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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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УКРАЇНОЗНАВСТВО 
В СУЧАСНІЙ ГУМАНІТАРИСТИЦІ

УДК 94 (477)

DoI: 10.30840/2413-7065.1(74).2020.199397

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО  
ПОВОРОТУ В УКРАЇНОЗНАВСТВІ

Ярослав КАЛАКУРА
orcid.org/0000-0001-9007-4991
доктор історичних наук, професор кафедри архівознавства та спеціальних галузей 
історичної науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Анотація. З урахуванням новітніх праць з історіософії та методології гуманітарис-
тики у статті з’ясовуються об’єктивна необхідність, мотиви, сутність, особливості та 
наслідки соціокультурного повороту в українознавстві. Він трактується як певний злам у 
методології, переорієнтація дослідницьких стратегій науковців, перенесення акцентів на до-
слідження пріоритетної ролі людини, культури і духовності в суспільному розвитку, зміна 
оптики наукового пізнання та оновлення його методів на основі цивілізаційної теорії Й. Гер-
дера, О. Данилевського, О. Мірабо, А. Тойнбі, С. Хантингтона, О. Шпенглера, К. Ясперса та ін., 
синергетики та міждисциплінарності. Соціокультурне трактування історичного процесу 
розглядається як альтернатива марксистському монізму та партійно-класовому підходу до 
культури. Наголошено на культурологічній традиції українознавства як інтегративної сис-
теми знань про Україну і українців, започаткованій у працях В. Антоновича, М. Грушевсько-
го, М. Костомарова, П. Куліша, В. Липинського, І. Лисяка-Рудницького, І. Огієнка, І. Франка, 
Д. Чижевського, С. Шлемкевича та ін., показано значення її потужного пізнавального потен-
ціалу для подальшого дослідження історії, змісту та світоглядних основ культури і освіти, 
подолання і запобігання негативних наслідків комунізації суспільства та масової культури 
доби постмодерну.

Розкрита взаємодія соціокультурного повороту з цивілізаційною парадигмою і антро-
пологізмом українознавства як передумови утвердження людиноцентризму і подальшої ін-
теграції у світовий науково-інформаційний простір. В епіцентрі новітніх українознавчих 
студій В. Андрущенка, Л. Губерського, В. Горського, П. Кононенка, В. Крисаченка, М. Попо-
вича, О. Рафальського, В. Шейка, М. Юрія та ін. перебуває українська людина як найвища 
цінність, безпосередній носій національної та цивілізаційної ідентичностей суспільства, ал-
горитм взаємодії людини, культури і соціуму як системи цінностей, морально-етичних норм 
та ментальності. 

Аналізуються нові виклики, які постали перед українознавством, його інтелектуальним 
потенціалом на тлі глобалізації, тривалої воєнної і гібридної агресії путінської Росії проти 
України, активізації імперської парадигми «русского міра», намагань кремлівських науковців 
заперечити окремішність українського народу, нав’язати маніпулятивні міфи про так звану 
«общую історію» та «штучність» державності України. 

Ключові слова: українознавство; гуманітаристика; методологія; соціокультурний по-
ворот; цивілізаційний підхід; антропоцентризм; міждисциплінарність; культура; людина.

© Калакура Я.
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Калакура Я. Методологічні засади соціокультурного...

Українознавство як система інте-
грованих знань про Україну в часовому 
і просторовому вимірах є складовою 
частиною вітчизняної і світової гума-
нітаристики. Ось чому ті тенденції, які 
характерні гуманітаристиці загалом, 
мають безпосереднє відношення до 
українознавства. Йдеться про новації, 
які під впливом постмодернізму спітка-
ли за останні півстоліття методологію 

гуманітаристики, зокрема про декілька 
тісно пов’язаних між собою поворотів: 
цивілізаційний, антропологічний, лінг-
вістичний, дисциплінарний, аксіологіч-
ний, культурологічний, речовий, епісте-
мологічний, візуальний, меморіальний, 
цифровий, публічний та ін. Що розумі-
ють під поворотами в методології науки? 
Це певний злам, переорієнтація дослід-
ницьких стратегій і теорій, перенесення 

METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE SOCIOCULTURAL  
TURN IN UKRAINIAN STUDIES
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акцентів на ті чи інші аспекти історично-
го і суспільного процесів, зміна оптики 
наукового пізнання та оновлення його 
методів з урахуванням динамізму сучас-
ного наукознавства. Сьогодні стає оче-
видним, що серед цих поворотів дедалі 
чіткіше вирізняється культурологічний 
або культурницький, інституціалізацію 
якого в науці американський історик 
Алан Мегілл пов’язав із виходом у 1989 р. 
колективної монографії The new Cultural 
History за редакцією Лінн Хант, в якій 
«нова історія культури» трактується як 
органічний синтез знань з антрополо-
гії, історії ментальностей та мікроісто-
рії. Цей поворот, як і всі інші, торкнувся 
зміни парадигми наукового пізнання і 
в українознавстві, в усіх його концен-
трах, але, за спостереженнями автора 
пропонованої статті, у реаліях України 
з урахуванням дослідницької традиції, 
насамперед народницької течії в україн-
ській історіографії, він набув соціокуль-
турного характеру. Спираючись на два 
крила – культурницьке і соціальне, – зга-
даний поворот переніс пізнавальні пріо-
ритети на дослідження органічної вза-
ємодії людини, культури та соціальних 
чинників історичного процесу. 

З історії українознавства відомо, 
що кожне нове покоління дослідників, 
осмислюючи свою місію в науці, нама-
гається зберегти і примножити наукові, 
культурні та інші надбання попередни-
ків, забезпечити у такий спосіб інтелек-
туальний і соціокультурний прогрес, 
його безперервність, наступність і ці-
лісність. Науково осягнути цей процес, 
заглибитись у його специфіку в інте-
лектуальному просторі України можна 
передусім із позицій цивілізаційного 
розуміння історії, позаяк сама вона роз-
глядається як локальна цивілізація  [9, 

с.  601; 29, с.  37; 14, с.  7], а воно віддає 
пріоритетну роль у ній людині, розвитку 
культури і соціуму.

Що являє собою соціокультурний 
поворот і яка особливість його екстра-
поляції на методологію українознав-
ства? Йдеться про своєрідний перелом, 
певну зміну стратегії наукового пізнан-
ня, невіддільну від антропологічного та 
цивілізаційного поворотів і найтісніше 
пов’язану із синтезом методів здобуття 
знань на засадах міждисциплінарного 
підходу як магістрального напряму ін-
теграції наук, досягнення нового рівня 
в умовах цифровізації сучасного світу. 
Ось чому означену тему можна віднести 
до винятково актуальних, до того ж ще 
недостатньо досліджених проблем мето-
дології українознавства. Її актуальність, 
злободенність і новизна зумовлюються 
такими чинниками, як: а) необхідністю 
з’ясування органічного зв’язку цього 
повороту з статусом українознавства як 
інтегрованої системи знань про укра-
їнську людину і суспільство; б) утвер-
дженням антропологічного розуміння 
історичного процесу, яке дедалі глибше 
укорінюється в українській гуманіта-
ристиці, включаючи й українознавство, 
і реалізується в процесі переходу від до-
слідження «історії подій» до «історії лю-
дей», що, в свою чергу, диктує потребу 
у відстеженні того, як відбувається цей 
процес та які його здобутки в Україні; 
в) усвідомленням, що саме українознав-
ство як складова гуманітаристики є пе-
редусім соціокультурним знанням про 
людину як найбільшу цінність і соціум, 
а це, в свою чергу, спонукає подальше 
подолання негативних нашарувань та 
ідеологічних стереотипів, успадкованих 
від комунізації суспільства, зокрема від 
живучості формаційного трактування 
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історичного процесу, абсолютизації 
ним значення мас, класів і класової бо-
ротьби, домінування економічного та 
політичного детермінізму в поясненні 
соціальних процесів, нівелювання ролі 
культури та конкретної людини; г) но-
вими викликами українознавству, які 
нав’язала тривала воєнна і гібридна агре-
сія путінської Росії проти України, акти-
візація імперської парадигми «русского 
міра», намагання кремлівських ідеологів 
заперечити окремішність і самобутність 
українського народу і трактувати його 
як «часть велікого русского народа». Все 
це й спонукає до аналізу зрушень у пріо-
ритетах та методології українознавчого 
пізнання з погляду соціокультурного 
бачення  української минувшини та су-
часності.

