовно час-
тини назв на Сом- (пор. поєднання назв 
Черничий та Сомова балка) [22, с. 65];

Сев (вар. Сева)  –  р., л. д. Неруси 
(бас.  Десни‒Дніпра) (пор. також по-
тамонім Сева у кол. Севському уїзді, 
тепер у межах Брянщини). На думку 
В.  Топорова й О. Трубачова, для назви 
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Сев зазначена М. Фасмером іранська 
етимологія незаперечна (пор. Черневка, 
п. д.  Сева, вар.  Чернавка, Черниш)  [25, 
с. 226];

Севастянка – р., л. д. Кринки (бас. Мі-
усу‒Азовського моря) [19, с. 492];

Северная – р., п. д. Чорної (бас. Ваги‒
Північної Двини)  [7]; пор.  р. Черновка 
Северная, п. д. Черновки (бас. Ками‒Вол-
ги), а також р. Северная, п. д. Чернушки 
(бас. Ветлуги‒Оки‒Волги) [7];

Сево – оз., витік р. Севки (бас. Вели-
кої‒Нарви) [7];

Сіва Малая  –  р. із л. д. Чернавка 
(бас. Ка ми‒Волги) [7]; 

Сівка  –  р., п. д. Дністра, а також 
пот.  Чорний, л. д. Сівки, тут і ліс Чор-
ний [19, с. 612]; пор. також варіант назви 
Сівка-Калуська за ймовірного зв’язку 
назви Калуш із поняттям чорноти (зо-
крема, у М. Кордуби), при індоар. kala 
«чорний» (див. далі);

Сейма – р., л. д. Оки (бас. Волги) [7];
Сеймна – р., л. д. Возополя (бас. Клязь-

ми‒Оки‒Волги) [7];
Сумá – р., п. д. Псла (бас. Дніпра), а 

також Сумка, п. Суми [19, с. 485, 486, 493, 
539]; пор. низку гідронімів Сумка на се-
редньодніпровському лівобережжі  [27, 
с. 506];

Семеновка – р., л. д. Чорної (бас. Чира‒
Дону) [7].

Враховуючи ту обставину, що назву 
річки Сейм часто зближували з числів-
ником «сім», не варто виключати, що 
«чорну», «темну» семантику слід вбача-
ти і в низці гідронімів, що традиційно 
тлумачаться в цьому ключі  [22, с.  29], 
особливо при відсутності надійних да-
них про зв’язок певної назви зі згаданим 
числівником. До таких відносимо, зокре-
ма, гідроніми на кшталт Семирічка, Се-
мидубка і под. [19, c. 494‒495], пор. також 

Семинь, Семківка, Семча (усі – Чернігів-
щина) [19, с. 495].

Ще одна індоарійська основа на по-
значення чорноти, темноти  – kāla  [30, 
c. 277] (пор. тюрк. qara «чорний», укр. 
розм. кальний – «брудний» (зокрема, сто-
совно річок, боліт) [20, с. 80], аккад. ekēlu 
to be (come) dark [32, с. 64] тощо). Один 
із розділів «Лісової книги» «Махабгара-
ти», відомий як «Тіртха-ятра» (докладні-
ше див.  [14, с.  70‒71]), серед численних 
тіртх (священних водойм) Арьяварти  – 
давньої країни аріїв, подає назву Калі-
тіртха «Тіртха (богині) Калі», де Калі 
«Чорна» (також Махакалі «Велика Калі» 
або «Велика Чорна») – ім’я-епітет боги-
ні-воїтельки Деві-Дурґи, дружини Шіви-
Рудри (на східноєвропейському ґрунті 
їй відповідають різні іпостасі богині 
Діви) [10, с. 246‒247].

Рясний пласт «чорних» найменувань 
на kāla віднаходимо на Івано-Франківщи-
ні. До таких відносимо, зокрема, потамо-
нім Калатура, який іноді здогадно тлу-
мачать як «Коло тура», «Біля тура»  [29, 
с. 61‒66]. А також Калабаня (Долинський 
р-н) [19, с. 228], назва якої, імовірно, озна-
чає «Чорноводка» або «Чорнорічка», де 
баня, споріднене з індоар. pani «вода, річ-
ка», відбите як бань-пань-пінь у гідроні-
мах Кубань, Ірпінь тощо, а Кала – з індо ар. 
kāla «чорний», «темний», при тому що тут 
і Чорнорічка, Чорна Річка, Чорний Потік, 
Чорна Поточина, Чорний Черемош, Чор-
на Тиса, Чорногора та ін. [19, с. 611‒613].

З-поміж інших східноєвропейсь ких 
водних найменувань, імовірно, об’єд на-
них компонентом kāla «чорний», «тем-
ний», відзначимо лише деякі:

Кала  –  р. у кол. Вельському уїзді 
(нині на Вологодщині, Росія) [8, с. 196];

Калаіс (вар. Колоіс, Калоіс)  –  р., 
п. д. Ворони (бас. Хопра–Дону) [7];



192 №4 (73) 2019 Ukrainian Studies

МОВНІ ВИМІРИ ІДЕНТИЧНОСТІ

Калабарка ‒ руч. у Чигиринсько-
му р-ні на Черкащині, л. д. Тясьмину 
(бас. Дні пра) [19, с. 228];

Калагірка ‒ пот. у с. Пасічна Надвір-
нянського р-ну на Івано-Франківщи-
ні [19, с. 228];

Калигірка – 1) (вар. Калігірка, Калі-
гурка) потік на Львівщині, л. д. Вандрів-
ки (бас. Стрия‒Дністра); 2) (вар. Калігур-
ка, Красний Прудъ) річка, п. д. Великої 
Висі (бас. Синюхи‒Південного Бугу) [19, 
с. 229], пор. с. Красний Колядин на Черні-
гівщині [19, с. 282];

Каламутка –  р. на Рівненщині у 
межи річчі Стубли та Усті, л. д. Горині 
(бас. Прип’яті‒Дніпра) [19, с. 228];

Калараса – давня назва річки в При-
азов’ї, здогадно тлумачена як «Чорна 
річка» [26, с. 244];

Калач – оз. у поймі Великого Іргизу 
(бас. Волги), біля с. Красная Рєчка [7];

Калач – оз. у поймі Сіверського Дін-
ця (бас. Дону), біля р. Калитва [7];

Калачева – б., л. д. Каратюка (при 
тюрк. qara «чорний»), л. д. Берди, впадає 
в Азовське море [19, c. 228];

Калена – р. на Сквирщині, п. д. Стру-
гу (бас. Росі–Дніпра) [19, c. 228];

Календа – річка поблизу Севастопо-
ля, л. д. Чорної, що впадає у Чорнорічин-
ське водосховище, а також однойменне 
село, поблизу якого вона протікає (тепер 
Підгірне)  [19, с.  228]. Щодо кримсько-
го топонімікону згадаємо також назви 
Каламіта, що її мала середньовічна ві-
зантійська фортеця, залишки якої роз-
ташовані поблизу гирла  р. Чорної (Ін-
керман, побл. суч. Севастополя) (пор., 
втім, індоар. kila, тюрк. kale «фортеця») 
та Каліварді (Caliordi)  – одного з шести 
міст внутрішньої Таврики  [26, с.  245]. 
Початковий компонент останньої назви 
доцільно пов’язати з індоар. kali «чорна» 

(пор. місцеве тюрк. Кара-Су  – «Чорна 
Вода», «Чорна Річка», де індоар. kala від-
бите як тюрк. qara «чорний»), тоді як 
другий компонент слід співвіднести з ін-
доар. vara, vardi «фортеця» (пор. тотож-
ний у словотвірному та семантичному 
сенсі ойконім Келеберда (Калиберда, Ка-
ліберда) на Полтавщині) [11, с. 126];

Калединова – б. на Луганщині, 
л.  д.  Су ходолу (бас. Сіверського Дінця‒
Дону) [19, с. 228], при індоар. kala «чор-
ний» і danu «вода», «ріка»;

Каленикова ‒ низка боліт у Приазов’ї, 
колись річок, що перебувають у харак-
терному ономастичному ареалі річок 
Кальміусу, Коломаку, б. Калинова, с. Ка-
леникове і под. [19, с. 228];

Калейникова ‒ б. на Донеччині, 
л. д. Се вастянки, впадає в Азовське мо-
ре [19, с. 228];

Калійникова ‒ б., п. д. Орлової 
(бас.  Се вастянки‒Кринки‒Міусу‒Азов-
сь ко го моря) [19, с. 228];

Калець – р. у Приазов’ї, п. Кальчика, 
також Малий Кальчик, Калка [19, с. 228] 
(щодо терміна Малий у контексті позна-
чення чорноти див. далі);

Калило – 1)  р. на Запоріжчині, 
л.  д.  Кін ської (бас. Дніпра), поблизу 
смт  Малокатеринівка; тут і однойменне 
озеро [19, с. 229];

Калитва (вар. Біла Калитва, Ве-
лика Калитва)  –  р., л. д. Сіверського 
Дінця (бас. Дону)  [7]. Особливо ціка-
вим видається поєднання компонентів 
Біла Калитва у розглядуваному гід-
ронімі; пор.  також  р. Чорна Калитва, 
п. д. Дону [7];

Калитвинець Малий – р., л. д. (Вели-
кого) Калитвинця (бас. Дону) із д. Білий 
Колодезь [7];

Кальний – пот., л. д. Тур’ї (бас. Бодро-
гу‒Тиси‒Дунаю) [19, с. 232];
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Кальний Ярок – пот. у с. Чорний Потік 
на Іршавщині (Закарпаття) [19, c. 232];

Коломийка  – річки 1) на Хмель-
ниччині, л. д. Бистриці (бас. Дністра); 
2)  на Івано-Франківщині, л. д. Тлума-
чика (бас. Пруту‒Дунаю) із л. д. Чорний; 
3)  стр., витік Калюсу, л. д. Дністра  [19, 
с. 264, 611];

Кулявка  – пот., л. д. Смотричу 
(бас. Дністра) із д. Чорновідка [19, с. 301, 
613] (пор., втім, індоар. kula, kulyā «річ-
ка») [30, с. 295];

Кульбань – б., л. д. Куруньки (бас. Сі-
верського Дінця‒Дону) [19, с. 301];

Кульна  –  р., п. д. Чорної (бас. Трос-
тянця‒Ягорлика‒Дністра) [19, с. 301];

Кальниболотка  –  р., п. д. Гнилого 
Тікичу (бас. Тікичу‒Синюхи‒Півд.  Бу-
гу) [19, с. 232];

Кальногуска (варіант ‒ Чорногузка) – 
р. на Волині, л. д. Стиру (бас.  При п’я-
ті) [19, с. 613] та ін.

Беручи до уваги сказане вище, вида-
ється імовірним, що первісне значення, 
пов’язане з чорнотою, темнотою, можуть 
відбивати й гідроніми на кшталт Кали-
нівка – певно, не випадково «калинові» 
назви часто постають у відповідному се-
мантичному контексті:

Калина – дві річки у бас. Самари, 
л.  д.  Дніпра  [19, c. 229]; пор. також ін-
доар. kulini «річка»;

Калинів – 1) пот. на Івано-Франків-
щині, п. д. Болухівки (бас. Сівки–Дні-
стра); 2) яр, л. д. Вовчої (бас. Сівер ського 
Дінця‒Дону); 3) л. д. Малої Кобил-
ки (бас.  Красної–Сіверського Дінця‒
Дону) [19, c. 229];

Калинівка – 1) низка боліт у бас. Са-
мари, Сейму та ін.; 2) п. д. Білоусу 
(бас. Десни‒Дніпра) [19, с. 229];

Калинівська – р., п. д. Лугані (бас. Сі-
верського Дінця‒Дону) [19, с. 229];

Калинівський – 1) пот. у с. Криворів-
ня на Івано-Франківщині, л. д. Чорного 
Черемошу (бас. Черемошу‒Пруту‒Ду-
наю); 2)  р., п. д. Дуванки (бас. Красної‒
Сіверського Дінця‒Дону) [19, с. 229];

Калиніс – пот. на Чернівеччині, д. Бе-
режінки (бас. Черемошу‒Пруту‒Ду-
наю) [19, с. 230];

Калинова  – річка, д. Чорної Доли-
ни [8, с. 43];

Калинова – низка боліт у бас. Сівер-
ського Дінця, Самари: 1) л. д. Вороної; 
2) л. д. Гнилуші (бас. Біленької‒Айдару‒
Сіверського Дінця‒Дону); 3) л. д. Грузь-
кої (бас. Кальміусу‒Азовського моря); 
4) л. д. Красної (бас. Сіверського Дінця–
Дону). Звертає на себе увагу значна кіль-
кість боліт із назвою Калинова у бас. Сі-
верського Дінця й Азовського моря [19, 
с. 230–231];

Калиновий – пот. на Калушчині 
(Івано-Франківська обл.), д. Чорного 
(бас. Сівки‒Дністра) [19, c. 230];

Калинуватий – пот., п. д. Чорного 
Черемошу (бас. Черемошу‒Пруту‒Ду-
наю) [19, c. 231] та ін.

Видозміною індоар. kala «чорний» є 
термін kalma з аналогічним значенням 
«чорний», «темний», «темно-синій»  [11, 
с. 122]. У зв’язку з цим привертає увагу 
назва річки Кальміус, що впадає в Азов-
ське море, із д. Кальчик (він же  – Ка-
лець, Калка Руського літопису (ПСРЛ, І, 
218) [19, с. 232]. Сюди ж, вочевидь, слід 
віднести і низку назв типу Калма (Каль-
ма) (п. д. Колоди, бас. річок Онезького та 
Ладозького озер), Калманка (д. Самари, 
бас. Волги) [7], Калмикова (у бас. Сівер-
ського Дінця), Калмицька (л. д. Кали-
нової, бас. Сіверського Дінця‒Дону), 
Калмицька, п. д. Білої (бас. Сіверсько-
го Дінця‒Дону), Калмичка (л. д. Сівер-
ського Дінця, бас. Дону) та л. д. Самари 
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(бас.  Дніпра)  [19, с.  231], б. Чермалиць-
ка (вар. Калмичка), п. д. Кальміусу 
(бас. Азовського моря) тощо [19, с. 606].

Особливим і винятково цікавим 
об’єк том дослідження може виявитися 
символізм руських билин і казок, по в’я-
за ний із чорним кольором. У прикладан-
ні до билинної гідронімії ідеться насам-
перед про легендарну річку Смородину 
(варіанти Смородиня, Самородина та ін., 
пор. «черная речка грозна Смородинка», 
при згадуваному вище індоіран. ṡyāmá 
«чорний», «темний» та dānu «вода», 
«ріка», пор. також гідронім Смердомка із 
д. Чорна [7]) – межу потойбічного світу, 
описувану як вогняну (чорну), у зв’язку 
з інфернальною символікою чорного 
кольору (пор. також фітонім  смородина 
(лат. Ríbes nígrum) на позначення садо-
вої ягоди чорного кольору). Найчастіше 
назву ріки пов’язували із неприємним 
запахом,  смородом (пор., втім, ту об-
ставину, що билинні богатирі хочуть на-
питися зі Смородини свіжої води). Річка 
Смородина  – рубіж іншого, перепона, 
яку змушений подолати фольклорний 
герой, що вирушив у подорож. Звідси й 
по в’язаний із нею в билинах, казках і за-
мовляннях мотив Калинового (каленого) 
мосту (при індоар. kala «чорний»), іно-
ді – двох-трьох мостів або перевозу, біля 
якого богатир б’ється зі змієм, Солов’єм-
розбійником, Чудом-Юдом та ін. За-
валена «дубьем да колоденькам», річка 
Смородина виявляється третьою заста-
вою на шляху билинного Іллі Муром-
ця з Чернігова до Києва (перша – темні 
ліси, друга  – чорні грязі). Калін-цар, в 
якому в історіографії питання найчас-
тіше вбачали збірний образ кочівників 
степу, у билинах намагається захопити 
Київ. У народній казці «Бій на Калино-
вому мості» (інакше – «Іван-селянський 

син і Чудо-Юдо»), захищаючи Русь, бра-
ти б’ються на Калиновому мості з Чудо-
Юдами (шести-, дев’яти- і дванадцяти-
головими зміями), причому символізм 
чорного кольору простежується і тут: 
«Виїхало Чудо-Юдо на середину Кали-
нового мосту – кінь під ним спіткнувся, 
чорний ворон на плечі стрепенувся, зза-
ду чорний пес наїжачився». В цьому кон-
тексті інтерес викликає й індоарійська 
етимологія самого терміна чудо-юдо, де 
обидва компоненти виявляються сино-
німами [11, с. 320].

Ще однією індоарійською основою, 
вживаною на позначення чорноти, є 
mal. У санскриті malin, malvant означає 
«темний», «чорний», maliniman «чорно-
та», malini kar «чорнити» (пор. укр. ма-
лювати з первісного чорнити, а також 
дит.-розм. каляки-маляки, за синоніміз-
му індоар. kala і mala). В ономастично-
му контексті основа mal цікава, зокрема, 
у зв’язку з низкою східноєвропейських 
гідронімів та їхнім ономастичним ото-
ченням:

Мальське  – оз. на Псковщині, тут і 
оз. Чорне, р. Смолка [2, с. 29];

Малое Сєво  – оз. на Псковщині, 
д. Сєви (бас. Балтійського моря) [7];

Малотічка (вар. Малотіч, Само-
тічка)  –  р. на Чернігівщині, п. д. Дес-
ни  [19, с.  350]. Особливо цікавою ви-
дається варіативність початкового 
компонента зазначеного гідроніма при 
 ін до ар. mal=syama;

Мала Калинівська  – б., л. д. Великої 
Калинівської (бас. Сіверського Дінця‒
Дону)  [19, с.  339]. Характерною вида-
ється подвійна назва гідроніма при ін-
доар. mal=kala;

Мала Калмицька  – б., л. д. Великої 
Калмицької (бас. Кріпенької‒Міусу‒
Азов ського моря) [19, с. 339];
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Мала Карасівка (вар. Мала Кара-
Су) – р. у Криму, д. Карасівки (бас. Сал-
гиру‒Азовського моря)  [19, с.  339], при 
тюрк. Kara-su «Чорна вода»;

Мала Сумка – п. д. Сумки (бас. Псла‒
Дніпра) [19, с. 342];

Мала Тарна  – пот., л. д. Ботаря 
(бас. Тиси‒Дунаю) [19, с. 342];

Мала Тернівка  –  р., п. д. Самари 
(бас. Дніпра) [19, с. 342];

Мала Чорнушина – б., л. д. Чорнуши-
ної (бас. Білої‒Лугані‒Сіверського Дін-
ця‒Дону) [19, с. 343];

Мала Чортуваня – пот., вит. Красно-
го (бас. Тересви‒Тиси‒Дунаю) у с. Крас-
на Тячівського р-ну на Закарпатті  [19, 
с. 343, 345];

Мале  – оз. біля с.  Карагаш, при 
тюрк. qara «чорний» [4, с. 58];

Малевська  – б., л. д. Кальчика 
(бас.  Кальміусу‒Азовського моря)  [19, 
с. 343];

Малий Кальчик  –  р., л. д. Кальчи-
ка (бас. Кальміуса‒Азовського моря), у 
XVIII‒XIX  ст. щодо нього зафіксовані 
характерні назви Севірова, Шевірева і 
под. [19, с. 345];

Малий Красний  – пот., л. д. Малої 
Пині (бас. Пині‒Латориці‒Бодрогу‒
Тиси‒Дунаю) [19, с. 345];

Малий Темний  – пот., л. д. Янів-
ця (бас.  Мокрянки–Тересви–Тиси–Ду-
наю) [19, с. 348];

Малинівський  – пот., п. д. Тернавки 
(бас. Стрвігору‒Дністра) [19, с. 349];

Малиновий (вар. Малиновой ко-
лодезь)  –  р., п. д. Сіверського Дінця 
(бас. Дону) [19, с. 349];

Малинський Потік – пот., п. д. Чере-
мошу (бас. Пруту‒Дунаю) [19, с. 349];

Малишуватий  – пот., л. д. Білого 
Черемошу (бас. Черемошу–Пруту–Ду-
наю) [19, с. 350];

Маловата  – бал., л. д. Дніпра  [4, 
с. 58‒59];

Маловодяна – б. на Кіровоградщині, 
л. д. Бокової (бас. Інгульця‒Дніпра) [19, 
с. 350];

Малороша – б. на Одещині, л. д. Ку-
чургану (бас. Дністра), тут і с.  Малоро-
шеве [19, с. 350];

Малофа  –  р., л. д. Смолянки 
(бас.  Десни‒Дніпра) на Чернігівщи-
ні [19, с. 350];

Малявка  – руч. на Житомирщині; 
пор. г. Малява і пот. Малявський на Іва-
но-Франківщині (в Яремчі) [19, с. 350];

Молочка (вар. Чорна) – р., п. д. Сур-
гута (бас. Волги)  [8]; пор.  р. Молочна 
у Приазов’ї поблизу Кам’яної Могили 
та ін. [19, с. 373];

Чорне – оз. в р-ні Малих Кучугур (на 
Запоріжчині) і побл. с.  Малокатеринів-
ка; тут і гряда Чорна [22, с. 17].

До індоарійських основ на позна-
чення чорноти, темноти слід віднести 
й основу varana, споріднене з укр. воро-
ний з аналогічним значенням (пор.  два 
допливи Чорний, що їх має  р. Ворона 
(бас.  Дністра)  [19, с.  611],  р. Чернава, 
п.  д.  Воронежа  [7] і под.). А також іще 
одну індоарійську основу  – asita  [30, 
с. 120]. Асіта «Темна», досл. «Несвітла» – 
інша назва  р. Ямуни; відома й  р. Асікні 
«Темна, Чорна», ототожнювана з ниніш-
нім Ченабом. Щодо східноєвропейських 
паралелей назви Асіта, то її можливо 
зблизити з назвами на кшталт Осота, 
Осотяна, Осотянка, Оситниця, Осе-
тець, Оситниця, Осата тощо, особли-
во враховуючи ту обставину, що значна 
частина цих водних найменувань роз-
міщені у межах Чернігівщини й Сумщи-
ни  – областей із традиційно «чорним» 
семантичним ономастичним забарвлен-
ням [19, с. 405].
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Перелік «чорних» гідронімів Схід-
ної Європи не обмежується наведеними 
вище найменуваннями. Так, дослідни-
ки неодноразово висловлювалися щодо 
«темної» семантики гідроніма Мста та 
низки однокореневих назв, що їх най-
частіше співвідносили з естон. must, 
фін. musta «чорний» [2, с. 221], при тому 
що й низка річок у бас. Мсти мають імен-
ня Чорна. Сюди ж, очевидно, слід віднес-
ти й два гідроніми Моства, засвідчені 
на Коростенщині (тече через нп Кален-
ське) й Малинщині  [19, с.  376]. Дореч-
но нагадати, що й у слов’янській ан-
тропонімії компонент Мста- постає як 
складова високостатусних князівських 
імен  – Мстислав, Мстивой, Мстигнєв, 
Мстибог, Мстиша тощо, що надає но-
вих аргументів у їх тлумаченні.

Розгляд семантичного пласта «тем-
ний», «чорний» у східноєвропейській 
гідронімії, певна річ, не буде повним без 
згадування Чорного моря, колекція назв 
якого нараховує велику кількість топо-
німічних варіантів із найбільш стійким 
семантичним маркером, пов’язаним із 
чорним кольором  [6, с.  387]. Як і про 
відбиття назви Чорного моря (?) у на-
йменуванні ще одного східноєвропей-
ського моря  – Азовського  [14]. Ідеться 
про скіфську назву Temarunda у Плінія 
(Hn, VI, 20), в якій іще О. Соболевський 
виокремив компонент tem-, припустив-
ши його зв’язок із коренем, що позна-
чає темноту, чорноту (пор. індоар. tam-/
tem- «темний»), доповнений хетс. aruna 
«море» (за Б. Наделем) або індоар. árṇa- 
< *aruna «бурхливе море», «водна стихія» 
(за О. Трубачовим) [26, с. 283]. Особливо 
прикметно, що саме в ареалі Азовського 
моря – Темарунди історично засвідчені й 
інші оніми з компонентом tem-tam. Серед 
них – Темеросса (суч. Темрюк), Тамірака 

(її ототожнювали із суч. Кульчуцьким 
городищем у Західному Криму, що та-
кож має назву Червоний пагорб), Тамань 
(тут і топонім Malorossa з «Космографії» 
Аноніма з Равенни, VII ст.), а також зна-
менита з вітчизняної істо рії Таматарха-
Тмуторакань (Самкерц). Ос тання назва, 
на думку Ст. Наливайка, виявляє етимо-
логічну тотожність із семантично «тем-
ними» назвами Вороніж і Чернігів  [11, 
с.  274], як, зрештою, і з назвою Сімфе-
рополь  – міста у центральній частині 
Кримського півострова на р. Салгир, що 
постало на місці столиці Малої (Чорної?) 
Скіфії  – Неаполя Скіфського, і первісна 
назва якого, припускаємо, могла в устах 
греків зазнати переосмислення у зв’язку 
з  д.-грецьк. Σίμφερου  [11, с.  246‒247]. 
Симптоматично, що Південний Крим, 
подібно до Приазов’я, винятково на-
сичений топонімією, яка несе на собі 
онімну печать «чорноти», «темноти», 
що, певна річ, годі розглядати як звичай-
ну випадковість. Більшість цих назв ді-
йшли до нас у тюркському звучанні, що 
є характерним прикладом семантичного 
калькування тюркськими мовами арха-
їчної місцевої ономастики.

Не менш цікавим видається й ет-
нонімний аспект розглядуваної про-
блеми. Так, «чорну», «темну» семан-
тику, по в’язану з найменуванням 
Чорного моря, О. Трубачов припускав, 
зокрема, в етнонімі Κιμμέριοι «кімери», 
«кімерійці»  [26, с.  10]. У зв’язку зі зга-
даним етнонімом увагу О. Стрижака 
привернув топонімний комплекс на Че-
мер- (пор.  болг.  чемерный «чорний»  [5, 
с.  7], а також потоки Чемеруватий, Че-
мірний, л.  д. Чорного Черемошу)  [19, 
с. 602]. Прикметно, що й літописні сіве-
ри-сіверяни (cѣверъ), засвідчені на пів-
нічно-східній околиці південноруського 
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мовного масиву, характерній згущенням 
топонімів на Чорн- // Черн- (особливо на 
Чернігівщині)  [19, с.  27, 213] й етнічне 
ім’я яких, ймовірно, зазнало вторинного 
зближення із назвою на позначення од-
нієї зі сторін світу [25, с. 226] (пор. р. Се-
верская, л. д. Чернєвки, п. Оки [5, с. 142]), 
потрапляють у пласт стійкої «чорної» 
ономасіологічної традиції, що охоплює 
кімерів, геродотівських меланхленів, 
савдаратів, гуннів-савірів, чорних кло-
буків тощо. В етнонімному плані доволі 
цікавим видається також зближення ет-
ноніма самоїди (самоядь) із індоар. śyāma 
«темний», «чорний» та латв. júodas «чор-
ний»; сказане стосується і найменування 
сумь, suomi, самоназви фінів. Виходячи з 
індоар. mala «чорний», Ст. Наливайко 
тлумачить і загадковий етруський вираз 
cure malave (досл. «бики чорні»), відна-
ходячи йому цілковиту паралель у не-
прозорому терміні бусове врани «Слова 
о полку Ігоревім». У такому разі й на-
зва малороси цілком може тлумачитися 
в контексті позначення чорноти (тобто 
як «чорні роси»), зі вторинним семан-
тичним великороси (за хибності семан-
тичного розуміння), пор. поруч білоруси, 
балти при лит. báltas «білий»).

Є підстави вважати, що з індоіран. 
śyāma/śyāva «чорний, темний» спорідне-
ні початкові компоненти у князівських 
іменах Києвит і Самовит (пор.  також 
Самбат, Кіоава на позначення Києва 
у Костянтина Порфирогенета, IX  ст.), 
як і в загадковому імені Само, що 
його мав засновник ранньодержавно-
го утворення на слов’янських землях у 
VII  ст. В східно слов’янській антропо-
німії, зазначає Ст. Наливайко, згаду-
ваний ком понент відбитий в україн-
ському і козацькому прізвищі Саморай, 
фонетичному різновиді поширеного 

українського прізвища Шамрай/Сам-
рай. Останнє в індоарійській тради-
ції – високостатусне воїнське ім’я, одне 
з імен Крішни-Чорнобога й означає 
«Чорноцар», де рай  – різновид індо-
ар. rāi, rāja, rājan «правитель, князь, 
цар»  [30, с.  873‒875, 878] (пор.  топоні-
ми Шамраївка на Київщині і Полтав-
щині). Прикметно, що й козацьке пріз-
вище Семидивчин, у якому найчастіше 
вбачали число «сім» і слово «дівчина, 
дочка», вочевидь, і собі споріднене з 
індійським ім’ям Ш’ямадева-Ш’ямдев-
Ш’ямдей  «Чор но  бог», що в індоіран-
ській традиції означує Крішну і низка 
імен якого рясно відбиті в українських 
прізвищах і назвах. Не виключена мож-
ливість, що й древлян ське ім’я Мал озна-
чає те саме, що й індо арійське Крішна, 
тобто «Чорний». Згадаємо принагідно і 
давню легенду про чернігівського кня-
зя Чорного, нібито суперника хозарів, в 
історії й етно німі яких і собі простежу-
ється виразний індоарійський слід [15].

Особливо цікавими в контексті до-
слідження «чорної», «темної» ономас-
тики видаються факти протиставлення 
її «білим», «світлим» найменуванням, 
що, окрім суто наукового інтересу до 
витоків такого називання, у низці ви-
падків може розглядатися як додатко-
вий аргумент на користь тлумачення 
певної назви та розгляду їх у комплексі 
взаємопов’язаних назв. Найперше, що 
хочеться зазначити у зв’язку зі сказа-
ним  – факт своєрідного географічного 
протиставлення Чорного і Балтійського 
морів (при литов. baltas «білий») на про-
тилежних кінцях Східної Європи (пор. 
також Біле море у бас. Північного Льо-
довитого океану, а також тур. Akdeniz 
«Біле море» на позначення Середзем-
ного моря). При цьому звертає на себе 
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увагу значна кількість «чорної» гідро-
німії у басейні Балтійського та Білого 
морів, що нараховує не один десяток 
найменувань [7]. Водночас, окрім цілого 
набору «чорних» річок, озер і струмків, 
серед допливів Мсти фіксуються р. Біла, 
Білий ручай і Біла річка, два озера Бели-
нець тощо. Велику кількість «білої» гід-
ронімії фіксуємо також у бас. Самари та 
Сіверського Дінця  [19, с.  52‒53], тобто 
в ареалі найбільшого поширення «чор-
ної» ономастики. Звертаємо увагу й на 
деякі інші факти такого роду:

Біла – р., п. д. Чорної Річки (бас. Чор-
ного Черемошу‒Черемошу‒Пруту‒Ду-
наю) [20, с. 52];

Біле – оз. в бас. Дністра. Ю. Карпен-
ко звернув увагу на антонімічний лан-
цюжок протиставлень, що простягся від 
Чорного моря вгору по Дністру: Кара-
голь (тюрк. «Чорне озеро»)  – оз. Біле  – 
оз. Чорне [4, с. 45, 97];

Біла Калитва  –  р., л. д. Сіверського 
Дінця (бас. Дону) [7];

Біловодець  – пот., л. д. Калинівця 
(бас. Пруту‒Дунаю) [19, с. 55];

Білозірка  –  р., л. д. Дніпра, між 
рр. Карайтебень Бистра і Чорна  [19, 
с.  55]; пор.  там само Малобілозірський 
шлях [22, с. 16];

Калила (вар. Калеля) ‒ пот. на Черні-
веччині, д. Білого Черемошу (бас. Чере-
мошу‒Пруту‒Дунаю) [19, с. 229];

Калинець – пот. на Рахівщині (Закар-
паття), д. Павлика (бас. Білої Тиси–Тиси‒
Дунаю) [19, с. 229];

Калюшинець ‒ пот., л. д. Білого Чере-
мошу [19, с. 232];

Колудар ‒ балка у Нижньому По-
дніс тров’ї, впадає в оз. Біле; за Ю. Кар-
пенком, у формі Колудар -л є наслідком 
дисиміляції, пор. альтернативну форму 
Курудеря [4, с. 48];

Красна – р. у східній частині Криму 
побл. г. Ак-Кая (суч. Біла Скеля Білогір-
ського р-ну) [19, с. 280];

Мала Водяна  – б., п. д. Білої Мо-
крої (бас. Сіверського Дінця‒Дону)  [19, 
с. 339];

Черемош  –  р. в Українських Карпа-
тах (бас. Пруту‒Дунаю), утворюється 
злиттям Білого й Чорного Черемошу [19, 
с. 603];

Черемушний  – яр, л. д. Мілової 
(бас. Сіверського Дінця‒Дону) [19, с. 604];

Чорна – річки, л. д. Дніпра і п. д. Дніп-
ра (вар. Червлена і Червона). Характерно, 
що перша з них протікає поряд із р. Біло-
зіркою, а друга сусідить з р. Білинкою або 
Біленькою, Білою [22, с. 17];

Чорна Поточина – р. у с. Білоберізка 
на Івано-Франківщині  [19, с.  611], тут і 
пот. Чемеристий [19, с. 602];

Чорна Тиса  –  р. на Закарпатті, тече 
через нп Білин Рахівського р-ну і злива-
ється з Білою Тисою [19, с. 611];

Чорний – пот. біля г. Біла Кобила [19, 
с. 611];

Чорнівський – пот. у с. Білі Ослави на 
Івано-Франківщині [19, с. 613];

Чорнушина – р., л. д. Білої [19, с. 613] 
тощо.

Отже, підсумовуючи наведені у стат-
ті міркування, маємо вагомі підстави 
істотно розширити перелік східноєвро-
пейських водних назв, що їх традиційно 
відносять до семантичного гнізда «чор-
ний», «темний». Окрім низки цілковито 
«прозорих» слов’янських найменувань 
такого роду, йдеться про істотну частку 
східноєвропейської гідронімії, перекон-
лива етимологізація якої виявляється 
можливою завдяки зверненню до індо-
іранської мовної та культурної тради-
ції. І хоча в процесі «ослов’янення» ар-
хаїчної східноєвропейської гідронімії ці 
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давні назви подекуди зазнали істотної 
трансформації та спотворення первісно-
го внутрішнього змісту, їх все ж вдається 
виявити і витлумачити, спираючись на 
сучасний стан порівняльно-мовознав-
чих досліджень у царині індоєвропеїс-
тики, виходячи з методологічного прин-
ципу дослідження назв у їх сукупності, 
а також врахування ономастичного кон-
тексту, що у методологічному поєднан-
ні у більшості випадків унеможливлює 
випадкові збіги. Не менш важливо, що 
саме землі Давньої України та окремих 
її регіонів, за даними новітніх ономас-
тичних студій, постають як ареал кон-
центрації «чорної», «темної» гідронімії й 
ономастики загалом (подекуди у її про-
тиставленні «білій», «світлій» ономасти-
ці), що надає додаткових методологічних 
підстав звертатися у пошуках витоків 
цієї стійкої ономасіологічної традиції до 
індоєвропейської спадщини. У кожному 
разі, видається, що більша дослідницька 
увага до цієї винятково цікавої семан-
тичної категорії східноєвропейських 
найменувань не лише надасть нових 
можливостей для переконливішого тлу-
мачення низки наявних ономастичних 
фактів, але й обумовить ряд висновків 
концепційного ґатунку у прикладанні до 
етнокультурної історії давньої Східної 
Європи.
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Анотація. У дослідженні проаналізовано погляди світових мислителів (від античності 
до новітньої історії) на взаємовплив політики та війни. Фундаментальною працею для ви-
світлення цієї проблеми стала книга Карла фон Кляузевіца «Про війну» (1816–1831), автор 
якої вважав, що війна – це продовження політики іншими засобами. Він зазначав, що війна 
завжди викликана політичними мотивами, що вона є лише інструментом політики, а її ха-
рактер визначають саме політичні цілі. У статті також висвітлено погляди мислителів на 
такі питання, як розбудова армії, залучення різноманітних ресурсів (мобілізація, вишколи, 
військові союзи тощо), вибір стратегії, форм і методів боротьби. 

Автор дає таке визначення терміна «військово-політична думка» – це система поглядів, 
спрямованих на досягнення політичної мети за допомогою використання військових засобів. 
Також зазначає, що суміжним терміном до «військово-політичної думки» є термін «воєнно-
політична думка», однак у своєму трактуванні останній є звуженим і стосується лише ве-
дення бойових дій, натомість перший розглядає і питання розбудови армії.

Вказано, що у процесі розвитку суспільства відбувалося вдосконалення апарату управ-
ління й поступово політична та військова влада почали розділятися. Спершу політична та 
військова влада були функціонально нероздільними та зосереджувалися у руках вождя чи пра-
вителя. Поступово механізм управління ускладнювався, проте його військова складова ще 
впродовж тривалого часу не виділялася в окрему галузь, залишаючись похідною політичної 
влади. Про вплив політики на війну свідчить і те, що самі ж політики доволі часто визна-
чають початок та завершення збройного конфлікту. Зауважено, що військово-політична 
думка активно розвивається не лише у воєнний час, адже до збройного конфлікту зазвичай 
готуються заздалегідь.

Дослідник переконаний, що вивчення історії військово-політичної думки дає змогу уне-
можливити повторення помилок, які були допущені у минулому, та здійснити проекцію у 
майбутнє. 

Ключові слова: військово-політична думка; війна; термінологія.

POLITICS AND WAR: ON THE DEFINION OF THE TERM  
“MILITARY AND POLITICAL THOUGHT”

Mykhailo HALUSHCHAK
junior research fellow of the Department of Military and Patriotic Education of RIUS

Annotation. In the study, the author analyzes the views of global thinkers (from antiquity to 
modern history) on the reciprocal influence of politics and war. The book by Carl von Clausewitz “On 
War” (1816–1831) was a fundamental work to illuminate this problem. In it, the author described 
war as an alternative continuation of politics; noted that war was always driven by political motives 
and served only as a political instrument, its nature determined by political goals. In this article, the 
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Питання про війну як інструмент у 
руках політиків у наш час є особливо ак-
туальним. Теперішня російсько-україн-
ська війна яскраво ілюструє, що зброй-
ний конфлікт та політика нерозривно 
пов’язані між собою, попри те нерідко 
їх розглядають як окремі явища. Саме 
політична воля керівництва України 
була визначальною у таких важливих 
для ведення війни на Донбасі питаннях, 
як оголошення мобілізації, визначення 
стратегії ведення збройного конфлікту, 
укладення міжнародних договорів щодо 
врегулювання ситуації, встановлення 
демаркаційної лінії розмежування та ін.

На вибір теми наукової статті впли-
нув і той факт, що в українській історіо-
графії досі немає визначення терміна 
«військово-політична думка». Відтак ви-
никла необхідність запропонувати його 
наукове формулювання.

Мета статті  – окреслити семантич-
ні межі терміна «військово-політична 
думка».

Спроби теоретичного осмислення 
взаємо зв’язку війни та політики відомі 

від найдавніших часів історії людства. 
Серед авторів, які порушували цю про-
блематику, слід виокремити мислителів 
античності (Арістотеля, Енея Тактика, 
Юлія Цезаря, Вегеція та ін.), Стародав-
нього Китаю (Сунь-Цзи), Нової доби 
(Ніколо Макіавеллі, Раймундо Монте-
кукколі, Карла фон Кляузевіца, Ферди-
нанда Фоша, Ганса Дельбрюка, Ардана 
дю Піка та ін.). 

В українській історіографії першою 
фундаментальною працею з військово-
політичної думки слід вважати «Україн-
ську воєнну доктрину» Михайла Коло-
дзінського (написана у 1938  р.). Попри 
широке застосування терміна «військо-
во-політична думка» в українській іс-
торіографії до різних періодів та тем 
досі не існує його чіткого визначення. 
Серед науковців, які використовували 
його у своїх працях, слід назвати Сте-
пана Костя [12, с. 258], Зоряну Кісіль [9, 
с. 429] та  ін. Уперше цей термін почали 
використовувати після завершення Дру-
гої світової війни, коли Крайова упра-
ва Братства колишніх вояків Першої 

researcher also sheds light on the views of thinkers on army development; attraction of various resources 
(mobilization, training, military alliances, etc.); choice of strategy; forms and methods of struggle.

The author defines the term “military and political thought” as a system of views aimed at achieving 
a political goal by military means. He also relates this definition to the means of waging the war; 
however, in this interpretation the concept is narrowed and refers only to warfare, unlike the former 
definition which also considers the issues of army development.

The article states that the process of social evolution led to the improvement of the administrative 
apparatus and gradual separation of political and military authorities. At first, political and military 
powers were functionally inseparable and concentrated in the hands of a leader or a ruler. In a course 
of time, the mechanism of governance became more complicated, but still contained the military 
component, which did not form a separate branch and remained a derivative of the political power. The 
impact of politics on war is testified by the fact that politicians themselves often determine the beginning 
and end of an armed conflict. The article also points out that the military and political thought is 
actively developing not only during wartime, as every armed conflict is usually prepared in advance.

The researcher is convinced that studying the history of military and political thought makes it 
impossible to repeat the mistakes of the past, and allows projection into the future. 

Кey words: military and political thought; war; terminology.
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української дивізії Української націо-
нальної армії почала видавати часопис 
під назвою «Вісті: орган військово-по-
літичної думки». Сам же термін набув 
ширшого використання в українській 
науці з початком незалежності.

У сучасній західній історіографії тер-
мін «військово-політична думка» не за-
стосовується. Однак сукупність питань, 
які охоплює цей термін, стали предме-
том дослідження, зокрема, Патриції Сал-
ліван [28], Йоханнеса Каррета, Ярослава 
Тіра  [24] та ін. Термін «військово-полі-
тична думка» поширений у російській 
історіографії, що може свідчити про пев-
ний взаємовплив з українською наукою.

Автор статті ставить перед собою за-
вдання: проаналізувати праці провідних 
світових мислителів, які досліджували 
взаємовплив політики та війни; дослі-
дити трактування суміжних з військово-
політичною думкою термінів; визначити 
роль та значення військово-політичної 
думки у веденні війни.