Метою пропонованої статті є з’я су-
ван ня сутності соціокультурного пово-
роту, його особливостей та взаємодії з 
цивілізаційною парадигмою і антропо-
центризмом в українознавстві. Значна 
увага приділена аналізу новітніх праць 
українознавців, у т. ч. НДІ україно-
знавства, з погляду відображення в них 
алгоритму відносин та взаємодії люди-
ни, культури і суспільства як системи 
цінностей і морально-етичних норм со-
ціуму.

Перш ніж приступити до реалізації 
цієї мети, видається доцільним зроби-
ти декілька попередніх застережень іс-
торіографічного характеру. По-перше, 
концепт «соціокультурний поворот» 
має яскраво виражену теоретико-мето-
дологічну і світоглядну спрямованість, 
а в українознавстві він базується на 
традиціях його народницького напря-
му та гуманізму, на філософській пара-
дигмі: «Людина  – найбільша цінність, 
єдиний носій розуму і духу, неповторна 

особистість, реальний творець історії 
та цивілізації, її продукт і найважливі-
ший пріоритет» і має окремий концентр: 
«Україна  – постаті»  [16]. По-друге, цей 
поворот невіддільний від цивілізацій-
ної теорії Й. Гердера, О. Данилевського, 
О. Мірабо, А. Тойнбі, С. Хантингтона, 
О. Шпенглера, К. Ясперса та ін., новіт-
ніх праць сучасників про сутність його 
розуміння та місце в ньому антропоцен-
тризму і соціокультурного підходу  [11, 
29, 34, 38, 49], наявних методологічних 
та історіографічних студій з цієї пробле-
матики  [5, 15, 19, 22]. Засвоєння теорії 
і практики соціокультурного пізнання 
минувшини і сучасності України, а та-
кож світового українства на ґрунті ци-
вілізаційного трактування історичного 
процесу реально почалося після віднов-
лення її державної незалежності разом із 
процесом повернення українознавству 
статусу науки, його реформування та 
очищення від ідеологічних нашарувань 
комуністичного минулого, адаптації до 
умов демократичного та інформаційного 
суспільства, дедалі ширшої імплемента-
ції надбань зарубіжної науки. Розвитку 
українознавства сприяла й принципово 
нова політична і морально-психологічна 
ситуація, яка склалася в процесі демо-
кратизації, реформування та євроінте-
грації суспільства, ширшого долучення 
українських науковців до європейсько-
го і світового гуманітарного простору. 
Пріоритетну роль у цьому процесі ві-
діграло створення на базі Київського 
університету імені Тараса Шевченка Ін-
ституту українознавства, який згодом 
трансформувався в систему наукових 
установ Міністерства освіти і науки, а 
відтак отримав статус науково-дослід-
ного, фундатором і багаторічним дирек-
тором якого був проф. П. Кононенко. 