Війна була нерозривно пов’язана з 
політикою від початків історії людства. 
Античний філософ Арістотель у праці 
«Політика» писав, що на певному етапі 
історії Стародавньої Греції повноцінни-
ми громадянами були лише ті, хто слу-
жив у війську  [1]. Китайський мисли-
тель Сунь-Цзи вважав, що «війна  – це 
велика річ для держави, це ґрунт життя 
і  смерті, це шлях існування і загибе-
лі»  [20]. Німецький військовий історик 
Ганс Дельбрюк назвав армію «найпотуж-
нішим знаряддям політики» [5, с. 1499]. 
Спершу політична та військова влада 
були функціонально нероздільними та 
зосереджувалися у руках вождя чи пра-
вителя. Поступово механізм управління 
ускладнювався, проте його військова 
складова ще впродовж тривалого часу 

не виділялася в окрему галузь, залиша-
ючись похідною політичної влади. Зо-
крема, в Стародавньому Римі військові 
командні посади автоматично надавали 
державним чиновникам відповідного 
рангу. Наприклад, кожний з двох консу-
лів очолював окрему армію або ж вони 
почергово виконували функції коман-
дувача об’єднаними силами. Водночас 
участь у воєнних компаніях відкривала 
шлях до політичних посад (так званий 
cursus honorum). Політики мали право 
заключати мирні договори. Давньорим-
ський історик Гай Саллюстій писав: «Се-
нат вирішив, як і належало, що ніхто не 
міг вступати в договори без його дозволу 
і дозволу народу» [4, c. 386].

У процесі розвитку суспільства від-
бувалося вдосконалення апарату управ-
ління й поступово політична та військова 
влада почали розділятися. До прикладу, 
візантійський імператор Юстиніан І у 
своїй діяльності виконував роль лише 
політика, а на війну відправляв своїх пол-
ководців  [5, c.  2367]. Одним з останніх, 
кому вдавалося суміщати посаду прави-
теля і полководця, був Наполеон І Бона-
парт. Натомість у війнах за об’єднання 
Німеччини 1866–1871  рр. уже бачимо 
чіткий розподіл: прем’єр-міністр Пруссії 
Отто фон Бісмарк відповідав за політику 
держави, а генерал-фельдмаршал Карл 
Бернхард фон Мольтке – за стратегію ві-
йни. Обидва ж вони підпорядковувались 
королю Вільгельму І, відповідальному за 
координацію їхніх зусиль. Очевидно, що 
розподіл влади на політичну і військову 
був тривалим історичним процесом. З 
наукового погляду його вперше проана-
лізував видатний військовий теоретик, 
прусський генерал Карл фон Кляузевіц. 
У своєму трактаті «Про війну», над яким 
автор працював упродовж 1816–1831 рр., 
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він висвітлив проблему взаємодії політи-
ки та стратегії [10].

Про увагу, яку слід приділяти полі-
тикам щодо військового питання, писав 
італійський філософ Ніколо Макіавел-
лі у трактаті «Володар» (1531), а також 
англійський віце-маршал авіації Едгард 
Джеймс Кінгстон-Макклорі у праці 
«Управління війною» (1955). Перший за-
значав, що «правитель держави не пови-
нен мати іншої мети, іншої думки, ніякої 
справи, яка б стала його ремеслом, окрім 
війни, її порядків і правил, бо це – єди-
не ремесло, гідне властителя» [14, c. 455]. 
В іншому разі правитель держави був 
приречений на втрату влади, а можли-
во, і держави. Англійський віце-маршал 
понад половину тисячоліття потому 
практично повторив слова італійського 
мислителя: «Прем’єр-міністр повинен 
сам постійно, безпосередньо і активно 
займатись військовими питаннями у 
мирний час»  [8, c. 19]. Все це свідчить, 
що певною мірою у військово-політич-
ній думці змінюються лише обставини, 
а напрацьовані щодо неї положення та 
принципи навіть через п’ять століть не 
втратили своєї актуальності.

Німецький військовий історик Ганс 
Дельбрюк зазначав, що війна та політи-
ка нерозривно пов’язані [5, c. 910]. Опи-
суючи поведінку Ганнібала у битві при 
Каннах у 216 р. до н.  е., він вважав, що 
для карфагенського полководця «стра-
тегія стала політикою, а політика – стра-
тегією» [5, c. 649]. Із цитати Ганса Дель-
брюка стає зрозуміло, що потрібно чітко 
розрізняти «науку про ведення війни» 
та «науку про війну», як це свого часу 
окреслив військовий історик Микола 
Головін [3]. Вважаємо, що військово-по-
літична думка, власне, більше стосується 
другого терміна.

Згідно із запропонованим визначен-
ням Карла фон Кляузевіца, війна  – це 
продовження політики іншими засо-
бами. Мислитель зазначав, що війна 
завжди викликана політичними моти-
вами, що вона є лише інструментом по-
літики, а її характер визначають саме по-
літичні цілі. «Підпорядкувати політичну 
точку зору військовій  – безглуздо, так 
як політика породила війну», – підкрес-
лював він [10]. В іншому разі, не маючи 
політичної цілі, війна перетворилася б 
на безперервний процес і перейшла б у 
стан хаосу. Наполеон І Бонапарт у сво-
їх «Воєнних правилах» це підтверджу-
вав: «Всяка війна має бути методичною 
(точною), тому що всяка війна повинна 
мати ціль і повинна вестися відповідно 
до основ та правил військового мисте-
цтва»  [2]. Варто зазначити, що навіть 
наймогутніші держави не завжди до-
сягають своїх військових цілей у війні. 
Експерт з міжнародної політики Патри-
ція Салліван стверджувала, що у період 
1945–2003  рр. Великобританія, Китай, 
Франція, Росія та США, які є постійни-
ми членами Ради Безпеки ООН, не змо-
гли досягнути своїх основних постав-
лених політичних цілей у 40% воєнних 
операцій [28, с. 150].

Про політичну ціль війни, в якій бе-
руть участь народи, свідчить і той факт, 
що практично всі держави створювалися 
чи розвалювалися внаслідок збройного 
конфлікту. До прикладу, наслідком фран-
ко-прусської війни 1870–1871  рр. було 
об’єднання Німецької імперії, а Першої 
світової війни 1914–1918  рр.  – розпад 
держави династії Габсбургів та ін. Тобто 
війни вирішують долю держав і народів. 

Також варто зазначити, що військо-
во-політична думка активно розвива-
ється не лише у воєнний час, адже до 
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збройного конфлікту зазвичай готують-
ся заздалегідь. Ніколо Макіавеллі зазна-
чав, що «правитель не повинен навіть у 
думках залишати військові вправи, а в 
мирний період віддавати їм ще більше 
часу, ніж у воєнний» [14]. Адже, як пи-
сав Сунь-Цзи, «хто – ще до битви – пе-
ремагає попереднім розрахунком, у того 
шансів багато; хто  – ще до битви  – не 
перемагає розрахунком, у того шансів 
мало»  [20, c.  11–12]. Безперечно, добре 
напрацьована військово-політична дум-
ка щодо ведення майбутньої війни збіль-
шує шанси на успіх.

Маємо розрізняти і терміни «війна» 
та «збройне протистояння», адже пер-
ший є набагато ширшим і включає різні 
аспекти та методи ведення боротьби. За-
звичай основними аргументами початку 
ведення війни є захист та збагачення. 
Німецький мислитель Георг Еллінек від-
значав, що позаяк основною метою дер-
жави є захист своїх громадян, вона має 
захищати перш за все свої кордони  [7, 
c.  189]. Військовий теоретик Андрій 
Снесарев зазначав, що «оборонна вій-
на є одним із найважливіших завдань 
держави, основною метою її існування. 
Інакше кажучи: держава існує для того, 
щоб поміж іншого захищати себе від за-
воювань» [18, c. 209–210]. З часом, окрім 
захисту своїх кордонів, політики стави-
ли за мету збагачення власної держави 
шляхом нових завоювань територій, що 
також породжувало війни. Власне, завдя-
ки завоюванням, а не економічним до-
сягненням Рим певний час був столицею 
європейської цивілізації. Міжнародні 
збройні конфлікти порушували питан-
ня пошуку союзників. Доволі часто воно 
визначається за принципом: ворог мого 
ворога – мій друг. Про тенденції у сучас-
ній геополітиці щодо необхідності мати 

союзників на прикладі Великої Британії 
у часі другої половини ХХ ст. писав Ед-
гард  Джеймс  Кінгстон-Макклорі: «Без 
допомоги союзників ми не можемо ні 
почати велику війну, ні її завершити» [8, 
c. 26]. Про роль політики у виборі стра-
тегії боротьби свідчить і принцип «роз-
діляй та владарюй». Давньоримський 
полководець Гай Юлій Цезар на початку 
Галльської війни (58 – 50 рр. до н. е.) для 
того, щоб розділити племена галлів, спо-
чатку вступив у військовий союз з одні-
єю їхньою частиною [5, c. 953].

Політики доволі часто визнача-
ють початок та завершення збройного 
конфлікту. Ніколо Макіавеллі, даючи 
рекомендації керівництву держави, за-
значав, що «війна, яка не усувається, а 
тільки відкладається, вигідна ворогові». 
Як приклад наведено бажання римлян 
«провадити з Філіпом та Антіохом війну 
у Греції, щоб не довелося воювати з ними 
в Італії» [14, c. 424]. Ганс Дельбрюк зазна-
чав, що політична воля має вплив на ха-
рактер збройного протистояння і вказує 
шляхи стратегії  [5, c. 1877]. Як приклад 
воєнного часу можемо вказати на епізод 
польсько-української війни 1918–1919 р., 
коли ПВ у липні 1919 р., витіснивши ГА 
із території ЗОУНР, не подалося слідом 
за нею на Наддніпрянщину шукати оста-
точної перемоги над впертим супротив-
ником, як цього вимагають непорушні 
канони стратегії, а, підпорядкувавшись 
політичним міркуванням, зупинилося 
на правому березі Збруча. Політична 
воля доволі часто виступає і стримую-
чим фактором у розв’язанні збройного 
конфлікту. Як приклад можемо розгля-
дати доктрину «ядерного стримуван-
ня», одним із розробників якої є Томас 
Шеллінг. Американський науковець за-
значав, що «сенс стримування  – яке є 
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типовим стратегічним поняттям – впли-
нути на вибір, що робиться іншою сто-
роною, що досягається шляхом надання 
впливу на її очікування відносно того, як 
ми будемо себе вести» [22, с. 26]. В історії 
є і зворотні приклади, коли військові за-
дають тон у політиці. У 1914 р. виявило-
ся, що Генеральний штаб Німеччини не 
має плану війни з однією Росією, а лише 
з Антантою загалом («План Шліффена»), 
що перешкодило спробам хоча б лока-
лізувати війну. Складно сказати, чи це 
щось змінило б, але фактом є зворотний 
вплив стратегії на політичні рішення.

Політики використовують армію не 
лише для відбиття зовнішнього ворога, 
але й для приборкання внутрішнього. 
Це, зокрема, стосується питання втри-
мання нових заволодінь. Ніколо Макіа-
веллі зазначав, що для правителя найдіє-
вішим методом збереження завойованих 
територій є переселення на них військо-
вих чи створення відповідних військо-
вих поселень  [14, c.  421–422]. Перший 
метод дає можливість швидко реагувати 
на можливі повстання. Створення вій-
ськових поселень не обходиться державі 
дуже дорого порівняно з утриманням на 
місцях військових частин. Цей метод ак-
тивно використовувала Римська імперія.

Інколи військові стають важливим 
суб’єктом у політиці. До прикладу, під 
час Англійської революції у середині 
XVІІ ст. під тиском військових було збе-
режено армію, страчено короля Карла І 
та розпущено парламент. Листопадовий 
чин українців у Львові у 1918 р. великою 
мірою був заслугою наполегливості сот-
ника Легіону УСС Дмитра Вітовського. 

Викладач Армійського військово-
го коледжу США Челестіно Перез за-
значав, що «насильство та війна мають 
логіку, в яких руйнування, вбивство 

та панування мають сенс та значення». 
Експерт назвав військового «менедже-
ром насильства». Челестіно Перез ствер-
джував, що дії солдата відповідають місії 
його командування. Викладач порівняв 
військового з теслярем, який робить 
насильство над деревом, щоб отримати 
стілець: «… так само воїн робить на-
сильство над землею та ворожим тілом 
для реалізації мети командира. Воїн, як 
і тесляр, є виробником, а вчинки кож-
ного мають практичне завершення» [26, 
c.  19]. Метою війни військовий експерт 
вважав намагання насадити свою волю 
іншому  [26, c.  20]. Челестіно Перез на-
зивав солдата невід’ємним суб’єктом у 
будівництві держави, адже солдат ство-
рює умови для політики (наприклад, за-
безпечує безпеку держави). Він зазначав, 
що коли справу зробили військові – ма-
ють втрутитись політики, щоб була ста-
більність [26, c. 21]. Попри те, що у наш 
час роль військових у політиці не є ви-
значальною, однак вона може допомогти 
створити простір, у якому відбувати-
муться потрібні політичні процеси.

Розглядаючи питання війни у контек-
сті політики, необхідно відзначити, що 
зазвичай термін «військово-політична 
думка» використовують не до особистих 
війн (між двома чи кількома особами), 
а до публічних, які зачіпають інтереси 
широких верств населення. Давньорим-
ський філософ Сенека у «Листах до Луці-
лія» писав, що «… ми караємо за позбав-
лення життя окремих людей і поодинокі 
вбивства. Чому ж війни і побоїща цілих 
народів овіяні славою?» [17, с. 24]. Оче-
видно, публічні війни приносять значно 
більше жертв, ніж особисті, однак їхня 
заполітизованість намагається це ви-
правдати. Це свідчить, що політиці при-
таманно визначати не лише хід війни, 
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але й її трактування. Саме тому досить 
часто історична постать, що є героєм 
для одних, може бути антигероєм для ін-
ших. Так само окупацію території можна 
трактувати як її «звільнення». Подібних 
прикладів між Україною та її сусідніми 
державами є більш ніж достатньо.

Зважаючи на взаємовплив політики 
та війни, термін «військово-політич-
на думка», здавалося б, має бути давно 
визначений. Однак попри його широке 
застосування в українській історіогра-
фії він досі не має чіткого окреслення. 
Не існує визначення цього терміна і в 
сучасній російській історіографії, яка 
також його широко застосовує. Західні 
науковці не використовують такого по-
няття, але в їхній історичній науці існу-
ють терміни, які визначають поєднання 
політичного та військового мислення.

Пропонуємо розглянути суміжні з 
поняттям «військово-політична думка» 
терміни в українській, радянській/ро-
сійській, польській та англомовній істо-
ріографії, що допоможе запропонувати 
визначення нами цього терміна. В укра-
їнській науці одним із перших, хто по-
чав аналіз військово-політичної історії в 
аналітичному контексті, був член ОУН, 
полковник Михайло Колодзінський, 
який між 1935–1937 рр. написав фунда-
ментальну працю «Українська воєнна 
доктрина». У ній автор вживає термін 
«воєнна доктрина», яким характеризує 
«спосіб ведення війни»  [11]. У наш час 
цей термін в Україні визначений на зако-
нодавчому рівні. У 1993 р. Верховна Рада 
України ухвалила першу Воєнну доктри-
ну, у 2004 р. указом Президента України 
було ухвалено її другу редакцію, а з по-
чатком російської збройної агресії на 
сході України Рада національної безпе-
ки і оборони України ухвалила її третій 

варіант (2 вересня 2015  р.). В останній 
редакції терміном «воєнна доктрина» 
визначено систему «поглядів на причи-
ни виникнення, сутність і характер су-
часних воєнних конфліктів, принципи і 
шляхи запобігання їх виникненню, під-
готовку держави до можливого воєнно-
го конфлікту, а також на застосування 
воєнної сили для захисту державного 
суверенітету, територіальної цілісності, 
інших життєво важливих національних 
інтересів» [21]. У «Політичній енцикло-
педії», виданій Національною академією 
наук України 2011 р., серед суміжних тер-
мінів до «військово-політичної думки» 
можна вважати термін «воєнна політика 
держави». Автори енциклопедії визна-
чили це як складову «загальнодержавної 
політики, безпосередньо пов’язаної зі 
створенням воєнної організації, її під-
готовкою та застосуванням для досяг-
нення політичної мети, яка є втіленням 
нових політичних інтересів» [15, c. 114].

У «Російсько-українському словнику 
військової термінології» за 1928 р. немає 
терміна, яким можна було б охарактери-
зувати військову політику держави [16]. 
Однак у радянському словнику військо-
вих термінів за 1988 р. [19] вже вказано 
термін «військова наука» («военная на-
ука») – система знань про закони і вій-
ськово-стратегічний характер війни, 
будівництво та підготовку збройних сил 
і держави до війни, а також про методи 
ведення збройної боротьби.

У сусідній з Україною Польщі полі-
тичні погляди на війну означені термі-
нами «військова думка» (myśl wojskowa), 
«мистецтво війни» (sztuka wojenna) та 
«військове мистецтво» (sztuka wojskowа). 
Польська Академія національної обо-
рони у своєму словнику термінів за 
2008 р. дала такі визначення цих понять: 
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«мистецтво війни» – це сфера викорис-
тання форм і практичних методів підго-
товки держави до війни та напрацюван-
ня її поведінки в конкретній ситуації; 
«військове мистецтво»  – це сфера ви-
користання форм і практичних методів 
підготовки збройних сил держави щодо 
проведення збройної боротьби у пло-
щині стратегічної, оперативної і тактич-
ної поведінки у конкретній ситуації [27, 
c.  144–145]. Термін «військова думка» 
(myśl wojskowa) у польській історіографії 
не має чіткого визначення. Однак термін 
доволі часто вживається у науці для по-
значення політичних поглядів щодо вій-
ни. Зокрема, офіційний журнал Мініс-
терства оборони Польщі до 2007 р. мав 
назву Myśl wojskowa (потім Kwartalnik 
Bellona) [25].

У військовому словнику за 2004  р., 
яким користується у своїй діяльності 
Міністерство оборони США, також не-
має подібного визначення до усталено-
го в українській історіографії терміна 
«військово-політична думка». Суміж-
ними є терміни: «військова стратегія» 
(military strategy)  – мистецтво та наука 
використання збройних сил нації, яка 
має на меті забезпечення безпеки націо-
нальної політики шляхом застосування 
сили; «національна військова стратегія» 
(national military strategy)  – мистецтво 
та наука про розподіл та застосування 
військової сили для досягнення націо-
нальних цілей у міжнародній політиці та 
у війні; «стратегія національної безпеки» 
(national security strategy) – мистецтво та 
наука про розробку, застосування та ко-
ординацію інструментів державної вла-
ди (дипломатичні, економічні, військові 
та інформаційні) для забезпечення на-
ціональної безпеки; «національна стра-
тегія» (national strategy)  – мистецтво та 

наука про розвиток та використання ди-
пломатичних, економічних та інформа-
ційних сил держави разом з її збройни-
ми силами під час миру та війни; «велика 
стратегія» (grand strategy)  – поєднує у 
собі зазначені вище терміни «стратегія 
національної безпеки» та «національна 
стратегія» [23].

Названі нами терміни з наукових 
праць та словників різних країн, які є 
дотичними до терміна «військово-полі-
тична думка», лише підкреслюють твер-
дження Карла фон Кляузевіца, що кінце-
вою метою війн є політичні цілі. Однак, 
як зазначав історик Мартін ван Кре-
вельд, певна категорія людей, яка бере 
участь у війні, сприймає її як ремесло та 
можливість випробувати свої сили  [13, 
с.  237]. Проте науковець погодився, що 
витоками війни між націями чи держа-
вами є все ж таки політичні цілі. Про 
можливість еволюції війни у стихійне 
явище роздумував і Карл фон Кляузевіц. 
Однак, на думку прусського генерала, 
саме політика запобігає цьому [10].

Політолог Ірина Єкадумова виділила 
8 напрямків впливу політики на війну: 
коли ненасильницькі методи вичерпані 
і війна переходить у збройну фазу кон-
флікту; політика визначає сутність, цілі 
і завдання війни; політика спрямовує 
підготовку держави до війни; політика 
впливає на воєнні дії через стратегію; 
політика впливає на коригування стра-
тегічних завдань; політичні цілі мобілі-
зують суспільство; політики визначають 
питання миру; результат війни викорис-
товує політика. Також науковець визна-
чила і вплив війни на політику: зброй-
ний конфлікт дає поштовх до змін у всіх 
сферах суспільного життя соціуму; пере-
розподіляє вплив на владу між різними 
соціальними групами; інколи змінює 
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цілі війни; може призвести до зміни зо-
внішнього курсу держави; змінює став-
лення до влади [6].

Сучасні війни  – тотальні, тобто ви-
магають зусилля не лише армій, але й 
суспільства загалом. Мобілізувати ж 
суспільство можуть саме політичні ді-
ячі. Для цього комплексно залучаються 
не лише військові, але й інші ресурси 
держави (економіка, фінанси, населення, 
союзники тощо). Відтак ці дії неминуче 
суттєво впливають на політичні проце-
си у державі. Військово-політична думка 
стосується удосконалення організацій-
ної структури армії, мобілізації, вишко-
лів, тактики ведення бойових дій тощо. 

Підсумовуючи, можемо стверджува-
ти, що військово-політична думка  – це 
погляди на способи та засоби вирішення 
політичних завдань за допомогою вій-
ськової сили.

Суміжним терміном із «військово-
політичною думкою» є термін «воєнно-
політична думка». Вважаємо, що остан-
ній є похідним від першого, оскільки 
стосується лише ведення бойових дій.
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Анотація. У статті розглянуто завершення операції вступу німецьких військ в Укра-
їну у березні – на початку травня 1918 року для вигнання більшовиків, відновлення влади 
уряду Центральної Ради, яка заключила з Німеччиною мирний договір, за яким взяла на себе 
обов’язки постачати Німеччині продовольство та сировину, що їй конче були необхідні 
для продовження ведення Першої світової війни. У сучасній українській історіографії події 
вступу німецьких військ в Україну на запрошення уряду УНР досі розглядаються на основі 
або радянських досліджень, які не опиралися на достовірні джерела та були значно заідеоло-
гізовані, або ж на основі спогадів українських учасників цих подій, які грішать неточністю 
та суб’єктивізмом в оцінці подій. Особливо не вистачає даних про точні факти проведення 
німецької операції, яка сприймається як один безперервний процес з планом, створеним на 
самому початку. Насправді операція мала декілька етапів, на яких німецьке командування 
ставило різні цілі для своїх військ. Тому важливо для відтворення реальних подій, які відбува-
лися в Україні протягом 1918 року, дослідити склад німецьких та австро-угорських військ в 
Україні, особливості проведення операції з вигнання російських більшовиків з території УНР 
і наступної окупації України із залученням тих архівних матеріалів, які були вивчені ав-
стрійськими дослідниками В. Дорніком та П. Лібом і польським істориком В. Менджецьким. 
Розглядаються дії німецьких військ, чисельність яких саме у цей час зростає до 19 дивізій, 
які рішучими діями на Донбасі, на узбережжі Чорного моря та в Криму беруть під конт роль 
практично всю територію, на яку мала розповсюджуватися влада Центральної Ради (за 
винятком Криму, до якого українські війська допущені таки не були). Операція закінчилася 
захопленням Ростова-на-Дону, де німці надали допомогу козакам війська Донського у проти-
стоянні з більшовиками, але бої на деяких ділянках час від часу продовжувалися ще протягом 
всього травня. Подано аналіз самої операції німецьким командуванням та визначено при-
близні втрати німецьких військ, які виявилися зовсім не надто великими, як це подавала ра-
дянська історіографія. В цілому ясно, що перебування німецьких військ на території України 
давало у той час фактично єдину реальну можливість зберегти українську державність, хоча 
й у вигляді васальної країни під німецьким протекторатом.

Ключові слова: німецькі війська; Україна; дивізія; бригада; операція.
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Після закріплення за німецькими 
військами Полтави, Бахмача, Сум та 
взяття Катеринослава на початку квітня 
1918 року основним напрямком діяль-
ності Групи армій Айхгорна стало захо-
плення Донбасу, Криму та встановлення 
контролю на Чорноморському та Азов-
ському узбережжях України. Передба-
чалося й у наступному перенести бойові 
дії на Кавказ для захоплення нафтових 
родовищ Баку та підтримки незалежно-
го від Росії уряду Грузії. В результаті весь 
басейн Чорного моря мав контролюва-
тися Німеччиною спільно з Туреччиною 
та Болгарією.

Для контролю ситуації в центрі 
України на вже окупованих теренах та 
забезпечення комунікацій військ, які 
рухалися на схід, до Києва на початку 
квітня перекинули управління XXVII 

армійського корпусу генерала Бернгарда 
фон Ватцдорфа  [6, с.  217], у підпоряд-
кування якого передали 92-гу піхотну 
дивізію, а пізніше, можливо, й 1-шу ка-
валерійську дивізію. Також баварські ар-
хіви згадують про діяльність протягом 
травня  – жовтня у складі корпусу 15-ї 
Баварської резервної піхотної бригади 
генерал-майора Загамбера [6, с. 445], яка 
активно брала участь разом з іншими 
німецькими частинами у придушенні 
повстань і контролі захоплених терито-
рій, та 93-ї піхотної дивізії. Таким чином, 
німецьке угруповання в Україні збіль-
шилося до 19 дивізій, однієї резервної 
піхотної бригади та окремої кавалерій
ської бригади.

Подальшою метою діяльності частин 
І армійського корпусу став напрямок на 
Харків. Наказом головнокомандувача 

Annotation. This article is to complete a series of publications aimed to discuss German military 
operations in Ukraine (from March to early May 1918). This offensive was aimed to expel Bolsheviks 
from Ukraine and to restore Central Council to power in Kyiv in accordance with the provisions 
of Brest-Litovsk Peace Treaty. At the same time, Germany desperately needed Ukrainian food and 
raw materials to continue war on the Western front. Modern Ukrainian historiography tends to 
consider these events using the data obtained either from Soviet publications, where reliable data were 
substituted by ideological dogmas, or from memoirs, which too often proved to be misleading. 

Therefore, operations of the German Army were considered as a process perfectly executed 
according to a single predesigned plan. However, there were several distinctive phases determined by 
German High Command as political and military goals. Thus, it is important to explore the order 
of battle of German and Austro-Hungarian forces in Ukraine, and to consider relevant aspects of 
military operations aimed to expel Bolsheviks from the territory of Ukrainian People’s Republic. 
Valuable archival data were provided by recent studies of the Austrian scholars V. Dornik and P. Lib, 
as well as the Polish researcher V. Mȩdrzecki. 

This article is discussing the final period of Phase Three of the German military operations in 
Ukraine. 19 German divisions were engaged into the offensive in Donbas, Crimea, and the Black Sea 
coast. They established control over the entire Ukraine (excluding Crimea, with Ukrainian units forced 
to abandon the peninsula). The offensive ended in Rostov-on-Don with Germans trying to help Don 
Cossacks in opposition to Bolsheviks. Finally, hostilities ended in late May. The author provides the 
analysis of the operation made by the German High Command, as well as evaluated losses of German 
soldiers, which proved to be considerably lower than those claimed by the Soviet historiography.

At that time, German occupation provided the only real chance to preserve Ukrainian statehood, 
however by making Ukraine a vassal to Germany.

Key words: German Army; Ukraine; division; brigade; operation.
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радянських військ від 6 квітня 1918 року 
командувачем з оборони м. Харкова при-
значили В. Кіквідзе з підпорядкуванням 
йому 5-ї та 1-ї Донської армії. Однак пе-
рекинути додаткові війська для оборони 
Харкова більшовикам не вдалося. Вже 7 
квітня один із радянських командирів 
оборони Н. Руднєв доповідав, що оборо-
няти Харків неможливо, бо німці глибо-
ко обійшли з лівого флангу. Тому після 
вивозу цінних вантажів радянські вій-
ська почали відступати на Куп’янськ [10, 
с. 127].

Харків захопили німецькі війська піс-
ля боїв 9 квітня 1918 року. В боях за Хар-
ків німці втратили 60 чоловік убитими 
(серед них три офіцери) та 39 поранени-
ми (серед них два офіцери). Сім чоловік 
зникли безвісти [6, с. 198]. Однак україн-
ські учасники цих подій стверджували, 
що Харків практично без бою захопила 
Запорізька дивізія 6 квітня, а німецькі 
війська лише вступили до Харкова одно-
часно з українськими [11, с. 610].

З 9 квітня цей один із головних осе-
редків влади більшовиків припинив 
своє існування. Це призвело до того, що 
після захоплення Харкова спротив біль-
шовиків значно послабшав. Тому части-
ни І  армійського корпусу були направ-
лені на взяття важливого стратегічного 
та багатого сировиною Донецького ву-
гільного басейну разом зі Слов’ян ськом, 
Юзівкою (Донецьком) та Луганськом. 
Основні сили після захоплення Харкова 
рухалися на Куп’янськ, частина – на Біл-
город та Ново-Борисогліб.

Розуміючи загрозу для своїх опорних 
пунктів на сході України, радянське ке-
рівництво посилювало спротив. У цей 
час більшовики випробували тактику, 
яку нині Росія проводить на сході Украї-
ни, на Донбасі, тобто майже у тих самих 

місцях. Вона полягала в обмеженні про-
сування німецьких військ до кордонів 
України та Росії (відповідно до підписа-
ного Україною у Бресті мирного догово-
ру від 9 лютого 1918 року та запрошення 
німецьких військ) шляхом створення 
сепаратних квазіреспублік. Тоді й були 
винайдені більшовиками Донецька та 
Криворізька республіки Рад, до яких зго-
дом приєдналися такі ж самі маріонетко-
ві комуністичні утворення, як Донська, 
Кримська, Одеська республіки Рад. Од-
нак німецьке командування на цю аферу 
більшовиків не погодилося, цих «респу-
блік» не визнало і продовжило свій рух 
на схід.

Перший армійський корпус після за-
хоплення Харкова посилив свої позиції 
на півдні та сході. 16-та дивізія ляндве-
ру та 91-ша піхотна дивізія рухалися на 
Лозову і Слов’янськ, а далі 91-ша піхотна 
дивізія у супроводі 2-ї кавалерійської ди-
візії – на Куп’янськ, Луганськ і Міллеро-
ве. При цьому 2-га кавалерійська дивізія 
забезпечувала діяльність військ корпусу 
з півночі. Під час походу 22 квітня 1918 
року Людендорф, оцінивши вдалі дії в 
Україні німецької кінноти, направив до 
1-го армійського корпусу також 1-шу ка-
валерійську дивізію зі складу 8-ї армії [5, 
с. 384].

Радянські війська посилили оборо-
ну Лозової за рахунок евакуйованої 14 
березня частини сил 3-ї армії з Одеси 
до Криму, які на початок квітня зосе-
редилися у районі Лозової, де перейшли 
у підпорядкування головнокомандува-
ча [10, с. 122]. Радянським керівництвом 
війська, які оборонялися на цьому на-
прямку, були об’єднані у Донецьку ар-
мію на чолі з командувачем А. Геккерном 
(колишнім виборним командувачем ро-
сійської 8-ї армії Румунського фронту). 



216 №4 (73) 2019 Ukrainian Studies

ВІЙСЬКОВА ІСТОРІЯ

Останній наказав негайно «приступити 
до спорудження опорних пунктів, блок-
гаузів, закріплюючи оборону окремих 
мостів, частин, галявин лісу, перериваю-
чи проїзні для броньованих автомобілів 
шляхи, руйнуючи греблі, затоплюючи 
броди і т. ін.»  [10, с.  127]. Перед радян-
ськими Донецькою, 1-ю Донською, 5-ю 
арміями та сформованою у середині 
квітня новою 5-ю армією (армію Р. Сі-
верса перейменували у 2-гу Особливу) 
стояло завдання оборони північно-за-
хідних підступів до Донбасу та забезпе-
чення залізничної магістралі Луганськ – 
Міллерове  – Черткове, які пов’язували 
Україну з Центральною Росією. Наміри 
німецьких військ радянське керівництво 
розуміло досить добре. Вже 13 квітня го-
ловнокомандувач телеграфував Сіверсу: 
«Напевно, основний удар німців буде 
направлений на Куп’янськ – Луганськ – 
Міллерове  – відріз півдня і стратегічне 
оточення військ та вантажів. Одночасно 
вже проводиться натиск прямо від Сі-
нельникового до Юзівки значними си-
лами» [10, с. 127]. Однак стримати про-
сування німецьких військ більшовицькі 
загони не змогли.

28 квітня війська захопили Луганськ, 
а 29 квітня 2-га кавалерійська дивізія 
увійшла у Міллерове. 1 травня до Міл-
лерового також прибула й 91-ша піхотна 
дивізія [5, с. 385]. В першу чергу німці по-
силили охорону залізничної лінії до Лу-
ганська. Тут у травні 1918 року німецькі 
частини досягли території Війська Дон-
ського, яку контролювали козаки ота-
мана Краснова (до 12 травня 1918 року 
частини І армійського корпусу діяли у 
східній частині Донецького вугільного 
басейну). 

Корпус Кнерцера рухався на Кате-
ринослав. Залізниця знову виявилася 

пошкодженою загонами більшовиків, 
які відступали, тому марш проходив 
переважно пішим ходом. Німецькі час-
тини зустрічали сильний спротив, тому 
просування, хоча й повільне, привело 
їх до Катеринослава лише 3 квітня 1918 
року, і місто було захоплене 7-ю диві зією 
ляндверу. Спротив чинили радянські 
війська, у тому числі Маріупольський за-
гін чисельністю близько 1500 багнетів та 
90 шабель, при 8 гарматах і 60 кулеметах 
2-ї радянської армії [10, с. 124]. Тут на за-
лізничному вокзалі відбувся досить кри-
вавий бій з більшовицькими загонами, 
які вивозили майно з міста. В результаті 
бою більшовиків вибили спочатку з вок-
залу, а далі – і з міста. Але, відступаючи, 
більшовики змогли підірвати міст через 
Дніпро, що зробило неможливим їх по-
дальше переслідування. В боях за Кате-
ринослав німецьким військам допомага-
ли загони українських Вільних козаків. У 
радянській історіографії німецькі втрати 
значно перебільшені (звичайна прак-
тика для радянських та сучасних росій-
ських істориків). В реальності німецькі 
частини з Корпусу Кнерцера втратили у 
цих боях всього 8 чоловік вбитими та 18 
були пораненими [3]. За німецькими да-
ними, противник (загони більшовиків) 
втратив до 500 чоловік лише вбитими [1, 
с. 59]. У спогадах Антонов-Овсієнко пи-
сав: «1-а армія (Карпова) 15 квітня пове-
ла знову наступ від Олександрівська на 
Синельниково. Операція розвивалася 
успішно, коли німці почали тиснути у 
тил нашої армії. Увечері 15 квітня вони 
спробували перейти Дніпро у Хорти-
ці, але були відбиті. Наступна спроба 
їм вдалася. Досить великими силами, 
збивши наші охлялі резерви, німці за-
йняли Олександрівськ. Загони 1-ї армії 
змушені були повернути фронт. Німців 
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у Олександрівську було знищено. Але 
наступ на Синельниково було зірвано. І 
коли противник перейшов у контратаку, 
частини 1-ї армії у паніці кинулись в еше-
лони і покинули фронт. Паніку збільши-
ло повідомлення, що в тилу Мелітополь 
пробують захопити білогвардійці і що 
німці з Каховки на автомобілях переріза-
ли залізницю у Генічеська. В Мелітополі 
накопичилося до 60 наших ешелонів, але 
боєздатними були лише бронепотяг По-
лупанова, загін Меркулова і батальйон 
китайців. Вони витримали важкий бій з 
противником, прикриваючи відхід біль-
шості ешелонів на схід. Інші (на чолі зі 
штабом Південного фронту) прорвалися 
у Крим. Частини Південного фронту, які 
відступали у Крим, втратили всілякий 
зв’язок з Головштабом і внесли у Крим 
сум’я тицю і паніку поразки, підірвавши 
оборону» [11, с. 623].

З Катеринослава Корпус Кнерцера 
отримав завдання рухатися на схід пів-
днем України, на Синельникове, Чапли-
не, Юзівку, і далі  – на узбережжя Чор-
ного моря для захоплення Таганрога і 
Ростова-на-Дону. Спочатку рух розпо-
чала 15-та дивізія ляндверу та 4-та Ба-
варська кавалерійська бригада, у той час 
як 7-ма дивізія ляндверу продовжувала 
стояти у Катеринославі. Далі 15-ту ди-
візію ляндверу направили на допомогу 
Групі Коша для захоплення Мелітополя, 
де вона мала вступати до Криму через 
Чонгарський перешийок (після чого уві-
йшла до складу Групи Коша).

21 квітня 1918 року замість 15-ї ди-
візії ляндверу Корпус Кнерцера у Волно-
васі отримав у своє підпорядкування ав-
стрійську 59-ту піхотну дивізію, яка у цей 
час рухалася з Олександрівська (нині  – 
Запоріжжя) на Волноваху [5, с. 384]. Крім 
того, німецьке командування повернуло 

з Лозової на Слов’янськ 215-ту піхот-
ну дивізію, яка теж увійшла до Корпусу 
Кнерцера. Тепер основні завдання на 
південь від Бахмута виконували війська 
саме цього корпусу у складі 7-ї дивізії 
ляндверу, 215-ї піхотної дивізії, 59-ї ав-
стрійської піхотної дивізії та 4-ї окремої 
Баварської кавалерійської бригади. В 
ході подальшого наступу німецькі вій-
ська 1 травня 1918 року захопили Та-
ганрог, а 8 травня  – Ростов-на-Дону  [5, 
с. 385]. На підступах до Таганрога німець-
ким військам довелося долати оборону 
радянських військ, які складалися з заго-
нів чисельністю близько 5 тис. багнетів 
та шабель при 20 легких та 4 шестидюй-
мових гарматах і 4 бронеавтомобілях. У 
боях загинув цілком полк, сформований 
із київських та полтавських робітників 
кількістю 2200 багнетів [10, с. 128]. Біля 
Таганрога німецькі війська зустріли час-
тини донських козаків, які висловили 
їм свої претензії не лише на Ростов-на-
Дону, а й на Таганрог. Однак обидва регі-
они все ж опинилися в руках німецького 
командування. Але генерал Кнерцер не 
вважав за можливе надати допомогу ко-
закам в оволодінні їх столиці – Новочер-
каська  [4]. Німці лише змогли перепра-
витися через Дон і 30 травня 1918 року 
захопити Батайськ. У цей час, 16 травня 
1918 року, «Круг спасіння Дону» у Ново-
черкаську вибрав генерала П. Краснова 
військовим отаманом, який прийняв 
«загальне стратегічне керівництво нім-
ців» взамін за надання козакам зброї. 
Зброя німцями надавалася зі складів 
колишньої російської армії, захоплених 
у країні. Лише за перші півтора місяця 
співробітництва козаків з німецькою 
владою вони отримали 11651 гвинтівку, 
46 гармат, 88 кулеметів, 109 тис. снарядів 
та близько 11,6 млн. набоїв. Частину цієї 
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зброї козаки передали Добровольчій ар-
мії Денікіна [10, с. 129].

Після утвердження у цьому регіо-
ні новим завданням Групи Коша й став 
Крим. Під час підготовки операції ні-
мецьке командування передбачало силь-
ний спротив у цьому регіоні. Це цілком 
було можна зробити більшовицьким 
військам завдяки тому, що вхід у Крим 
був можливий лише через два вузьких 
перешийки, які з’єднували півострів з 
материком: Перекоп (де займали пози-
ції радянські частини з артилерією) або 
через Сиваш та Чонгарський перешийок 
зі східного боку. Також до Криму були 
перекинуті частини з Одеси та з інших 
міст. Німецьке командування врахову-
вало також той факт, що більшість насе-
лення Криму складали росіяни, вороже 
налаштовані як проти німців, так і про-
ти України.

В просуванні на Крим брали участь 
також українські формування  – Група 
Болбочана. Після захоплення Полтави 
українські частини отримали два осно-
вних завдання: продовжувати, разом 
з німецькими військами, рухатися на 
схід, на Донбас, та частину сил виділити 
для руху у напрямку Криму, куди вони 
мали зайти першими. Тому наказом ге-
нерала Натієва по Запорізькій групі від 
3 квітня 1918 року, виданому у Полтаві, 
створювалися два загони: Харківська 
колона полковника Болбочана у складі 
2-го Республіканського полку (3 куре-
ні), двох важких батарей, кулеметної 
сотні, сотні кіннотників та броньового 
потяга. Також у складі загону перебував 
і кінний полк ім. Гордієнка під команду-
ванням В. Петріва. Ця колона повинна 
була діяти у напрямку Харкова. Однак 
справжнім її призначенням став Крим. 
При ній знаходився сам Натієв. Другим 

загоном стала Слов’янська група отама-
на Сікевича у складі 1-го Дорошенків-
ського полку (3 курені), Богданівського 
полку (2 курені), 3-го гайдамацького 
полку (3 курені), двох батарей легкої та 
однієї батареї важкої артилерії, панцер-
ного потяга та броньовиків, інженерної 
сотні та кінної сотні. Вона мала рухатися 
на Лозову, Слов’янськ і далі на Донбас [9, 
с. 147–149].

Однак реально більшовики сильного 
спротиву в Криму вчинити не змогли. 
19 квітня 1918 року атака на Перекоп за-
кінчилася повним успіхом. Кавалерис-
ти та велосипедисти з Баварської кава-
лерійської дивізії захопили у цих боях 
7 гармат та 25 кулеметів. Дані про перебіг 
цих боїв збереглися у баварських архівах 
у справах Баварської кавалерійської ди-
візії, які досліджував В. Дорнік. За його 
свідченнями, підкріпленими архівними 
документами, наступ 17 квітня 1918 року 
мала проводити 217-та піхотна дивізія, 
проте її не вдалося швидко в повному 
складі перекинути до перешийка. Тому 
командир Баварської кавалерійської 
дивізії генерал-лейтенант барон Моріц 
фон унд цу Еглофштайн (egloffstein) по-
просив генерала фон Коша дати йому до-
звіл провести наступ. Отримавши такий 
дозвіл, баварські кавалеристи разом з 
9-м батальйоном єгерів та 29-м Бавар-
ським полком єгерів протягом одного 
дня прорвали укріплення більшовиків, 
після чого останні почали втікати. Кава-
леристи переслідували їх. Особливість 
цих подій полягала в тому, що озброє-
них більшовиків баварці в полон не бра-
ли, що наводило жах на них. Командир 
1-ї Баварської кавалерійської бригади 
полковник Йозеф фон Танштайн напи-
сав: «Це спричинило у ворога страшен-
ний переляк (особливо після битви під 
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Перекопом), про що, властиво, свідчили 
всі мешканці» [6, с. 205]. Це була відпо-
відь на розстріл більшовиками полоне-
них солдатів 2-го Баварського кавалерій-
ського полку (обер-лейтенанта барона 
фон Горе, єфрейтора Ріпля та рядового 
Йоганна Губера) [6, с. 209].

Майже одночасно (20–22 квітня 1918 
року) 15-та дивізія ляндверу з Корпу-
су Кнерцера увійшла до Криму зі сходу 
(від Маріуполя). Через попередній про-
рив на цій ділянці українських частин до 
Джанкоя спротив німецьким підрозді-
лам з боку більшовиків був незначним. 
До речі, треба спростувати одну помил-
ку, яку допустив у своїх спогадах В. Пет-
рів. Описуючи події в Мелітополі і далі в 
Джанкої, він стверджував, що вів пере-
говори з генералом фон Кошем [8, с. 494, 
496, 499, 501]. Ця помилка далі стала по-
вторюватися всіма українськими дослід-
никами цих подій (прориву українських 
частин у Крим), причому деякі стали 
іменувати генерала фон Коша коман-
диром 15-ї дивізії ляндверу  [11, с.  628]. 
Насправді генерал фон Кош у цей час 
знаходився разом зі своїми дивізіями на 
Перекопі, а Петрів, швидше за все, роз-
мовляв з командиром 15-ї дивізії лянд-
веру генерал-лейтенантом Ернстом Луї-
сом Вільгельмом Саком (sack).

Далі Баварська кавалерійська дивізія 
рухалася на Феодосію та Керч, які здали-
ся без бою. Слабкий спротив німці відчу-
ли лише у Сімферополі та Бахчисараї, де 
наступали 217-та піхотна дивізія та 15-
та дивізія ляндверу. 1 травня 1918 року 
здався практично без бою «легендарный 
Севастополь», нібито «неприступный 
для врагов». Радянська історіографія 
оповідає, як «героїчно билися заго-
ни чорноморців»  [10, с.  129], однак ні-
мецькі джерела особливого спротиву не 

побачили... Навіть більше, після того, як 
генерал фон Кош пообіцяв представни-
кам рад робітничих депутатів не втруча-
тися у їхню організацію, а більшовикам 
гарантував життя, вже 30 квітня німці 
увійшли до Севастополя [6, с. 210].

Єдиною поразкою відповідно до за-
вдань операції став вихід Чорномор-
ського флоту з Севастополя до Ново-
російська. Тут німці зробили величезну 
політичну помилку. При наближенні ні-
мецьких військ кораблі Чорноморсько-
го флоту підняли прапори України на 
знак переходу Чорноморського флоту 
до складу УНР. Однак німецьке коман-
дування цього не дозволило, наслідком 
чого і став вихід до Новоросійська бо-
йових кораблів Чорноморського флоту, 
більшість з яких пізніше була потоплена 
самими командами за наказом Леніна. 
Таким чином, якби німецькому керів-
ництву вистачило розуму піти назустріч 
українцям (навіть при повному контролі 
німецького командування), то, думаєть-
ся, Чорноморський флот не був би зни-
щений, а взяв би активну участь у на-
ступній війні проти більшовиків.

Практично одночасно з німецькими 
військами до Криму увійшли й україн-
ські частини Групи Болбочана. Про це 
є спогади В. Петріва, який брав безпо-
середню участь у цих подіях. Однак, як 
свідчить Петрів, все ж таки формально 
пріоритет у вступі до Криму належить 
німецьким військам, які прорвалися че-
рез Перекоп вже 19 квітня, у той час як 
перший український полк прорвався до 
Джанкоя лише наступного дня, вночі 20 
квітня [8, с. 499].

Після виконання завдань у складі 
Групи Коша 21 травня 1918 року Ба-
варська кавалерійська дивізія була пе-
редислокована на Волинь (спочатку 
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переправлена до Одеси, а з 25 травня 
залізницею до Рівного, де й перебувала 
до самого виведення німецьких військ 
з України). Пізніше, 14–16 червня 1918 
року, на прохання козаків німці висади-
ли десант на Тамані у складі одного пол-
ку з артилерією від 217-ї піхотної дивізії 
(за радянськими джерелами, десант на-
лічував близько 2500 чоловік із 150 (?) 
кулеметами)  [10, с.  129]. Далі більшість 
217-ї піхотної дивізії діяла на Кавказі, 
висадившись у Поті і захопивши Тифліс 
у Грузії. В Криму залишалася 15-та диві-
зія ляндверу.

6 травня 1918 року в принципі ні-
мецькі війська досягли всіх визначених 
операцією районів. Тепер Німеччина по-
годжувалася підписати угоду про припи-
нення бойових дій в Україні та визначи-
ти демаркаційну лінію з більшовицькою 
Росією, яка в майбутньому мала стати 
державним кордоном України. Кайзер 
Вільгельм видав 28 травня 1918 року 
указ, у якому йшлося про заборону во-
єнних операцій поза досягнутою лінією, 
оскільки вони можуть підірвати укладе-
ний з Росією мир [6, с. 199].

Остаточну угоду підписали 21 черв-
ня 1918 року, а 27 серпня 1918 року був 
підписаний російсько-німецький До-
датковий договір. За 6 млрд. марок, які 
Радянська Росія зобов’язувалася випла-
тити Німеччині, остання погоджувалася 
точно зафіксувати демаркаційну лінію 
і почати відводити війська з території 
східніше ріки Березини та у низці інших 
районів. Після цього більшовицькі час-
тини, які ще залишалися на території 
України, отримали право вийти з Укра-
їни у напрямку Росії [2].

Цікавим є аналіз німецького коман-
дування проведеної операції, наведений 
у рапорті Групи армій Айхгорна від 29 

липня 1918 року. Цю операцію вони вва-
жали не військовою, а складною орга
нізаційнотехнічною, з мінімальними 
бойовими діями. А генерал фон Кош 
прямо і досить влучно охарактеризу-
вав тодішню ситуацію, коли, порівню-
ючи українську кампанію з великими 
битвами на Західному фронті, назвав її 
«дріб’язком» [6, с. 442]. Німецьке коман-
дування залишилося задоволеним діями 
всіх родів військ, особливо виділив при 
цьому кавалерію. Відносно противника 
у районі бойових дій Групи армій Айх-
горна відзначалося: «Неприятель, проти 
якого вели боротьбу, був представле-
ний різними групами. Основу складали 
більшовицькі банди та червона гвардія 
радянського уряду, відправлені до Укра-
їни. Складалися вони з демобілізованих 
російських солдатів, моряків, фабрич-
них робочих, безробітних, безземель-
них селян, яким нічого було втрачати 
і які чекали на велику платню та право 
на грабунки. Цю точку зору підтриму-
вали й австрійські та німецькі військо-
вополонені. У більшості воювали з нами 
люди без військової освіти. Могли вони 
добре володіти автоматичною зброєю, 
але не вміли використовувати артиле-
рію. Керівники дуже відважні. Головною 
ударною силою їх були бронепотяги… 
Загалом їх оборонні дії були позбавле-
ні плану і не підготовлені. Постачання 
більшовиків було чудове  – користува-
лися російськими військовими склада-
ми. Стан коней – добрий. Противником, 
який вимагав уваги, були чехи. Добре 
організовані, вишколені»  [2; 1, с.  62]. 
Німецькі висновки підтверджуються 
й джерелами з радянських архівів. Так, 
за даними відділу озброєння Всеросій-
ської колегії з організації і формування 
Червоної Армії, у розпорядження військ 
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В. Антонова-Овсієнка з 1 березня по 
15 квітня 1918 року було відправлено 
112 тис. гвинтівок, 378 кулеметів, 150 мі-
нометів і бомбометів та велику кількість 
боєприпасів. Постачання військ продо-
вольством здійснювалося в основному 
за рахунок продовольчих запасів старої 
армії та місцевих ресурсів. Крім того, 
як відзначалося в інтендантському звіті, 
були отримані «продукти і з головних 
інтендантських складів, які збереглися у 
Москві й інших центрах» [10, с. 126]. Ме-
дичне забезпечення радянських військ 
в Україні значною мірою здійснювало-
ся за допомогою відповідних органів з 
прикордонних районів Радянської Росії 
(наприклад, 30 березня начальник сані-
тарного відділу так званого «Народного 
комісаріату військових справ» Донець-
ко-Криворізької Республіки телегра-
фував у Царицин начальнику евакуа-
ційного пункту: «Сьогодні висилаємо 
поранених і хворих червоноармійців, 
екстрено прийміть міри до розташуван-
ня таких по лазаретах…» [10, с. 126]). Як 
бачимо, знову знайомий почерк росій-
ської армії, яка нині веде бойові дії про-
ти України на сході, у тих самих місцях. 
Лише назва псевдореспублік інша – ЛНР 
та ДНР.

Наприкінці операції чисельність ні-
мецького угруповання, яке діяло в Укра-
їні та прикордонних районах Білорусі, 
збільшилася з 6 до 19 дивізій, однієї ка-
валерійської бригади та резервної піхот-
ної бригади. Найбільш складні бойові 
дії відбулися на околицях Калинковичів 
(24–25 травня), у Єлисаветграді (20 бе-
резня), Катеринославі (3 квітня), Бахма-
чі (28–29 березня), Красному (30 берез-
ня), Білгороді (11 квітня), на Перекопі 
(19 квітня) та на околицях Слов’янська 
(17–21 квітня). На околицях Батайська 

бої тривали практично упродовж трав-
ня [1, с. 62].

 Аналізуючи операцію, слід не по-
годитися з висновками австрійського 
історика В. Дорніка, який у своїй праці 
порівняв німецьку операцію 1918 року 
в Україні з бліцкригом німецьких військ 
1939–1940 років, причому звинуватив 
військових експертів у тому, що досвід 
не був як слід осмислений у міжвоєнний 
період  [6, с.  199]. Він зазначив: «Хоча 
«воєнна кампанія на потягах» в Україні й 
імпонувала сучасникам, а військові «за-
лізничні експерти» були від неї в захваті, 
одержаний досвід не був опрацьований і 
як слід осмислений у міжвоєнний період. 
«Воєнна кампанія на потягах» відбувала-
ся за надто унікальних умов, і надто не-
ймовірним виглядало повторення таких 
обставин у майбутньому, щоб військові 
могли робити якісь загальні висновки. 
Але воєнні операції в Україні 1918 р. за-
свідчують кілька принципів, які через 
двадцять з гаком років виявлять неаби-
яку схожість у потужних і успішних во-
єнних операціях вермахту («бліцкриг» 
проти Польщі, Франції тощо)» [6, с. 199]. 
Ще більш недоречним є порівняння тем-
пів операції з американською кампа нією 
в Іраку 2003 року. Справа в тому, що 
принципи воєнної справи сформульо-
вані і існують давно, але їхня реалізація 
залежить від спроможності військ вті-
лити їх у життя на тому етапі розвитку 
озброєння і військової техніки, які вони 
мають. Для реалізації ідей «бліцкригу» 
потрібні були танки і бомбардуваль-
ники, яких не існувало у 1918 році. А в 
Іраку американцям протистояла ірак-
ська армія, досить непогано озброєна, в 
той час як в Україні спротиву німецьким 
військам ніхто серйозно не чинив (і Дор-
нік це підтверджує у праці архівними 



222 №4 (73) 2019 Ukrainian Studies

ВІЙСЬКОВА ІСТОРІЯ

матеріалами). Тому унікальні умови, які 
склалися в Україні у 1918 році, фактично 
нічого не додали військовій теорії, крім 
реалізації факту швидкого просування 
авангардів серед деморалізованого про-
тивника, який практично вже не чинить 
опору, залізницею або по шосе.

Втрати німецької армії радянські 
історики оцінювали ледь не в десятки 
тисяч. Документації німецької сторони 
з цього приводу не збереглося, але в ні-
мецьких архівах є донесення про втра-
ти Корпусу Кнерцера. Вони від початку 
входу в Україну і до червня 1918 року 
втратили у боях 260 чоловік вбитими 
і 1 тис. пораненими (30 чоловік вважа-
лися загиблими). Якщо екстраполюва-
ти ці цифри на всю німецьку армію, то 
загалом втрати могли досягати 1 тис. 
вбитими і близько 4 тис. пораненими. 
Тобто втрати були відносно невелики-
ми. При цьому німецька статистика не 
враховувала втрат від хвороб, нещасних 
випадків, адже німецькі війська склада-
лися здебільшого із солдатів ляндверу та 
резервістів старших вікових категорій, 
людей у віці, які не дуже добре володіли 
озброєнням і технікою [1, с. 62–63].

У німецьких рапортах та донесеннях 
часто згадується про українські загони, 
які взаємодіяли з німецькими війська-
ми. Зрозуміло, що у цей період нечис-
ленні збройні сили УНР були головним 
чином елементом політичним, а не вій-
ськовим. Тому німецькі рапорти часто 
розходяться з даними українських істо-
риків і зі спогадами безпосередніх учас-
ників подій. Наприклад, повідомляється 
про те, що українські частини генерала 
Натієва (Запорізька дивізія) 27 березня 
1918 року зайняли Полтаву  [7, с.  415]. 
При цьому німці у рапорті Групи армій 
Айхгорна повідомляли, що «Полтаву 

зайняли частини 2-ї кавалерійської ди-
візії при підтримці слабких українських 
сил» [1, с. 63]. Аналогічно повідомляєть-
ся про активну участь Запорізької диві-
зії у захопленні Харкова, тоді як німецькі 
джерела про це взагалі мовчать [1, с. 64].

У цілому слід визнати, що операція 
була проведена швидко і професійно. 
Була відновлена в Україні влада Цен-
тральної Ради, але слід також визнати, 
що до червня 1918 року єдиною реаль-
ною військовою потугою в Україні за-
лишалися німецькі та австро-угорські 
війська, які й контролювали більшу час-
тину території нашої країни.
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Анотація. У статті методом компаративного аналізу проводиться дослідження так-
тики військово-політичної агресії Російської Федерації на територіях колишнього СРСР, яка 
включає використання підривних геополітичних технологій впливу та безпосереднього вій-
ськового втручання. Визначається, що основи регіонального сепаратизму закладалися уря-
дом та спецслужбами СРСР щонайменше з 1990 р. Саме на підґрунті цих дій розгорнулися 
конфлікти в Абхазії, Південній Осетії, Криму та на Донбасі. Військова тактика РФ розгор-
тається за однотипним сценарієм та включає послідовність заходів, які умовно можна по-
ділити на чотири стадії: створення сепаратистського середовища, розгортання конфлікту 
з маскуванням під громадянську війну, військова операція Збройних сил РФ, подальше замо-
рожування конфлікту. На стадії безпосереднього військового втручання РФ не спроможна до 
повномасштабних довготривалих конфліктів і здатна лише на швидкоплинну війну на чужій 
території проти країни з низькою обороноздатністю з подальшим переходом до «заморожен-
ня» конфлікту. В компаративному зіставленні бойові дії в Грузії 08 – 12.08.2008 та на Донбасі 
24 – 29.08.2014 виглядають дуже подібними. В обох війнах приводом до російського вторгнен-
ня була активізація дій проти сепаратистських збройних формувань, агресором були задіяні 
одні й ті ж підрозділи наземних військ, ПДВ та ГРУ ЗС РФ. Очевидно, що ці ж сили, в першу 
чергу ПДВ, мають бути задіяні в гіпотетичному конфлікті в Балтійському регіоні. Принци-
пова відмінність полягає лише в масштабах проведеної агресії, що дало можливість кремлів-
ській пропаганді доводити своє невтручання в події на Донбасі. Перебування Чорноморського 
флоту РФ в Криму стало фатальним визначальним фактором як під час агресії проти Грузії 
2008 р., так і під час подій 2014 р. В захопленні Криму також простежуються відзначені риси 
послідовних етапів ескалації конфлікту, за винятком консервування конфлікту, замість яко-
го відбулась фактично беззбройна здача позицій українською стороною. Військова агресія РФ 
в Балтійському регіоні можлива лише у разі бездіяльності сил НАТО, що малоймовірно, однак 
припустимо, враховуючи «м’яку» політику Заходу щодо РФ.

Ключові слова: Україна; Грузія; Литва; Польща; агресія Російської Федерації; війна в Пів-
денній Осетії; анексія Криму; Іловайський котел; АТО; «Сувалкський коридор».
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У статті аналізується тактика регіо-
нальної дестабілізації та масованого 
військового втручання Російської Феде-
рації шляхом зіставлення бойових дій 
в Грузії (серпень 2008 р.), анексії Криму 
(лютий – березень 2014 р.), бойових дій 
на Сході України в період найбільшої ін-
тенсивності (серпень 2014 р.), а також гі-
потетичної агресії кремлівського режи-
му в напрямку «Сувалкського коридору» 
(прикордонна смуга Литви та Польщі). 

Стаття є частиною реалізації держ-
бюджетної науково-дослідної програми 
«Історичний досвід українських зброй-
них формувань XX ст. в контексті сучас-
ної російської агресії».

Об’єктом дослідження є провоку-
вання кремлівськими спецслужбами 
екстремістських сепаратистських рухів 

з подальшим військовим втручанням 
ЗС РФ. Предметом дослідження – агре-
сивна підривна політика СРСР на зламі 
1980  – 1990  рр., бойові дії у Грузії (сер-
пень 2008 р.), анексія Криму (лютий – бе-
резень 2014 р.), бойові дії на Сході Украї-
ні (серпень 2014 р.) та гіпотетичні бойові 
дії у Литві та Польщі.

У зв’язку з небезпекою агресивної 
політики ФСБешного уряду Російської 
Федерації, спрямованої на подальші ес-
калації прокремлівських сепаратист-
ських збройних формувань та загрози 
прямої агресії, дослідження є надзвичай-
но актуальним.

Завдання статті  – проаналізува-
ти тактику військово-політичної агре-
сії Російської Федерації на територі-
ях колишнього СРСР: створення зон 

Annotation. This article uses the method of comparative analysis to investigate the tactics of 
military and political aggression of the Russian Federation in the territories of the former USSR. This 
tactic involves the use of disruptive geopolitical technologies of influence and direct military intervention. 
It is determined that the government and special services of the USSR have been laying foundations of 
regional separatism since at least 1990. It is on the basis of these actions that conflicts have unfolded 
in Abkhazia, South Ossetia, Crimea, and Donbas. The military tactics of the Russian Federation are 
deployed under the same scenario and include a series of measures that can be divided into four stages: 
creation of a separatist environment, deployment of a conflict under the disguise of civil war, military 
operation of the Russian Armed Forces, further freezing of the conflict. At the stage of direct military 
intervention, the Russian Federation is unable to sustain full-scale conflicts and is only capable of a 
fleeting war in a foreign territory against a country with low defense capabilities and further transition 
to “freezing” the conflict. In a comparative analysis, the fightings in Georgia in August–December 2008 
and in Donbas on August 24–29, 2014 look very similar. In both wars, Russian aggression occurred after 
the activation of the separatist armed forces. Russia used the same units of ground forces, paratroopers, 
and intelligence services. Obviously, the same troops, especially landing parties, are to be used in a 
hypothetical conflict in the Baltic region. The fundamental difference lies only in the scale of aggression, 
which allowed the Kremlin propaganda to prove its non-interference in the events in Donbas. The Black 
Sea Fleet’s stay in Crimea became a fatal determinant of both the aggression against Georgia in 2008 
and the events of 2014. The seizure of Crimea traces the same successive stages of the conflict escalation, 
except for the freezing tactic substituted by the actual unarmed surrender of the Ukrainian side. The 
military aggression of the Russian Federation in the Baltic region is possible only with the inaction of 
NATO forces, which is unlikely but not excluded, given the “soft” policy of the West against the Russian 
Federation.

Keywords: Ukraine; Georgia; Lithuania; Poland; aggression of the Russian Federation; war in 
South Ossetia; annexation of Crimea; Ilovaisk cauldron; ATO; “Suwalki gap”.
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нестабільності та безпосереднього вій-
ськового втручання; методом компара-
тивного аналізу дослідити хід військо-
вих конфліктів у Грузії 2008  р., Україні 
2014 р. та гіпотетичного конфлікту в Бал-
тійському регіоні.

Попри надзвичайну важливість та ак-
туальність кількість повноцінних комп-
лексних наукових праць з названої теми 
дуже обмежена. Вітчизняні дослідження 
зосереджуються на політичному, ідеоло-
гічному, правовому аспектах агресії РФ 
на просторі колишнього СРСР, лише по-
бічно розглядаючи в порівнянні власне 
військові події. Дослідниця О. Снігир 
аналізує подібності загарбницької по-
літики РФ в Абхазії, Південній Осетії, 
Криму та на Донбасі [21]. В публіцистиці 
В. Заболоцького проводиться огляд но-
вовведень у Збройних силах РФ, що від-
булись після війни в Грузії 2008 р. [6]. Іс-
торик Я. Тинченко подає аналітику щодо 
кількості та складу російських військ, 
задіяних в агресії в серпні 2014  р.  [23; 
24], а також оцінює можливості укра-
їнських силовиків відстояти Крим  [25]. 
І. Зельманович  [10] та В. Паливода  [14] 
розглядають «заморожені» конфлікти на 
теренах колишнього СРСР як кризу за-
гальноєвропейської системи безпеки, не 
здатної їх подолати. З-поміж зарубіжних 
видань варто виділити праці з інновацій 
у військовій тактиці ЗС РФ, які містять 
порівняльний аналіз тактики провоку-
вання та реалізації конфліктів. Ч. Дік 
у дослідженні «Російські наземні сили 
спрямовані проти Заходу»  [29] розгля-
дає реформи російських збройних сил, 
при цьому викриває сучасну військову 
концепцію РФ, спрямовану на коротко-
тривалу операцію в межах територій ко-
лишнього СРСР та нездатність РФ вести 
повномасштабні бойові дії.

Регіональний сепаратизм  
як засіб збереження СРСР 

З 80-х років XX ст. СРСР перебував 
у надзвичайній системній кризі та на-
ближався до колапсу. З 1989  р. СРСР 
опинився перед фактичним розпадом, 
ряд республік відкрито оголошували 
про свій намір вийти з його складу. За 
таких обставин кремлівська влада ді-
яла на випередження, намагаючись в 
усіх напрямках очолити процес розпаду, 
в такий спосіб зберігаючи свій вплив у 
новоутвореному світі. Разом з іншими 
методами збереження впливу в респу-
бліках СРСР було розгорнуто програму 
«міни сповільненої дії»  – регіональний 
сепаратизм. Такими регіонами визнача-
лись території компактного проживан-
ня населення, що мало різке відчуження 
від метрополії на основі свого етнічно-
го походження, національного само-
усвідомлення, релігійних розбіжностей, 
мовних та інших чинників. У першу чер-
гу такими зонами мали стати автономні 
республіки та округи. Закон від 3  квіт-
ня 1990  р. «Про порядок вирішення 
питань, пов’язаних з виходом союзних 
республік з Союзу РСР» [8] заклав юри-
дичне підґрунтя для сепаратистського 
напруження та збройних конфліктів у 
молодих пострадянських країнах. У по-
дальші роки кремлівська влада активно 
використовувала це як базу для унемож-
ливлення мирних процесів та заведення 
зони нестабільності у тупик військового 
протистояння. Очевидно те, що цей про-
вокативний документ першочергово був 
складений проти української державнос-
ті – Крим з потужною військовою базою 
та особливим географічним значенням 
завжди входив у категорію надважли-
вих стратегічних областей. Вже 12 люто-
го 1991  р. в межах УРСР була створена 
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Кримська Автономна Радянська Соціа-
лістична Республіка (КАРСР) [7]. В умо-
вах параду суверенітетів та отримання 
Україною незалежності 4 вересня 1991 р. 
Верховна Рада КАРСР проголосила свій 
державний суверенітет, на той час  – з 
обговоренням приєднання до України. 
Проте ситуація розвивалась швидки-
ми темпами і, ймовірно, була загроза 
втілення операції з анексії Криму з вій-
ськовим втручанням вже 1993 – 1994 рр. 
У січні 1994 р. новообраний «президент 
Криму», фактичний агент КДБ-ФСБ 
Ю. Мєшков провів ряд актів ідеологічної 
війни проти України, зокрема відкрито 
закликав «оголосити Крим незалежною 
республікою» та «увійти в простір рубля 
РФ» [4]. Враховуючи те, що з часу отри-
мання Україною незалежності до почат-
ку 1994 р. пройшло лише два роки шість 
місяців, а з часу створення КАРСР  – 
три роки, події 1994  р. можна вважати 
свідченням того, що захоплення Кри-
му готувалося КДБ не пізніше 1990  р. 
(з моменту прийняття закону 3 квітня 
1990  р.). Попри формальне збереження 
Україною територіальної цілісності, ска-
сування посади «президента Криму» та 
депортації Ю. Мєшкова стратегічну пе-
ревагу отримав Кремль: у переговорах 
про долю Чорноморського флоту влада 
РФ використовувала сценарій відокрем-
лення Кримської автономії та загрозу 
бойових дій на півострові як найпо-
тужніший важіль впливу. Як наслідок, 
у червні 1995  р. Чорноморський флот, 
замість переходу до складу новостворе-
них ВМС України або принаймні роз-
поділу п’ятдесят на п’ятдесят, був роз-
поділений у співвідношенні 81,7 та 18,3 
відсотка [26]. Фактично відбулася пере-
дача флоту в склад російських ВМС, що 
можна вважати капітуляцією Києва. А 

це, в свою чергу, означало втрату Криму 
Україною та де-факто перехід півостро-
ва під контроль Кремля. Саме існування 
автономії та розташування російських 
сил у Севастополі стали визначальними 
факторами стрімкої військової анексії 
Криму в лютому – березні 2014 р.

Війна в Грузії 2008 р. та офіційна  
позиція української влади 

Сценарій розвитку конфлікту з від-
окремленням автономних областей най-
більш показово розгортався в Грузії. 
Ще з 1990  р. одразу в двох автономних 
республіках – Абхазії та Південній Осе-
тії – точилися конфлікти, що з 1992 р. пе-
реросли в повномасштабні війни. Особ-
ливістю подій в Грузії, як і на Кавказі 
загалом, завжди була етнічна строка-
тість регіону. Так, варто відзначити, що 
абхазці та осетини прагнули свого права 
національного самовизначення. Кремль 
активно втручався в кавказькі події, 
структури КДБ, а пізніше ФСБ-ГРУ, на-
повнювали невизнані республіки тіньо-
вими коштами, зброєю та бойовиками. 
Фактично шляхом провокацій та пропа-
ганди влада РФ налаштовувала кавказь-
кі етноси на шлях війни, послідовно зри-
ваючи всі спроби мирних компромісів.

На початок 2008 р. Абхазія і Півден-
на Осетія були територіями тривалого 
збройного протистояння та міжнародної 
невизначеності, що з 1991 р. тільки фор-
мально перебували в складі Грузії, а фак-
тично знаходилися під контролем Крем-
ля. Військові аналітики Грузії та країн 
НАТО переконливо доводять, що масш-
табний збройний конфлікт 2008  р. на 
тлі двадцятирічного протистояння був 
розроблений кремлівськими спецслуж-
бами і так само ними ж спровокований. 
Уряд Грузії фактично став заручником 
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штучно створених обставин. Грузинські 
аналітики викривають провокативні дії 
РФ, зокрема, Ш. Малашхія відзначав, що 
російська сторона мала добре підготов-
лений план військової агресії і розгор-
нула його у серпні 2008 р. саме через те, 
що з вересня 2008  р. мало розпочатись 
втілення миротворчої резолюції ООН з 
мирного врегулювання [22, с. 229].

Влітку 2008  р. РФ сконцентрувала 
значні військові сили в складі свого Пів-
нічно-Кавказького військового округу 
та даних йому в підкріплення частин 
повітряно-десантних військ, військо-
вої авіації та Чорноморського флоту. 
Основною ударною сухопутною силою 
були війська 58 армії, в тому числі в її 
складі 19 мотострілецької дивізії (піз-
ніше – бригади), та частини повітряно-
десантних військ: 7 десантно-штурмової 
дивізії, 76 десантно-штурмової дивізії, 
31 десантно-штурмової бригади та 45 
полку спецпризначення, а також части-
ни ГРУ РФ. Група кораблів Чорномор-
ського флоту складалась з ракетного 
крейсера «Москва», малого ракетного 
корабля «Міраж», шести протичовнових 
кораблів, бригади десантних кораблів, 
тральщиків  [27, с.  150  – 154]. Після ак-
тивного військового протистояння між 
урядовими військами та осетинськими 
сепаратистами кінця липня  – початку 
серпня 2008  р. РФ розпочала збройну 
агресію проти Грузії. Попри офіційну 
версію Кремля про встановлення миру 
в районі Цхінвалі і всьому Південноосе-
тинському регіоні вже зранку першого 
дня бойових дій ВПС РФ бомбардували 
аеродроми та інші об’єкти біля міст Горі 
та Тбілісі, а також ряд інших населених 
пунктів, розташованих далеко від Осе-
тії. Одночасно розпочалася масована 
атака сухопутних сил 58 армії ЗС РФ, 

ПДВ, ГРУ та морської піхоти. Російські 
військові оцінюють свої наземні сили 
вторгнення в 23 тисячі особового складу, 
не враховуючи осетинських та абхазь-
ких збройних формувань, станом на 10 
серпня 2008 р. Зі складу цих сил близь-
ко 10 тисяч були направлені до Абхазії. 
За цими ж даними російської сторони, 
безпосередньо в операції проти Грузії 
в складі наземної групи військ загалом 
було задіяно 290 танків та понад 1600 
броньованих машин БТР/БМП/МЛ-
ТБ  [27, с. 158]. Додамо, що цю офіційно 
визнану чисельність військ вторгнення 
слід вважати мінімальною, але з невели-
кою похибкою. Так, ГУР України визна-
чає чисельність російського угрупован-
ня в межах 30 тисяч особового складу з 
приблизно таким самим забезпеченням 
танками та бронетехнікою  [16]. Після 
розгрому сил протиповітряної оборо-
ни та військово-морських сил Грузії ЗС 
РФ отримали вагому тактичну перевагу. 
Внаслідок цього Грузія заявила про од-
ностороннє припинення вогню, після 
чого організований опір грузинських 
збройних сил фактично припинився. 
Сторони конфлікту перейшли до пере-
говорів, які де-факто були ультимату-
мом Кремля з незначними правками 
грузинської сторони.

Визначальними є факти того, що в 
операції проти Грузії стратегічні завдан-
ня з блокування грузинських портів і 
бойових дій проти грузинського флоту 
були покладені на сили Чорноморсько-
го флоту, що базувались в Криму. Так, 
із Севастополя до територіальних вод 
Грузії вирушила основна ударна сила 
Чорноморського флоту: ракетний крей-
сер «Москва», 3 протичовнових кораблі 
(фрегати), бригада десантних кораблів 
та дивізіон тральщиків, а інші бойові 
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кораблі під приводом навчань вже зна-
ходились в Новоросійську, в тому числі 
малий ракетний корабель «Міраж». За 
даними російських джерел, під час мор-
ського бою 10.08.2008 р. ракетними уста-
новками корабля «Міраж» було знищено 
один та пошкоджено другий військові 
катери грузинських ВМС. Крім цього, в 
боях у Грузії брали участь частини 810 
окремої бригади морської піхоти РФ, 
постійним місцем дислокації якої було і 
лишається місто Севастополь. За деяки-
ми даними, саме бойові групи цієї бри-
гади провели мінування та підрив усіх 
грузинських кораблів з військовим мар-
куванням у порту міста Поті (захопили 
порт частини 45 полку спецпризначення 
ПДВ)  [27, с.  158]. Для України склалася 
курйозна ситуація: офіційно Україна 
підтримала Грузію, оголосила дії Крем-
ля актом агресії, а президент В.  Ющен-
ко в розпал бойових дій прилетів у 
Тбілісі особисто підтримати М. Саакаш-
вілі [28]. І в цей же час у війні проти Гру-
зії активно діяли російські частини, що 
вирушили з території України. В день 
вступу сил Чорноморського флоту РФ в 
безпосередні бойові дії (10.08.2008) МЗС 
України оприлюднила заяву, в якій під-
креслювалося, що українська сторона 
«застерігає російську сторону від мож-
ливої участі кораблів ЧФ РФ у конфлікті 
навколо Південної Осетії», а також на-
давалось попередження, що Україна ли-
шає за собою право заборонити повер-
нення російських кораблів на кримські 
бази [9]. Проте невдовзі перший заступ-
ник міністра юстиції Є. Корнійчук ганеб-
но визнав право на участь у будь-якому 
збройному конфлікті російських військ 
і флоту, що базувались в Севастополі, 
тим самим фактично капітулювавши 
перед Кремлем. За його трактуванням 

російсько-українських угод про базу-
вання російських сил у Криму, РФ мала 
тільки одне базове зобов’язання  – не 
мати ядерної зброї в складі Чорномор-
ського флоту  [13]. Ця заява де-факто 
стала офіційною позицією Києва.

Загалом бойові дії 2008  р. показали 
ряд слабких місць та невідповідностей 
організації ЗС РФ сучасним вимогам, 
що, попри значну кількісну перевагу, 
призвело до відчутних втрат у живій 
силі та техніці [6]. Після 2008 р. в ЗС РФ 
відбулося значне реформування, в пер-
шу чергу перехід від дивізійної системи 
до бригадної та оптимізація логістики 
постачання. Відмова від існуючої з ча-
сів СРСР дивізійної системи та взяття 
за основу більш маневреної бригадної 
структури свідчать про орієнтування 
РФ на швидкоплинні локальні війни і 
нездатність до протидії у великих вій-
ськових конфліктах з сильним супро-
тивником (для цього потрібна більш по-
тужна система дивізій)  [29,  р. 1]. Отже, 
Кремль ніби визнавав свою неспро-
можність у боротьбі з сильним супро-
тивником, при цьому демонстративно 
готуючись до гібридних «бліцкригів» на 
теренах колишнього СРСР. Очевидність 
загрози та цінний досвід війни 2008  р. 
жодною мірою не був врахований укра-
їнським генштабом: дії прокремлівських 
політичних партій, відвертих агентів 
впливу та злочинна недбалість вищих 
військових чинів зіграли свою фатальну 
роль і в 2014 р. Україна опинилася зовсім 
неготовою до протидії агресії.

Анексія Криму та участь російських 
військ в бойових діях на Сході України 

У лютому 2014  р. розпочалося вті-
лення планів захоплення Криму про-
російськими силами та формального 
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приєднання півострова до РФ. Ще раз 
підкреслимо, що всі дії щодо анексії Кри-
му ґрунтувалися на законодавчому акті 
12 лютого 1991 р. про створення Крим-
ської Автономної Радянської Соціаліс-
тичної Республіки та подальших угодах 
щодо автономії Криму та перебування в 
його межах російських збройних сил. В 
останні роки це підтверджують офіційні 
звіти керівництва Головного управління 
розвідки України, зокрема, представник 
ГУР В. Скибицький заявляв, що до опе-
рації захоплення Криму РФ почала готу-
ватися одразу після розпаду СРСР [12]. 
Ситуація невизначеності та зрадницька 
політика вищих чиновників новоприз-
наченого уряду України дали можливість 
спецслужбам Кремля «відкрити пакет» 
анексії Криму, реалізуючи довготрива-
лі плани та адаптуючи їх під актуальні 
обставини. Скориставшись існуванням 
автономії, проросійськими силами була 
впроваджена фактична зміна виконав-
чої влади Севастополя та інсценований 
«референдум», що декілька разів пере-
носився в датах проведення (був призна-
чений ВР Криму 27 лютого на 25.05.2014, 
потім перенесений на 30.03.2014, але по-
тім ще раз перенесений і «проведений» 
16.03.2014).

У межах нашого дослідження скон-
центруємось на кількості штатних під-
розділів Збройних сил РФ, залучених 
до агресії в Криму та анексії півострова. 
Вже в ніч на 27.03.2014 р. Верховна Рада 
та Рада міністрів АР Крим в Сімферо-
полі були захоплені силами спец приз-
начення ЗС РФ без розпізнавальних 
знаків  [17]. Через колабораціонізм ви-
щих державних посадовців України та 
проросійські настрої силових відомств 
кримської дислокації захоплена будів-
ля ВР Криму була оточена внутрішніми 

військами та міліцією України, проте не 
була блокована та звільнена від озброє-
них осіб. Тоді ж біля будівлі ВР Криму 
відбувались масові акції проросійських 
та проукраїнських сил, внаслідок чого 
були загиблі і травмовані. Подальші 
події стрімко розгортались на користь 
кремлівського плану. Ряд експертів та 
учасників подій відзначає 27 лютого 
як визначальну та безповоротну дату в 
процесі анексії Кримського півостро-
ва: крім адмінбудівель у Сімферополі, 
російськими військовими без розпіз-
навальних знаків було захоплено зліт-
но-посадкову смугу аеропорту Бельбек, 
блоковано поромну переправу в Керчі. 
28 лютого такими ж силами без знаків 
розпізнавання розпочалось блокуван-
ня та захоплення ряду військових час-
тин на всій території півострова. Вже 
1.03.2014 р. в інформагентстві ТСН була 
опублікована достовірна інформація 
про участь штатних підрозділів ЗС РФ 
в кримських подіях. Згідно з оператив-
ними матеріалами, військова агресія 
РФ була здійснена силами 810 бригади 
морської піхоти (базувалась у Севасто-
полі) при підтримці окремих підрозді-
лів 7 десантно-штурмової дивізії (місце 
базування Новоросійськ). При цьому 
сили 810 бригади складали 1,5 тисячі 
особового складу при штатних БТР-80 
та САУ 2с1 «Гвоздіка», а кількість під-
розділів 7 ДШД оцінювалась від 500 до 
1000 комбатантів з невідомою кількіс-
тю військової техніки  [20]. Крім цього, 
журналістами доведена участь окремих 
підрозділів 31 десантно-штурмової бри-
гади ЗС РФ, бійці якої діяли в формі то-
дішнього спецпідрозділу МВС України 
«Беркут»  [18]. Також є ряд доказів та 
фотоматеріалів, що викривають участь 
у захопленні Криму ще ряду підрозділів, 
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зокрема зі складу 18 мотострілецької 
бригади РФ [16]. Ці дані є достовірними 
і підтвердженими. В жовтні 2016 р. укра-
їнський військовий прокурор Р. Крав-
ченко заявив про участь у захопленні 
Криму ряду військових підрозділів та 
з’єднань ЗС РФ: 31 десантно-штурмової 
бригади, 76 десантно-штурмової дивізії, 
98 повітряно-десантної дивізії, 45 пол-
ку (бригади) спецпризначення, 15 і 18 
мотострілецьких бригад та цілої 58 ар-
мії Південного округу [5]. Проте ці дані 
були наведені без чітких тверджень про 
кількість особового складу та військової 
техніки, через що виглядають голослів-
но і, таким чином, з точки зору пропа-
ганди діють в інтересах агресора. До того 
ж у заяві Р. Кравченка чомусь не згадано 
про участь 7 ДШД, підрозділи якої були 
зафіксовані з перших днів вторгнення. 
Офіційна позиція ГУР України, озвуче-
на В. Скибицьким, дає інформацію, що 
анексія Криму здійснювалась в три ета-
пи: у першому етапі (20–28.02.2014) бра-
ли участь тільки сили спецпризначень, 
які захоплювали адмінбудівлі, на друго-
му етапі (01–10.03.2014) до дій залучено 
сили кримського розташування, на тре-
тьому (10–18.03.2014) – введені додатко-
ві сили наземних та повітряно-десант-
них військ загальною кількістю понад 
7 тисяч особового складу  [16]. Відзна-
чимо, що головні події блокування та 
захоплення українських військових 
частин здійснювались до 10.03.2014  р., 
отже, загальну кількість сил супротив-
ника в період тактичного розгортання 
окупації варто оцінювати в кілька тисяч 
особового складу, включаючи 810 бри-
гаду морської піхоти, спецпідрозділи 
ГРУ, окремі з’єднання 7, 76 дивізій, 31 
десантно-штурмової бригади ПДВ та 
18 механізованої бригади сухопутних 

військ. Таким чином, агресія штатних 
сил ЗС РФ на Кримський півострів була 
заздалегідь спланованою операцією із 
залученням в межах 10 тисяч особово-
го складу наземних сил при необмеже-
ній підтримці Чорноморського флоту і 
ВПС РФ та прикритті парамілітарними 
формуваннями «кримської самооборо-
ни», «казаков», кримського «Беркуту», 
які здебільшого були сформовані з від-
ставних військових Чорноморського 
флоту РФ, проросійських підрозділів 
МВС України в Сімферополі та Севас-
тополі і також посилені штатними вій-
ськовими РФ без розпізнавальних зна-
ків. Отже, визначальною силою анексії 
Криму стало фатальне розташування 
Чорноморського флоту РФ в межах су-
веренної України та бездіяльність всіх 
українських урядів щодо видворення 
іноземних військ з Севастополя. Фак-
тично це втілення планів КДБ кінця 
1980-х років, спрямованих на повернен-
ня України до сфери впливу, а початком 
анексії півострова можна вважати сер-
пень 2008  р., коли російські військові 
кораблі та війська після збройної агресії 
в Грузії безкарно повернулися на місце 
свого постійного базування в Севасто-
полі в межах суверенної України.

З квітня 2014 р. розпочалося військо-
ве втручання Збройних сил РФ на Сході 
України. Значний масив задокументова-
них фактів беззаперечно доводить участь 
не лише диверсійних частин, угруповань 
найманців та напівлегальних приватних 
військових компаній з території РФ, але 
й штатних військових підрозділів ЗС РФ, 
силами яких здійснювались короткотри-
валі масовані операції в період найбіль-
шої ескалації бойових дій. 