Калакура Я. Методологічні засади соціокультурного...
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За три десятиріччя науковці Інституту, 
його часопис «Українознавство» зро-
били вагомий внесок у дослідження іс-
торичних, теоретичних, філософських і 
соціокультурних чинників становлення 
громадянського суспільства, розгортан-
ня етнокультурних процесів у сучасній 
Україні, в осмислення соціокультурного 
феномену українського пограниччя, сві-
тоглядних та соціальних аспектів виник-
нення і подолання конфліктних ситуацій 
в українському суспільстві та ін. В жур-
налі «Українознавство» є постійні ру-
брики «Гуманітарні виклики ХХІ століт-
тя», «Українська національна культура» 
та ін. Нинішнє керівництво Інституту 
(директор к. і. н. С. Наливайко) орієнтує 
співробітників на дослідження гумані-
тарних пріоритетів консолідації укра-
їнського суспільства, його культурних і 
соціально-ціннісних вимірів, поглибле-
не осмислення утвердження ідентичнос-
ті українства в умовах соціокультурних 
трансформацій та загроз національній 
безпеці, дедалі тісніший зв’язок дослі-
джень з усіма ланками системи освіти, 
зокрема формування соціокультурної 
компетентності учнів та студентів у про-
цесі вивчення історії звичаїв українсько-
го народу і сучасних традицій тощо.

Помітним є також внесок у збага-
чення знань про Україну й українство 
вчених інших українознавчих осеред-
ків, зокрема, Інституту українознавства 
ім.  І.  Крип’якевича НАН України (ди-
ректор д. і. н. І. Соляр), Центру україно-
знавства філософського факультету 
КНУ імені Тараса Шевченка (керівник 
проф. М. Обушний), Інституту наро-
дознавства НАН України (директор 
проф. С. Павлюк) та інших українознав-
чих осередків. Розгортання наукових сту-
дій з українознавства супроводжувалося 

опрацюванням його теоретико-методо-
логічних засад [10, 13, 17, 20, 41, 43] і по-
ступовим соціокультурним поворотом 
у методології українознавчого пізнан-
ня. Визрівання, становлення та розви-
ток цієї методології в українознавстві 
охоплює період з 1990-х років до сьо-
годення. В його межах простежуються 
три умовних етапи: а) відродження на-
ціональних традицій українознавства 
і формування його нової наукової кон-
цепції (перша половина 1990-х років); 
б) трансформація українознавства в на-
укову систему інтегрованих знань про 
Україну і світове українство та утвер-
дження його теоретико-методологічних 
засад (друга половина 1990-х років  – 
перша половина першого десятиріччя 
2000-х років; в) сучасний етап – з 2005 р. 
до сучасності, пріоритетом для якого ви-
ступає не тільки внутрішня, але й зов-
нішня інтеграційність українознавства, 
дедалі ширше включення його в освітній 
і світовий гуманітарний простір, подо-
лання залишків комунізації та колоні-
зації гуманітаристики, спростування 
дезінформаційних міфів російської про-
паганди, які популяризуються в руслі гі-
бридної війни та насадження парадигми 
«русского міра» [1, 12]. 

Велике значення для українознавства 
мало те, що за три останні десятиріччя в 
українській гуманітаристиці сформува-
лося потужне міждисциплінарне спів-
товариство дослідників соціокультур-
них процесів на засадах цивілізаційної 
методології. В його середовищі відомі 
історики, етнологи, політологи, філосо-
фи, економісти, правознавці, зокрема: 
Л.  Алексієвець, В. Андрущенко, В.  Баб-
кіна, В. Бех, І. Бичко, Л. Губерський, 
Л. Залізняк, Л. Зашкільняк, М. Козюбра, 
І. Колесник, Т. Кононенко, П. Кононенко, 
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О. Коппель, В. Космина, П. Кралюк, 
В.  Кремень, В. Крисаченко, М. Литвин, 
В. Масненко, М. Михальченко, О. Моця, 
І. Надольний, М. Обушний, С. Павлюк, 
О. Пархомчук, О. Рафальський, О. Реєнт, 
О. Романенко, В. Смолій, І. Соляр, Ю. Те-
рещенко, О. Удод, В. Шейко, М. Юрій 
та ін. На жаль, відійшли у вічність знані 
дослідники філософії культури і цивілі-
зації В. Баран, Ю. Богуцький, І. Бойченко, 
М. Брайчевський, В. Горський, Я. Дашке-
вич, Я. Ісаєвич, С. Кримський, В. Нічик, 
Ю. Павленко, М. Попович та ін. В колек-
тиві НДІ українознавства теж виокре-
мився соціокультурологічний сегмент 
науковців, представлений цілою низкою 
людиноцентричних праць з історії укра-
їнського етногенезу, цивілізації, культу-
ри, повсякдення [32, 42, 45, 46, 47, 48, 51].