Найбільш масованим був наступ 
агресора 24  – 29 серпня 2014  р. В цей 
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короткотривалий період цілі з’єднання 
ЗС РФ перетнули український кордон 
і вступили в бойові зіткнення з україн-
ськими військами. За рядом тактичних 
ознак ці події подібні на збройну агре-
сію проти Грузії в 2008  р., що буде роз-
глянуто нижче. В межах нашої праці 
визначимо кількість задіяних сил агре-
сора та окреслимо їх тактику. В хроно-
логічному проміжку названого періоду 
(24.08 – 29.08.2014) заперечують агресію 
російських військ лише пропагандис-
ти путінського режиму. Проте до цього 
часу є значні розбіжності в чисельності 
задіяних сил  – різні дослідження по-
дають відмінні дані і не можуть зійти-
ся щодо кількості особового складу та 
бойової техніки агресора. Деякі вітчиз-
няні чиновники огульно заявляли про 
перевагу сил супротивника у вісімнад-
цять разів і, крім цього, про 9 баталь-
йонно-тактичних груп РФ, що атаку-
вали державний кордон та блокували 
Іловайськ  [2]. Такі безглузді заяви були 
вигідні хіба що кремлівській пропаганді 
для дискредитації української сторони, 
оскільки десятки тисяч військ просто 
неможливо замаскувати  [24]. Більш до-
стовірна інформація про чисельність 
і склад військ супротивника подана в 
аналітичній статті від 19.10.2015  р. на 
офіційному сайті Міністерства оборони 
України. Чисельність озброєних сепа-
ратистів у районі наступу на Іловайськ 
оцінюється в 750 бойовиків, з них при-
близно 250 перебувало в самому Іловай-
ську. На ранок 24.08.2014 р. на території 
Ростовської області РФ вздовж кордону 
з Донецькою областю було сконцентро-
вано п’ять батальйонно-тактичних груп 
ЗС РФ, сформованих на базі з’єднань: 
247 полку 7 десантно-штурмової дивізії, 
331 полку 98 повітряно-десантної дивізії, 

19 мотострілецької бригади Південного 
військового округу, 56 окремої десант-
но-штурмової бригади. Ці БТГ були по-
силені підрозділами спецпризначення 
10, 22, 24, 346 бригад спеціального при-
значення та 45 розвідувальної бригади 
спецпризначення ПДВ. Загальна кіль-
кість оцінюється близько 4 тисяч осо-
бового складу при бойовій техніці: до 20 
танків, до 90 броньованих машин, до 30 
артилерійських систем та до 20 реактив-
них систем залпового вогню. Ці сили пе-
рейшли кордон та атакували українські 
війська  [1]. Звернемо увагу, що в звіті 
Міністерства оборони не згадано про 31 
десантно-штурмову бригаду ЗС РФ, хоча 
участь цього підрозділу в агресії проти 
України беззаперечна: щонайменше 4 
військовослужбовці 31 ДШБ були взя-
ті в полон українськими воїнами у боях 
26.08.2014  р. під с.  Многопілля  [3] та 
29.08.2014 р. під с. Червоносільське (під 
час прориву Іловайського котла)  [11]. 
Крім цього, не згадується про участь 6 
окремої танкової бригади, двоє бійців 
якої були взяті в полон 29.08.2014 р. під 
с. Червоносільське [11], та було зафіксо-
вано знищені й захоплені українськими 
бійцями танки цієї частини. Обґрунто-
вану аналітику наводить у своїх статтях 
Я.  Тинченко. Оцінюючи штатні сили 
вторгнення ЗС РФ на Донецькому напря-
мі в 3,5 – 4 тисячі особового складу, він 
звертає увагу, зокрема, й на витік інфор-
мації про військові втрати російських 
військ в Україні до 07.09.2014  р.  [23]. 
Отже, в серпні 2014 р. в Україну вторгну-
лося не менше чотирьох батальйонно-
тактичних груп з важкою технікою штат-
них підрозділів ЗС РФ, що вели активні 
бойові дії з 24 по 29 серпня 2014 р., після 
чого, за винятком окремих підрозділів, 
були відведені на територію РФ.
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«Сувалкський коридор» 
Агресивне «відновлення СРСР»  – 

єдиний метод існування нинішньої 
кремлівської влади, без нього вона не-
одмінно почне втрачати позиції, про-
граючи новим цивілізаційним концеп-
ціям. З 2014  р. можливість військової 
агресії в країни Балтії інтенсивно роз-
глядалася аналітиками країн НАТО. На 
2015  – 2016  рр. було названо найбільш 
вразливу ділянку  – прикордоння Поль-
щі та Литви, так званий «Сувалкський 
коридор» протяжністю 104 км, що є гео-
графічним сполученням між Калінін-
градською областю РФ та російським 
геополітичним союзником Республікою 
Білорусь, на території якої перебувають 
значні підрозділи ЗС РФ та яка гіпоте-
тично може стати складовою частиною 
кремлівського режиму. Балтійські ана-
літики, спираючись на досвід України, з 
застереженням відзначають нарощуван-
ня збройних сил на російському кордо-
ні, використання нових систем військо-
вої розвідки (зокрема, розвідувальних 
безпілотних засобів) та активізацію ро-
сійської «п’ятої колони» в регіоні. Так, 
протягом останніх років звіти литов-
ської розвідки зосереджувалися на за-
грозах від РФ у військовій, економічній 
та інформаційній сферах [19]. У 2017 р. 
керівництвом НАТО була розроблена 
та впроваджена концепція стримуван-
ня Кремля від можливої комбінованої 
агресії в Балтійський регіон. У черв-
ні 2017  р. відбулися військові маневри 
«Залізний вовк» (литовською Gelezinis 
Vilkas 2017), у яких було задіяно 5300 
військовослужбовців з дев’яти країн 
НАТО. Екс-міністр Литви Р. Юкнавіче-
не відзначала, що ще в 2009 р. сценарій 
російсько-білоруських військових на-
вчань мав назву «Прорив», і в межах цих 

навчань відпрацьовувалася масована 
атака та сполучення груп військ з Калі-
нінградської області РФ та Гродненської 
області Білорусі [15]. Також слід відзна-
чити навчання «Захід-2013», під час яких 
відпрацьовувались подібні сценарії еше-
лонованого військового втручання  [16]. 
З 2017 р. сили Альянсу розташували бо-
йові групи відповідно до штатного роз-
кладу батальйону НАТО (близько 1200 
бійців) в кожній країні Балтії. Особовий 
склад укомплектований солдатами з різ-
них країн НАТО, що має забезпечити 
безпосередню реалізацію відповідного 
пункту статуту, за яким атака проти од-
нієї країни є атакою проти всіх членів 
Альянсу. З того часу спостерігається 
певне затишшя щодо обороноздатнос-
ті Балтійського регіону, проте ряд екс-
пертів відзначають, що загроза атаки з 
боку РФ не припинилася, натомість ще 
більше посилюється. Так, литовський 
аналітик В. Сальджунас відзначає, що 
приготування Кремля до агресії в регі-
он Балтійського моря можна порівняти 
з затишшям перед штормом  [19]. Без-
запе реч ним є те, що в гіпотетичному 
конфлікті РФ з Литвою та іншими кра-
їнами Балтійського регіону кремлівські 
спецслужби будуть використовувати 
тактику, аналогічну до агресії проти 
України: використання сепаратистських 
прокремлівських груп населення, впро-
вадження масованого інформаційного 
впливу з метою дезорієнтації та дезін-
формації і власне військової операції си-
лами від кількох батальйонно-тактичних 
груп до армійського з’єднання ЗС РФ в 
період найбільшої ескалації конфлік-
ту. Найбільша вірогідність розгортання 
агресії в регіоні пов’язується зі зміною 
влади в Білорусі та фактичним усунен-
ням від влади президента О. Лукашенка. 
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Саме такий сценарій був легендою на 
військових навчаннях «Захід-2013», де 
умовний супротивник був визначений 
як «незаконні збройні формування». В 
такій ситуації вся Білорусь може опи-
нитися в стані кремлівського буфера, і 
наступ російських сил на «Сувалкський 
коридор» буде замасковано під дії «біло-
руських ополченців».

Зіставлення конфліктів в Грузії 
2008 р., агресії РФ в Крим  
та на Схід України 2014 р.  

і гіпотетичного  конфлікту РФ  
з Польщею та Литвою

Проаналізуємо подібне та принци-
пово відмінне в тактиці агресора у про-
цесі розв’язування конфлікту з подаль-
шим масованим військовим наступом. 
Військова концепція РФ зосереджена 
на короткотривалі локальні війни в ме-
жах колишнього СРСР або участь об-
межених контингентів в довготривалих 
конфліктах (як це відбувається в Сирії). 
Агресія РФ на пострадянському просто-
рі розгортається за однотипним сценарі-
єм та включає послідовність військово-
політичних заходів, які умовно можна 
поділити на чотири стадії:

1. Створення сепаратистського се-
редовища на теренах майбутнього кон-
флікту. Дослідниця О. Снігир відзна-
чає, що Україна, Грузія та Молдова стали 
об’єктами російської агресії з самого 
моменту розпаду СРСР. Інструменти і 
засоби кремлівського втручання в Укра-
їні, Грузії та Молдові відрізнялися лише 
з огляду на регіональну специфіку та рі-
вень стійкості кожної країни до інозем-
ного впливу  [21]. Конфлікти, що були 
спровоковані в Україні та інших відзна-
чених країнах, а також гіпотетичний 
конфлікт у Балтійському регіоні мають 

спільний знаменник  – належність до 
СРСР у минулому. Цим зумовлена пер-
ша принципова подібність: створення 
кремлівськими спецслужбами ідеологіч-
ної бази конфлікту на основі прокрем-
лівських сил шляхом імплементації «від-
родження СРСР». 

2. Розгортання конфлікту з маску-
ванням під громадянську війну. Врахову-
ючи цей принцип агресора та хід подій у 
Грузії та Україні, без попереднього масш-
табного розгортання сепаратистського 
руху військова агресія РФ малоймовір-
на. Це в першу чергу стосується Балтій-
ського регіону.

3. Військова операція Збройних 
сил РФ. РФ не спроможна до повномасш-
табних довготривалих конфліктів і здат-
на лише на «бліцкриг» проти небоєздат-
ного прикордоння, про що свідчить нова 
(бригадна) структура ЗС РФ [29]. Зброй-
ні сили РФ орієнтовані на наступальні 
дії на чужій території: швидкі, короткі 
й сильні удари з наступним забезпечен-
ням жорсткої оборони та переходом до 
деескалації конфлікту на власних умо-
вах  [6]. В агресивних конфліктах про-
ти Грузії та України використовувались 
одні й ті ж підрозділи сухопутних та по-
вітряно-десантних військ. Так, з підпо-
рядкування ПДВ РФ в обох війнах були 
задіяні 7 десантно-штурмова дивізія, 76 
десантно-штурмова дивізія, 98 повітря-
но-десантна дивізія, 31 десантно-штур-
мова бригада, 45 бригада спеціального 
призначення. Очевидно, що ці ж сили 
ПДВ мають бути задіяні в гіпотетичному 
конфлікті в Балтійському регіоні.

4. Подальше заморожування кон-
флікту. Примушуючи до припинення, 
РФ лишає за собою територію невизна-
ченості як засіб наддержавного політич-
ного шантажу. 
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У компаративному зіставленні бо-
йові дії в Грузії 08–12.08.2008  р. та на 
Донбасі 24–29.08.2014  р. за сукупніс-
тю причин, тривалості, інформаційних 
протистоянь, засобів, дій та складу сил 
РФ виглядають дуже подібними. В обох 
війнах приводом до російського вторг-
нення була активізація дій проти сепара-
тистських збройних формувань. Ударні 
сили РФ на 70 відсотків комплектува-
лись на базі одних і тих самих дивізій 
ПДВ, сухопутних сил та морської піхоти. 
Зрештою, подібні і результати – РФ при-
мушує перейти на свої умови та пере-
водить конфлікт у «заморожений» стан. 
Принципова відмінність полягає лише в 
масштабах проведеної агресії – в серпні 
2008 р. Грузію атакували війська, що чи-
сельно в п’ять разів, а за кількістю тан-
ків – в 7 – 8 разів, переважали ті сили, що 
вдерлися в Україну в серпні 2014 р. Така 
різниця дала можливість кремлівській 
пропаганді доводити невтручання в по-
дії на Донбасі, пояснюючи свої військові 
втрати «випадково заблукалими» вій-
ськовими частинами. Враховуючи кон-
центрацію військ на українсько-росій-
ському кордоні в той період, імовірним є 
те, що РФ розглядала можливість більш 
масштабного вторгнення та оголошення 
«примушення до миру» Києва, як це від-
булося в Грузії. Проте через нерішучість, 
колабораціонізм та відверту зраду ви-
щих українських чиновників та генера-
літету, що при першій нагоді прийняли 
всі вимоги супротивника та перейшли 
до сумнівних «мінських перемовин», 
у більш масштабній військовій агресії 
зникла необхідність.

Перебування Чорноморського флоту 
РФ в Криму стало фатальним фактором 
як під час агресії проти Грузії 2008 р., так 
і під час подій 2014  р. В операції щодо 

анексії Криму простежуються відзна-
чені риси послідовних етапів ескалації 
конфлікту, за винятком останнього, а 
саме відведення військ та консервування 
конфлікту. Замість цього відбулась фак-
тично беззбройна здача позицій україн-
ською стороною. Це пояснюється як уже 
названими колабораціоністськими ді-
ями вищих українських чиновників, так 
і вкрай низькою обороноздатністю укра-
їнських військ, знекровлених багаторіч-
ною корупцією  [25]. При цьому агресія 
в Крим виступає умовним сполучником 
між «П’ятиденною війною» в Грузії та 
бойових діях на Донбасі. Підкреслимо, 
що, крім 810 бригади морської піхоти, 
анексія Криму здійснювалась військо-
вими частинами, з’єднання яких брали 
участь як у війні 2008 р., так і подальшо-
му вторг нен ні на Схід України: 7, 76 ди-
візіями, 31 десантно-штурмовою брига-
дою ПДВ та 18 механізованою бригадою 
сухопутних військ.

Військові навчання «Захід-2013» по-
казові тим, що відпрацьована на них 
оперативна побудова угруповань була 
майже ідентично відтворена та вико-
ристана в 2014  р. проти України  [16]. 
Разом з тим навчання відпрацьовува-
ли «оперативний простір» між Респуб-
лікою Білорусь та Калінінградською 
областю РФ, тобто були спрямовані на 
«Сувалкський прохід». З цього можемо 
зробити висновки, що в гіпотетичному 
військовому протистоянні в Балтійсько-
му регіоні, зумовленому громадськими 
протистояннями в Білорусі та діями 
прокремлівських сил в країнах Балтії, 
оперативна побудова військ РФ буде 
аналогічною. Також очевидно й те, що 
агресія Збройних сил РФ матиме масо-
ваний короткотривалий характер з по-
дальшим закріпленням на окупованих 
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територіях та переведенням конфлікту 
у «заморожений» стан. Так само очевид-
но, що в цьому гіпотетичному конфлікті 
одними з найпотужніших ударних сил 
будуть війська РФ з досвідом бойових 
дій у Грузії та Україні, в першу чергу 
дивізії та бригади повітряно-десантних 
військ та з’єднання спецпризначення 
ГРУ РФ. Військова агресія РФ в Бал-
тійському регіоні можлива лише у разі 
бездіяльності сил НАТО, що дуже мало-
ймовірно, однак припустимо, врахову-
ючи «м’яку» угодівську політику Заходу 
щодо РФ, незважаючи на агресію проти 
Грузії й України та відверті прокрем-
лівські погляди в деяких європейських 
країнах.

Отже, доходимо таких висновків. 
Основи регіонального сепаратизму за-
кладалися урядом та спецслужбами 
СРСР щонайменше з 1990 р., при цьому 
плани експансій перебували в постій-
ній динаміці корекції та доопрацювань. 
Саме на підґрунті цих дій розгорнулися 
конфлікти в Абхазії, Південній Осетії, 
Криму та на Донбасі. Військова концеп-
ція РФ зосереджена на короткотрива-
лі локальні війни в межах колишнього 
СРСР або участь обмежених континген-
тів у довготривалих конфліктах. Вій-
ськово-політична агресія на територіях 
колишнього СРСР розгортається за од-
нотипним сценарієм, включає підривні 
геополітичні технології впливу і безпо-
середнє військове втручання та послі-
довність військово-політичних заходів, 
які умовно можна поділити на чотири 
стадії: 1) створення сепаратистсько-
го середовища на теренах майбутнього 
конфлікту; 2) розгортання конфлікту 
з маскуванням під громадянську війну; 
3) військова операція Збройних сил РФ; 
4) подальше заморожування конфлікту. 

На стадії безпосереднього військового 
втручання РФ не спроможна до повно-
масштабних довготривалих конфліктів, 
а здатна лише на «бліцкриг» проти краї-
ни з низькою обороноздатністю. Збройні 
сили РФ орієнтовані на короткотривалі 
наступальні дії на чужій території з по-
дальшим переходом до «замороження» 
конфлікту на власних умовах, про що 
свідчить реорганізація силових струк-
тур, зокрема нова (бригадна) структура 
сухопутних сил ЗС РФ.

Конфлікти, що були спровоковані 
в Україні та інших країнах колишнього 
СРСР, а також можливий гіпотетичний 
конфлікт у Балтійському регіоні відріз-
няються лише з огляду на регіональну 
специфіку та рівень стійкості кожної 
країни до іноземного впливу. В ком-
паративному зіставленні бойові дії в 
Грузії 08–12.08.2008  р. та на Донбасі 
24–29.08.2014  р. за сукупністю причин 
виглядають дуже подібними. В обох 
вій нах приводом до російського вторг-
нення була активізація дій проти сепа-
ратистських збройних формувань. В 
обох конфліктах були задіяні одні й ті ж 
підрозділи ГРУ, сухопутних та повітря-
но-десантних військ ЗС РФ. Очевидно, 
що ці ж сили, в першу чергу ПДВ, мають 
бути задіяні в гіпотетичному конфлік-
ті в Балтійському регіоні. Принципова 
відмінність полягає лише в масштабах 
проведеної агресії, що дало можливість 
кремлівській пропаганді доводити не-
втручання в події на Донбасі. Пере-
бування Чорноморського флоту РФ 
в Криму стало фатальним фактором 
як під час агресії проти Грузії 2008  р., 
так і під час подій 2014  р. В захопленні 
Криму також простежуються відзна-
чені риси послідовних етапів ескалації 
конфлікту, за винятком консервування 
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конфлікту – замість цього відбулася фак-
тично беззбройна здача позицій україн-
ською стороною. Військова агресія РФ 
в Балтійському регіоні можлива лише у 
разі бездіяльності сил НАТО, що мало-
ймовірно, однак припустимо, врахову-
ючи відносно «м’яку» політику Заходу 
щодо РФ у період 2008 – 2019 рр.
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Анотація. У статті досліджено громадсько-політичну діяльність націоналістичних ор-
ганізацій у контексті етнокультурних процесів в Україні та діаспорі у період від середини 80-х 
років ХХ ст. до початку 2000-х років. Вперше проаналізовано діяльність Антибільшовицько-
го Блоку Народів (АБН), Всесвітньої Антикомуністичної Ліги (ВАКЛ) і Конгресу Українських 
Націоналістів (КУН), що виникли за ініціативою провідних діячів на основі національно-ви-
звольної ідеології Організації Українських Націоналістів (ОУН) та відіграли важливу роль у 
розвитку етнокультурних, державотворчих та націєтворчих процесів в Україні. Показано, 
що ці націоналістичні організації активно включилися у процес розбудови й становлення 
державного ладу, закріплення у свідомості українського народу національно-державницької 
концепції та покладення національної ідеї в основу політичної ідеології й етнокультурної 
політики. Встановлено, що вони доклали значних зусиль до переорієнтації української влади 
на націонал-патріотичний лад і боротьбу з пострадянським спадком. До створення та ді-
яльності цих організацій була причетна визначна діячка українського національно-визволь-
ного та світового антибільшовицького руху Я. Стецько. Вона займала провідні посади у цих 
націоналістичних організаціях, сприяла розвитку націоналістичної ідеології, пропагувала й 
обстоювала ідею незалежності, брала активну участь у державно-політичному, громадсько-
політичному та культурно-просвітницькому житті України. Виявлено, що діяльність на-
ціоналістичних організацій під керівництвом Я. Стецько стала менш радикальною, а більш 
толерантною і компромісною щодо вирішення суспільно-політичних проблем та спрямо-
ваною на захист українських національних інтересів, що полягали у збереженні й розвитку 
української самостійної держави шляхом поміркованого парламентаризму.
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Історично склалося так, що поруч 
із базовою імперіалістичною складо-
вою «русской идеи» і великодержавного 
«русского мира» радянського і постра-
дянського часу ніяк не вживалася укра-
їнська національна ідея. За своєю суттю 
етнокультурна політика в радянській 
Україні була спрямована на планомірне 
викорінення української самобутності, 
нещадне зросійщення українства та пе-
ретворення українців у радянських лю-
дей.

Унаслідок репресій комуністично-
тоталітарного режиму значна частина 
української патріотичної еліти була зму-
шена виїхати за кордон, а частина продов-
жувала працювати в Україні. Осердям 
боротьби з тоталітаризмом та асиміля-
цією українства стали націонал-патріо-
тичні сили, що об’єдналися у громадські 
та громадсько-політичні організації. В 
середині 80-х років ХХ ст. вони проводи-
ли масштабні міжнародно-інформаційні 

кампанії, спрямовані на дискредитацію 
радянської системи та відродження дер-
жавної незалежності України. На почат-
ку 90-х років у пострадянській Україні 
настав переломний момент подальшої 
розбудови державності на основі україн-
ської національної ідеології, відбувалася 
зміна векторів як внутрішньодержавної, 
так і міжнародної політики, необхідно 
було на представницькому рівні нала-
годжувати подальшу співпрацю з між-
народними інституціями, лідерами віт-
чизняних та закордонних політичних 
партій та громадсько-політичних орга-
нізацій, відомими державними діячами, 
політиками, письменниками, науковця-
ми та ін. Налагодженню «спільного ет-
нокультурного простору», що на почат-
ку 2000-х років об’єднав зусилля України 
і діаспори у боротьбі за становлення 
вільної й демократичної країни, сприяла 
Організація Українських Націоналістів 
(ОУН) [16].

Annotation. The article analyzes social and political activity of nationalist organizations in the 
context of ethnocultural processes in Ukraine and the diaspora in the period from the mid-1980s to the 
early 2000s. It is the first attempt to consider the activity of the Anti-Bolshevik Bloc of Nations (ABN), 
the World Anti-Communist League (WACL), and the Congress of Ukrainian Nationalists (CUN), 
established by leaders on the basis of national liberation ideology of the Organization of Ukrainian 
Nationalists, and their important role in the development of ethnocultural, state-building and nation-
forming processes. These nationalist organizations are shown to have vigorously participated in the 
process of state system establishment, consolidation of the national-state concept in the minds of the 
Ukrainian people, building political ideology and ethnocultural politics upon the national idea. They 
had made significant efforts to reorient the Ukrainian authorities to the national patriotic system and 
fight against the post-Soviet legacy. The prominent activist of the Ukrainian national liberation and 
global anti-Bolshevik movement Yaroslava Stetsko was involved in the formation and operation of these 
organizations. She held leading positions, promoted the development of nationalist ideology, defended 
the idea of independence, actively participated in the state, political, social, cultural, and educational 
life of Ukraine. Under the management of Ya. Stetsko, these organizations became less radical, but more 
tolerant and compromised on resolving social and political problems; aimed at protecting Ukrainian 
national interests. This implied preserving and developing the Ukrainian independent state through 
moderate parliamentarianism.

Key words: Ukraine; Ukrainians; diaspora; ethnocultural processes; Yaroslava Stetsko; 
Organization of Ukrainian Nationalists (OUN); Anti-Bolshevik Block of Nations (АBN); World Anti-
Communist League (WACL); Congress of Ukrainian Nationalists (CUN).
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Отрошко Л. Діяльність націоналістичних громадських...

За ініціативою провідних діячів ОУН 
виникли такі націоналістичні організа-
ції, як Антибільшовицький Блок Наро-
дів (АБН), Всесвітня Антикомуністична 
Ліга (ВАКЛ) та Конгрес Українських На-
ціоналістів (КУН). Ключовим завданням 
їх діяльності була боротьба за збережен-
ня української державної незалежності, 
ідентичності, духовності, мови, культу-
ри тощо.

Дослідження громадсько-політичної 
діяльності українських націонал-патрі-
отичних організацій є актуальним, адже 
вони відіграли важливу роль у розвитку 
етнокультурних процесів в Україні на 
рубежі ХХ–ХХІ ст.

Значення діяльності цих організа-
цій та їхніх провідників для збереження 
української етнокультурної самобутнос-
ті, становлення та розвитку української 
національної ідеї вперше обґрунтовано 
у контексті етнокультурних досліджень 
у межах НДР «Етнокультурні процеси в 
Україні (1985–2017)».

Мета – дослідити діяльність ОУН, 
АБН, ВАКЛ та КУН у контексті етнокуль-
турних процесів в Україні у період від 
середини 80-х років ХХ ст. до середини 
2000-х років ХХІ ст. Основне завдання – 
обґрунтувати їх роль та значення для 
збереження української етнокультур-
ної самобутності, а також персональний 
внесок у їх організацію та роботу громад-
сько-політичної діячки Я. Стецько.

Проблемі дослідження діяльності 
цих націоналістичних громадсько-по-
літичних організацій в Україні та діа-
спорі присвятили свої праці М. Базелюк, 
Е. Богацька, С. Жижко, С. Караванський, 
Л. Максимець, В. Олеськів, І. Патриляк, 
М.  Плав’юк, В.  Сніжко та ін. Проте на-
уковці не ставили за мету виявити та 
оцінити роль цих організацій та їхніх 

провідників у розвитку етнокультурних 
процесів у цей період.

За межами України за консоліда-
цію світового українства, політичних та 
громадських об’єднань, надання укра-
їнському народу допомоги у викритті 
тоталітарного режиму в СРСР, інформу-
вання міжнародної спільноти про анти-
демократичні дії органів радянської вла-
ди проти українців, мобілізацію зусиль 
урядів, міждержавних урядових та між-
народних організацій, що виступали за 
демократизацією суспільно-політичного 
ладу, відповідав Державний Центр Укра-
їнської Народної Республіки (ДЦ УНР), 
що діяв протягом 1921–1992 рр. у Філа-
дельфії (США). У радянський час він був 
основою закордонних українських націо-
нально-державницьких представництв 
у діаспорі, що захищали інтереси україн-
ських емігрантів. Президентом ДЦ УНР  
упродовж 1989–1992 рр. був М. Плав’юк. 
24 серпня 1992 р. він передав владні 
регалії УНР президентові незалежної 
України [19].

Зміни, що відбувалися після кра-
ху плану перебудови та розпаду СРСР 
і відновлення незалежності України 24 
серпня 1991 р., змусили націоналістич-
ні громадсько-політичні та громадські 
організації як України, так і діаспори 
активно включитися у процес розбу-
дови й становлення державного ладу, 
закріплення у свідомості українського 
народу національно-державницької ви-
звольної концепції та покладення націо-
нальної ідеї в основу політичної ідео-
логії. Вони доклали величезних зусиль 
до переорієнтації української влади на 
націонал-патріотичний лад і в боротьбу 
з пострадянським спадком в усіх лан-
ках етнокультурних процесів. З новими 
силами продовжили свою діяльність в 
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Україні ОУН, АБН, ВАКЛ та новостворе-
на політична партія КУН. Повернулися 
до України також представники україн-
ської інтелігенції, які відразу включили-
ся у розбудову національно-визвольного 
громадсько-політичного руху. Серед них 
особливої уваги заслуговує діяльність 
Я. Стецько.

Я. Стецько була не просто причетна 
до діяльності цих націоналістичних ор-
ганізацій, а брала безпосередню участь у 
створенні та очолювала їх у цей період. За 
її головування вони мали значний вплив 
на спрямування вектора національної 
етнокультурної політики. Оскільки час-
тину життя Я.  Стецько провела в емі-
граційному політичному середовищі, де 
сприяла розвитку ідеології ОУН, пропа-
гувала й обстоювала ідею незалежнос-
ті України, то й після повернення вона 
продовжила брати активну участь у дер-
жавно-політичному, громадсько-полі-
тичному та культурно-просвітницькому 
житті незалежної України. Будучи ви-
сокоосвіченою особистістю, а саме здо-
бувши фах політолога, соціолога, пси-
холога, конференц-перекладача, добре 
володіючи кількома іноземними мовами, 
вона займала провідні посади у націона-
лістичних організаціях: президент АБН 
(1986–2003), голова Проводу ОУН  (б) 
(1991 – до початку 2000-х), голова полі-
тичної партії КУН (1992–2003), постій-
ний делегат у ВАКЛ, а також народний 
депутат України. Я. Стецько була депута-
том трьох скликань від Надвірнянського 
виборчого округу Івано-Франківської 
області (1997, 1998, 2002), а також прово-
дила по всій країні активну громадську 
та просвітницьку роботу [14].

Нині минає понад дев’яносто ро-
ків, відколи в авангарді боротьби укра-
їнського народу за свободу і державну 

незалежність, що завершилася перемо-
гою вистражданої і відвойованої багать-
ма поколіннями українців Української 
Самостійної Соборної Держави (УССД), 
постала ОУН [17].

Це відома українська громадсько-
політична організація, «революційне», 
або «бандерівське», крило якої значно 
вплинуло на перебіг державно-політич-
них, громадсько-політичних та етно-
культурних процесів у переломний пе-
ріод перебудови в Україні. Спираючись 
на діаспору та патріотичні осередки в 
Україні, згідно з основними положен-
нями політичної, військової, економіч-
ної, культурної та ідеологічної доктрини 
ОУН спрямовувала свої сили на бороть-
бу з ополяченням українців, антиукра-
їнською політикою радянської влади та 
розбудову незалежної української дер-
жави на всіх українських етнічних зем-
лях [18].

Центральний офіс ОУН був розта-
шований у Мюнхені (Німеччина, вул. 
Цепелінштрассе, 67). За збігом історич-
них суспільно-політичних обставин він 
став одним із найвизначніших осеред-
ків української еміграції. За цією адре-
сою діяв також Український інститут 
освітньої політики, що став центром ви-
звольної боротьби як у часи СРСР, так і 
після його розпаду. Там працювали Сте-
пан Бандера, Ярослав Стецько, Ярослава 
Стецько та інші [25].

У роботі Я. Стецько активно допома-
гала Я. Стецьку. Він був один із перших, 
хто заснував нову українську політоло-
гію, що докорінно відрізнялася від тих 
політичних доктрин, яких дотримува-
лися в СРСР та УРСР, та відіграв визна-
чальну роль у становленні Я.  Стецько 
як громадсько-політичної діячки. Вона 
виконувала великий об’єм наукової, 
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редакційної, перекладацької та органі-
заційної роботи, входила до складу Цен-
трального комітету АБН, керувала прес-
бюро АБН, займалась кореспонденцією, 
опрацьовувала статті іноземною мовою, 
була постійним делегатом ВАКЛ, брала 
участь в організації та роботі вітчизня-
них і міжнародних конференцій та ін-
ших заходах з ґрунтовними науковими 
політологічними доповідями, організо-
вувала дипломатичні зустрічі, на яких 
обговорювались українські питання, 
тощо. Загалом була досвідченою громад-
сько-політичною, державно-політич-
ною, культурно-просвітницькою діяч-
кою з великим досвідом роботи [1; 23].

За ініціативою та безпосередньою 
участю членів ОУН у різних країнах 
відбувалися важливі антикомуністич-
ні та антитеростичні акції, конференції 
тощо, що впливали на етнополітичну 
ситуацію. Також друкувалася підпіль-
на націоналістична література укра-
їнською та іншими мовами, зокрема, 
періодичні видання Ukrainian Review, 
The Ukrainian Quarterly, Ukrainian echo 
(Homin Ukrainy) (амер.) та ін., а також 
різні неперіодичні видання, брошури і 
багатотомні видання, що містили основ-
ні положення діяльності українських на-
ціоналістів [23, с. 19].

В одній із своїх доповідей Я. Стець-
ко так охарактеризувала діяльність на-
ціоналістів поза межами рідного терену: 
«Різного роду акціями – по радіо, телеба-
ченню і в пресі – ми звертали увагу сві-
ту на Україну. Акція в Стокгольмі проти 
Хрущова, акції в роковини голоду, ма-
сові демонстрації (не раз по 10 і більше 
тисяч людей брали участь) у перші роки 
еміграції і у Мюнхені, у Торонто, часто 
в Нью-Йорку, у Вашингтоні, Канберрі 
(Австралія), Буенос-Айресі (Аргентина); 

масові акції в Британії змусили до вте-
чі Шелепіна; протестні акції проти 
арештів в Україні; влаштовували прес-
конференції з нагоди різних конгресів, 
конференцій, поїздок наших провідних 
людей до різних країн світу – азійських, 
Північної і Південної Америки, Туреч-
чини, країн Близького Сходу, Австралії, 
Мальти. Творили парламентські лобі у 
Великій Британії 105 послів з обох пар-
тій, в американському конгресі, у канад-
ському парламенті. Давали грамоти ви-
значним чужинцям, що спричинилися 
до популяризації української справи, і, 
що найважливіше – втримували з ними 
безперервні зв’язки. Ми досягали успі-
ху в наших пропагандистських акціях, 
бо йшли під гаслом «Свобода народам! 
Свобода людині!». Московській імпер-
ській ідеї ми скрізь протиставляли ідею 
нації; імперії – національну державу, 
право кожного народу на власну дер-
жаву на своїй етнічній території» [23, 
с. 19–20].

Офіційним виданням Проводу 
ОУН (б) став «Визвольний шлях» – укра-
їнський суспільно-політичний і науко-
во-літературний часопис-місячник, що 
видавала Українська Видавнича Спілка у 
Лондоні, починаючи із 1948 р. і до 2009 р. 
Цей журнал є частиною архівних мате-
ріалів ОУН, адже у ньому публікувалися 
як ідеологічні матеріали (праці Д.  Дон-
цова, С. Бандери, Я. Стецька, Я. Стецько 
та ін.), так і наукові дослідження (пере-
важно з історії, політології та літерату-
рознавства), а також художні твори (слід 
особливо відзначити роль цього видання 
в популяризації творів шістдесятників в 
емігрантському середовищі тоді, коли їх 
неможливо було видавати в Україні). Ча-
сопис містив статті на такі теми, як між-
народна політика, політика й економіка 
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УРСР, історія ОУН та Української По-
встанської Армії та ін. На його сторінках 
друкувалися матеріали з історії та архео-
логії України, літератури, музико- та 
мистецтвознавства, проза й поезія авто-
рів-емігрантів та членів підпілля ОУН, 
переклади творів художньої літератури, 
спогади істориків та політичних діячів, 
передруки творів української літератури 
періоду Розстріляного відродження та 
«шістдесятників», література самвидаву 
та політичні документи, огляди книжок, 
новини й аналітика щодо діяльності на-
ціоналістичної опозиції в Україні, хроні-
ка з життя як на еміграції, так і в УРСР. 
В останній період переважали наукові 
публікації. Останнє число (1–3) вийшло 
у 2009 р. [3].

Я.  Стецько стала членкинею ОУН 
ще з 1938 р., а у 1991 р. – головою Про-
воду ОУН (б) і очолювала її до початку 
2000-х. Завданням ОУН вона вбачала 
консолідацію всіх політичних сил і гро-
мадських організацій навколо утвер-
дження української державності та укра-
їнських ідеалів. Робота ОУН у діаспорі 
була сконцентрована на кількох важли-
вих напрямках. Передусім – надавати 
необхідну допомогу членам ОУН, не-
зважаючи на обставини, налагоджува-
ти й підтримувати контакти, постачати 
необхідну літературу та розбудовувати 
кадрову систему й видавничо-техніч-
ну базу. Надважливим завданням було 
організувати українців в еміграції так, 
щоб вони зберегли свою національну 
ідентичність та брали участь у роботі на 
користь української визвольної справи. 
Окрему увагу було зосереджено на па-
тріотичному вихованні української мо-
лоді, сприяючи створенню і роботі мо-
лодіжних націоналістичних організацій, 
освітніх україномовних закладів (школи 

українознавства) та інших культурно-
просвітницьких і громадських центрів у 
діаспорі [18].

Ефективним інструментом боротьби 
за становлення геополітичної незалеж-
ності України та етнокультурної само-
ідентифікації українців стала діяльність 
АБН, що був створений з ініціативи 
ОУН в Україні ще під час Другої світової 
війни на Першій Конференції поневоле-
них народів 21–22 листопада 1943 р. як 
міжнародна організація, діяльність якої 
спрямована на боротьбу за визволення 
уярмлених Москвою народів. Головою 
АБН 16 квітня 1946 р. було обрано про-
відного діяча ОУН Я. Стецька. Визволь-
на концепція АБН полягала у спільній 
революційній боротьбі всіх поневолених 
народів із більшовизмом, в якій Україна 
мала бути авангардом антибільшовиць-
кого фронту, базуючись на таких основ-
них положеннях: «Мобілізація анти-
російських та антикомуністичних сил у 
світі на підтримку боротьби за свободу 
та революційну стратегію досягнутого 
на батьківщині – це два аспекти дії АБН» 
(переклад. – Л. О.) [28, с. 11].

За понад 40 років діяльності під про-
водом Я.  Стецька АБН зробив чимало 
для підтримки визвольної боротьби 
поневолених народів, боровся «проти 
тоталітаризму всіх мастей, імперіаліз-
му і мілітаризму, національного поне-
волення, державно-політичних устроїв, 
насильно нав’язаних поневоленим на-
родам соціально-економічних відносин, 
які допускають експлуатацію людини 
людиною, духовно-культурного гніту, 
терору під всілякою личиною» [1, с. 36]. 
Філії АБН були створені в усіх держа-
вах, де проживали представники діас-
пори поневолених більшовизмом наро-
дів. «Відкривши на міжнародній арені 
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антибольшевицький політичний фронт, 
АБН, таким чином, став у вільному світі 
захисником і виразником національно-
визвольних і державницьких інтересів 
поневолених народів, які боролися про-
ти большевицької окупації» [1, с. 36].

За сприяння ОУН та АБН у 1967 р. в 
Тайбеї (Тайвань) було засновано Світо-
ву Антикомуністичну Лігу, або Всесвіт-
ню Антикомуністичну Лігу (ВАКЛ), до 
складу якої увійшли делегації близько 
100 країн світу та міжнародних політич-
них організацій. У цьому ж році з ініці-
ативи АБН на базі антикомуністичних 
організацій за сприяння представників 
національно-визвольних рухів і чільних 
європейських політичних та державних 
діячів було створено Європейську Раду 
Свободи (ЄРС). Всесвітній антикомуніс-
тичний та антирадянський рух відсто-
ював право на самостійність всіх наро-
дів, демократичні принципи правління, 
переорієнтацію на ринкову економіку. 
Згодом, 1990 р., ВАКЛ перейменовано 
на Всесвітню Лігу за Свободу та Демо-
кратію. Зберігши всі повноваження по-
передньої, нова організація продовжила 
боротьбу за відстоювання демократич-
них прав і свобод в умовах глобальних 
перетворень. Я.  Стецько продовжувала 
брати активну участь у роботі з’їздів ор-
ганізації [1, с. 37].

У 1986 р. Я.  Стецько було обрано 
президентом АБН (1986–2003). Як пре-
зидент АБН вона безпосередньо відпові-
дала за організацію та проведення між-
народних конференцій АБН та видання 
декількома мовами суспільно-політич-
ного журналу «АБН-Кореспонденція». 
Я.  Стецько доклала величезних зусиль, 
щоб поширити передусім в Україні, 
а також у всьому світі загалом прав-
ду про події на Кавказі через журнал 

«АБН-Кореспонденція» та численні 
промови, заяви, звернення на конферен-
ціях у різних країнах світу. Вона на висо-
кому дипломатичному рівні працювала 
з лідерами поневолених народів світу, 
АБН видавав також часопис поневоле-
них народів «Свобода народів», зокрема, 
у ньому було опубліковано два інтерв’ю 
Слави Стецько: «У ХХІ столітті немає 
місця для імперій» і «АБН у боротьбі за 
волю народів». Тож принципова позиція 
президента АБН у боротьбі народів за 
свою свободу і права сприяла створен-
ню у 90-х роках ХХ ст. образу України у 
світі як форпосту свободи у Східній Єв-
ропі [1, с. 44, 48].

У 1986 р., коли в СРСР розпочалися 
демократичні реформи М.  Горбачова, 
що призвели до розпаду комуністичної 
імперії СРСР, в Україні у цей час справж-
нім історичним етнокультурним фе-
номеном та світоглядно-ідеологічним 
рухом став український націоналізм. 
На завершальному етапі краху імперії 
го лов ними ідеологічними векторами 
діяльності націоналістичних організа-
цій були «антирасизм, антиімперіялізм, 
антиколоніялізм, антитоталітаризм та 
анти комунізм» [21, с. 551].

Українська етнічна культура зазнала 
великого спустошення за часів окупації 
імперського та радянського режимів. 
ОУН (б) була тією громадсько-політич-
ною організацією, що організувала зо-
внішньополітичну і дипломатичну ро-
боту за допомогою АБН, ЄРС та ВАКЛ. 
Під керівництвом Я.  Стецька, а згодом 
Я.  Стецько були налагоджені дружні 
контакти з політичними організаціями 
й урядами країн, що сприяли розбудові 
української державності [13, с. 1196].

У 1991 р. міською владою Львова як 
відому громадсько-політичну діячку 
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голову Проводу ОУН Я. Стецько було за-
прошено на святкові заходи, присвячені 
50-й річниці проголошення Акта віднов-
лення Української Держави (30 червня 
1941 р.). Адже її авторитет, розум, ви-
тончена інтелігентність мали допомог-
ти спрямувати національно-визвольну 
боротьбу у правильному напрямі. Від-
разу після приїзду Я. Стецько виступила 
у сесійному залі Львівської міської ради 
з вітальною промовою. Відкрито також 
було меморіальну дошку Я.  Стецьку на 
тому місці, де він проголошував Акт про 
відновлення Української держави. Тоді 
ж їй було вручено паспорт громадянки 
УРСР. Але вона не могла відразу бало-
туватися до парламенту, проте цього ж 
року її було обрано головою Проводу 
ОУН [1, с. 39].

Переломним моментом у діяльнос-
ті ОУН (б) став VIII Надзвичайний Ве-
ликий Збір, який відбувся з ініціативи 
Я. Стецько у липні 1991 р. за участю де-
легатів з України та діаспори й розпочав 
нову сторінку діяльності ОУН на Украї-
ні, де вона згодом відіграватиме провід-
ну ідеологічну роль. Хоча він відбувся за 
межами України, проте став спробою від-
новлення історичної єдності двох крил 
ОУН, завершенням процесу об’єднання 
розрізнених націоналістичних груп, і 
ОУН перетворилася з підпільної на ле-
гальну єдину українську національно-
визвольну структуру ОУН в Україні, що 
зініціювала проведення першої спільної 
публічної конференції ОУН, а згодом і 
політичної партії КУН [13, с. 1196].

Конференція, що об’єднала всі на-
ціоналістичні сили, відбулася вперше 
у незалежній Україні 28–29 березня 
1992  р. в Києві, у Будинку Центральної 
Ради, з ініціативи Проводу ОУН. Все-
українське Братство ОУН-УПА спільно 

з Інститутом Освітньої Політики в Мюн-
хені для більш інтенсивної консолідації 
всіх націоналістичних сил та об’єднання 
однодумців вирішили скликати Конфе-
ренцію Українських Націоналістів. Пер-
ша Конференція ОУН розпочала свою 
роботу під навою «Український націо-
налізм – минуле, сучасне, майбутнє». У 
ній взяли участь понад 600 учасників, 
патріотично налаштованих науковців, 
політологів з України, Великої Британії, 
Франції, Бельгії, США та інших країн. 
«Конференція Українських Націоналіс-
тів, яка відбулася у березні 1992 року, за-
початкувала перший етап формування 
структур націоналістичного руху у все-
українському масштабі. Було відновлено 
живу спадковість і перервану організа-
ційну легітимність у діяльності націона-
лістичного руху в Україні» [5, с. 5].

Як голова Проводу ОУН Я. Стецько 
виголосила доповідь «Український на-
ціоналізм і його роля в закріпленні та 
розбудові Української Самостійної Со-
борної Держави», у якій підкреслила 
науково-політичне підґрунтя і подвійну 
мету заходу: «По-перше, представити іс-
торичний поступ розвитку українського 
націоналістичного руху у правильному, 
об’єктивному висвітленні, наголошу-
ючи його прогресивний визвольниць-
кий, державотворчий та докорінно де-
мократичний характер, по-друге, і що 
найголовніше – виробити програму 
становлення нововідвойованої україн-
ської держави та її розбудови на майбут-
нє» [21, с. 553]. Вона також підкреслила, 
що націоналізм постає всенародним 
явищем: «Як світоглядово-ідеологіч-
ний рух, як етично-культурний фено-
мен, як ідейно-політичний рух – він є 
історичним явищем (адекватним даній 
епосі). Проте ж сьогодні він являється 
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у практично-політичному, державно-
му і соціяльно-політичному аспектах 
всенароднім явищем. Націоналізм є ла-
дом майбутнього, який щойно має бути 
здійснений на місці дотеперішнього дер-
жавного і соціяльно-політичного ладу. 
Комунізм – це збанкрутована система 
життя, яка відкинула людство назад, 
ставши системою рабства» [21, с. 551]. 
Також у виступі вона акцентувала увагу 
на тому, що «ОУН завжди боролася і бо-
ротиметься проти будь-яких намагань 
пов’язати Україну з Росією різними пів-
державними формами: федеральними, 
конфедеральними і союзними, чи їх на-
місниками; буде сприяти лише такій по-
літиці, яка абсолютно не допустить до 
поневолення України російським нео-
імперіялізмом будь-якого вигляду. Рів-
ночасно хочу наголосити, що ОУН бо-
реться проти російського імперіалізму, 
а не проти держави російського народу 
на його етнографічній території. […] 
Справжніми союзниками України мо-
жуть бути лише ті політичні сили інших 
народів, які визнають конечність існу-
вання незалежної Української Держави. 
[…] Ми за тісну співпрацю між держа-
вами, але державами вільними, і як рів-
ні з рівними. Імперсько-комуністична 
ідеологія потерпіла крах. Панівними 
стають ідеї націоналізму. Інакше й бути 
не може, бо націоналізм несе найбільш 
демократичну систему, систему народо-
владдя» [21, с. 550–551].

Конференція була поділена на три 
пленарні сесії, пов’язані з її загальною 
темою. Тема першої сесії – «Визволь-
на боротьба за незалежність України». 
Доповідачі доводили, що український 
націоналістичний рух наполегливо ор-
ганізував боротьбу за Українську Са-
мостійну Соборну Державу і в Другій 

світовій війні вів двофронтову війну за 
визволення проти більшовицьких та на-
цистських загарбників. Друга сесія, мо-
дератором котрої був народний депутат 
Л. Танюк, мала назву «Україна сьогодні». 
Доповідачі дали аналіз тогочасного ста-
ну в Україні, звертаючи особливу увагу 
на проблеми державного будівництва, 
пов’язані з тим, що поки що залишились 
впливовими більшість радянських пере-
житків з попередньої доби поневолення. 
В останній і, мабуть, найважливішій се-
сії – «До розв’язання проблем державно-
го будівництва» – цілий ряд доповідачів 
представили програму розбудови різних 
сфер життя української національної 
держави. Доповідачі наголосили на не-
обхідності наповнити всі владні струк-
тури справжнім українським змістом, 
потребу розбудови соціальної ринкової 
системи, яка забезпечувала б соціально 
справедливе народовладдя в Україні із 
законно забезпеченими демократични-
ми правами та привілеями. Народний 
депутат С. Хмара також наголосив на по-
требі розбудови Української Національ-
ної Армії, яка є передумовою закріп-
лення державності та демократичних 
принципів державного управління [13].

Робочі групи з питань політики, еко-
номіки, військова, зовнішньополітич-
на, соціальна, культури й освіти, прав-
нича, група інформації і пропаганди, 
група виховання молоді та група АБН 
випрацювали особливі позиції до за-
ключної ухвали конференції. Перша і 
головна вимога до діючого уряду Укра-
їни – вихід України із т. зв. «Співдруж-
ності незалежних держав» (СНД), яка 
лише гальмує державотворчі процеси в 
Україні; друга – відставка теперішнього 
уряду України, очолюваного В. Фокіним; 
третя  – проголошення президентом 
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України Л. Кравчуком вільних, демокра-
тичних виборів до Верховної Ради; чет-
верта – зупинити перевезення ядерної 
зброї із території України до її історич-
ного ворога Росії, що зможе вжити цей 
засіб масового винищування для шанта-
жу як України, так і всього волелюбного 
людства;  п’ята – якнайшвидше введення 
нової грошової одиниці – гривні, що є 
передумовою утворення в Україні само-
стійної економічної системи, тощо [7, 
с. 557].

16 червня 1992 р. у Львівському уні-
верситеті ім. І. Франка відбувся круглий 
стіл, присвячений питанням розбудо-
ви освіти в українській державі. Голова 
Проводу ОУН Я. Стецько виступила із 
доповіддю «Побудова влади української 
держави»: «Українська нація століттями 
була наражена на знищення її культури, 
а тому тепер існує потреба розбудови 
справжньої української культури і від-
будови національних історичних і релі-
гійних пам’яток. Потрібно обов’язково 
забезпечити свободу творчости і роз-
витку в ділянках науковій, мистецькій, 
літературній, скріплення культурних 
взаємин із іноземними країнами. Укра-
їнська Держава має забезпечити і допо-
магати матеріально культурним діячам 
у підготовці нових кадрів, як теж забез-
печити національним меншинам в Укра-
їні право і спроможності для плекання 
їхньої національної культури. Народня 
освіта має бути для всіх громадян і їхніх 
дітей. Українська школа має бути націо-
нальною не тільки за мовою викладання, 
а й за змістом» [20, с. 1033].

Після розпаду СРСР та проголо-
шення незалежності в Україні розпо-
чалася поверхова демократизація та 
декомунізація, засновувались нові полі-
тичні партії. Я.  Стецько стала саме тим 

харизматичним лідером, який очолив 
націонал-патріотичні сили у боротьбі 
за розбудову української державності, 
утвердження української національної 
ідеї та відродження діяльності АБН. Як 
політик світового масштабу вона розу-
міла, що Україна не відразу зможе стати 
міцною європейською державою, адже 
наслідки впливу комуністичної системи 
на суспільство ще досить сильні, і за на-
ціональну Україну треба ще боротися.

У 1992 р., щоб продовжувати втілю-
вати політичну програму ОУН, зробити 
її легальним суб’єктом демократично-
політичного змагання, привести націо-
налістів до Верховної Ради України та 
мати безпосередній вплив на законодав-
чі ініціативи, Я.  Стецько взялася роз-
будовувати політичну націоналістичну 
партію КУН. У цьому їй допомагали 
справжні патріоти та багатолітні сорат-
ники за кордоном: О.  Коваль, О.  Куш-
пета, Г. Васькович, Д. Штогрин та ін., а в 
Україні – П. Дужий, М. Мельник, І. Губ-
ка, М. Панчук, Б. Павлів, Д. Гусяк, О. Ка-
менюк, Є. Лупаков, Б. Борович, Ю. Кос-
тарчук, В. Сніжко, О. Чешков, С. Жижко 
та ін. Зокрема, С. Жижко вважає, що за її 
керівництва КУН багато зробив для роз-
криття злочинів комуністів, відроджен-
ня національно-культурної спадщини, 
поширення і захисту української мови 
тощо, а також, що вона сама була при-
родженим, дуже діяльним політиком: 
«За час керівництва Конгресом Слави 
Стецько партія, фактично осердя націо-
нально-патріотичного руху, відіграла 
значну роль в українській політиці. На 
мою думку, важливим є те, що, прожи-
ваючи у насичених ідейно-світогляд-
ними особливостями реаліях західної 
цивілізації, ОУН, як ідеологічного типу 
організація, не залишивши духу і змісту 
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націоналістичної ідеології, яка мотиву-
вала національно-визвольні змагання 
1940–1950-х років, виробила такі ідео-
логеми, які дають змогу ефективно діяти 
в сучасному світі. Конгрес адаптував ці 
ідейні засади до українських обставин 
90-х років і нащепив їх до стовбура сус-
пільної думки. Не йдеться про масове 
визнання і застосування. Не в тому суть. 
Конгрес став націоналістичною партією, 
яку неможливо звинуватити в етнофо-
біях, нацизмі-фашизмі, тоталітаризмі та 
інших «жахливчиках», що їх неліниві і 
«національно безтурботні» клеять укра-
їнським патріотам» [6, с. 82].

20–21 листопада 1992 р. в Торонто 
(Канада) відбувся конгрес АБН, на яко-
му вона виступила з концептуальною 
доповіддю «АБН: піввіку боротьби», в 
якій дала геополітичну оцінку ситуації і 
наголосила, що АБН сприяє національ-
ному визволенню народів, які ще зали-
шилися у складі Російської імперії та під 
контролем комуністичної системи, зро-
била огляд та аналіз діяльності АБН за 
1946–1992 рр., зокрема мобілізації гро-
мадськості на захист здобутої незалеж-
ності тощо. Вона вказала на політичні 
та дипломатичні методи діяльності та 
досягнення АБН на міжнародній арені 
на користь справи звільнення покріпа-
чених народів, що, зокрема, організову-
вала сотні маніфестів-протестів проти 
антиукраїнської політики СРСР, репре-
сій українських патріотів, а також прес-
конференцій, інтерв’ю, звернень, заяв 
тощо на підтримку свободи поневоле-
них народів [24, с. 4].

20–21 листопада 1993 р. вже в Києві 
відбулася ювілейна Конференція АБН на 
честь 50-річчя Першої Конференції по-
неволених народів Європи та Азії, в якій 
взяли участь представники Чеченської 

Республіки, Грузії, Таджикистану, Лит-
ви, Азербайджану, України, українських 
общин РФ, Казахстану, Вірменії, Лит-
ви та  ін. На ній виступила Я.  Стецько 
із ґрунтовною аналітичною доповіддю 
«АБН: 50 років боротьби», у якій йшлося 
про необхідність діяльності АБН на тере-
нах колишнього СРСР з метою зміцнен-
ня незалежності новопосталих держав і 
захисту від імперських зазіхань Москви. 
Після виголошення доповідей усіма учас-
никами конференції було ухвалено вива-
жене рішення та прийнято резолюцію: 
«Створити комітет АБН, який організує 
роботу в напрямку сприяння відновлен-
ню державної незалежності народів на 
їхніх етнічних землях в межах колиш-
нього СРСР» (переклад. – Л. О.) [12, с. 2].

Український комітет АБН очолила 
М.  Базелюк. Діяльність АБН вплива-
ла на формування громадської думки у 
ставленні до російської агресії. У 1994 р., 
схаменувшись після потужної хвилі на-
ціонального визволення від російського 
колоніалізму, РФ, державною політикою 
якої завжди був тероризм проти поне-
волених народів і особливо проти їхніх 
лідерів, посилила свій тиск на Азербай-
джан, Вірменію, Грузію, Україну, Чечню 
та ін. Між Російською Федерацією та 
Чеченською Республікою Ічкерією роз-
почався перший військово-політичний 
конфлікт, що тривав близько двох років 
(1994–1996). Свої неоімперські амбіції 
щодо Чечні та придушення повстан-
ського руху за незалежність РФ все ж 
втілила, розв’язавши Другу російсько-
чеченську війну, що тривала протягом 
1999–2009 рр. і завершилась ліквідацією 
Чеченської Республіки та встановленням 
на всій території російської влади [26].

У Києві було створено Українсько-
Чеченський інформаційний центр, що 
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поширював достовірну інформацію 
про геноцид проти чеченського народу. 
Ініційовані АБН акції протесту проти 
розв’язаної Росією війни в Чечні від-
булися в Торонто, Монреалі, Ванкуве-
рі, Едмонтоні, Вінніпезі та інших містах 
Канади, в багатьох містах США, країнах 
Європи, а також в Австралії, Анголі, Мо-
замбіку, всюди, де жили українці, члени 
АБН [1, с. 47].

Націоналістичні організації в Украї-
ні, зокрема АБН та КУН, підтримували 
чеченський народ у боротьбі за незалеж-
ність, надаючи гуманітарну допомогу 
біженцям та пораненим. Також комітет 
АБН підготував звернення до неросій-
ських народів в РФ із закликом не йти 
у російську армію воювати проти Чечні. 
Звернення до Ради Безпеки ООН з ви-
могою скликати позачергове засідання у 
зв’язку з військовою інтервенцією Крем-
ля підтримали не лише націоналістичне 
крило українського парламенту, а й по-
над 100 депутатів інших партій [1, с. 45].

Поступово Я.  Стецько стала загаль-
новизнаним лідером правих націо нал- 
радикальних сил в Україні, зуміла транс-
формувати і втілити в українській по-
літиці ідеї поміркованого парламента-
ризму. Проте лише у 1995 р. вона змогла 
балотуватися як кандидат до Верховної 
Ради України від Івано-Франківщи-
ни. Йдучи до парламенту, Я.  Стецько 
підкреслювала, що «російська етнічна 
меншина повинна мати право культур-
ного розвитку, власні школи, релігію. 
Але ми проти того, щоби вона (росій-
ська меншина) була трактована як па-
нуючий клас, а українці як унтерменші. 
Не можна це назвати українізацією, але 
мусимо мати українські школи для укра-
їнців. Повернути українцям українські 
церкви, запевнити розвиток української 

культури. А росіянам гарантуємо такі 
права, які виникають з міжнародних 
конвенцій. Не може бути так, як у Доне-
цьку, де 150 шкіл, з них лише одна укра-
їнська» [11, с. 130].

Як голова Проводу ОУН, президент 
АБН та голова політичної партії КУН 
Я.  Стецько була надзвичайно занепо-
коєна позицією лідера ЛДПР В.  Жири-
новського, висловленою ним на початку 
1995 р. в інтерв’ю кореспондентові «Все-
українських Вєдомостей», що «російська 
армія прийде в Україну, знищить все на 
своєму шляху і поставить свої гарнізо-
ни в тих місцях, де чинився опір цен-
тральному режимові». Вона вважала, 
що подібного зухвалого цинізму світ не 
бачив з часів А. Гітлера. Головний Про-
від КУН, намагаючись привернути увагу 
влади до загрози українській національ-
ній державності з боку неоімперських 
шовіністичних кіл РФ, підготував від-
повідну заяву. У ній йшлося про те, що 
Конгресом неодноразово рекомендував-
ся ряд необхідних рішучих політичних 
кроків, котрі пропонувалося здійснити 
у першу чергу для відвернення загрози 
становленню української державності. 
Серед них найголовніші – негайний ви-
хід України з СНД; припинення пере-
говорів з Росією щодо Чорноморського 
флоту; скасування Кримської автономії; 
встановлення режиму закритих кордо-
нів України; розробка заходів щодо за-
безпечення відбиття можливої агресії зі 
Сходу; забезпечення інтеграції України в 
європейські структури безпеки тощо [8, 
с. 309].

Негативні наслідки радянської етно-
культурної політики не забарилися, адже 
жодного із запропонованих кроків вла-
дою не було враховано. Натомість одним 
із найрадикальніших заходів радянської 
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влади була тотальна русифікація укра-
їнців. Її негативний вплив найбільше 
відобразився, зокрема, на мовному та 
етнокультурному зросійщенні Криму. Ці 
проблеми не вирішені досі, вони знову 
наразі стали інструментом для маніпуля-
цій народною свідомістю. Завдяки допу-
щенню таких важливих геополітичних 
та геостратегічних помилок української 
влади в етнокультурній політиці РФ 
змогла втілити свої імперсько-агресив-
ні плани щодо України у березні 2014 р., 
коли розпочалася збройна агресія, спря-
мована на протизаконну анексію Крим-
ської автономії та приєднання Криму до 
РФ, та ескалація конфлікту на Донбасі, 
що сколихнули весь світ, продовжують-
ся вже шостий рік і перетворюються на 
«заморожений» військово-політичний 
конфлікт між Україною та РФ [10].

11 листопада 1995 р. у Києві відбув-
ся Конгрес української інтелігенції. По-
треба його скликання постала у зв’язку з 
небаченим за роки незалежності зовніш-
нім тиском на Україну та активізацією 
внутрішніх «деукраїнізаторів». У ньому 
взяли участь близько 2000 делегатів з 
усіх областей України, серед них пред-
ставники творчих спілок, громадських 
організацій і політичних партій. Від іме-
ні КУН виступила Я. Стецько: «Коли на-
ція попадає в неволю, роля інтелігенції 
стає надзвичайно важливою, але україн-
ська інтелігенція не завжди була здатна 
її виконувати […] Сьогоднішня україн-
ська інтелігенція народилася за часів со-
вєтського правління, коли влада всіма 
засобами переливала чужу культуру в 
жили української нації, вбивала росій-
ський менталітет у хребет і мозок укра-
їнського народу […] Гасло «Геть від Мо-
скви!» – це орієнтир на Захід, на Европу. 
Це означає сепаратизм від духового 

життя ворога, від ідей окупанта. Росія 
не втаємничує своїх плянів повернення 
України в її імперське лоно. З відновлен-
ням незалежности перед інтелігенцією 
постало завдання утримати державу, 
яка є найкращою запорукою щасливого 
майбутнього життя» [2, с. 5].

Під час виголошення депутатської 
присяги у Верховній Раді 19 березня 
1997 р. у своїй промові Я. Стецько, звер-
таючись до депутатів, запитувала: «Коли 
заплатите вчителям, лікарям, військово-
службовцям, пенсіонерам, коли молодь 
зможе не лише навчатися в Україні, а й 
працювати в ній, не шукаючи заробітків 
на чужині? Коли приймете закони про 
податки, які дозволять селянинові та 
підприємцеві стати на ноги? Коли буде 
наведений порядок у державі? Коли не 
на словах, а на ділі почнеться боротьба 
з корупцією та організованою злочин-
ністю? Коли будуть заборонені органі-
зації антиукраїнського, антидержавного 
спрямування? Коли сповниться історич-
на справедливість, і ті, що воювали за 
Українську державу – бійці ОУН-УПА, 
будуть вшановані тою Українською дер-
жавою, за яку вони проливали кров? На 
нас дивляться ті, які були виселені боль-
шевицькою владою в Сибір, щоб їм бо-
дай перед смертю було вільно вернутися 
в Україну. Українська діаспора чекає на 
закони, які дозволили б їй інвестувати в 
Україну» [27, c. 32]. Цей емоційний ви-
ступ свідчить про те, що вона перейма-
лася соціальними проблемами, вирішу-
вала їх, якщо мала змогу. Сумно стає від 
того, що ці самі питання можна постави-
ти депутатам усіх скликань, та вони досі 
залишаються без відповідей.

Я. Стецько як депутат Верховної Ради 
України та представник нової україн-
ської політології знаходила порозуміння 
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із державно-політичними, науковими, 
культурно-просвітницькими колами та 
звичайними громадянами. Працюючи 
у Комітеті закордонних справ, вона ви-
ступала за коригування зовнішньополі-
тичного курсу та знаходила компроміс із 
міністром закордонних справ Г. Удовен-
ком. Мовні питання, освітні проблеми, 
соціальні проекти, наукові перспективи 
та культурні традиції завжди були для 
неї на першому місці.

Окрім цього, Я.  Стецько всіляко 
підтримувала діяльність науково-про-
фесійних товариств та науково-освітніх 
інституцій, залучала патріотично-на-
лаштованих свідомих науковців до гро-
мадсько-політичної діяльності, брала 
участь в обговоренні доцільності прове-
дення конференцій, лекцій, занять у ви-
щих навчальних закладах та школах на 
заході, сході, півдні України та в Криму. 
Зокрема, допомагала Науково-професій-
ному товариству імені М. Міхновського 
(В.  Сніжко), Педагогічному товариству 
імені Г. Ващенка (А. Погрібний), Спілці 
офіцерів (Є. Лупаков), Київській держав-
ній академії декоративно-прикладного 
мистецтва і дизайну імені М.  Бойчука, 
Національному університету «Острозь-
ка академія», Інституту українознавства 
та ін. На базі цих товариств та інститу-
цій організовувалися і проводилися на-
укові конференції, лекції тощо [23].

Багато уваги громадські організації, 
що діяли під керівництвом Я.  Стецько, 
приділяли благодійній діяльності. Зо-
крема, з ініціативи КУН «для уможлив-
лення і покращення своєї багатогранної 
діяльности на різних відтинках життя 
народу – культурному, виховному, сус-
пільно-громадському, політичному й 
економічному – вирішено придбати 
у столиці України Києві відповідний 

будинок та оформити його як Центр на-
ціонального відродження ім. Степана 
Бандери». Для його створення з листо-
пада 1995 р. проводився збір пожертв 
та діяв спеціальний «Комітет набуття 
будинку». У 2001 р. в Києві на вул. Ярос-
лавів Вал, 9 був заснований Центр на-
ціонального відродження імені Степана 
Бандери як міжнародна благодійна ор-
ганізація, метою діяльності якої є від-
родження і розвиток української нації, 
української культури, мови, традицій та 
побудова Української Держави. Першим 
головою Правління Центру був відомий 
громадсько-політичний діяч, член КУН 
І.  Гавдида, який у 2003 р. трагічно за-
гинув за нез’ясованих обставин. У цьо-
му приміщенні розмістився також офіс 
КУН [9].

Я.  Стецько надзвичайно хвилювала 
проблема здоров’я української нації, пе-
редусім молодого покоління. У 1998 р. за 
її ініціативою було створено Всеукраїн-
ський благодійний фонд «Соборність», 
який, втілюючи благодійну програму 
«Дар Життя», допомагав і продовжує до-
помагати дітям, профінансував більше 
700 операцій дітям із вродженими вада-
ми серця в Інституті серцево-судинної 
хірургії ім. Амосова. Під керівництвом 
голови Правління С. Брацюня Фонд на-
разі функціонує, надаючи гуманітарні 
вантажі, ліки та обладнання для дитячих 
лікарень і сиротинців повсюдно в Украї-
ні, гуманітарну допомогу та фінанси по-
страждалим від повеней у 1998 та 2001 
роках на Закарпатті, родинам шахтарів, 
які загинули від вибухів на шахтах Лу-
ганщини, а також фінансову підтримку 
численним культурно-гуманітарним за-
ходам, фестивалям та мистецьким кон-
курсам, художнім виставкам, десяткам 
книжкових видань та іншим акціям. 
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Багато років Фонд докладає зусиль за 
підтримки МФ «Відродження» для ство-
рення всеукраїнської мережі паліативної 
допомоги – інноваційного гуманістич-
ного напрямку медичної допомоги неви-
ліковно хворим людям у термінальному 
періоді їхнього життя, сприяє розвитку 
медичного капеланства. Із 2014 р. спіль-
но із Світовим Конгресом Українців в 
рамках програми «Захист патріотів» 
(Patriot Defence) благодійна діяльність 
зосередилась на гуманітарній допомозі 
Донбасу. Фонд разом з іншими благо-
дійними організаціями наразі сконцен-
трований на постачанні ексклюзивного 
унікального медобладнання останнього 
покоління, яке пришвидшує одужання 
та збільшує шанси повноцінного від-
новлення здоров’я постраждалих у ро-
сійсько-українському конфлікті військо-
вослужбовців та цивільних осіб [4].

Також з її ініціативи було створено 
міжнародний Благодійний фонд імені 
Ярослава Стецька, що, зокрема, спон-
сорував музей С. Бандери на його бать-
ківщині в с. Великий Угринів Калуського 
району Івано-Франківської області. Цей 
фонд було створено передусім «для збе-
реження та розвитку культурних тради-
цій, релігійних цінностей і моральних 
інститутів української нації, для захис-
ту української культури від вороже на-
ставлених та чужих їй вчень та ідеології, 
щоб подолати наслідки русифікації роз-
витком української духовости та освіти, 
для поширення і затвердження націо-
нально-патріотичної ідеології в україн-
ському суспільстві» [22, с. 1158].

Отже, у статті вперше розглянуто 
громадсько-політичну діяльність укра-
їнських громадських та громадсько-по-
літичних організацій, що позитивно 
вплинули на перебіг етнокультурних 

процесів в Україні, збереження і розви-
ток української етнокультурної само-
бутності у період від середини 80-х років 
ХХ ст. до початку 2000-х років. Проана-
лізовано роль у розвитку державно-по-
літичних, національно-визвольних та 
етнокультурних процесів громадсько-
політичних об’єднань ОУН, АБН, ВАКЛ 
та КУН, що, зокрема, на міжнародному 
рівні захищали національні інтереси 
українського народу, підтримували бо-
ротьбу поневолених народів у всьому 
світі та обстоювали права кожного на-
роду на власну державу на своїй етнічній 
території і збереження етнокультурної 
ідентичності серед постколоніальних 
держав, стали дієвим захисником на-
ціонально-культурних цінностей, етно-
культурних традицій, мовно-освітніх та 
соціальних пріоритетів в українському 
суспільстві. Також виокремлено пер-
сональний внесок у їх організацію та 
діяльність визначної громадсько-полі-
тичної діячки українського національ-
но-визвольного та світового антибіль-
шовицького руху Я.  Стецько, яка від 
середини 80-х років ХХ  ст. до початку 
2000-х років займала провідні посади у 
цих організаціях, сприяла розвитку на-
ціоналістичної ідеології, пропагувала 
й обстоювала ідею незалежності, брала 
активну участь у державно-політично-
му, громадсько-політичному, культур-
но-просвітницькому житті України. Ви-
явлено, що діяльність націоналістичних 
організацій під керівництвом Я. Стецько 
стала менш революційною, а більш толе-
рантною і компромісною. Проведена за 
ініціативою Я. Стецько в Україні Перша 
Конференція ОУН 1992 р. позитивно 
вплинула на державно-політичну, гро-
мадсько-політичну та культурно-про-
світницьку ситуацію в Україні, оскільки 
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була першим в Україні суто націоналіс-
тичним громадсько-політичним фору-
мом, що об’єднав націоналістичні сили 
та сприяв утвердженню української на-
ціональної ідеї та розбудові національ-
ної держави на рубежі ХХ–ХХІ ст.
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Анотація. У статті визначено наукову новизну дослідження особистого книжкового зі-
брання Федора Вовка та бібліотек установ, названих його ім’ям, екслібрисів та інскриптів з 
ім’ям вченого на книжкових пам’ятках у бібліотеках України та в обраних музейних бібліо-
теках. Метою дослідження є зведення інформації про екслібриси та інскрипти на тираж-
них виданнях (стародруках, антикварних книгах, книгах 2-ї половини XIX – 1-ї третини 
ХХ ст.) з ім’ям вченого для спостереження поваги наукової та музейної спільнот до його 
внеску в становлення модерної української нації та українознавства. Систематизовано, 
процитовано та прокоментовано історіографію та джерельну базу дослідження, що була 
вивчена за принципом de visu (121 книжкова пам’ятка ХІХ – 1-ї третини ХХ ст.). Для по-
вноти дослідження приділено увагу книжковій колекції народознавця Олександра Алешо, що 
увійшла до бібліотеки Кабінету антропології та етнології ім. Ф. Вовка. Розпочато харак-
теристику екслібриса та інскрипту, що пов’язані з ім’ям вченого. Охарактеризовано фран-
цузьку  (під) колекцію бібліотеки Ф. Вовка, зібрану ним під час народознавчих студій у Парижі, 
а саме: деякі джерела комплектування, зміст, долю зібрання та інституції, що зберігають 
її нині. Представлено теоретичні та емпіричні методи дослідження, складено бібліотечну 
статистику до теми. Визначено виклики дослідження: проблемність вивчення бібліотечно-
го фонду та книжкової колекції Національного музею історії України (далі – НМІУ) у фон-
досховищі, відсутність паперового каталогу бібліотеки НМІУ. Виклад основного матеріалу 
запропоновано у форматі двох коментованих додатків, що включили в себе результати ви-
вчення історіографії та систематизації джерел. Подано класифікацію кожного екслібриса 
та інскрипту в складеному переліку з 23 одиниць. Визначено перспективи дослідження як 
публічно-історичного проекту.

Ключові слова: Алешо Олександр; Вовк Федір; екслібрис; інскрипт; історичне книгознав-
ство; маргіналія; Національний музей історії України; українознавство.
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Annotation. This research identifies the scientific novelty of the study of Fedir Vovk’s book collection 
and libraries of institutions named after him (the object), bookplates and inscriptions with the scientist’s 
name on editions in Ukrainian libraries and selected museum libraries (the subject). The objective of 
the research is to collect information about bookplates and inscriptions on books (old printed books, 
antique books, books of the late 19th – early 20th century) with the scholar’s name to observe the 
respect of the scientific and museum communities to his contribution to the formation of the modern 
Ukrainian nation and Ukrainian studies. The historiography and sources of the research (121 rare 
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Наукова проблема статті полягає в 
актуальності введення в науковий обіг 
книжкових пам’яток з бібліотечних фон-
дів шляхом відбору примірників, які є 
предметами музейного значення (куль-
турні цінності, особливі ознаки яких є 
підставою для внесення їх до Музейного 
фонду України та набуття ними статусу 
музейних предметів з метою збереження, 
вивчення і публічного представлення). 
Одним із факторів, що впливає на особ-
ливий статус окремого тиражного при-
мірника в накладі, є особливі елементи, 
які з’явились після видання книги та в 
процесі її побутування – книжкові знаки 
(екслібриси), дарчі автографи (інскрип-
ти) і маргіналії. Розвиваючи тезу М. Шам-
рай, зазначимо тут також те, що не тільки 
маргіналії, а й екслібриси та інскрипти є 
теж «мікроджерелами не лише оповідно-
го, а й актового характеру, що засвідчува-
ли факт передачі чи купівлі книги … бу-
дучи частиною загального складу книги, 
ці джерела історичної інформації містять 
унікальні відомості з історії видавничої 
діяльності, побутування книг, книготор-
гівлі, шляхів розповсюдження книжок, 
соціології читача тощо» [19, с. 3]. Це ви-
значає значимість названих «артефактів 

культури» (за М.  Шамрай) не лише для 
наукових досліджень, а й бібліотечної та 
музейної комунікації. 

Мета дослідження – зведення інфор-
мації про екслібриси та інскрипти на 
тиражних виданнях (стародруках, ан-
тикварних книгах, книгах 2-ї половини 
XIX  – 1-ї третини ХХ  ст.) з ім’ям укра-
їнського антрополога, археолога, етно-
графа, музейника та одного з фундаторів 
українознавства Федора Вовка. Це дасть 
можливість спостерігати етапність фор-
мування бібліотеки вченого під час його 
народознавчих студій, повагу наукової 
та музейної спільнот до внеску Ф. Вовка 
в становлення української модерної на-
ції. Також кожний елемент книги роз-
глядається як мікроджерело історичної 
інформації про розвиток установи або 
творчий шлях непересічної для україн-
ської науки та культури особистості. Ми 
також простежимо еволюцію індивіду-
альних особливостей книг, що з’явились 
у процесі побутування після остаточно-
го завершення авторської роботи над 
текстом. Загальною метою є встановлен-
ня варіативності екслібрисів та інскрип-
тів з ім’ям Ф. Вовка, що й визначає но-
визну дослідження.

books of the 19th – early 20th century), studied on “de visu” principle, are systematized and commented 
on. Attention is paid to Oleksandr Alesho’s book collection, which was presented to the library of the 
Cabinet of Anthropology and Ethnology named after Fedir Vovk. Some specification of his bookplate 
and the inscription associated with his name has begun. The French (sub)collection of Vovk’s library is 
in our focus too, namely some sources of its creation, partial description of its content, and institutions 
that keep it nowadays. The author publishes book statistics, defines theoretical and empirical research 
methods as well as challenges of the research: difficulties with investigation of the library and book 
collections in the funds of the National Museum of Ukrainian History (hereafter – NMUH) and the 
lack of the card-file catalog in the library of NMUH. The main part of the article is structured in the 
form of two annexes with commentaries, which include results of historiographical and source studies. 
Typology of every bookplate is presented, and the list of bookplates and inscriptions with the name of 
Fedir Vovk is set (23 units). Prospects of the research as a public and historical project are determined.

Key words: Oleksandr Alesho; Fedir Vovk; bookplate; inscription; historical book research; 
marginal inscriptions; National Museum of Ukrainian History; Ukrainian studies.
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Зазначимо, що наукова праця Ф. Вов-
ка на теренах українознавства, у т. ч. 
створення в Москві Українознавчого 
центру, сприяла не лише формуванню 
його як вченого, але й вивела в ряди твор-
ців національної свідомості українства в 
умовах імперської парадигми. Завдяки 
Ф. Вовку українська археологія та етно-
графія початку ХХ ст. піднялись на один 
щабель із найрозвинутішими європей-
ськими народознавчими науками того 
часу. А праця Ф.  Вовка «Етнографічні 
особливості українського народу» (скла-
дова запланованого вченим корпусу ен-
циклопедичних робіт з україно знавства) 
тривалий час була чи не єдиним джере-
лом українознавства [2, с. 21, 23].

Діяльність вченого вплинула також 
на становлення широкого кола його на-
укових і дружніх зв’язків з українськи-
ми та європейськими істориками, ет-
нографами, фольклористами та ін. Це 
знайшло прояв у взаємному даруванні 
авторських екземплярів і тематичної 
літератури з інскриптами. Тому Федір 
Ернст, фундатор українського мистец-
твознавства, підкреслив, що бібліотека 
Ф.  Вовка «надзвичайно коштовна, кіль-
кість томів 8 тис.» [7, с. 211, 215].

Таким чином, об’єктом дослідження 
є як особисте книжкове зібрання Ф. Вов-
ка, так і книгозбірні установ, названі 
його ім’ям. Предметом  – екслібриси та 
інскрипти з ім’ям Ф.  Вовка на книжко-
вих пам’ятках у бібліотеках України. 
Джерела дослідження складає інформа-
ція з тематичних каталогів книжкових 
знаків, а також 121 книжкова пам’ятка з 
бібліотеки НМІУ, опрацьована за прин-
ципом наукової етики de visu під час по-
примірникового опису. Наразі не можна 
порівняти їх з колекцією групи зберіган-
ня «РА» (рідкісні авторські екземпляри) 

відділу фондів НМІУ, адже звіряння 
фонду відбулось у 2016  р. без книго-
знавчих досліджень. Отже, публікації 
НМІУ про музейну бібліотеку лише по-
декуди згадують книги з фондів музею 
та не містять прикладів з ім’ям Ф.  Вов-
ка  [1; 3; 11; 12]. Принагідно зазначимо, 
що лише наприкінці 2017 р. розпочалась 
комп’ютерна каталогізація збірки бібліо-
теки, яка сформувалась за 120 років іс-
торії НМІУ. Картковий каталог не був 
створений взагалі. Дослідження збірки 
не проводились. Наші консультації в 
науковій атрибуції екслібрисів під час 
звіряння бібліотеки (кінець 2017 р. – по-
чаток 2019  р.) дали можливість зроби-
ти висновок про те, що її сформували з 
окремих екземплярів і фрагментів книж-
кових зібрань приватних осіб та установ.

Наповнення бібліотеки не завжди 
відбувалось через добровільний внесок 
власників книг. Частина колекції книг 
Ф.  Вовка опинилась у Всеукраїнсько-
му історичному музеї ім. Т.  Г.  Шевчен-
ка (далі  – ВІМ), що був попередником 
НМІУ, через рішення влади в роки ре-
пресій. У 1936 р. у ВІМ передали близько 
2  тис. од. зберігання колекції Кабінету 
антропології та етнології ім. Ф.  Вовка 
при ВУАН після його ліквідації (1934) і 
репресій проти співробітників  – діячів 
культури [15]. Таким чином, реконструк-
ція «руху» книгозбірні Кабінету є також 
напрямом дослідження. Наприклад, 
один із комплектів стародруків з бібліо-
теки Ф. Вовка, що перейшов до Кабіне-
ту,  – це двотомна праця П’єра-Франсуа 
Гюйо Дефонтена «Історія революцій в 
Польщі від початку монархії до остан-
ніх виборів Станіслава Лещинського» 
(Амстердам, 1735. В 2-х томах). Ці книги 
Ф. Вовк придбав у Парижі 27.05.1889 р., 
про що свідчить маргіналія на форзаці 
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2-го тому. Це сталось через два роки 
після переїзду в місто та незважаючи на 
бідність [17, с. 107]. Обидва томи виріз-
няються неатрибутованим золотим гер-
бовим суперекслібрисом з єдинорогами 
на обкладинці. Перший том комплекту 
зберігається в Національній бібліоте-
ці ім. В. Вернадського (далі – НБУВ) [6, 
с. 276], а 2-й – у бібліотеці НМІУ [13] та 
експонується на виставці «Книгозбірня 
НМІУ: історія та колекції». На вивченому 
примірнику є власницькі та універсаль-
ні екслібриси: рукописний  – приватної 
особи (Ф. Вовка) і шрифтовий – круглий 
штемпель Книгозбірні. Складно вста-
новити, коли книга надійшла в НМІУ, 
але це не був науковий процес. Обидва 
томи ідентичні (на обкладинці супер-
екслібрис, без назви) і сумнівно, що на-
уковець або бібліотекар свідомо розді-
лив цей комплект (статистика: в цілому 
(під)колекція французьких стародруків 
бібліотеки НМІУ містить у т. ч. 4 книги 
з Кабінету (7 прим.) і три – з бібліотеки 
Ф. Вовка [18, с. 182–183]. У фонді НБУВ 
«французька колекція із бібліотеки 
Хв.  Вовка складається з книжок і пері-
одики – праць із фізіології, палеонтоло-
гії, антропології, етнографії визначних 
французьких учених… 15 прим… є екс-
лібрис – друкований… також книжки із 
печаткою «Книгозбірня…» (16 прим.)  – 
видання про подорожі, арабські казки 
тощо» [9, с. 198–199]). 

Названа виставка «Книгозбірня 
НМІУ: історія та колекції», відкрита 
09.11.2019  р., також є джерелом дослі-
дження. Звернемо увагу на те, що її ку-
ратори не уникли різночитання. В екс-
плікаціях зазначено і «Федір Волков», і 
«Федор Волков». Імовірно, так намага-
лись передати оригінальні написи, хоча 
в поясненнях теж фігурує «Волков». Це 

суперечить прийнятому написанню та 
позиції вченого, що він виразив у руко-
писному екслібрисі [5].

Серед історіографії виділимо каталог 
Л. Дениско та Ю. Рудакової, що увійшов 
в топ Всеукраїнського бібліотечного біо-
графічного рейтингу  – 2019, і каталог 
Н.  Горської  [4; 14]. Подані ними теорія, 
класифікація, візуалізація, опис екслі-
брисів та інскриптів з ім’ям Ф. Вовка де-
монструють те, що їх узагальнення поки 
не стало предметом окремого досліджен-
ня, а НМІУ володіє змістовною колек-
цією таких неопублікованих джерел  [4, 
с. 39; 6, с. 30, 220]. Додамо, що актуаль-
ним для дослідження є і таке джерело, 
як «Правила роботи бібліотеки Музею 
антропології та етнології ім. Ф.  Вовка». 
Їх склав завідувач архівно-бібліотечного 
відділу А. Онищук [8, с. 331].

Також вивчення бібліотеки Ф. Вовка 
провела І.  Черновол, яка розглянула іс-
торію надходження зібрання до бібліо-
теки Інституту археології НАН України 
(далі – ІА) [18]. Авторка спробувала ви-
явити книги, що належали саме Ф. Вов-
ку. Дослідниця також процитувала його 
заповіт: «Ще за життя Вовк виказував 
бажання, аби його особисті книги, ма-
теріали та колекції з науковою метою 
були передані у користування якійсь на-
уковій інституції Києва. Але за браком у 
Києві інституції відповідного характеру 
душоприказники вченого С.  Єфремов і 
П. Стебницький вирішують, що нею мо-
гла б стати Українська Академія наук… 
на умові створення при Академії наук 
антропологічного наукового закладу, 
пов’язаного з ім’ям Вовка»  [18, с.  349]. 
У свою чергу О.  Таран визначила цю 
бібліотеку як «домашню.., що містила 
книги з антропології, археології, історії, 
етнографії, фольклористики», що разом 
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з іншими результатами діяльності вче-
ного склала основу Кабінету [16, с. 152]. 
Окрім того, А.  Франко та О.  Франко 
сконцентрували у висновках свого дослі-
дження архіву Ф. Вовка таке: «Бібліо теку 
Вовка разом з його архівом перевіз з Пе-
трограда до Києва його учень О. Алешо 
за сприяння відомого археолога М. Ма-
каренка 1921  р. Вона стала основою 
Музею (кабінету) антропології … Після 
скасування музею у 30-ті  рр. бібліо тека 
вченого ввійшла в розосередженому 
стані у фонд бібліотеки Інституту Архе-
ології … На багатьох книгах та журна-
лах зберігся екслібрис із зображенням 
«Вовка в окулярах, який читає книгу». 
Під час війни частину книг та журналів 
іноземними мовами вивезено до Німеч-
чини» [17, с. 121–122]. Імовірно, в ІА пе-
редали більше книг з бібліотеки Ф. Вовка 
з власницьким екслібрисом «Вовк в оку-
лярах», а в НМІУ – більше книг Книго-
збірні (статистика: з 121 книги на 29 є 
наліпка «Вовк в окулярах»). Однак ця 
теза потребує подальшого дослідження.