Отже, зусиллями українських уче-
них створено досить великий пласт 
ґрунтовних праць, у яких розкрито важ-
ливі аспекти  сутності соціокультурного 
повороту в контексті цивілізаційного 
осмислення історичного процесу, його 
теоретичних та методологічних засад. 
У новітніх дослідженнях значна увага 
приділена взаємодії цивілізаційного і 
соціокультурного підходів  [6, 7, 28, 31, 
37, 49, 50, 53], цивілізаційному виміру 
української культури та ментальнос-
ті [9, 14, 18, 36]. 

У середовищі дослідників побутує 
хибна думка, ніби коріння цивіліза-
ційного та соціокультурного підходів 
слід шукати лише в західній історіосо-
фії. Насправді, їх елементи присутні і в 
українській класичній гуманітарній тра-
диції, у працях видатних учених В. Ан-
тоновича, В. Вернадського, М. Грушев-
ського, М. Драгоманова, Д. Дорошенка, 
М. Костомарова, П. Куліша, І. Фран-
ка, І. Крип’якевича, В. Липинського, 

І. Лисяка-Рудницького, І. Огієнка, Д. Чи-
жевського та ін., які, сповідуючи і продо-
вжуючи гуманістичні традиції Г. Сково-
роди та Т. Шевченка, робили акцент не 
стільки на матеріальні явища і процеси, 
скільки на соціокультурні, націєтворчі, 
ментальні та духовні [26, 23]. Звичайно, 
за умов радянського тоталітаризму, коли 
на сам термін «цивілізаційний підхід» 
було накладено ідеологічне табу, циві-
лізаційне бачення історичного процесу 
могли засвоїти і зберегти лише представ-
ники української діаспорної історіогра-
фії. Її провідні ідеї активно відстоювали 
М. Андрусяк, М. Антонович, Л. Винар, 
Т. Гунчак, О. Домбровський, А. Жуков-
ський, І. Кривецький, Б. Крупницький, 
Т. Мацьків, І. Мірчук, Н.  Полонська-
Василенко, Я. Пеленський, О.  Пріцак, 
О. Оглоблин, О. Субтельний та ін. [23]. 

Продовжуючи національні традиції 
і засвоюючи надбання західних науко-
вих шкіл, сучасні дослідники  доводять 
переваги цивілізаційної моделі науково-
го осмислення історичного процесу над 
формаційною. На відміну від останньої, 
цивілізаційна теорія історії людства ба-
зується на філософії поступальної зміни 
цивілізацій та забезпеченні цілісності 
світу, на людиноцентризмі, діалектичній 
єдності соціуму і культури, культуро-
логічній та синергетичній парадигмах 
історичного розвитку. Ця методологія 
особливо важлива для локальних ци-
вілізацій, зокрема для української, яка 
реформується і трансформується на 
шляху євроінтеграції. Тим більше, будь-
яка цивілізація, включаючи й україн-
ську, пов’язана із соціумом, культурою 
і соціальними відносинами. Під укра-
їнською цивілізацією розуміють істо-
рично сформовану на власному ґрунті 
спільність людей і об’єктивно існуючу 
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реальність, що являє собою сукупність 
нації і суспільства, його політичної 
організації, культурних, духовних і ма-
теріальних цінностей, створених різ-
ними поколіннями українського народу 
упродовж понад тисячолітньої безпе-
рервної історії – від найдавніших часів 
до сучасності. В ній органічно перепле-
лися самобутність українського на-
роду, його мови, ментальності і куль-
турно-духовних цінностей, дивовижна 
краса природи, створюючи разом уні-
кальне поєднання людини і середовища, 
рідкісний культурно-геополітичний 
простір [14, с. 7].  