Аналіз історіографії також показує, 
що в НБУВ фрагмент бібліотеки Ф. Вов-
ка потрапив на початку 1920-х  років: 
«Крім того, серед книг, пожертвуваних 
Вовком, є книги з історії та археології 
України, що прямо не стосуються антро-
пології та етнографії і тому, можливо, 
такі книги, зберігаючи при цьому ім’я 
Вовка, варто передати іншій установі, як 
то Національна бібліотека…» [18, с. 350]. 
Р. Кириченко, яка вивчала тему для ди-
сер таційного дослідження, підтверджує 
це: «… вони (фонди НБУВ. – Т. К.) фор-
мувалися за рахунок книгозбірень ви-
значних українських вчених – бібліотек 
В.  Антоновича, Хв.  Вовка та інших, які 
надійшли до фондів цих установ одні з 
перших…». Вона ж встановила інший 

період надходження книг: «… після 
реорганізації Академії наук України у 
1934–36  рр. надійшли до Всенародної 
бібліотеки України книги із бібліотек 
ліквідованих інститутів … а колекції 
В.  Антоновича, Хв.  Вовка та інших по-
трапили до фондів НБУВ і розпороши-
лися там» [9, с. 195].

Звернемо увагу на зв’язок антропо-
лога та народознавця Олександра Алешо 
та книгозбірні Кабінету не лише з точки 
зору того, що він був її організатором, 
але й тому, що «1922 р. збагатилася вона 
(Книгозбірня – Т. К.) ще на книгозбірню 
Ол.  Гавр. Алешо, подарунок од дружи-
ни незабутнього небіжчика, що своїм 
життям заплатив за перевіз дорогоцін-
ного Музею Хведора Вовка з Петербур-
га на Вкраїну…» [6, с. 351]. В бібліотеці 
НМІУ є 18 книг з шрифтовим, прямо-
кутним, у формі закритої книги, екслі-
брисом з текстом: «Книжка Александра 
Гавриловича Алешо». Однак серед них 
лише дві містять екслібрис книгозбір-
ні Кабінету, окрім дарчого інскрипту: 
«До музею Антропології та Етнології 
ім. проф. Хф. Вовка. Передає О. Алешо» 
та екслібриса самого Алешо. Інші книги 
екслібриса Книгозбірні та інвентарних 
номерів каталогу не мають (статистика: 
з 18 книг на 1 прим. є дарчий інскрипт 
Алешо та його ж шрифтовий екслібрис; 
на 1 прим. – власницький підпис і шриф-
товий екслібрис; на 1 прим. – дарчий ін-
скрипт для Алешо від К. Щероцького; на 
інших книгах є лише шрифтові екслібри-
си Алешо).

Для цього книгознавчого та бібліо-
текознавчого дослідження використано 
типологічний, аналітико-синтетичний 
та бібліографічний методи досліджен-
ня [10], а також аналіз музейних експо-
зицій та бібліотечних зібрань, переклад 
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і попримірниковий опис книг. До того 
ж фронтальний перегляд рубрик бібліо-
теки був ефективний для виявлення 
книжкових знаків на корінцях книг, зо-
крема екслібриси-абревіатури t[heodor] 
V[ovk] на 7 прим. «Этнографического 
обозрения» (1890–1894, 1896–1897). 

Виклад основного матеріалу пропо-
нуємо у форматі двох коментованих до-
датків, що включили в себе результати 
вивчення історіографії та попримірни-
кового опису 121 книжкової пам’ятки 
ХІХ – 1-ї третини ХХ ст.

Додаток 1 
Перелік неопублікованих екслібрисів 

та інскриптів з ім’ям Ф. Вовка
Джерело-1  – бібліотека НМІУ. Про-

венанс: надходження 1936  р., колекція 
ліквідованого Кабінету. Загальна кіль-
кість книг, кількість книг, переданих по-
тім у фондозбірню та інші музеї, невідо-
ма. Джерело-2  – НБУВ. Провенанс: не 
опублікований.

Дарчі інскрипти Ф.  Вовку (збере-
жено мову написів): «Високоповажному 
Хфедіру Кіндратовичу Вовкові від авто-
ра [художника та етнографа П. Д.] Мар-
тиновича. 3.VIII.1912» (1); те саме – від 
історика та краєзнавця Багалія Д. І., 1913 
(2); «Вельмиповажному Хфедіру Кіндра-
товичу Вовкові. Щирожичливий автор. 
18.XI.1912»  [від мистецтвознавця та іс-
торика Щероцького  К.  В.] (3); «Многоу-
важаемому Федору Кондр. Волкову на до-
брую память от автора товарища» [від 
геолога Армашевського  П.  Я.] (4); «До-
рогому и старому (во всех смыслах) дру-
гу Федору Кондратьевичу Волкову ... Ко-
ломия. 19.XI. Д[митрий] Гурин  – ?» (5); 
«Многоуважаемому Федору Кондратье-
вичу  [як варіант Волкову] на память 
от автора»  [від історика та археолога 

Ляскоронського  В.  Г.] (6); те саме  – від 
професора історії Богаєвського Б. Л. (7); 
етнографа та фольклориста Сержпутов-
ського О. К., 1916 (8); [Влад. Пиш…на – ? 
СПб. XI.1896] (9); етнографа Русова О. О. 
(10) і редактора Шеффера П. М. (11).

Дарчі інскрипти книгозбірням: «Пе-
редано до бібліотеки Кабінету Антро-
пології та Етнології ім. Хф.  Вовка  [док. 
мед.] В[олодимиром] Караваєвим, 1924» 
(12); «Книгозбірні музею ім. Хв. Вовка від 
автора. Київ. 22.IX.1922»  [від етногра-
фа та зав. відділу фондів ВІМ Колцуня-
ка  Г.  М.] (13); «Передано до Бібліотеки 
Кабінету антропології та етнології ім. 
Хв.  Вовка. 25.XI.1927»  [від краєзнавця 
Львовича Г. В.] [4, с. 189] (14).

Власницькі, універсальні екслібри-
си: шрифтові, круглі штемпелі книгозбі-
рень: Українська Академія наук. Кабінет 
Антропології ім. Ф.  Вовка (15). Причин 
появи цього екслібриса на «Бюлете-
ні Кабінету Антропології та Етнології 
ім. Хв. Вовка» за 1925 р. (ч. 1) може бути 
кілька. Перша  – це 2-й варіант штампу 
бібліотеки, адже з 1921 р. до 31.03.1922 р. 
установа мала назву «Музей», потім  – 
«Кабінет». Друга – це штамп нової кни-
гозбірні, адже в 1926  р. відділ антропо-
логії Кабінету антропології та етнології 
виділили в окремий Кабінет антропо-
логії [16, с. 152]; Музей Антропології та 
Етнології ім. проф. Хв. Вовка. Книгозбір-
ня (чорне чорнило) (16); приватної осо-
би, рукописний: «Ф.  Вовка» (17); при-
ватної особи, друкований на корінці: 
t[heodor] V[ovk] (18).

Додаток 2 
Перелік опублікованих екслібрисів  

та інскриптів з ім’ям Ф. Вовка
Джерело-1  – ІА (надходження 

1936 р., колекція ліквідованого Кабінету. 
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Кількість переданих і наявних книг не 
опублікована). Джерело-2  – НБУВ та 
джерело-3  – Національна історична бі-
бліотека України (далі  – НІБУ) (прове-
нанс: не опублікований).

Дарчі інскрипти Ф.  Вовку (збереже-
но мову написів): «Високоповажаному 
Добродієви Хведорови Вовку на спомин 
від автора. 16.II.1903»  [від історика та 
педагога Барвінського  О.  Г.]  [4, с.  39] 
(19); «Глубокоуважаемому Федору Кон-
дратьевичу Волкову от автора. XII.1916. 
А. Теплоухов – ?»  [5, с. 355] (20); Много-
уважаемому Ф.  К.  Волкову. 7.ХІ.1907. 
Эд. Пекарский – ?» [6, с. 355] (21).

Власницькі, універсальні екслібри-
си: шрифтові, круглі штемпелі книгозбі-
рень: Музей Антропології та Етнології 
ім. проф. Хв.  Вовка. Книгозбірня (фіоле-
тове чорнило). Екслібрис опублікований 
у працях НБУВ і НІБУ [4, с. 124, 182; 6, 
с. 30, 220] (22); приватної особи, сюжет-
ний гравійований, друкований, наліпка 
квадратна, зображено тварину  – вовка 
в окулярах, що читає книгу, текст: «ex 
libris. Th[eodor] Vovk» [6, с. 30, 220] (23). 
Ім’я в тексті латинізоване [18, с. 347].

* * *
Висновком дослідження є те, що на-

копичена інформація вносить новизну 
в книгознавчі та бібліотекознавчі студії, 
розвиток музеєзнавства та українознав-
ства на яскравому прикладі – книжково-
му зібранні Ф. Вовка та бібліотек музею 
і наукових інституцій, що названі його 
ім’ям. Узагальнення відомостей про екс-
лібриси та інскрипти з ім’ям Ф.  Вовка 
дало можливість об’єднати результа-
ти ізольованих досліджень, визначити 
їх методику та створити канву для ви-
вчення інших книжкових пам’яток на 
основі критеріїв унікальності та мемо-
ріальності. Перспективою дослідження 

є продовження наукової атрибуції но-
вовиявлених елементів книг з іменем 
Ф. Вовка в музеях і бібліотеках, а також 
відновлення цілісності унікальної кни-
гозбірні вченого  – джерела авторських 
та тематичних книжкових пам’яток з 
українознавства та зарубіжної україні-
ки. Актуальним для реконструкції про-
фесійної комунікації та дружніх зв’язків 
наукової та музейної спільнот Украї-
ни кінця XIX  – 1-ї третини XX  ст. буде 
створення палітри імен фундаторів кни-
гозбірні Кабінету, які вплинули на ста-
новлення науки та культури модерної 
української нації.
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Анотація. Якщо торкнутися питань духовного простору сучасної України і, зокрема, 
концептів емоційної, інтелектуальної та культурної сфери, то до переліку ключових її по-
нять, безумовно, увійдуть слова «народ», «громада», «громадянин», «отець», «шана», «обо в’я-
зок», «стійкість», «святиня», «сан», «основа», «хвала», «слава», «возвеличувати», «мудрість», 
«село», «оселя», «дар», «харчі», «зцілення» та багато інших. З цим твердженням погодиться, 
напевне, кожен нині сущий українець. Проте лише невелика доля ерудитів зможе розповісти 
щось про походження зазначених термінів. Що ж стосується віку згаданих вище понять, то 
правильно визначити його зможуть хіба що одиниці… Аналогічною буде відповідь і коли на-
звати менш значимі мовні одиниці українського лексикону. Величезні об’єднання концептів 
української мови, в тому числі й понятійні терміни, і тепер, у першій чверті XXI ст., вхо-
дять до розряду «безбатченків». Проте, як вдалося встановити автору цих рядків, праосно-
ви згаданих вище слів потрібно шукати в прадавній хурритській мові. Отже, одним із пря-
мих нащадків цієї доісторичної мови, забутої всіма та мертвої вже протягом трьох тисяч 
років, слід вважати саме українську. 

Сучасні словники української мови назву цього доісторичного етносу подають так: ху-
рити. Проте подібна форма написання згаданого імені українською мовою, на нашу думку, є 
незграбною. Адже наймення «хуррити» (це правильна форма відтворення українською назви 
зазначеного народу), стверджують нині провідні сходознавці світу, походить від аккадської 
географічної назви Ḫurri та її етнічної похідної Ḫurri. Як засвідчують клинописні тексти на 
глиняних табличках, виявлених археологами в різні часи, це ім’я було добре відоме іншим на-
родам стародавнього Близького Сходу. Назву «хуррит» знаходимо в тогочасних (доісторич-
них) документах царських архівів: пор. хетське ᵁᴿᵁḪur-ri (використане вперше правителем 
Хаттусілі I) та угаритське ḫry. Слід згадати також хурритське ᴷᵁᴿḪur-ru-u-ḫé та ᴷᵁᴿḪur-
wu-u-ḫé, єгипетське Ḫu-ru (вперше використане фараоном Тутмосом III). Єгипетське від-
творення цього імені було Ḫʒ-rw. Воно також засвідчене в тогочасних письмових текстах. 
Форма хурритського імені показує, що етнонім побудований на корені ḫur-. Це можна сказа-
ти, до речі, й про етнонім хорвати. До цієї теми автор ще повернеться у своїх наступних 
дослідженнях.

Ключові слова: хуррити; чернець; монах; інок; чистий; ім’я; земля; країна; гора; баба; ба-
бинець: корста; хоронити.
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Annotation. If to concern the questions of modern Ukrainian spiritual space and, in particular, 
concepts of emotional, intellectual, and cultural spheres, the lists of key concepts will certainly include 

© Лакизюк В.

ДИСКУСІЙНА ТРИБУНА



269Українознавство №4 (73) 2019

Лакизюк В. Хурритський субстрат в сучасній українській...

1. Про те, як біле стало … чорним
На підставі багаторічних досліджень 

автор цих рядків може стверджувати 
про побутування на теренах України 
санскритського та хурритського мовних 
субстратів. Так, значна частина термінів, 
скажімо, з лексикону православної церк-
ви має, найімовірніше, хурритське похо-
дження. До таких запозичень належать, 
напевне, українська лексема чернець (як 
тлумачить «Словник української мови», 
це – «член релігійної громади, який при-
йняв постриг і дав обітницю вести ас-
кетичне життя відповідно до монастир-
ського статуту; монах») [14:1980, c. 311] 
та давньоруське інок (до речі, це загальне 
для позначення всіх ченців тепер росій-
ське слово позначає лише осіб, котрі на-
лежать до першого ступеня чернецтва). 

Богослови Російської православної 
церкви стверджують, що монахами (ні-
бито від давньогрецьких μόνος «один» та 
μοναχός  – «одинокий, відлюдник, саміт-
ник») або іноками (нібито від давньо-
руського инъ «інший») себе йменують ті, 
котрі присвятили життя виконанню обіт-
ниць, що «заповідані в Євангелії Самим 
Господом Ісусом Христом та його святи-
ми апостолами» [11, розд. 17]. 

Насправді, як вдалося встанови-
ти автору цих рядків в історико-лінг-
вістичному дослідженні «Коли богами 
були ріки», праосновою, здавалося б, 
усім зрозумілого нині слова «чернець» 
є, очевидно, хурритське šarn- «чистити, 
очищати; очищення, облагороджуван-
ня» (в ритуальному сенсі), що зустріча-
ється в прадавніх текстах, виявлених на 

such words as “people”, “community”, “citizen”, “father”, “respect”, “duty”, “resilience”, “holy shrine”, 
“holy order”, “basis”, “praise”, “glory”, “to magnify”, “wisdom”, “village”, “home”, “gift”, “food”, 
“healing”, and many others. Each real Ukrainian nowadays would probably agree with this statement. 
However, only few intellectuals are able to elaborate on the origin of these terms. And as for the age of 
the above mentioned terms, only single connoisseurs would be able to correctly identify it. The same 
will be observed if to name less significant language units of the Ukrainian lexicon. Huge clusters of 
the Ukrainian-language concepts, including conceptual terms, even now, in the first quarter of the 21st 
century, constitute the category of orphans. However, the author has established that the origin of the 
above mentioned words must be searched for in the ancient Hurrian language. Thus, Ukrainian must 
be considered one of the direct descendants of this prehistoric language, forgotten by all and dead for 
three thousand years.

Modern dictionaries of the Ukrainian language give such a name of this prehistoric ethnic group: 
Hurrians. However, we find this form of writing in Ukrainian awkward. After all, the world’s lead 
orientalists claim today that the lexeme “Hurrian” (this is the correct form of conveying the name of 
the specified people in Ukrainian) has derived from the Akkadian geographic appellation Ḫurri and its 
ethnic derivative Ḫurri. According to the cuneiform texts on clay tablets, discovered by archaeologists at 
different times, this name was well known to other peoples of the ancient Near East. The name “Hurrian” 
can be found in the then (prehistoric) documents of royal archives: compare the Hittite “ᵁᴿᵁḪur-ri” 
(used for the first time by the ruler Ḫattušiliš I) and Ugaritic “ḫry”. We should also mention Hurrian 
“ᴷᵁᴿḪur-ru-u-ḫé” and “ᴷᵁᴿḪur-wu-u-ḫé”; Egyptian “Ḫu-ru” (used for the first time by Pharaoh 
Thutmose III). The Egyptian rendering of this name was “Ḫʒ-rw”. It is also found in their written 
records. The Hurrian form of the name shows that the ethnonym is built on the root “ḫur-”. This can be 
said, incidentally, about the ethnonym “Croats”. The author will return to this topic in his next research.

Keywords: Hurrian; monk; cenobite; enoch; pure; name; land; country; mountain; baba; babynets; 
kоrsta; to bury.
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території Богазкоя  [34, с.  359; 24, с.  89]. 
Інший релігійний термін – інок – похо-
дить, ймовірно, від хурритської основи 
ini/eni «бог, богиня», що зафіксована в 
численних хурритських написах у всіх 
без винятку місцях проживання хурри-
тів [34, с. 86].

Є підстави вважати, що й потамо-
нім Черня, правий доплив тихоплинної 
Росі (Таращанський та Рокитнянський 
райони Київської області; витоки на 
північному сході від с.  Володимирівки, 
що в Таращанському районі), завдячує 
своїм походженням саме хурритсько-
му šarn- «чистити, очищати; очищення, 
облагороджування». Назва ріки пере-
йшла згодом, очевидно, й до населеного 
пункту – Чернин, що розташований на її 
берегах, північно-західніше від витоків 
згаданого гідрооб’єкта. Прикметно, що 
ця водна артерія має паралельне най-
мення  – Баламутка. Останнє, либонь, 
також хурритське за походженням; 
цікаво й те, що в нього аналогічна до 
назви Чернин семантика: «чистий ка-
нал»  – очевидно, від хурритських pala 
«канал» [34, с. 292] та itk- «чистий» [26, 
с.  130] (чи, можливо, «священний» від 
хурритського itkі з відповідним значен-
ням) [26, с. 129, 221]. 

На території сучасної України на-
раховуються сотні водних об’єктів, до 
складу наймень яких, вочевидь, входить 
ця прадавня хурритська лексема – šarn-. 
Назвемо хоча б десяток із цього досить 
таки численного гідронімікону: річка 
Чорна (з такою назвою «Словник гідро-
німів України» подає 17 річок) л. Верш-
ниці п. Случі п. Горині п.  Прип’яті 
п.  Дніпра (Ємільчинський та Ново-
град-Волинський райони Житомир-
ської області); річка-канал Чорна Вода 
п. Тиси л. Дунаю (Ужгородський район 

Закарпатської області); потічок Чорна 
Зворина п. Гашки п. Ріки п. Тиси л. Ду-
наю (с. Верхній Бистрий Міжгірського 
району Закарпатської області); ручай 
Чорна Кобищана пр. Ворскли л. Дніпра 
(м. Полтава); потік Чорнаня, бас. Дністра 
(с. Урич Сколівського району Львівської 
області); потік Чорна Ослава п. Пруту 
л.  Дунаю (с. Чорні Ослави Надвірнян-
ського району Івано-Франківської об-
ласті); потік Чорна Поточина п. Ріки 
п. Тиси л. Дунаю (с. Березове Хустсько-
го району Закарпатської області); річка 
Чорна Ріка (с. Синевир Міжгірського 
району Закарпатської області); потік 
Чорна Річка л. Річки п. Чорного Черемо-
шу л. Черемошу п. Пруту л. Дунаю (села 
Голови та Красноїлів Верховинського 
району Івано-Франківської області); 
річка Чорна Руда п. Собу л. Південного 
Бугу (Іллінецький район Вінницької об-
ласті).

Тепер перейдемо до іншого розділу 
українського ономастикону. Очевидно, 
хурритська основа šarn- «чистити, очи-
щати; очищення, облагороджування» 
(в сакральному сенсі) лежить і в осно-
ві найменувань таких населених пунк-
тів України: Чернігів (обласний центр); 
Чернівці (обласний центр); Чернігівка 
(районний центр в Запорізькій облас-
ті); Чернів (село в Рогатинському райо-
ні  Івано-Франківської області); Черня-
хів (районний центр у Житомирській 
області); Чорнухи (районний центр у 
Полтавській області); Чернявка (село в 
Погребищенському районі Вінницької 
області); Чернява (село у Волочисько-
му районі Хмельницької області); Чер-
нятка (село в Городенківському районі 
Івано-Франківської області); Чернець-
ке (села відповідно в Лебединському, 
Сумському районах Сумської області та 
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Золочівському і Талалаївському районах 
відповідно Харківської та Чернігівської 
областей); Чернелівці (село в Деражнян-
ському районі Хмельницької області); 
Чернещина (село в Драбівському райо-
ні Черкаської області); Черниця (села у 
Новоград-Волинському, Бродівському 
та Корецькому районах відповідно Жи-
томирської, Львівської та Рівненської 
областей); Чернещина (села у Дикан-
ському, Котелевському, Решетилівсько-
му, Борівському, Зачепилівському, Крас-
нокутському та Драбівському районах 
відповідно Полтавської, Харківської та 
Черкаської областей). 

А ще  – десятки інших. Назви цих 
давніх поселень, очевидно, є наслідком 
конкатенації (об’єднання, «склеювання) 
двох певних слів. Так, наймення Чер-
нещина, либонь, виступає як сполука 
хурритських прикметника та іменника: 
šarn- «чистити, очищати; очищення» та 
šeani/šiani «вода; потік, ріка» [34, с. 367]. 
Ойконім Чорнобиль утворився, очевид-
но, завдяки поєднанню двох хуррит-
ських лексем: šarn- та pala «канал». 

Найімовірніше, що ця прадавня хур-
ритська лексема šarn- становить й осно-
ву прізвищ багатьох українців, а саме: 
Чарнота, Чернега, Черней, Черненко, 
Чернецький, Черник, Черниченко, Чер-
ничинець, Черничко, Черничук, Черниш, 
Чернівчан, Черніга, Чернілевський, Черну-
шенко, Чернущенко, Черня, Черняк, Чер-
нятинський, Чернятко, Черняховський, 
Чорненький, Чорний, Чорній, Чорнобай, 
Чорнобиль, Чорнобривець, Чорнобровий, 
Чорновіл, Чорновол, Чорногуз, Чорнодід, 
Чорнодольський, Чорнодон, Чорнойван, 
Чорноіван, Чорноіваненко, Чорнокниж-
ний, Чорнокожа, Чорномаз, Чорномазій, 
Чорномазов, Чорномазюк, Чорнопис, Чор-
нописький, Чорнопищук, Чорнуха. 

2. Українське слово ім’я та хуррит
ська основа umini

Ще за життя незабутнього Олексан-
дра Мельничука (12.07.1921–19.03.1997), 
академіка, засновника школи україн-
ських етимологів, видатного теоретика 
порівняльно-історичного мовознавства, 
побачив світ 2-й том «Етимологічного 
словника української мови»  – видання 
унікального як для пострадянського, 
так і світового простору. Причетність 
добре знаного вітчизняного філолога до 
появи цього дослідження була зафіксо-
вана не тільки як особи зі статусом го-
ловного редактора всього семитомника: 
Олександр Савич став ще й укладачем 
кількох сотень статей, опублікованих на 
сторінках тому. З-поміж цієї величезної 
кількості етимологій, запропонованих 
ученим, була і його наукова версія про 
походження терміна ім’я. 

Хтозна, можливо, шанований усіма 
мовознавець, заклопотаний подальшою 
долею всього «Етимологічного словни-
ка…» (нелегкі то були часи для вітчиз-
няної науки), особливо й не задуму-
вався над глибинним змістом сентенції 
невідомого автора: «Хто розтлумачить 
походження слова ім’я, той, безумовно, 
здобуде ключі й до пізнання далекого 
минулого». Отже, зможе назвати й імена 
найдавніших предків українського на-
роду. Справедливо зазначає Ірина Же-
лєзняк, старійшина вітчизняної школи 
ономастів, що тільки повторення іден-
тичних імен створило ім’я-знак, який 
сконцентрував у собі смисл-зв’язок (по-
няття) з навколишнім середовищем, а в 
прізвищах закодована пам’ять століть [5, 
с. 76–77]. 

Так стверджувати дає автору та під-
става, що О. Мельничук, вибудовуючи 
етимологічну модель української лексеми 
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ім’я, пішов від найпростішого: вказав, що 
її «пов’язують з праслов’янськими *jęti, 
*jьmǫ (укр. ᴙ҆ти), реконструюючи термін 
родового ладу *jьm-men «умовний (при-
йнятий) знак»  [35, с.  302]; О.  Трубачов 
виводить від прийменникових коренів 
*anō «вгору», *en «в, всередині» як «на-
кладене, вкладене» [4, с. 300]. 

Як бачимо, відомий український 
етимолог своєї думки щодо походжен-
ня основи ім’я не висловив, він тільки 
помістив посилання (зауважимо: до-
сить неточне) на словенського вчителя, 
славіста та філолога Йосипа (Йосифа) 
Шумана (11.02.1836–15.09.1908), котрий 
111 років тому запропонував вважати 
предком слов’янського ім’я міфічне (ре-
конструйоване ним же) праслов’янське 
*jьm-men «умовний (прийнятий) знак». 
Крім цього, до переліку можливих пра-
основ української лексеми ім’я О. Мель-
ничук долучив не менш фантазійні ко-
рені *anō «вгору», *en «в, всередині» в 
сенсі «накладене, вкладене», що їх як 
етимони того ж таки слова ім’я називав 
російський академік О. Трубачов. На-
певне, цим самим український мово-
знавець хотів засвідчити наступне: якщо 
хтось не підтримує етимологічну версію 
Й. Шумана, то, будь ласка, є ще й гіпоте-
за О. Трубачова… 

Насправді українське ім’я походить, 
найімовірніше, від хурритського umini/
omini «земля; країна». В 1980 році фран-
цузький лінгвіст Еммануель Ларош вва-
жав, що значенням цього прадавнього 
слова (umini/uminni) є лише «країна» 
та називав його аналогом шумерогра-
му KUR з відповідним тлумаченням [26, 
с. 281]. Крім того, він зазначав, що уга-
ритське ủmn/umnž , виявлене в текстах 
сирійської Рас-Шамри, саме й походить 
від хурритського umini та має тотожне 

значення  [26, с.  281]. Згодом відомі ні-
мецькі орієнталісти Аннеліз Каммен-
хубер, Гернот Вільхельм, Ільзе Вегнер, 
Волькерт Хаас, Еріх Ной, Томас Шнай-
дер, Інгеборг Рьозелер, Ханс-Йохен 
Тіль, Сюзанна Гьорке, американський 
семітолог Джон Хюнегард, італійські 
мовознавці Мауро Джордж’єрі, Мирйо 
Сальвіні, Стефано де Мартіно, Марі-
Клод Тремойль, радянський та росій-
ський сходознавець Ігор Дьяконов та 
інші визнали за цією хурритською осно-
вою право вважатися полісемічною та 
розширили її лексико-семантичне поле 
значенням «країна» [34, с. 488–489]. Зга-
дані вище сходо- та мовознавці також 
зійшлися на думці, що відповідниками 
хурритського umini/omini є: в шумер-
ській мові  – U[N]; аккадській  –  [mātu]; 
угаритській  –  [ḫ]u-wa-tu₄; хетській  – 
utne; каситській  – *mini, miri; урарт-
ській  – ebani (пор. укр. Іванків, назву 
районного центру на Київщині). Що-
правда, двом передостаннім, касит-
ським, основам вони дали визначення 
«земля», а останньому – урартському – 
«країна, регіон» [34, с. 489].

Зазначене хурритське слово у формі 
umini зафіксоване в клинописних тек-
стах на глиняних табличках, виявлених 
у всіх регіонах проживання хурритів: на 
території Мітанні (хурритського цар-
ства у Північній Месопотамії), царства 
Аррапхе та його міста Нузі (землі сучас-
ного Іраку на схід від річки Тигр у Пів-
нічній Месопотамії), Богазкоя (Хаттуші, 
столиці прадавнього Хетського царства 
поблизу сучасного турецького поселен-
ня Богазкале, йменованого раніше Бо-
газкоєм, що в Центральній Анатолії), 
Алаласі або Мукіші (доісторичній дер-
жаві на території сучасної Північної Си-
рії), на пагорбі Рас-Шамра або Угариті 
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(прадавньому місті-державі поблизу 
сучасного сирійського порту Латакія) 
та ін. Кілька разів ця мовна одиниця за-
свідчена також і в одній з найдав ніших 
пам’яток хурритської писем ності  – 
«Листі з Мітанні»/«Мітаннійському лис-
ті», датованому близько 1350 р. до н. е.1

Хурритська основа umini засвідчена 
також і в багатьох українських назвах, 
особливо композитних, в апелятивній 
лексиці тощо. Серед значної кількості 
подібних найменувань можна назвати 
хоча б такі:

Манява (село Богородчанського 
району Івано-Франківської області). 
Його назва, очевидно, в перекладі з 
хурритського umini-wwe означає «моя 
земля»  [26, с.  281]. Варто також зазна-
чити, що основа umini в родовому та 
давальному відмінках набирає відпо-
відно форми umini-bi/wi2 та umini-wa3. 
До речі, на території села протікає ріка, 
що має назву Манявка. Ймовірно, має-
мо один з поодиноких випадків, коли 
наймення водотоку є вторинним у від-
ношенні до найменування населеного 
пункту. Як правило, поселення на те-
риторії України за давніх часів отриму-
вали свої назви від наймень річок, що 
протікали на їх теренах. Коли ж читаєш 
дослідження краєзнавців про етимоло-
гію назви та минуле Маняви, складаєть-
ся враження, що дехто з них не завжди 
дружить з логікою. До такого висновку 
доходиш, коли надибуєш, наприклад, 
такі слова: «Назва походить від слова 
«манівці», що від слова «навмання». Іс-
торія села, обведеного з двох боків ске-
лями, тягнеться в давнину, яку ніяк не 
можна відтворити ні за письмовими, 
1 Див.: Mit. I 80, 90; II 68, 69; III 6, 7.
2 Mit. I 62, 97, II 71, 72, IV 15.
3 KUB XII 44 II 17.

ні речовими джерелами. Усні перекази 
трохи роз’яснюють і дають повне розу-
міння минулого»4;

Мончинці, Моньки (села Чернелів-
ської сільської ради), а також с. Манівці, 
що розташовані в Красилівському райо-
ні Хмельницької області; 

Міньківці (село Дунаєвецької міської 
територіальної громади однойменного 
району Хмельницької області);

Міньківці (село Андрушівського ра-
йону Житомирської області);

Маньківка (селище міського типу та 
районний центр в Черкаській області). 
Територією поселення протікає ріка з 
відповідною назвою;

Маневичі (колишня назва села При-
лісного Маневицького району Волин-
ської області);

Манжелія (село Глобинського району 
Полтавської області); 

Манилівка (село Шилівської сіль-
ської ради Зіньківського району Полтав-
ської області);

Верхня Мануйлівка (село Мануйлів-
ської сільської ради Козельщинського 
району Полтавської області); 

Доманівка (село Пісківської сільської 
ради Іванківського району Київської об-
ласті); 

Умань (місто, адміністративний 
центр Уманського району в Черкаській 
області); 

Цумань (селище міського типу в Кі-
верецькому районі Волинської області);

Мандрівка (село Василівської сіль-
ської ради Біляївського району Одеської 
області);

Хоминці (село Роменського району 
Сумської області; пор. також Ромни/Ро-
мен, ойконім в Сумській області з хур-
ритським umini); 
4 URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Манява
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Романів (селище міського типу в Жи-
томирській області); 

Семенівка (місто в Чернігівській об-
ласті), Зазим’я (колишня назва Зимнє, 
село в Броварському районі Київської 
області); 

Суми (місто, адміністративний центр 
однойменної області) та багато інших. 

Не будемо подавати свої етимоло-
гії всіх цих найменувань, обмежимося 
лише поясненням останнього з них  – 
Суми. Найімовірніше, цей композит по-
ходить від двох хурритських основ: šie/
šia «вода; ріка» та umini/omini «земля; 
країна». Тому, очевидно, назву Суми і 
слід розуміти як «водна країна».

3. Мікротопонім Баба: чи допоможе 
він з’ясувати походження першопосе
ленців Українських Карпат?

Жителям с.  Джурів Снятинського 
району, що на Івано-Франківщині, як 
і навколишніх поселень, добре відома 
назва цього урочища  – Бабин Хрест. 
Розташоване воно на чималій висоті 
на околиці тамтешнього лісу. Місцеві 
старожили стверджують, що тут з дав-
ніх-давен стояв хрест, тому місцевість й 
отримала подібне наймення. Мирослав 
Габорак, сучасний дослідник історії та 
культури Івано-Франківщини, до речі, 
автор дев’яти книг про походження гео-
графічних назв Прикарпаття, вважає, 
що «назва виникла в результаті трансо-
німізації однозвучного реалоніма  – на-
йменування хреста, що стояв колись на 
горбі» [1, с. 15]. Вчений висловлює при-
пущення, що «той хрест поставила якась 
баба…» [1, с. 15]. 

Інші відомі науковці з Івано-Фран-
ківщини  – директор Інституту історії 
і політології Прикарпатського націо-
нального університету імені Василя 

Стефаника, доктор історичних наук, 
професор  Микола Кугутяк та його ко-
лега з цього ж інституту, кандидат іс-
торичних наук Михайло Паньків  – від-
значають той факт, що «язичницькі 
святилища споруджувалися на висотах 
Київської Русі. Скельні святилища й 
кам’яні жертовники були поширені на 
Карпатських вершинах. У зв’язку із цим 
привертають увагу ритуальні висоти під 
назвами “Баба”, “Лиса Гора”, “Ігрище”, 
“Голиця” та ін.» [8, с. 248]. Затим дослід-
ники, посилаючись на науковий архів 
кафедри етнології і археології Інститу-
ту історії, політології й міжнародних 
відносин Прикарпатського національ-
ного університету імені Василя Стефа-
ника, зазначають, що «серед сакраль-
них пам’яток поширений мікротопонім 
“Баба”. Ми зафіксували їх 46. Причому 
більшість з них знаходиться також у 
гірській і передгірській місцевості»  [8, 
с. 249]. 

До речі, Ігор Сеньків, краєзнавець 
з Прикарпаття, справедливо наголо-
шує, що «територія України здавна була 
конґломератом різних народів з багать-
ма господарсько-культурними типами, 
мовними родинами, віруваннями. Ви-
вчення історико-культурної спадщини 
Прикарпаття тісно пов’язане з топоні-
мами, що не піддаються фальсифікації, 
вона зберігає майбутнім поколінням 
пам’ять про народ, його духовну культу-
ру» [13, с. 174].

Отже, чи можна пов’язувати назву 
урочища Бабин Хрест та наймення ін-
ших десятків місцевостей та поселень на 
карті сучасної України з «якоюсь бабою» 
або ж співвідносити ці топоніми й мі-
кротопоніми з бабою  – нібито персона-
жем слов’янської міфології? Аби відпо-
вісти на ці запитання, зосередимо свою 
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увагу на оронімній назві з іншого куточ-
ка України, Полтавщини. 

Селище міського типу Градизьк1 Гло-
бинського району Полтавської області 
розташоване на північно-східному узбе-
режжі  Кременчуцького водосховища. 
Південною околицею населеного пункту 
є схил гори Пивиха. На стенді, встанов-
леному біля приміщення селищної ради, 
вказано, що це давнє поселення засно-
ване 865 року. Сучасне електронне дже-
рело зазначає, що «гора Пивиха в селищі 
Градизьк Глобинського району славила-
ся колись не лише найвищою точкою в 
Полтавській області, а й існуванням на 
ній Пивогірського монастиря»2, котрий 
до наших часів, на жаль, не зберігся.

Щодо дати заснування останнього 
єдиної точки зору немає: одні стверджу-
ють, що Пивогірський (Пивогородиський) 
монастир виник у 50-х роках XVI  ст.3; 
інші переконують, що його було закладе-
но на горі Пивиха близько 1629 року як 
філію Київського Микільського Пустин-
ного монастиря4. Проте не це важливе: 
в даному разі нас більше цікавить назва 
обителі  – Пивогірський (Пивогородись-
кий).

Вона засвідчує малоймовірність за-
снування монастиря в XVI ст. Останню 
1 Назву цього поселення автор виводить від хур-
ритських основ arde/arte- «місто» (пор. відповід-
ники цього терміна: в шумерській мові – URU; 
аккадській – ālu; угаритській – qarītu; хетській – 
ḫappirija- (див.: Richter, Thomas. Bibliographisches 
Glossar des Hurritischen. Wiesbaden: Harrassowitz 
Verlag, 2012. s. 49) та itki «святий, сакраль-
ний» (див.: Laroche, emmanuel. Glossaire de la 
langue hourrite [Études et commentaires]. Paris: 
Klincksieck, 1980.  P. 129). Отже, наймення Гра-
дизьк в буквальному сенсі, очевидно, слід розу-
міти як «святе місто».
2 URL: https://www.telegraf.in.ua/around/7653-
monastir_7653.html
3 Там само.
4 URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Градизьк

дату намагається «легітимізувати» ієро-
монах Нектарій, настоятель тамтешньої 
Свято-Покровської церкви. Вигадкою 
також слід вважати і слова ієромонаха 
про «руських власників селища Пива»: 
церковнослужитель твердить, що «свою 
назву монастир, як і сама гора, отримав 
від селища Пива. Воно належало русь-
ким боярам Пивам»5.

Проте, всупереч твердженням гра-
дизького ієромонаха Нектарія, є всі під-
стави вважати: «руські бояри Пиви» є 
вигаданими особами, вони – породжен-
ня народної етимології, коли неправиль-
но осмислюється незрозуміле слово за 
аналогією фонетично близького, що 
призводить затим до перекручення його 
звукового вираження. Крім того, датою 
спорудження монастиря, очевидно, слід 
вважати першу половину XVII  ст. Об-
ґрунтуємо сказане вище.

Те, що чоловіча обитель на схилі гори 
Пивиха (висота над рівнем моря 168 м) 
колись одержала назву Пивогірської, за-
свідчує, що фундатори монастиря вже 
не розуміли первісної семантики тієї ба-
гатої лексичної мозаїки, яка побутувала 
тоді на землях сучасної Полтавщини. Так 
стверджувати дає підстави саме це дивне 
найменування, в якому вже назване по-
няття повторно позначається іншим сло-
вом. Адже українське Пивиха, найімо-
вірніше, походить від хурритського paba 
«гора» (пор. укр. пагорб); його різні фор-
ми написання: baban, paba(n), f/pab(a)
n(n)i, fabanni, pabni, pab(a)ni, paban-ni, 
paban(n)i  [26, с. 190; 34, с.  295–297; 22, 
с.  84]. Відомий французький лінгвіст 
Арно Фурне та його колега зі США Ал-
лан Бомхард вважають, що фонема *b у 
давньохурритській мові вимовлялася 

5 URL: https://www.telegraf.in.ua/around/7653-
monastir_7653.html
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подібно до <b> <w> та <p> [22, с. 84]. В 
урартській мові аналогом цього хуррит-
ського апелятива виступає babani «гір-
ський район»  [34, с.  295]. Отже, в назві 
Пивогірський українська основа гірський 
дублює хурритський апелятив paba, що 
має такий же сенс. 

Як вдалося встановити автору цих 
рядків, суттєва зміна семантики бага-
тьох лексичних одиниць української 
мови відбулася після 1569 року, коли 
значна частина сучасних українських 
земель відійшла від Великого князівства 
Литовського Речі Посполитій. Литовські 
правителі, як відомо, щодо питання мов-
ної експансії були стриманішими від по-
ляків. Тому засновники монастиря вже 
не знали значення прадавнього хуррит-
ського paba, відповідниками якого тоді 
вже стали лексеми гора та пагорб. Це під-
тверджують такі факти. 

Гора Піп Іван (інша назва Чорна Гора) 
висотою 2028 метрів, як відомо, є однією 
з найвищих вершин Українських Кар-
пат. Розташована вона на південному 
сході головного хребта гірського маси-
ву Чорногора, що простягнувся на межі 
Івано-Франківської та Закарпатської об-
ластей. Якщо порівняти хурритське paba 
«гора» та його форми paba(n), f/pab(a)
n(n)i, fabanni, pabni, pab(a)ni, paban-ni, 
paban(n)i, стає очевидним, що наймення 
Піп Іван є українським відповідником 
хурритського апелятива. Зрозуміле й те, 
що термін гора дублює щойно згадану 
сполуку Піп Іван. 

Назва села Бабайківка (пор. хуррит-
ське paba «гора») Царичанського району 
Дніпропетровської області. Дослідник 
Володимир Кабузан вказує, що вже до 
1740 р. це поселення було одним із най-
більших на землях Самарської паланки, 
включеної в кінці XVIII  ст. до складу 

Новомосковського повіту  [7, с.  80]. На 
східній околиці населеного пункту роз-
ташована височина, що простягається 
з півночі на південь. На території самої 
Бабайківки виявлено три кургани та 
один курганний могильник скіфської 
доби. А ще тут є пагорб Могила Котів 
Горб. Очевидно, назва Котів, маючи та-
кож хурритське походження, утворила-
ся від прадавнього ḫud- «хвала, слава; 
хвалити, славити» [7, с. 175–176].

Село Півні Дмитрівської сільської 
ради Фастівського району Київської 
області. Назва поселення походить, 
ймовірно, від хурритської основи paba 
«гора». Як зазначає відомий україн-
ський краєзнавець Лаврентій Похиле-
вич (1816–1893), поселення існувало ще 
за часів київського князя Володимира 
Ольгердовича (1338 – після 1398 рр.) [12, 
с. 403]. Півні розташовані на висоті 187 
метрів над рівнем моря; на найвищій 
вершині населеного пункту  – пагорбі в 
центрі села – близько 1738 року було по-
будовано дерев’яну церкву Іоанна Злато-
уста. Саме це узвишшя на правому бе-
резі річки Унави, напевне, й пов’язане із 
сучасним найменням поселення.

Село Бабинці Погребищенського 
району Вінницької області. Середня ви-
сота, на якій розкинулися вулиці цього 
населеного пункту, становить 201 м над 
рівнем моря. Можна стверджувати, що 
зазначений факт засвідчує, очевидно, 
хурритське походження наймення по-
селення: від paban-ni, paban-(n)i «гора; 
пагорб». Можливо, суфіксальну частину 
назви (-инці) утворює хурритське ini/eni 
«бог».

Селище міського типу Бабанка, що в 
Уманському районі на Черкащині. Воно 
також розташоване на досить чималій 
висоті як для цього краю  – 176 м.  На 
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території населеного пункту археологи 
виявили залишки поселень трипільської 
культури, 9 поселень черняхівської куль-
тури, крем’яні вироби доби пізнього 
палеоліту та артефакти періоду пізньої 
бронзи. А ще  – скіфський курган, який 
науковці датують VII ст. до н. е.

Село Бабинці (альтернативна назва 
Бабинці від Кривчого) Борщівського ра-
йону Тернопільської області. Тамтешні 
жителі наймення свого населеного пунк-
ту пов’язують із каменем («бабою»), що 
стоїть на височині над долиною річки 
Нічлави. Насправді згаданий ойконім 
належить до типу оронімних: рельєф 
тут порівняно з довкіллям досить горис-
тий – близько 200 метрів – і більше має 
пагорбів, на яких розкинулося село.

Те саме можна сказати й про село 
Урожайне Мельнице-Подільської се-
лищної ради в цьому ж районі, яке до 
1964 року йменувалося також Бабинця-
ми (Бабинцями від Звенигорода). Серед-
ня висота тамтешньої місцевості сягає 
понад 180 метрів.

Зупинимося також на походженні 
назв поселень на території проживання 
двох південнослов’янських народів  – 
болгарського та словенського.

Село Бабинці (болгар. Бабиници) 
в общині Тетевен Ловецької області в 
Болгарії. Поселення знаходиться серед 
гірського масиву Стара Планина на ви-
соті 980–1080 метрів над рівнем моря. 
Цей факт, безумовно, пояснює значення 
назви населеного пункту, яка також, на 
нашу думку, сходить до хурритського 
paban-ni, paban-(n)i «гора».

Село Бабинці (словен. Babinci), що 
в общині Лютомер провінції Штирія в 
Словенії. Територія Помурського регіо-
ну, де розташоване поселення, переваж-
но низинна. Пагорби висотою понад 200 

та більше метрів залягають тут лише на 
землях, що оточують згадані Бабинці. 
А середня висота, на якій розмістилися 
чепурненькі вулиці цього невеличко-
го населеного пункту, становить понад 
177 метрів, що можна вважати чималим 
підвищенням для зазначеної місцевості. 
Отже, можна висловити припущення, 
що й у цьому випадку наймення посе-
лення пов’язане з особливостями там-
тешнього рельєфу та походить, очевид-
но, від хурритського paban-ni, paban-(n) i 
«гора». 

І, нарешті, про апелятивну лексику в 
сучасній українській мові. Маю на увазі 
слова баня та бабинець. Перше з них на-
лежить до розряду полісемічних і одним 
із його значень є «опуклий дах, що має 
форму півкулі; купол»  [14:1970, с.  102]. 
Як ми розуміємо, семантика терміна 
вказує на високе розташування ярусної 
круглої бані, що була обов’язковим ком-
понентом усього розмаїття тридільних 
церков: одно- та трибаневих. Отже, й тут 
бачимо прямий зв’язок між хурритським 
pabа, paba(n), f/pab(a)n(n)i, fabanni, pabni, 
pab(a)ni, paban-ni, paban(n)i «гора; горб, 
пагорб; підвищення» й фонетично та 
семантично близьким до нього україн-
ським баня.

Коли йдеться про бабинець, то щодо 
цього терміна, як правило, застосовують 
таке сумнівне визначення: «Приміщення 
в західній частині церкви, прилегле до 
нави, в якому під час літургії знаходять-
ся жінки. Бабинець входить у канонічну, 
тридільну систему планування право-
славного, переважно дерев’яного хра-
му – бабинець, нава, вівтар» [2, с. 860]. 

Досить дивне, на наш погляд, тлума-
чення дає щодо бабинця також і «Слов-
ник української мови»: «Окреме місце в 
церкві, де стоять жінки» [14:1970, с. 76]. 
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Щоправда, це ж академічне видання не 
пояснює: а) коли і хто поділив прихожан 
у церкві під час проведення служби (лі-
тургії) на чоловіків та жінок; б) визначив 
для них окремі місця в храмі; в) як на-
зивається місце в церкві, де під час тієї ж 
літургії знаходяться чоловіки. 

Процитуємо ще одне визначення 
для бабинця, дане сучасним електрон-
ним джерелом (зберігаючи при цьому 
стилістику, правопис, у тому числі й 
пунктуацію, та орфографію оригіналу): 
«бабинець (синоніми  – бабник, гінеко-
ніт) – одна з трьох частин тридільного 
храму. Назва походить від українського 
слова «Баба», тобто у церкві в бабинці 
стояли жінки. Бабинець входить у ка-
нонічну, тридільну систему планування 
православного, переважно дерев’яного 
храму – бабинець, нава, вівтар. У храмах 
більших розмірів зазвичай над бабинцем 
розміщуються хори»1. 

Звичайно, подібні тлумачення аж 
ніяк не сприяють гендерній рівності 
чоловіків та жінок, а ще є образливими 
на адресу останніх: відколи це в україн-
ській мові слово баба стало синонімом 
іменника жінка?..

Тлумаченню терміна бабинець допо-
магають, зокрема, функціональне при-
значення та його форма. Ще й донині 
на Закарпатті та Лемківщині зберегли-
ся дерев’яні храми своєрідного стилю, 
наближеного до готичного. В подібних 
церквах над бабинцем зазвичай розта-
шована висока стрімка вежа. 

Отже, є підстави вважати, що первіс-
ною семантикою слова бабинець було по-
няття, пов’язане саме з висотою (горою), 
яке колись і виражало хурритське paban-
ni, paban-(n)i «гора; пагорб». До речі, на 
цю особливість бабинця вказував свого 
1 URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Бабинець

часу і видатний знавець української ар-
хітектури, доктор мистецтвознавства, 
професор Стефан Таранушенко (1889–
1976). Так, розповідаючи про архітек-
турні особливості церкви св. Юрія в 
м.  Седнів на Чернігівщині, побудованої 
на початку XVIII  ст., він зазначав, що 
висота стін бабинця цього храму вдвічі 
перевищує довжину його плану. Подіб-
на особливість притаманна будь-якому 
православному храму [2, с. 91].

Отже, первісну семантику лексеми 
бабинець слід ототожнювати зі значен-
ням хурритського paban-ni, paban-(n) i 
«гора; пагорб». Останнє й було етимо-
ном сучасної української лексеми (гео-
графічного терміна) гора, що вживається 
нині, як відомо, в сенсі «гора; горб, па-
горб, підвищення». 

4. Хурритське ḫiridi як етимон дав
ньоруських корста та короста, україн
ського хоронити 

Важко погодитись з думкою сучасних 
мовознавців про походження давньо-
руського апелятива (у множині) корсты 
(керста, корста, короста) «гроб, труна, 
могила», що зустрічається, наприклад, в 
Лаврентіївському літописі в описі подій 
за 1092 рік (щоправда, пізнішими редак-
торами списку це слово – корсты – тут 
же внизу, на сторінці літопису, помилко-
во виправлено на кресты, крест; в Літо-
писі руському за Іпатіївським списком 
також помилково вжито слово хрестъ 
з виправленням внизу на крсты)  [6, 
с. 206]:

«Оумре Рюрикъ сн҃ъ Ростиславль. в 
си же времена мнози чл҃вци оумираху 
различнъıмї недугъı. ӕкоже гл҃ху прода-
юще корстъı. ӕко продахомъ корстъı» [9, 
с.  215] (у Хлєбниковському списку  – 
крсты. – В. Л.).
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«У сей же рік помер Рюрик, син Рос-
тиславів. У ці ж часи багато людей уми-
рало од різних недуг, так що говорили ті, 
які продають гроби» [10, с. 131].

Як відомо, німецький лінгвіст та сла-
віст М. Фасмер (28.02.1886–30.11.1962) 
вважав, що це давньоруське слово, оче-
видно, запозичене з литовської, де імен-
ник kar ̃stas (правильно: karstas, karstą, 
як, до речі, і grabas. – В. Л. ) означає «тру-
на, домовина, гроб; могила» або ж похо-
дить від латвійського šk ̨ir ̂sts зі значенням 
«ковчег» [15, с. 338]. У свою чергу один 
із найвідоміших дослідників литов-
ської мови професор К. Буга (6.11.1879–
2.12.1924) в дослідженні «Мова та 
античність» стверджував, що ці дві бал-
тійські основи споріднені з литовським 
prãkartas «ясла (годівниця)»  [18, с.  48, 
170]. Польський історик та філолог-сла-
віст А. Брюкнер (29.01.1856–24.05.1939) 
спростовував думку інших дослідників 
про фінські корені давньоруського кор-
ста (керста, короста): останні вважа-
ли, що давньоруське слово є калькою 
фінського kirstu «труна, домовина» або 
ж утворилося від латвійського šķirsts чи 
естонського kirst з таким же значен-
ням [17, с. 66, 237–238].

Одразу зазначимо:  ні литовські 
karstas та prãkartas, ні латвійське šk ̨ir̂sts, а 
ні тим більше невідомі нам фінські осно-
ви до утворення давньоруського корста, 
очевидно, ніякого стосунку не мають, 
адже в цієї лексеми набагато давніша іс-
торія, що вимірюється, ймовірно, кілько-
ма тисячоліттями. Праоснову (етимон) 
зазначеного вище слова, напевне, слід 
шукати в хурритській мові. І цим доісто-
ричним етимоном слід вважати, очевид-
но, хурритське ḫiridi «виїмка ґрунту, роз-
копки, копання; канал, рів, траншея, яма, 
фоса» [34, с. 155]. Німецький орієнталіст, 

хеттолог, професор Бохумського універ-
ситету Е.  Ной (26.11.1936–3.12.1999) в 
1992 році висловив думку, що цю хур-
ритську лексему слід розуміти як «виїм-
ка ґрунту, розкопування, розкопки; яма, 
рів, траншея, котлован» та вона, мож-
ливо, походить від аккадського ḫirītu 
«рити» й відповідає хетському ḫukanna- 
«основа, фундамент»  [30, с.  396]. Затим 
він згодом (в 1993 та 1995–1997 роках) 
в інших своїх дослідженнях підтвердив 
сказане ним же раніше: хурритський 
термін ḫiridi однозначно слід ототож-
нювати з копанням, виїмкою ґрунту, 
риттям каналу, рову, траншеї тощо  [27, 
с.  60; 28, с.  31, 36; 29, с.  185; 28, с.  256]. 
Аналогічну або подібну думку щодо се-
мантики хурритського ḫiridi («канал, 
фоса, канава») мали також співвітчиз-
ники Е.  Ноя  – німецькі мовознавці: ас-
сиріолог та хеттолог В. Хаас (1.11.1936–
13.05.2019) та хурритолог і хеттолог 
І. Вегнер-Хаас (нар. 1941 р.) [25, с. 54–57], 
італійська дослідниця  М.- К.  Тремоуілле 
(нар. 1944 р.) [37, с. 145–149], французь-
кий лінгвіст Ж. Кацанікос [19, с. 279] та 
британський професор У.  Дж.  Ватсон 
з університету Ньюкасла  [39, с.  553; 38, 
с. 129].

Перед тим, як заглибитися у пошуки 
лінгвістичних двійників хурритського 
ḫiridi «виїмка ґрунту, розкопки, копання; 
канал, рів, траншея, яма, фоса», подам 
назви деяких водних об’єктів України:

дельтове озеро Кардашинський ли-
ман, поблизу с.  Кардашинка Голоприс-
танського р-ну Херсонської обл. (цей 
лімнонім площею 5,3 км² розташований 
у пониззі Дніпра, на лівобережній за-
плаві дельти згаданої ріки; лиманом там-
тешні жителі здавна йменують водой ми. 
Стічні води до Кардашинського лима-
ну надходять із Солонецької канави та 
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місцевих риборозплідних ставків. Між 
лиманом та Дніпром протікають річка 
Конка та єрик Чайка); 

потік Корита, с.  Білоберізка Верхо-
винського р-ну Івано-Франківської обл.; 

потік Коритарський, п. Хрепелева 
л. Бистриці-Надвірнянської п. Бистриці 
п.  Дністра; с.  Зелена Надвірнянського 
р-ну Івано-Франківської обл.; 

річка Коритища, п. Мостищ п. Жо-
лоні п. Словечни п. Прип’яті п. Дніпра; 

потік Коритко, п. Серету л. Дністра; 
між річками Гнізна та Звиняч; 

балка Коритна, п. Вислої п. Сівер-
ського Дінця п. Дону; 

річка Коритна, п. Русави; Томаш-
пільський та Ямпільський р-ни Вінниць-
кої обл.; 

річка Коритна, п. Грязиви; Овруць-
кий р-н Житомирської обл.;

річка Коритна, л. Ягідниці л. Талі 
п. Тетерева п. Дніпра; Київська обл.; 

потік Коритний, с. Запереділля Між-
гірського р-ну Закарпатської обл.; 

потік Коритниця, п. Ужа л. Лабірця 
п. Бодрогу п. Тиси л. Дунаю; с. Оноківці 
Ужгородського р-ну Закарпатської обл.; 

річка Коритниця, п. Черемошу 
п. Пру ту л. Дунаю; Міліївська (х. Корит-
ниця), Іспаська, Банилівська та Корит-
ненська (с. Коритне) сільські ради Ви-
жницького р-ну Чернівецької обл.; 

річка Коритницький Потік, п. Річиці 
п. Солокії л. Західного Бугу п. Вісли; Со-
кальський р-н Львівської обл.; 

річка Коритня, п. Синюхи л. Півден-
ного Бугу; 

балка Корито, л. Кринки п. Міусу, 
впадає в Азовське море; с. Успенка Амв-
росіївського р-ну Донецької обл.; 

потік Корито, л. Дністра; с.  Козарі 
Рогатинського р-ну Івано-Франківської 
обл.; 

річище Корито, с. Бабичі Канівсько-
го р-ну Черкаської обл.; 

балка Коритяна, с.  Попівка Канів-
ського р-ну Черкаської обл.;

потік Городаків, пр. Рибниці п. Пу-
цити п. Дністра; м. Косів Івано-Франків-
ської обл.; 

балка Городецька, л. Бика л. Самари 
л. Дніпра; 

потік Городилів, п. Ріки п. Тиси л. Ду-
наю (пор. Городилів – частина м. Хуст За-
карпатської обл.); 

балка Городиська, л. Кінської л. Дні-
пра; 

балка Городиська, л. Проворотної 
п. Джгуна (Джуна) п. Водолажки п. Мо-
жу п. Сіверського Дінця п. Дону; 

річка Городище, л. Словечни п. При-
п’яті п. Дніпра; Овруцький р-н Жито-
мирської обл.; пор. там само с. Городець; 

річка Городище, п. Десни л. Дніпра; 
села Слобідка та Городище Менського 
р-ну Чернігівської обл.; 

річка Городище, п. Річища л. Дніпра; 
с.  Бабине Верхньорогачицького р-ну 
Херсонської обл.; пор. могила Городище, 
урочище Великі Кучугури (р. Лопушка, 
тепер Каховське водосховище) та гряда, 
що в Запорізькому р-ні однойменної обл.;

річка Городище, п. Піщаної л. Осколу 
л. Сіверського Дінця п. Дону; 

річка Городище, п. Сіверського Дінця 
(межиріччя Бабки й Тетліги) п. Дону; 

річка Городищенка, л. Сейму л. Десни 
л. Дніпра; смт Батурин Бахмацького р-ну 
Чернігівської обл.; 

річка Городівна, п. Ужа п. Прип’яті 
н. Дніпра; Ємільчинський р-н Житомир-
ської обл. 

потічок Городковий, л. Сушанської 
Ріки п. Бронецької Ріки л. Боржави 
п.  Тиси л. Дунаю; с.  Суха Іршавського 
р-ну Закарпатської обл.; 
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балка Городна, л. Білої п. Лугані п. Сі-
верського Дінця п. Дону; у гирлі с-ще Го-
родище; 

балка Городна, п. Бритаю п. Береки 
п. Сіверського Дінця п. Дону; пор. нп Го-
родна; 

річка Городниця, с.  Постолівка Гуся-
тинського р-ну Тернопільської обл.; 

річка Городня, п. Снову п. Десни 
л. Дніпра; м. Городня Чернігівської обл.; 

річка Городня, пр. Сможу л. Удаю 
п. Сули л. Дніпра; села Гмирянка та Горо-
дня Ічнянського р-ну Чернігівської обл.; 

річка Городенка, пр. Удаю п. Сули 
л. Дніпра;

яр Городовий, п. Сенека л. Сенихи 
п. Осколу л. Сіверського Дінця п. Дону; 

балка Городська, л. Городецької 
л. Бика л. Самари л. Дніпра; між балками 
Матющина та Ключик; 

балка Городська, п. Красної л. Сівер-
ського Дінця п. Дону; пор. с. Городське /
Кочине, що розташоване у верхів’ї.

До запропонованого переліку водних 
артерій долучимо також найменування 
окремих населених пунктів України:

село Кардашинка Голопристанського 
р-ну Херсонської обл.; 

село Коритище Топорищенської 
сільської ради Хорошівського р-ну Жи-
томирської обл.;

село Коритниця Устилузької міської 
громади Володимир-Волинського р-ну 
Волинської обл.;

село Коритниця Привітненської 
сільської ради Локачинського р-ну Во-
линської обл.;

село Коритне Балтської міської гро-
мади Балтського р-ну Одеської обл. (на 
околиці Коритного виявлено поселення 
трипільської культури);

село Коритне Вижницького р-ну 
Чернівецької обл. (як засвідчують 

археологічні дослідження, перші посе-
лення на території Коритного мають вік 
близько п’яти тисяч років, отже, існува-
ли в складі трипільської культури);

село Коритняни Ужгородського р-ну 
Закарпатської обл. (на території Корит-
нян вчені-археологи В. Котигорошко та 
І. Попович виявили залишки трьох посе-
лень: а) перших століть нашої ери (рим-
ський час); б) слов’янського (VIII–IX ст.); 
в) давньоруського (XI–XIII ст.);

село Коритувата Самгородоцької 
сільської ради Козятинського р-ну Він-
ницької обл.;

село Коричинці Деражнянського р-ну 
Хмельницької обл.

Подані вище назви водних об’єктів 
та населених пунктів України, очевидно, 
слід пов’язувати із зазначеним раніше 
хурритським ḫiridi.

Тепер перейдемо до аналогів цього 
слова в інших мертвих та давніх мовах 
тих народів, що за доісторичних часів 
були географічними сусідами хурритів.

Почнемо з шумерів. Скористаємо-
ся словником-путівником з давньої шу-
мерської мови, редактором якого є най-
авторитетніший дослідник шумерської 
лексики Джон Аллан Халлоран (John 
Allan Halloran). Найбільш близькими за 
значенням до хурритського ḫiridi «виїм-
ка ґрунту, розкопки, копання; канал, рів, 
траншея, яма, фоса» є такі шумерські 
основи: ḫur, ur₅ [HAR]; dun, du₂₄; tun, tu₁₀; 
tu₁₁; ḫabrud; ki-in-dar «яма, нора, діра, 
отвір; копати, проривати, довбати» [21]; 
bùru (-d), bùr «те ж саме»; ba-al «копати 
(канал)»; pa₄ … ba-al «копати рів, тран-
шею»; šita «канал, малий канал, головний 
канал»; šita «рів, траншея, канал, велика 
яма»; šita, èšda «чистий», «купати(ся)»; 
«священик» (не плутати šita, застерігає 
американський лінгвіст М. Лафайєт, із 
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шумерським словом сhita, що означає 
«не в порядку, несправний», «не пра-
цює; не по закону; не по порядку; не за 
правилами; зламався; вийшов із ладу; 
не в собі; порушується порядок; поза 
чергою»)  [21, с.  153]; dun, du₂₄ «копати» 
(поле, яму); pa₄,₅,₆, par «іригаційний ка-
нал, рів, маленький канал, траншея, ка-
нава для стічних вод»; e-še-á «тип каналу 
або рову»; e-ne-sù-ud «викопаний»; «рів, 
канава, канал, траншея, рівчак, кювет»; 
sùr «рити канаву, обкопувати ровом»; ég, 
ék, íg, e «траншея, стічна канава; гребля»; 
ub₄ «западина, поглиблення, порожни-
на»; te-me-en, temen «розкопки, копан-
ня»; ki-šúr «могила», «порожнина в зем-
лі»; ki-lal/lá (bi) «розкопки», «могила»; 
bal; ba.al «копати (рів)» (лопатою, моти-
кою); ki-maḫ «могила».

В аккадській мові до цього своєрід-
ного лексико-семантичного ряду слід 
віднести такі основи: hirîtu «копати, рити, 
прокопувати, викопувати», «земляні ро-
боти, землерийні роботи», «канал, кана-
ва, рів»; amâru «текти, капати, протіка-
ти»; pattu «канал; лоток; водопровід(на 
труба)»; kuppi, kupâti «потік; ключ, дже-
рело»; harâru «копати, рити; видовбу-
вати, продовбувати»; hurru «діра, яма, 
отвір; нора; печера; яр, ущелина, прірва; 
розколина, вибоїна»; harîšu, hіrîšu «рів, 
канава» (множ. hіrîšani, hіrîššani, hіrîšši); 
harû, hirû, herû «копати, викопувати, 
рити, проривати, прокопувати»; harû, 
hariu «рів, канава, окоп; чан, бочка»; šìta 
«рів, траншея, канал, велика яма».

Як відомо, аккадською мовою по-
слуговувалися не тільки в Аккаді, але 
й у давніх Ассирії та Вавилоні. Частіше 
мовознавці мовою спілкування жителів 
цих двох останніх доісторичних держав 
називають давньоассирійський та дав-
ньовавилонський діалекти аккадської. У 

написанні та звучанні слів зазначеного 
лексико-семантичного ряду в цих діа-
лектах порівняно з аккадською існують 
певні відмінності, тому подамо деякі з 
найбільш вживаних термінів окреслено-
го вище кола. 

Давньоассирійський діалект аккад
ської мови: ḫarāșu «рів, розкопки»; ḫarīșu 
«траншея, рів»; ḫarītu «рів»; ḫirīșu «тран-
шея, рів»; ḫirītu «рів, канал, траншея». 

Давньовавилонський діалект аккад
ської мови. Як стверджує американський 
дослідник Ендрю Джордж (нар. 1955 р.), 
розповідаючи у своїй книзі про вавилон-
ський епос Гільгамеша, у давньовавилон-
ській мові вживання ḫirītu «рів, канава» 
(у множині  ḫi-ra-a-ti) простежується до 
початку II тис. до н. е. [23, с. 810]. До речі, 
саме у давньовавилонській основа ḫirītu 
вживалася також і в значенні «могила», 
це, зокрема, стверджують британська 
дослідниця С. М. Даллі (stephanie Mary 
Dalley; нар. 1943 р.)  [20, с. 751–755] та її 
італійський колега, професор ассиріоло-
гії Римського університету, автор май-
же півсотні книг, у тому числі кількох 
праць про шумерську та месопотамську 
цивілізації, дешифрувальник текстів 
на глиняних табличках давньої Ебли1 
Дж. С. Петтінато (Giovanni  C. Pettinato; 
24.09.1934–19.05.2011)  [33, с.  123; 34, 
с. 176].

Іврит. В цій семітській мові лексе-
ма רובנ [ḥor] трактується як «дірка, яма, 
отвір, нора, лаз, діра, дупло, пробоїна», 
а також – «копати, проривати, довбати».

Арамейська. Значення «копати» в 
цій давній мові передають лексеми ḥpr 
та ḥrṣ. Основи pyr, pyrˀ, ḥryṣ, та ḥryṣˀ 

1 Ебла – доісторичне семітське місто-держава на 
північному заході Сирії, за 53 кілометри на пів-
денний захід від сучасного Алеппо, що існувало в 
ІІІ–І тис. до н. е.



283Українознавство №4 (73) 2019

Лакизюк В. Хурритський субстрат в сучасній українській...

перекладаються як «рів, траншея, окоп, 
рівчак, канал, кювет, канава; рити кана-
ву, обкопувати ровом». Також ідентичну 
семантику мають слова ḥˀry та ḥˀrytˀ.

Санскрит. Серед величезної кіль-
кості синонімічних одиниць цієї мови 
на згадану тематику варто назвати такі: 
khan, khai, kșur, rad «копати, рити, вико-
пувати»; khan’a «яма»; khanana «копан-
ня»; khāta «копати яму»; khāta, kheya, 
vapra «канава, рів, траншея»; khātikā 
«канава»; khātaka «рів»; khānikā «кана-
ва». Є ще в санскриті лексема āvṛta, яку 
вживають у значенні «огороджений», 
«оточений» (ровом, стіною і т. п.). Мож-
ливо, це слово лежить в основі ойконі-
мів: Авратин – так іменуються два села 
в Любарському районі Житомирської 
області (розташоване на правому бере-
зі  р. Тараньки) та Волочиському райо-
ні Хмельницької області (це поселення 
розкинулося на берегах безіменного до-
пливу р. Збруч); Обертин – під цією на-
звою нам відоме селище міського типу в 
Тлумацькому районі Івано-Франківської 
області. Прикметно, що в назві Авратин 
наявний корінь, що входить і до скла-
ду санскритської основи āvṛta «огоро-
джений», «оточений». А ще до цих най-
мень за звучанням подібна назва річки 
Уборть, що протікає землями Північної 
Житомирщини.

Давньовірменська. Заслуговує на 
увагу слово փորեմ [p‘orem] «викопувати, 
виривати, видовбувати», що утворилося 
від փոր [p‘or] «порожнина» (пор. сучас-
ні вірменські p‘vorel [porel] з відповідним 
значенням та p‘vorel hanel «викопати»; а 
ще – назви водних артерій в Україні: річ-
ка Оріль, л. Дніпра; Харківська область, 
межа Полтавської та Дніпропетровської 
областей; річка Поромовочка, п.  Ірші 
л. Тетерева п. Дніпра; с.  Поромівка 

Хорошівського району Житомирської 
області; річка Борімля, п. Ворскли л. Дні-
пра; м.  Охтирка Сумської області; річ-
ка Борімля, пр. Чаші л. Сейму л. Десни 
л.  Дніпра; с.  Зінове Путивльського ра-
йону Сумської області; балка Поруб, що 
належить до басейну Сіверського Дін-
ця; річка Боромолка, л. Ірші л. Тетерева 
п. Дніпра; с. Шершні Коростенського ра-
йону Житомирської області. А ще є село 
Боромля, що в Тростянецькому районі 
на Сумщині). Очевидно, стверджує про-
фесор С. Айвазян у своїй праці «Урарт-
сько-вірменська: лексика та історично-
порівняльна граматика», присвяченій 
питанню взаємозв’язків урартської  – 
мови клинописних написів Ванського 
царства  – та вірменської, урартському 
pile  [p̂ił/pił] (з ним споріднене давньо-
вірменське peł-em) відповідає сучас-
не вірменське дієслово br-em «копати, 
заглиблювати»  [16, с.  28]. Переважна 
більшість сучасних дослідників дав-
ньовірменської мови також вважає, що 
дієслово pelem «копати, розкопувати» 
утворилося від урартського pile «канал», 
хоча подібну етимологію свого часу за-
перечував відомий радянський лінгвіст 
І. Дьяконов. Інший дослідник давньо-
вірменської  – Н.  Ділбарян  – доповнює 
цей синонімічний ряд також основами 
breac та brel. Вона вважає, що зазначені 
давньовірменські слова слід розуміти та-
кож як інфінітив «копати» [3, с. 231, 240] 
(пор. за звучанням сучасне вірменське 
khoranal «поглиблювати» з українським 
хоронити). У сучасній вірменській мові 
для передачі значення «копати, викопа-
ти; рити, вирити» найчастіше вживаєть-
ся дієслово քանդել [k‘andel]/[qandel].

Латинська. Значення «копати, 
рити» в цій давній мові мають основи: 
fodere, fodio, cavare, cavo, fossum, effodere, 
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perfodere, human molire, metalla fodiuntur. 
В цьому контексті варто назвати й інше 
слово, що належить до розряду полі-
семічних: fossa «канава, канал, водо-
відвідний канал, окоп, рів, русло, стік, 
траншея, яма, ямка; межа, кордон». До 
речі, спільний корінь надибуємо в одно-
значеннєвих латинському arator «орач, 
землероб», «орання, оранка» та у відпо-
відних українських основах  – орання, 
оранка. 

Готська: graban «копати» (пор. нім. 
Grab «могила»), grobo «лігво», usgrof «ви-
копав», us-graban «викопати».

Фінська: ojа «рів, канава» (пор. з на-
звою «країна Оюм» у «Гетиці» Йордана); 
kaivaa «копати, рити» (пор. естонське 
kaevama «копати»); kaivanto «траншея, 
рів, канал, канава»; kaivanto «розкопки»; 
kaivaminen «копання, риття, відкопу-
вання».

Поступово з’ясувалося, що хуррит-
ська основа ḫiridi «виїмка ґрунту, роз-
копки, копання; канал, рів, траншея, 
яма, фоса» має тісний стосунок і до тво-
рення українського город: вона, очевид-
но, є його доісторичним етимоном. Але 
це вже тема для іншого дослідження. 
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In: Amurru 1: Mari, Ébla et les Hourrites. Paris. 
[in Fr.]

20. DALLeY, s. M. (2015). “Review of An-
dre salvini, ed., La tour de Babylone; etu des 
et Recherches sur les Monuments de Ba by-
lon”. Bibliotheca Orientalis, Vol. LXXII. [in eng.] 

21. De LAFAYette, M.  (2015). V5. 
Thesaurus Lexicon of similar Words & synonyms 
In 21 Dead & Ancient Languages.  [online] 
lulu.com. Available at: https://www.amazon.
in/thesaurus-Lexicon-similar-synonyms-
Languages/dp/1312913789 [in eng.]

22. FoURnet, A., BoMHARD, R. A. 
(2010). The Indo-European Elements in Hurrian. 
Charleston, La Garenne Colombes. [in eng.]

23. GeoRGe, A. R. (2003). The Babylonian 
Gilgamesh Epic: Introduction, Critical Edition 
and Cuneiform Texts. Vol. II. oxford University 
Press. [in eng.]

24. GöRKe, s. (2010). Das Ritual der Aštu 
(CtH 490). Rekonstruktion und tradition eines 
Hurritisch-Hethitischen Rituals aus Bogazköy/
Ḫattuša. In: Culture & History of the Ancient 
Near East (CHANE). Vol. 40. Leiden/Boston: 
Brill. [in Ger.]

25. HAAs, V., WeGneR, I. (1993). Baugrube 
und Fundament. Istanbuler Mitteilungen, Vol. 43, 
(erschienen 1994). [in Ger.]

26. LARoCHe, e. (1980). Glossaire de la 
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5 листопада 2019  р. пішов із життя 
Володимир Данилович Баран, патріарх 
української гуманітаристики, видатний 
вчений-українознавець, археолог, етно-
лог, історик, доктор історичних наук, 
професор, член-кореспондент НАН 
України, двічі лауреат Державної премії 
України в галузі науки і техніки (1991 р., 
2001  р.), фундатор Київської наукової 
школи археологів-славістів (саме під 
його безпосереднім керівництвом було 
підготовлено і захищено 16 кандидат-
ських і 6 докторських дисертацій), ав-
тор понад 500 публікацій, у тому числі 
близько 30 книжкових видань (індивіду-
альних і колективних монографій, книг, 
посібників, збірників, словників, бро-
шур тощо).

Найвагоміші наукові праці В. Бара-
на написані як одноосібно, так і у спів-
авторстві, а саме: «Поселення перших 
століть нашої ери біля с. Черепин» [19]; 
«Ранні слов’яни між Дністром і При п’ят-
тю» [10]; «Черняхівська культура (за ма-
теріалами Верхнього Дністра і Західного 
Бугу)» [13]; Die Früh slawishe sied lung von 
Raškov, Ukraine [2]; «Пражская культура 
Поднестро вья»  [9]; «Походження сло -
в’ян» (у співавторстві)  [16]; «Давні сло-
в’я ни»  [4]; «Походження українського 
народу» (у співавторстві)  [14]; «Істо-
ричні витоки українського народу» (у 
співавторстві)  [21]; «Черняхівські посе-
лення басейну Гнилої Липи» (у співав-
торстві)  [15]; «Етногенез українського 
народу»  [6]; «Кий, Щек і Хорив, сестра 

їх Либідь та пракорені українського на-
роду»  [7]; «Слов’янське поселення се-
редини І тисячоліття нашої ери біля села 
Теремці на Дністрі»  [12]; «У пошуках 
джерел українського народу. Вибрані на-
укові праці» (у співавторстві) [22]; «Сло-
в’яни у первісності і ранньому середньо-
віччі: збірник вибраних етнологічних 
праць» [11]; «Давній Галич» (у співавтор-
стві) [20]; «Україна й українство в етно-
культурних процесах: концептуальні 
узагальнення» (у співавторстві) [36].

Життєвий шлях та наукові напрацю-
вання В. Барана у вивченні прадавнього 
минулого України й українців цікавили 
багатьох учених. Зокрема, його археоло-
гічну діяльність висвітлювали П. Толоч-
ко [35], Л. Крушельницька [28], С. Кон-
ча  [27], М. Гримич  [1], Т. Ренке  [32], 
Ю. Фігурний [37], українознавчу – П. Ко-
ноненко [25, 26], Ю. Фігурний [43, 44, 45], 
О. Чирков [47], О. Ярошинський [44, 45], 
етнологічну – Н. Абашина  [3], О. Лєбє-
дєва (О. Шакурова) [29, 30, 31, 40, 41, 42, 
48, 49, 50, 51, 52], Д. Толочко [34], Ю. Фі-
гурний [38, 39, 41, 42], О. Чирков [46, 47] 
та інші. 

Загальновизнаною датою народжен-
ня В. Барана є 9 серпня 1927 р. Саме так 
вчений писав у своїх анкетах та в офіцій-
них документах. Проте в реальності він 
народився на рік раніше  – 09.08.1926  р. 
Одного разу, готуючи статтю до збірни-
ка на пошану В. Барана, автор цього до-
слідження виявив деяку невідповідність 
у біографії ювіляра. В. Баран спочатку 
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намагався віджартуватися й уникнути 
прямої відповіді, але, зрештою, розпо-
вів правду. Виявилося, що зробив його 
молодшим власний батько, і мав на це 
вагомі причини. Саме у 1944 р. у Захід-
ну Україну знову повернулася радянська 
влада, і новостворені військові комі-
саріати розпочали активно призивати 
галицьку молодь до лав Радянської Ар-
мії, а саме всіх військовозобов’язаних, 
включно з народженими 1926 р. Юнаки, 
які народилися у 1927 р., ще не підлягали 
призову. Тому Д. Баран домовився з міс-
цевим священиком щодо корегування 
року народження Володимира, оскільки 
на той час у лавах Збройних сил СРСР 
вже перебували два його старших сини 

Павло і Степан. Зрештою, горе прийшло 
до родини Баранів, спочатку в 1944  р. 
загинув щойно призваний до лав Ра-
дянської Армії син Степан, а 25 квітня 
1945 р. був убитий Павло, який воював 
на фронтах Другої світової ще з 1941 р. 
Тому цей вчинок Д. Барана, ймовірно, 
порятував життя його наймолодшому 
сину Володимиру [23].

Цікаво, що 9 серпня 1926  р. відзна-
чалося християнське свято великомуче-
ника і цілителя Пантелеймона (Пантали-
мона, Паликопи), і піп під час хрещення 
хотів саме так охрестити немовля, про-
те батькові не сподобалося це ім’я, і він 
назвав його Володимиром. Це відбуло-
ся в селі Дем’янів Рогатинського повіту 
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Станіславської округи (сучасний Га-
лицький район Івано-Франківської об-
ласті) [23].

Маленький Володимир перші роки 
свого життя провів у рідному селі 
Дем’янів (від якого до Бурштина було 
2 км, Галича – 16 км, до Станіслава (су-
часного Івано-Франківська)  – 40 км, а 
до Львова – 100 км). У 1934 р. він пішов 
до Дем’янівської української початко-
вої школи і провчився там чотири роки. 
В 1938 р. Володимир продовжив навчан-
ня в 5 класі, але вже не в Дем’янові, а в 
Бурштині, у польській середній школі. 
Саме там він почав усвідомлювати, як то 
бути етнічним українцем, жити і вчити-
ся на рідній землі і в той же час відчу-
вати свою меншовартість у Другій Речі 
Посполитій (1918–1939). У польській 
школі ставили йому погану оцінку тіль-
ки за те, що він не міг вимовити деяких 
географічних термінів польською мо-
вою так, як це міг зробити поляк. Хоча 
В. Баран змалку пас худобу з поляка-
ми-переселенцями (місцеві називали їх 
мазурами) й добре опанував польську 
розмовну мову. Уже в зрілому віці він на 
міжнародній конференції познайомився 
з польською дослідницею та спілкувався 
з нею її рідною мовою. Полька була пе-
реконана, що пан професор – справжній 
поляк, але чомусь це приховує [23]. 

Прикрий випадок у житті підлітка 
трапився 1939 р., коли до учнів на урок 
завітав її директор пан Здунек, сам з 
осадників, колишній воїн-ветеран, що 
втратив око під час польсько-україн-
ської війни 1918–1919 рр., воюючи з сі-
човими стрільцями. Він запитав в учнів: 
«У вас у класі є два Барана. Кто то єст?». 
Обидва хлопчики піднялися. «Єдин з вас 
поляк, а єдин – русін», – виголосив ди-
ректор. Один з них промовив: «Я поляк», 

а інший  – Володимир: «А я українець». 
На що пан Здунек нервово зауважив: 
«Ти русін, дєтко, ти русін». «Ні, – вперто 
на своєму стояв Володимир, я  – украї-
нець!» [24].

1 вересня 1939 р. розпочалася Друга 
світова війна, і невдовзі західноукраїн-
ські землі по річку Збруч були окуповані 
сталінськими військами. Підліток про-
довжив навчання вже у радянській шко-
лі. Проте 22 червня 1941 р. розпочалася 
німецько-радянська війна, навчання в 
школах припинилося, і Володимир ви-
пасав худобу, займався огородниц твом. 
Лише після повернення у 1944 р. на те-
рени Західної України радянської влади 
В. Баран, нарешті, закінчив 8-літню се-
редню школу і зразу ж в 1945 р. вступив 
на другий курс Рогатинського педаго-
гічного училища. У 1946–1950  рр. юнак 
навчався у Львівському державному 
педагогічному інституті (ЛДПІ) на істо-
ричному факультеті [23]. 

Показовий епізод трапився в жит-
ті В. Барана у 1947 р., коли він навчався 
на першому курсі. Викладач Мойсеєнко, 
прийшовши на першу лекцію до студен-
тів, запитує: «А на якій мові, українській 
чи російській, вам краще читати курс 
лекцій з історії Стародавньої Греції та 
Риму?». На це студентка Возницька, яка 
сиділа на першій парті, радісно вигукну-
ла: «Конечно, по-русски!». Після цих слів 
20-річний В.  Баран підняв руку, встав і 
промовив: «Я не знаю, як це можливо в 
українському вузі, та ще у Львові, запи-
тувати студентів, на якій мові читати їм 
лекції. Я ж приїхав навчатися в україн-
ському вузі і хочу, щоби мені читали лек-
ції українською мовою!» [23].

Саме під час навчання Володимир 
познайомився зі своєю майбутньою 
дружиною  – Ярославою Климівною 
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Забарило. У своєму шлюбі, який тривав 
понад 50 років, вони прожили щасливе 
життя і виховали двох дітей – сина Ярос-
лава і дочку Лесю. 

Юнак з головою поринув у навчан-
ня, проте радянський режим намагався 
здійснювати тотальний контроль над 
студентами, і всіх, хто не декларував 
свою прихильність до влади, ця ж влада 
і переслідувала. Тому, аби не бути ви-
ключеним з Інституту, Володимир на 
третьому курсі змушений був вступити 
до комсомолу [23].

Після завершення навчання в ЛДПІ 
В. Баран близько року працював бібліо-
текарем у Будинку вчителя і вчителював 
у львівських середніх школах № 78 і № 87, 
де викладав історію. У 1951–1953 рр. він 
працював у Львівському державному 
обласному архіві. Вже під час роботи з 
архівними документами у молодого до-
слідника з’являється схильність до на-
укового пошуку. Працелюбного, відпо-
відального і старанного юнака поважали 
не тільки колеги-архівісти, але і фахівці, 
які користувалися архівними фондами. 
В. Баран неодноразово швидко і якісно 
підбирав потрібні документи і джере-
ла для директора Інституту суспіль-
них наук Академії наук УРСР у Львові 
І. Крип’якевича, цим самим привернув-
ши його увагу до себе. Іван Петрович 
спочатку познайомився з перспектив-
ним юнаком, а потім і запросив його 
до себе на роботу. З 1953  р. по 1962  р. 
В. Баран працював молодшим, а з 1962 р. 
по 1967  р.  – старшим науковим співро-
бітником відділу археології Інституту 
суспільних наук АН УРСР у місті Льво-
ві (зараз це Інститут українознавства 
АН України імені І. Крип’якевича). Так 
з легкої руки патріарха української іс-
торичної науки І. Крип’якевича молодий 

учений назавжди поєднав свою долю з 
археологією, наукою про минуле люд-
ства. Перші кроки в археології для Воло-
димира Барана були нелегкими, але його 
оточували доброзичливі і товариські ко-
леги, які всіляко намагалися допомогти 
юнакові опанувати складну, але таку ці-
каву і захоплюючу професію археолога. 
Особливо треба відзначити у цьому про-
цесі роль відомого українського архео-
лога М. Смішка. Саме під його науковим 
керівництвом В. Баран у 1958 р. успішно 
захистив кандидатську дисертацію на 
тему «Поселення першої половини І ти-
сячоліття н. е. біля села Черепин Львів-
ської області» [23].

Як зазначає П. Толочко, вже перші ар-
хеологічні експедиційні дослідження ви-
значили коло наукових інтересів В. Бара-
на – це вивчення проблеми походження 
та ранньої історії слов’ян, саме цим пи-
танням і були присвячені його перші пу-
блікації, що з’явилися у 1955 р. Взагалі, 
50-ті роки ХХ  ст. стали переломними у 
вивченні ранньослов’янських пам’яток, 
починаючи з цього часу, старожитності 
VI–VII ст. зайняли чільне місце у дослі-
дженнях із слов’янської археології, а ар-
хеологічні пам’ятки Подністров’я склали 
джерельну базу кандидатської дисертації 
В. Барана. Його перша монографія «По-
селення перших століть нашої ери біля 
села Черепин» побачила світ у 1961 р. До 
наукового обігу був введений унікаль-
ний матеріал, що дав змогу досліднику 
виділити окрему групу пам’яток рим-
ського часу, що належала прямим пред-
кам слов’ян Подністров’я. Протягом 
1960–1964 рр. В. Баран проводить архе-
ологічні дослідження в зоні затоплення 
під час будівництва Бурштинської ДРЕС. 
Завдяки розкопкам на поселеннях Ріпнев 
І, ІІ, Ракобути, Зелений Гай, Бовшів І, ІІ, 
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Звинячин, Підріжжя, Маківка, Дем’янів 
значно збільшується джерельна база для 
вивчення шляхів формування ранньо-
середньовічних слов’янських старожит-
ностей на основі своєрідної групи чер-
няхівських пам’яток [35, с. 5].

З 1967 р. по 1969 р. В. Баран викладає 
на історичному факультеті Львівського 
державного університету ім. І.  Франка, 
де обіймає посаду доцента кафед ри іс-
торії УРСР. Викладацька робота сподо-
балася вченому, він отримав можливість 
передавати отримані ним нові знання 
підростаючому поколінню. Проте після 
т. зв. «хрущовської відлиги» у політично-
му, соціокультурному житті країни Рад 
знову почалися «заморозки». В Україні 
головним промоутером по «закручу-
ванню гайок» був секретар ЦК КПРУ 
з ідеології В.  Маланчук. Він намагався 
знищити в Україні все українське. На-
дамо слово сучасниці тих подій, колезі 
В. Барана, Л. Крушельницькій: «Але си-
туація, яка склалася в ці роки в універ-
ситеті, як зрештою і в інших навчальних 
закладах Львова, коли студенти й укра-
їнська професура були під постійним 
наглядом радянських караючих органів, 
коли відбувалися чистки і переслідуван-
ня, розігнала багатьох викладачів, пере-
дусім з кафедр історії України. Саме тоді 
Володимир Данилович переїжджає до 
Києва і на запрошення директора Інсти-
туту археології АН УРСР академіка Фе-
дора Павловича Шевченка займає поса-
ду заступника директора інституту» [28, 
с. 161].

Так, з 1969 р. в житті В. Барана роз-
почався київський період. Отже, у 1969–
1977 рр. він був заступником директора 
з наукової роботи Інституту археології 
АН УРСР, а у 1972–1973  рр. ще й ви-
конував обов’язки його директора до 

призначення на цю посаду І. Артеменка 
(керував Інститутом з 1973 р. по 1987 р.). 
У 1970–1973  рр. В. Баран був головним 
редактором журналу «Археологія».

У 1972 р. побачила світ друга моно-
графія В. Барана «Ранні слов’яни між 
Дністром і Прип’яттю», в якій було 
зроблено підсумок двадцятирічній ро-
боті вченого над відкритими протягом 
50–60-х років слов’янськими матеріала-
ми VI–VII  ст.  – тими самими, яких так 
бракувало для заповнення незрозумілої 
лакуни між черняхівською та передрусь-
кою культурами. С. Конча, який дослі-
джував його наукові здобутки, вважає, 
що пам’ятки, про які йдеться, були від-
криті різними дослідниками на величез-
ному просторі між Ельбою та Дінцем, 
тобто на тому самому просторі, де пи-
семні джерела фіксують слов’ян, проте 
важлива ділянка їхнього поширення  – 
Волинь та Східна Галичина  – стає відо-
мою саме завдяки працям В. Барана. 
Зокрема, С. Конча стверджує: «Вияви-
лося, що ці пам’ятки, які були об’єднані 
під назвою празько-корчацької культу-
ри, містяться у дещо незвичайних умо-
вах – замість пагорбів, високих річкових 
узбереж, де найчастіше містились чер-
няхівські та більш пізні слов’янські по-
селення, празько-корчацькі поселення 
та могильники розташовувалися у ни-
зинах, заплавах річок тощо. Саме ці осо-
бливості топографії пам’яток VI–VII сто-
літь стали причиною того, що тривалий 
час археологи не змогли її вловити. Зна-
йдена культура – у «слов’янськості» якої 
не було сумнівів – демонструвала типо-
во землеробський, осілий спосіб життя 
з довгочасними житлами, оснащеними з 
викладеними з кам’яних уламків печами. 
У багатьох випадках фіксувалося зми-
кання нововідкритих матеріалів VI–VII 
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століть з пізнішими пам’ятками, що без-
посередньо передували часам Київської 
Русі. Практично ні в кого з дослідників 
не виникало сумнівів щодо генетичного 
зв’язку між культурами VI–VII та VIIІ–X 
століть. Нові матеріали остаточно розві-
ювали білянаукові інсинуації щодо на-
півкочового «азійського» способу життя 
ранніх слов’ян» [27, с. 225–226].

Всі ці нові археологічні та аналітичні 
дослідження і розробки В. Барана і скла-
ли основу його докторської дисертації 
на тему «Давні слов’яни між Дністром і 
Прип’яттю», що була успішно публічно 
захищена весною 1973 р. у Москві в Ін-
ституті археології АН СРСР. Так в Укра-
їні з’явився ще один доктор історичних 
наук, який не тільки успішно досліджу-
вав її давню історію, але й згодом ство-
рив Київську школу славістів [5].

З цього приводу надамо слово 
С.  Кон чі: «Накопичення нових даних 
при зводило до збільшення і ускладнен-
ня джерелознавчих методологічних про-
блем, роз в’язання яких вимагало ціле-
спрямованих зусиль великого колективу 
фахівців. Сло в’янською проблематикою 
до 70-х років займався сло в’яно-руський 
відділ Інституту археології (яким керу-
вав на той час В. Довженко. – Ю. Ф.); фа-
хівців із сло в’янської проблематики «до-
руських» часів бракувало, тим більше, 
що і характер матеріалу, і специфіка до-
сліджень ран ньо слов’янських па м’яток 
суттєво відрізнялися від давньоруських. 
Володимир Данилович Баран виявився 
не лише тією людиною, яка однією з пер-
ших зрозуміла необхідність виокрем-
лення слов’янської археології в окрему 
структуру у межах Інституту, але саме 
йому належить заслуга втілення цієї ідеї 
у життя. У 1974 р. за ініціативою В. Ба-
рана було створено відділ слов’янської 

археології (зараз  – відділ археології 
ранніх сло в’ян та регіональних дослі-
джень. – Ю. Ф.), який він очолив...» [27, 
с. 226].

Поява відділу дала можливість шир-
ше розгорнути всебічні дослідження 
етнокультурних та етногенетичних про-
блем І тис. н. е. та оприлюднити низку 
важливих наукових праць. Серед них 
слід відзначити науковий збірник, при-
свячений Б. Рибакову (до 70-ліття з дня 
народження), «Проблемы этногенеза 
славян» (1978). У передмові В. Баран 
наголошує, що центральне місце в сло-
в’янській археології займає проблема 
слов’янського етногенезу, оскільки з пи-
тань походження сло в’ян, формування 
їхньої території, визначення належнос-
ті їхніх археологічних культур ведеться 
гостра дискусія серед радянських й іно-
земних археологів. Для вирішення цих 
важливих питань потрібен комплексний 
підхід із залученням історичних, мово-
знавчих, антропологічних, етнографіч-
них напрацювань [8, с. 4].

Наступна монографія В. Барана «Чер-
няхівська культура. За матеріалами Верх-
нього Дністра та Західного Бугу» поба-
чила світ у 1981  р. і стала аналітичним 
осмисленням багатолітніх досліджень 
черняхівської поліетнічної археологічної 
культури ІІІ – першої половини V ст. [13].

Протягом 1973–1981 рр. В. Баран ке-
рував Дністерською комплексною екс-
педицією Інституту археології Академії 
наук УРСР й дослідив слов’янське ран-
ньосередньовічне поселення Рашків  ІІ, 
ІІІ (буковинське село Рашків Хотинсько-
го району Чернівецької області), що да-
тується V–VII  ст. Підсумком цих бага-
толітніх досліджень стала монографія 
«Пражская культура Поднестровья (по 
материалам поселений у с. Рашков)», що 



294 №4 (73) 2019 Ukrainian Studies

ВИЗНАЧНІ УКРАЇНСЬКІ НАУКОВЦІ

була оприлюднена в 1988 р. Головна уні-
кальність поселення Рашків ІІІ, наголо-
шує В. Баран, в тому, що воно існувало 
близько 200 років (кінець V  – VII  ст.) і 
корелюється із існуванням усієї празької 
культури, по-перше. А по-друге, що воно 
мало близько 100 жител, і всі вони були 
досліджені археологом [9, с. 5, 80–82].

Упродовж восьми років (1981–1989) 
В. Баран бере участь у Міжнародній 
німецько-українській археологічній 
експедиції, що провела дослідження 
ран ньо слов’янського городища VII–
XIII в м.  Ольденбурзі (Старгород), яке 
пізніше було музеєфіковано, на півно-
чі Федеративної Республіки Німеччини 
(ФРН) у Шлезвіг-Гольштинії. У 1983  р. 
обраний членом-кореспондентом Ні-
мецького археологічного інституту. Та-
кож у ФРН у 1986 р. було опубліковано 
цілу низку його наукових розробок, у 
тому числі й монографію про досліджен-
ня ранньослов’янського поселення в 
с. Рашків у Середньому Подністров’ї [28, 
с. 162].

Здійснивши порівняльне вивчення 
слов’янських старожитностей Серед-
нього Дністра, Верхнього Попруття і 
Подунав’я, В. Баран робить висновки, що 
їх об’єднує типологічна однорідність ма-
теріальної культури, також це є свідчен-
ням того, що значна частина мешканців 
Середнього Дністра і Верхнього Попрут-
тя прямо і опосередковано була задіяна 
у ранньослов’янські етногенетичні й ет-
нокультурні процеси [2, s. 168–172].

13 квітня 1984 р. В. Барану було при-
своєно вчене звання професора [39, с. 28].

У 1985  р. побачила світ колективна 
монографія «Этнокультурная карта тер-
ритории Украинской ССР в І тыс. н. э.» 
(відповідальним редактором, спів-
автором та керівником авторського 

колективу якої був В. Баран). Ця наукова 
праця присвячувалася схід но сло в’ян сь-
кому етногенезу з урахуванням сучасних 
польових і теоретичних досягнень у цих 
ділянках знань. Зокрема, у висновках 
В.  Баран задекларував свою прихиль-
ність концепції давньоруської народнос-
ті [18, с. 163]. 

У колективній монографії «Славя-
не Юго-Восточной Европы в пред го-
су дарственный период» (1990), від-
повідальним редактором, керівником 
авторського колективу якої був В. Баран, 
було підведено підсумки багаторічних 
досліджень вчених-славістів Київської 
школи [33].

Нова концепція етногенезу слов’ян, 
розроблена В. Бараном, на думку П. То-
лочка, полягає у виділенні слов’янських 
пам’яток серед поліетнічних культур 
першої половини І тисячоліття н. е. на 
території України і ретроспективної 
прив’язки їх до чітко визначених сло-
в’ян ських старожитностей раннього се-
редньовіччя, зрештою, Державна премія 
України в галузі науки і техніки за 1991 р. 
стала гідною оцінкою внеску В. Барана і 
науковців відділу слов’янської археології 
у розвиток етногенетичної проблемати-
ки [35, c. 7].

Також хочемо зазначити, що у цій 
колективній монографії, а саме у виснов-
ках, В. Баран підтримував існування у 
Давній Русі єдиної давньоруської народ-
ності [17, с. 457]. 

У першій половині 1991  р. була 
оприлюднена наукова праця В. Барана 
у співавторстві з Д. Козаком і Р. Терпи-
ловським. У монографії «Походження 
слов’ян» розкрито сутність модерної 
концепції слов’янського етногенезу на 
основі всебічного узагальнення писем-
них, мовознавчих, антропологічних та 
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археологічних матеріалів. Ця праця ста-
ла підсумком майже сорокалітніх дослі-
джень ранньослов’янських старожит-
ностей В. Бараном [16].

З відновленням Української держави 
у 1991  р. В. Баран ще з більшою насна-
гою і творчим натхненням продовжує 
досліджувати минуле нашої Батьківщи-
ни. Окрім наукової, організаційної та на-
ставницької роботи в Інституті археоло-
гії, він понад десять років (1990 – 2003) 
керував постійною археологічною екс-
педицією з дослідження Давнього Гали-
ча  – столиці Галицько-Волинської дер-
жави – й разом з Б. Томенчуком здійснив 
успішні розкопки «Галичиної могили» та 
її фахову реконструкцію [37].

Також В. Баран активно долучився до 
відродження і розвитку української ет-
нології. Якщо археологія вивчає історію 
суспільства за матеріальними залишка-
ми життя та діяльності людей, стародав-
німи пам’ятками (артефактами) і дослі-
джує як окремі стародавні предмети, так 
і цілісні комплекси, що відкриваються 
завдяки археологічним розкопкам, на 
основі чого відтворюється цивілізацій-
не минуле людства, яке мало або зовсім 
не висвітлене писемними (історични-
ми) джерелами, то етнологія – це наука, 
що вивчає закономірності виникнення, 
функціонування і взаємодії етнічних 
спільнот, а також концептуальні пробле-
ми походження етносів, їх місце серед 
інших народів, найважливіші історичні 
етапи формування етносів. Так, в Інсти-
туті українознавства Київського універ-
ситету імені Тараса Шевченка з 1992  р. 
функціонує відділ української етнології, 
який займається дослідженням етнічної 
історії українського народу та науково-
методичним забезпеченням вивчення її в 
середній та вищій школі, також кафедри 

етнології є у провідних університетах 
України. Володимир Баран близько де-
сяти років, а саме з початку 1994 р. по 31 
грудня 2003 р., очолював відділ етнології 
Інституту українознавства, а з червня 
2000 р. саме під його керівництвом від-
діл став одним із провідних в Інституті.

Про початок нового, українознавчо-
го, періоду у своєму житті В. Баран зга-
дує так: «Колектив працівників Інсти-
туту українознавства і безпосередньо 
Петро Петрович, обдарована людина, 
талановитий організатор і керівник нау-
ки, займаються широким колом україно-
знавчих проблем, що стосуються і філо-
логії, й історії, і мови, і культури слов’ян. 
Академік П. П. Кононенко успішно роз-
робляє теорію українознавства, займаю-
чись археологією слов’ян, я вписуюсь у 
наш колектив в Інституті українознав-
ства, порівнюючи з роботою в Інституті 
археології, дещо розширив коло питань: 
почав досліджувати не тільки ранніх 
слов’ян: їх походження, розселення, 
процеси формування племен, держа-
вотворчі процеси, зокрема утворення 
Київської держави, але й конкретні про-
цеси формування українського народу. 
Проблеми слід вирішувати комплексно, 
бо вони  – взаємопов’язані. Їх потрібно 
ставити і вирішувати на основі багатьох 
джерел, зокрема археологічних»  [32, 
c. 24].

Наукова робота в Інституті украї-
нознавства (з 1994 р.), обрання членом-
кореспондентом Національної академії 
наук України (1995 р.) не лише дали мож-
ливість вченому розширити сферу своїх 
наукових зацікавлень і значно посилити 
власну вагу у науковому співтоваристві, 
а також, на нашу думку, активно поспри-
яли формуванню у дослідника активної 
громадянської позиції [41, c. 46]. 
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Знаковою подією зміни парадиг-
мального дискурсу стала поява праці 
В. Барана «Давні слов’яни» (1998 р.), яка 
побачила світ як третій том багатотом-
ної (15 томів) праці «Україна крізь віки». 
У ній на основі археологічних, лінгвіс-
тичних, історичних джерел розгляда-
ються питання походження та давньої 
історії слов’ян. Тематично третій том 
продовжує дослідження проблем етно-
культурного та етногенетичного роз-
витку населення України, порушених у 
попередніх томах. Центральною пробле-
мою праці, яка охоплює період І – почат-
ку ІІ тис. н. е., є походження українсько-
го народу та визначення місця території 
України в тому етнічному просторі, де 
проходили процеси формування індо-
європейських, праслов’янських і, зокре-
ма, слов’янських етнокультурних утво-
рень [4, c. 4–10].

Вивчаючи історичні витоки україн-
ського народу як важливої частини сло-
в’янського світу, В. Баран наголошує, 
що слов’яни ніколи не були єдиною ет-
нічною спільністю, оскільки вони вже з 
самого початку в найвіддаленіші епохи 
виступали як окремі самодостатні, хоч і 
споріднені, праслов’янські і сло в’ян ські 
більші чи менші етномовні групи (об’єд-
нан ня родів, племена, союзи племен) [4, 
с. 5–6].

Якщо М. Грушевський стверджував, 
що предками українського народу мож-
на вважати наддніпрянський союз схід-
них слов’ян, зафіксованих у візантій-
ських джерелах VІ ст. під іменем антів, то 
В. Баран, ґрунтуючись на сорокалітньо-
му емпіричному досвіді, запропонував 
власне бачення походження українців. 
На думку вченого, саме інтеграція антів і 
склавинів, їх велике розселення та пере-
групування приводять до виникнення, 

а згодом і до відокремлення тієї групи 
східнослов’янських племен, що стала з 
часом основою для формування україн-
ського народу [4, с. 212, 214]. 

В. Баран обґрунтовано піддав кри-
тиці заідеологізований концепт про іс-
нування у часи Київської Русі єдиної 
давньоруської народності. На протива-
гу апологетам концепції всеохоплюючої 
етнічної єдності східних слов’ян, які без-
доказово стверджують про існування 
якихось міфічних слов’янських русів, що 
нібито, починаючи з кінця V ст. н. е., по-
глинули всі інші східнослов’янські пле-
мена й накинули їм свою назву «Русь», 
В.  Баран аргументовано наголошує: 
«Якщо до приходу норманських князів 
з династії Рюриковичів не існувало сло-
в’янської Русі, ні руської землі, а це без-
заперечний факт, то ніколи не існувало 
в додержавний період слов’янської етно-
мовної єдності, а в період Київської дер-
жави  – і давньоруської народності»  [4, 
с. 250].

За цю монографію В. Баран отримав 
свою другу Державну премію України 
в галузі науки і техніки за 2001 рік  [39, 
с. 30].

У 2002  р. побачила світ моногра-
фія В. Барана і Я. Барана «Походження 
українського народу». Загалом ця пра-
ця присвячена складній проблемі похо-
дження українського та інших схід но-
сло в’янських народів. На основі аналізу 
археологічних матеріалів та викорис-
тання писемних, лінгвістичних та інших 
джерел в ній розкриваються процеси 
становлення слов’янських народів. Осо-
блива увага в науковому виданні приді-
лена розвитку етнокультурних та соці-
альних процесів у період Києворуської 
держави, подається критика концепції 
«давньоруської народності». В. Баран 
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наголошує: «Важливе місце у вивченні 
історії українського народу займають 
проблеми його витоків. Їх сьогодніш-
ня актуальність зумовлена особливістю 
політичної долі України. Як відомо, в іс-
торичній літературі, зокрема російській, 
можна знайти безліч прикладів, коли 
східнослов’янські народи характеризу-
ються як єдина етномовна цілісність, а 
Київська держава як «колиска» давньо-
руської народності» [14, c. 5].

Важливість монографії полягає на-
самперед у тому, що у ній В. Баран опри-
люднив власне бачення генезису укра-
їнців. Саме велике розселення слов’ян 
у V–VІІ  ст. приводить до виникнення, 
а потім і до відокремлення тієї групи 
східнослов’янських племен, яка в май-
бутньому стала основою для утворення 
українського етносу. Згодом склавини 
(носії Празько-Корчацької археологіч-
ної культури) та анти (носії Пеньківської 
археологічної культури) об’єднуються й 
утворюють людність Райковецької і Во-
линцівсько-Роменської археологічних 
культур, яка стала базою зародження 
українців. Розпад Київської Русі, що 
остаточно визначився після монголо-
татарської навали, призвів до відокрем-
лення та завершення формування біло-
руського, російського та українського 
народів. В. Баран вважає, що україн-
ський етногенез мав таку періодизацію: 
1) слов’яно-венедський період (рубіж 
ер – ІV–V ст. н. е.); 2) раннє середньовіч-
чя (V–VІІ  ст.); 3) слов’яни напередодні 
утворення Київської Русі (VІІІ–Х ст.); 4) 
Київська Русь та період після її розпаду 
(кінець Х ст. – початок ХІІІ ст.) [41, c. 51].

В. Бараном у співавторстві з Я. Ба-
раном у 2005  р. було видано моногра-
фію «Історичні витоки українського 
народу». Загалом вона є доповненим 

і доопрацьованим варіантом книги 
«Походження українського народу» 
(2002 р.), зокрема, у праці з’явився новий 
9 розділ «Питання економічного розвит-
ку східних слов’ян у додержавний пері-
од». Щодо співвідношення написаного 
спів авторами тексту, то, як і у поперед-
ній книзі, переважна більшість тексту 
належить В. Барану, а його сину Я. Бара-
ну – заключний розділ «Суспільний роз-
виток слов’ян». У праці висвітлюються 
складні проблеми слов’янського етноге-
незу і походження українського та інших 
східнослов’янських народів. Передусім у 
монографії В. Баран проаналізував ет-
ногенетичні й етнокультурні процеси; 
перебіг великого розселення слов’ян, 
який призвів до зародження в ранньо-
му середньовіччі всіх слов’янських на-
родів; народотворчий розвиток східних 
слов’ян у добу Київської Русі та здійснив 
неупереджений аналіз концепції «дав-
ньоруської народності» [41, c. 52].

У 2005  р. побачила світ книга друга 
першого тому колективної праці «Ет-
нічна та етнокультурна історія України» 
за авторством В. Барана, Л. Залізняка, 
В. Зубара, В. Німчука, В. Отрощенка й 
С. Сегеди. У монографії на ґрунтовній 
джерельній базі висвітлювалися осо-
бливості лінгвокультурного та антро-
пологічного розвитку, етнічні й етно-
культурні процеси населення території 
України від найдавніших часів до почат-
ку ХІІІ ст. [41, c. 52 – 53].

У 2006  р. була опублікована моно-
графія В. Барана та О. Гопкало «Чер-
няхівські поселення басейну Гнилої 
Липи». У ній оприлюднені археологічні 
матеріали трьох найбільш повно ви-
вчених поселень Черняхівської куль-
тури басейну Гнилої Липи (лівої при-
токи Верхнього Дністра), розкопаних 
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протягом 1962–1992  рр. (з перервами) 
експедиціями під керівництвом В. Ба-
рана  – Бовшова ІІ, Дем’янова ІІ і Ку-
ропатників. У книзі охарактеризовано 
топографію і планування поселень; ре-
човий комплекс та його датування, а та-
кож проаналізовано слов’янські посе-
лення басейну Гнилої Липи, які входять 
до складу дністровської групи пам’яток 
типу Черепин  – Теремці в контексті 
аналізу процесів етногенезу, зокрема 
слов’яногенезу, у Південно-Східній Єв-
ропі [15, с. 2–4].

У 2007  р. Товариством «Знання» 
України була оприлюднена праця В. Ба-
рана «Етногенез українського народу: 
короткий нарис». У цілому ця книга 
є науково-популярною версією етно-
генетичних праць В. Барана, що були 
оприлюднені у колективній монографії 
2005  р. «Етнічна та етнокультурна іс-
торія України». Разом з тим, окрім на-
званих вище шести розділів, автором 
дописано вступ і розділ 7 «Економічний 
розвиток східних слов’ян». Також вче-
ний опублікував доопрацьовану ним 
схему взаємозв’язків слов’янських ар-
хеологічних культур доби великого роз-
селення слов’ян, що стало підґрунтям 
для зародження і подальшого розвитку 
слов’янських народів [6, с. 141].

Дослідження «Кий, Щек і Хорив, 
сестра їх Либідь та пракорені україн-
ського народу» (2007) присвячене про-
цесам формування українського на-
роду, утворенню Київської держави та 
виникненню її столичного міста Києва. 
У своїй передмові автор зазначає, що у 
праці через імена полянських літопис-
них князів Кия, Щека і Хорива – перших 
будівничих міста Києва, «стольного гра-
да» Київської держави – ним подаються 
важливі віхи давньої історії України. 

Особливу увагу В. Баран звернув на про-
блеми походження слов’ян, утворення й 
становлення слов’янських народів, зо-
крема українського. Саме вони, наші 
далекі предки, на його думку, в тяжкій і 
кривавій боротьбі з кочовим світом від-
стояли й зберегли наші землі та заклали 
основи самобутньої культури й держав-
ності [7, c. 5]. 

У січні 2008  р. вийшла друком мо-
нографія В. Барана «Слов’янське по-
селення середини І тисячоліття нашої 
ери біля села Теремці на Дністрі». У цій 
праці здійснено дослідження поселення 
біля с. Теремці – однієї із визначальних 
пам’яток на Дністрі, матеріали якого ві-
дображають важливі процеси суспіль-
ного розвитку давнього населення Укра-
їни у середині І тис. н. е. Своєрідність та 
непересічна наукова цінність поселення 
у Теремцях проявляється в тому, що це є 
перехідна слов’янська пам’ятка від бага-
тоетнічної Черняхівської до слов’янської 
Празько-Корчацької культури  – від ве-
недів до склавинів та антів, матеріальна 
культура яких набирає своїх власних 
рис, притаманних слов’янським посе-
ленням цього часу [12].

2008  р. побачила світ колективна 
монографія «Українці у світовій циві-
лізації і культурі». Один із розділів цієї 
праці був написаний В.  Бараном і при-
свячений археології як складовій частині 
українознавства [41, с. 55].

У 2010 р. у житті В. Барана відбулася 
досить неприємна подія. Він звільнився 
з Інституту археології НАН України. За 
спогадами В. Барана, якось його викли-
кав П. Толочко (тогочасний директор 
Інституту) і повідомив, що не вистачає 
грошей на зарплатню співробітникам, 
особливо молодим, тоді як пенсіонери 
мають додаткові фінансові надходження, 
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й особливо це стосується В. Барана. Хоча 
в Академії існує негласне правило: не 
звільняти академіків і членів-кореспон-
дентів навіть у дуже поважному віці, 
П.  Толочко морально тиснув на В. Ба-
рана, і, зрештою, він написав заяву про 
звільнення [24]. 

Загалом стосунки В. Барана і П. То-
лочка – це тема окремого дослідження, 
але, нагадаємо, що саме П. Толочко до-
поміг у тому, що В. Баран став членом-
кореспондентом НАН України. Разом з 
тим це звільнення посприяло переходу 
дослідника з 01.09.2010 р. на повну став-
ку у відділ української етнології ННДІУ 
МОН України.

Навесні 2011  р. була тиражована 
книга В. Барана і Я. Барана «У пошуках 
джерел українського народу. Вибрані 
наукові праці». До цієї українознавчої 
праці увійшли такі дослідження: «Давні 
сло в’яни і походження українського на-
роду» (В. Баран, Я. Баран) [22, c. 7–148]; 
«Черняхівська культура. За матеріала-
ми Верхнього Дністра і Західного Бугу» 
(В. Баран) [22, c. 149–303]; «Слов’янське 
поселення середини першого тисячоліт-
тя нашої ери біля села Теремці на Дні-
стрі» (В. Баран) [22, c. 305–361]; «Празька 
культура Подністров’я. За матеріалами 
поселень біля с.  Рашків» (В.  Баран)  [22, 
c.  363–460]; «Слов’янська община» 
(Я. Баран) [22, c. 461–563].

В усіх монографіях вивчаються 
складні проблеми походження україн-
ського та інших східнослов’янських на-
родів. На основі ґрунтовного аналізу 
археологічних матеріалів та широкого 
використання історичних (писемних), 
лінгвістичних та інших джерел вчені 
розкривають поступальні процеси ста-
новлення і розвитку слов’ян, їх великого 
розселення, зародження і формування 

слов’янських народів. Особливу увагу 
приділено аналізу етнокультурних про-
цесів у період Києво-Руської держави й 
критиці догматичної концепції «давньо-
руської народності» [22, с. 115–138].

Восени 2011 р. В. Баран оприлюднив 
книгу «Слов’яни у первісності і ранньому 
середньовіччі: збірник вибраних етноло-
гічних праць». Вчений досліджує в ній 
такі важливі проблеми, як давні слов’яни 
в археології, слов’яни у процесах Вели-
кого розселення народів, Черняхівська 
культура та слов’яни, процеси етнокуль-
турного розвитку на території України в 
І тис. н. е., археологічні культури та лі-
тописні племена у VIII–Х ст., слов’яни і 
навколишній світ, етногенез українців, 
руси у світлі археології, етнічні процеси 
в період східнослов’янської державності 
та походження назви «Україна». Зокре-
ма, у праці зазначається, що територія 
України входить у той етнокультурний 
простір, де проходило становлення ін-
доєвропейських, праслов’янських і сло-
в’янських утворень, а усі нині відомі 
археологічні культури І тис. н. е., які 
включають давньослов’янський куль-
турний компонент, відкриті на терито-
рії України або сягають її території  [11, 
с. 98].

У 2017  р. було видано працю «Дав-
ній Галич», одним із співавторів якої 
став Володимир Данилович. Моногра-
фія присвячена давньому Галичу (су-
часне село Крилос Галицького району 
Івано-Франківської області)  – важли-
вому політичному та етнокультурному 
центру середньовічної України. У книзі 
проаналізовано історію вивчення дав-
нього Галича (1850 – 1990), оприлюдне-
но підсумки польових досліджень дав-
нього Галича упродовж 1991  – 2000  рр. 
Галицькою археологічною експедицією 



300 №4 (73) 2019 Ukrainian Studies

ВИЗНАЧНІ УКРАЇНСЬКІ НАУКОВЦІ

під керівництвом члена-кореспондента 
НАН України В. Барана. У праці також 
охарактеризовано процеси етнокуль-
турного розвитку на території України 
у І тис. н. е.; етнокультурні процеси в 
добу Київської Русі-України і Галицько-
Волинського князівства; виникнення, 
функціонування і занепад Галицько-Во-
линської держави та стисло розглянуто 
складні проблеми походження україн-
ського народу та назви «Україна» [20]. 

На початку 2018 р. була оприлюдне-
на колективна монографія «Україна й 
українство в етнокультурних процесах: 
концептуальні узагальнення», до якої 
В. Баран підготував важливі підрозді-
ли, присвячені походженню українців та 
етнокультурним процесам на території 
України у І тис. н. е. та у часи Київської 
Русі-України й Галицько-Волинського 
князівства [36].

Також слід відзначити плідну роботу 
В. Барана над виконанням науково-до-
слідних робіт, що фінансувалися з дер-
жавного бюджету. Так, після усунення з 
посади директора НДІУ П. Кононенка у 
2013 р. В. Баран очолив виконання НДР 
«Україна і світове українство в системі 
українознавства. Українці в світовій ци-
вілізації і культурі» й успішно її завершив 
у 2014 р. У 2015–2017 рр. співробітники 
відділу української етнології під керів-
ництвом В. Барана розробляли науково-
дослідну роботу «Україна й українство в 
етнокультурних процесах світу». Після 
завершення цієї роботи українознавця-
ми під головуванням В. Барана був під-
готовлений новий проект, розрахований 
на виконання протягом 2018–2020  рр., 
«Етнокультурні процеси в Україні (1985–
2018)». На жаль, через похилий вік та 
проблеми зі здоров’ям він звільнився 
із займаної посади, однак, незважаючи 

на звільнення, продовжував цікавитися 
археологічною й українознавчою тема-
тикою, підтримував зв’язки з колегами-
археологами та українознавцями. 

Автор статті співпрацював з В. Ба-
раном понад чверть століття, тому має 
повне право стверджувати, що головни-
ми і визначальними рисами характеру 
Володимира Даниловича були мудрість, 
інтелігентність, порядність, цілеспрямо-
ваність і працездатність. Його життєве 
кредо – це передусім пошук наукової іс-
тини, фахове вивчення української ми-
нувшини та ознайомлення широкого 
наукового, громадського загалу з резуль-
татами своїх досліджень і напрацювань. 
Ще раз відзначаючи надзвичайно важ-
ливу роль, яку відігравала у науковому 
житті нашої Батьківщини яскрава і непе-
ресічна особистість розумного вченого, 
досвідченого керівника-адміністратора, 
щирого наставника молодих науковців, 
виваженого колеги і просто мудрої лю-
дини Володимира Даниловича Барана, 
хочемо наголосити, що він назавжди 
залишиться з Україною й українцями у 
своїх наукових працях.
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НЕВИВЧЕНІ УРОКИ ІСТОРІЇ:  
ВОЛОДИМИР ВИННИЧЕНКО І ЙОГО ЕПОХА

(Рецензія на книгу С. Кульчицького «Володимир Винниченко:  
«Бути чесним з собою…». Київ: Парламентське видавництво, 2019. 512 с.)

У світ вийшла чергова книга серії 
«Політичні портрети» Парламентсько-
го видавництва під назвою «Володимир 
Винниченко: «Бути чесним з собою…». 
Заснована 2018  р., ця серія нараховує 
вже декілька книжок і особлива тим, що 
її видання проходять конкурсний відбір 
Українського інституту книги в рамках 
програми поповнення фондів публічних 
бібліотек. 

Автор книги про В. Винниченка  – 
відомий історик Станіслав Кульчиць-
кий, науковий доробок якого становить 
понад 3000 друкованих праць з історії 
України XIX–XXI ст.

У пропонованій книзі перед читачем 
розгортаються події через призму життя 
Володимира Винниченка, який у 1917–
1920 рр. був одним із творців нової укра-
їнської державності. Автор розкриває 
особисті риси характеру талановитого 
державного діяча і письменника, висвіт-
лює умови, в яких вони формувалися. 

Читач бачить явні і приховані рушій-
ні сили на політичній арені України, зна-
йомиться з обставинами, що зумовили 
історичний хід подій. У той же час автор 
подає власний критичний погляд уже з 
висоти сьогодення, який допомагає зро-
зуміти всю складність ситуації тих років 
та зробити свої висновки про можливі 
варіанти розвитку історії українського 
народу. 

Ми бачимо, що постать Володими-
ра Винниченка була однією із найбільш 
важливих у тогочасній молодій дер-
жавній еліті. Тож закономірно, що його 

особисті риси характеру та переконання 
відображались на всьому державному 
житті країни. За політичними переко-
наннями В. Винниченко тяжів до націо-
нал-комунізму, і хоча тверезо дивився 
на втілення комуністичних ідей у життя, 
наприклад, бачив глибинну відмінність 
між російським та західноєвропейським 
пролетаріатом, однак надто пізно усві-
домив природу та небезпечність біль-
шовицької політичної машини, і загалом 
його ідеалістичні ліві погляди та віра в 
комуністичні гасла мали негативні на-
слідки для української революції. Проте 
заради справедливості слід відзначити, 
що на той час ще ніхто не мав щеплення 
від комуністичних ілюзій, у полоні яких 
перебувало населення не лише України, 
а й багатьох країн світу.

Особлива цінність книги полягає в 
тому, що у змальованих подіях ми мо-
жемо побачити сутнісні елементи сьо-
годення, виявити історичні паралелі та 
осмислити історичні уроки для побудо-
ви нашого майбутнього. 

Одним із таких уроків є те, що вла-
ду в Україні захопили цинічні попу-
лісти, здатні миттєво змінювати свої 
гасла в угоду неосвіченій і тому легко 
маніпульованій більшості. Як резуль-
тат – український народ через популізм 
і демагогію почав живити жорстокий 
режим більшовиків: «Неусвідомлений 
соціалізм» селянських низів знаходив 
опору в демагогічній політиці керівни-
ків РКП (б), передусім у  їхньому курсі 
на реалізацію прагнення незаможників 
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розв’язати земельне питання 
шляхом «чорного переділу» 
орних земель. Облудне гасло 
«Землю – селянам!» змушува-
ло їх вітати радянську владу 
й відповідно відвертатися від 
Директорії, яка надто обе-
режно здійснювала соціаль-
но-економічні перетворен-
ня. Тому мав певну рацію 
В.  Винниченко, коли писав 
у  «Відродженні нації»: «І не 
російський совітський уряд виганяв нас 
з України, а наш власний народ, без яко-
го й проти якого, ще раз кажу, російські 
совітські війська не могли би зайняти ні 
одного повіту з  нашої території. Цим, 
розуміється, я не хочу сказати, що росій-
ський совітський уряд не мав ніяких на-
мірів воювати з нами й не посилав своїх 
військ проти нас, як це він увесь час під-
креслював. Він хотів воювати, він вою-
вав, він і війська свої для того посилав. 
Але цих військ було надзвичайно мало 
й вони не стільки билися з нашими вій-
ськами, скільки організовували повстан-
ські війська й керували ними. Це давало 
Народним Комісарам як не формальне, 
то моральне право твердити, що вони 
з нами не воюють, а що з нами воює наш 
народ, але то ми за те винні, а не вони». 
Як бачимо, актуальні ці слова і нині – су-
часна Російська Федерація запозичила у 
більшовиків того часу і лише незначно 
змінила відповідно до сьогоднішніх реа-
лій методи завоювання України. 

Та обман і маніпуляції були для біль-
шовиків лише першим етапом захоплен-
ня влади. Після цього вони встановлю-
ють порядки, прямо протилежні гаслам, 
завдяки яким вони цю владу здобули, 
різними методами витісняють із влади 
конкурентів і, зрештою, запроваджують 

повноцінний і широкомасш-
табний терор  – «диктатуру 
пролетаріату», тобто фізичне 
знищення,  – спочатку в ра-
дах щодо представників ін-
ших партій, а згодом і щодо 
населення, яке їх і обрало. У 
результаті органи управління 
молодої української держави 
були підмінені більшовиць-
кою партійною машиною, а 
народ, який повірив більшо-

вицьким обіцянкам, заплатив рабством 
і мільйонами життів.

Якими ж були джерела поразки і чи 
можливо було її уникнути? Слід визна-
ти, що неготовими до державного жит-
тя були і український народ, який ще не 
відбувся як нація, і його новостворена 
державна еліта. 

В.  Винниченко так це описав у що-
деннику від 2 січня 1918  р.: «…соціа-
лістична молода Совєтська Росія йде на 
нас збройною навалою, палить, грабує 
наші села, вирізає наших письменників 
(Єфименко з  родиною). І ніякісінької 
уваги на те, що ми вже не «буржуазні», 
що ми йдемо по шляху рішучої боротьби 
з буржуазією. І знов, як і того року, нема 
кому рятувати нашу націю, нашу дер-
жаву. Здається, що без нації такі справді 
трудно створити національну державу. 
З одними «мужиками», «людьми», з од-
ними темними, затурканими селянами, 
які знають тільки ту землю, в якій длу-
баються, – трудно битися за невідоме їм, 
незрозуміле, ніколи не чуване. Больше-
вика вони знають і бачать в самих собі, 
а нація, держава  – це щось абстрактне, 
занадто велике. І як можна подвигну-
ти мужицькі маси проти самих себе, не 
даючи їм за те реальних компенсацій?». 
І майже через рік, 28 листопада 1918 р., 
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стверджує: «Нема у нас нації, є темний, 
осоловілий від усяких історичних дур-
манів народ. Ми хочемо зробити його 
нацією, а він скоса дивиться на наші ма-
ніпуляції й сердито бурчить». 

Щодо державної еліти  – це були пе-
реважно випадкові люди, яких хвиля 
подій винесла на вершини влади. Вони 
не мали спільних поглядів на побудову 
української держави, необхідного управ-
лінського досвіду і державного мислення: 
«Якщо гетьманським урядом керували 
фахівці, то урядом Директорії  – пред-
ставники політичних партій. Контроль 
за міністрами з боку Директорії теж був 
відносним. Чи міг, наприклад, палеонто-
лог Ф. Швець пов ноцінно контролювати 
міністерство фінансів? Питання рито-
ричне…». До такої ситуації спричинився 
і сам Винниченко, який поборював геть-
манат Скоропадського і не був готовий 
поступитися своїми поглядами задля по-
будови української державності, що зна-
чно звужувало можливості консолідації 
еліт та залучення їх до побудови держави.

Зрештою, вже в еміграції Винниченко 
підводить підсумок, актуальний і сьогод-
ні: «Далеко, ой далеко ще до цілковитого 
відродження нашої нації! Не одне поко-
ління ще повинно протоптувати шлях, 
яким ітиме вільно й нормально весь на-
род. Коли міста наші ще мають назви в 
честь чужинців, коли вулиці носять іме-
на людей, що проголошували диктатуру 
руської культури на Україні, коли святку-
ються свята чужої культури, а свят своєї 
культури ще нема, то не хутко це зникне, 
немало ще етапів боротьби буде».

Отже, книга підводить до висновку, 
що на момент Української революції 
український народ і його еліта вияви-
лись не готовими до створення і захисту 
повноцінної української держави. При 

цьому Україна програла не через брак 
сил (військової потуги було більш ніж до-
статньо), передусім вона не змогла проти-
стояти інформаційно-пропагандистсько-
му наступу, в результаті чого український 
народ знесилився у взаємопоборюванні 
і дав можливості хворобі більшовизму 
опанувати ним, розплатою ж стало зни-
щення людського й інтелектуального по-
тенціалу України. Стає зрозумілим, чому 
держава-агресор сьогодні стільки сил 
витрачає на інформаційну війну – спад-
коємці так і не засудженого на світовому 
рівні за мільйони знищених життів режи-
му сподіваються повторити злочин.

Як бачиться, основними причинами 
такого розвитку подій стали недостатні 
освіченість (найперше українознавча) та 
поінформованість простого народу, а та-
кож відсутність консолідованої держав-
ницької позиції серед еліт. Наголосимо, 
що ці найголовніші передумови поразки 
України сторічної давнини актуальні і 
тепер, хоча події повторюються в дещо 
інших декораціях гібридної (передусім 
інформаційної) війни.

Тож книга С. Кульчицького «Воло-
димир Винниченко: «Бути чесним з со-
бою…» цікава не тільки тим, що показує 
неймовірно захопливе, повне гострих 
моментів, боротьби, злетів і падінь жит-
тя Володимира Винниченка, а й дає мож-
ливість пережити через особисту долю 
цієї непересічної людини трагедію всієї 
України і, зрештою, осмислити історичні 
уроки та не повторити трагічних поми-
лок у майбутньому. 

Олександр СЦІБАН
orcid.org/0000-0001-7552-9150
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результатів проведеного дослідження, 
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• формулювання цілей статті (постановка завдання);
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зультатів;
• висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Оформлення посилань: у квадратних дужках вказується номер джерела за списком та через 
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3. Жулинський М. Шевченко і Гоголь. День. 20 березня 2004. №50. 
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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 
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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.] 
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6. Irpin. [online] Wikipedia. Available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/Ірпінь [Accessed 1 Nov. 
2016]. [in Ukr.]
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