На тлі такого трактування україн-
ської цивілізації стає зрозумілішим, 
наскільки важливий соціокультурний 
поворот (підхід) як пізнавальний ін-
струмент українознавства, який, будучи 
тісно пов’язаним із принципом антро-
поцентризму, відкриває додаткові мож-
ливості для цивілізаційного досліджен-
ня української минувшини і сучасності, 
системного вивчення взаємодії усіх сфер 
розвитку суспільства, соціуму і культу-
ри [2, 27]. Новітня наука, в тому числі й 
українознавство, розглядає культуру і 
духовність як важливий критерій змісту 
та якості соціального життя, соціальних 
відносин, збереження цінностей [40]. Не 
оминули дослідники й гострі проблеми 
соціокультурної інтеграції та адапта-
ції переселенців з Донбасу та Криму в 
українському просторі в умовах росій-
сько-української війни [30]. Принагідно 
нагадаємо, що перша стаття Конституції 
визначає Україну як суверенну і неза-
лежну, демократичну, соціальну, право-
ву державу [21, с. 3] (виділення. – Я. К.). 
А це означає, що соціально орієнтова-
на  держава, з одного боку, визнає лю-
дину найвищою соціальною цінністю, 

ґрунтується на демократичних тенден-
ціях, ментальності українців, відстоює 
їхнє прагнення до свободи, вільного 
розвитку та волевиявлення, самореалі-
зації і рівноправності, а з другого  – за-
безпечує задоволення соціальних, куль-
турних і духовних потреб людей. На 
практиці культура виступає базовою 
кон ст рук цією, на якій вибудовуються як 
соціальна організація суспільства, його 
економіка, так і тип людини. Зрештою, 
суспільство як система відносин між 
людьми, залежно від співвідношення в 
ній соціальності й культури, розвива-
ється від простої до складної надорга-
нічної і далі – до соціокультурної систе-
ми, що має здатність саморозвиватися й 
саморегулюватися [54].

Реалізація соціокультурного пово-
роту виводить розуміння науковців 
стосовно сутності людини за межі тра-
диційного бачення, дає можливість 
трактувати її як творця і носія ціннос-
тей і як втілення системи усіх суспільних 
відносин. Соціокультурний контент дає 
змогу, по-перше, інтегрувати три ключо-
вих виміри людського буття: взаємовід-
носини людини і суспільства, характер 
культури і тип соціальності. Дотриман-
ням цього принципу створюються до-
даткові умови для осмислення цілісності 
і системності суспільства. По-друге, він 
визнає органічну єдність, взаємообу-
мовленість та взаємодію культурного і 
соціального. По-третє, соціокультурне 
трактування історії виступає як аль-
тернатива марксистському монізму 
та партійно-класовому підходу. Як 
зазначає Н.  Шакун, завдяки цьому ме-
тодологічному принципу історія постає 
«мозаїкою» різних культур, кожна з яких 
виражає унікальний спосіб життєдіяль-
ності людей [55, с. 111].
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Новітня історіографія засвідчує, що 
означений принцип особливо важливий 
для аналізу трансформаційних проце-
сів в умовах переходу від тоталітарної 
системи до демократичної і відповід-
но служить реформуванню суспільних 
відносин. Його дотримання дозволяє 
глибше усвідомити, що людина не існує 
поза культурою, без її пізнання не мож-
на осягнути роль людського фактора в 
природі і соціумі на різних історичних 
етапах еволюції суспільства, свідомості 
та ментальності людини. Ось чому такі 
важливі і необхідні подальші наукові до-
слідження цієї унікальної гармонії і вза-
ємодії, адже людина творить культуру, а 
культура, впливаючи на неї, значною мі-
рою віддзеркалюється в її мисленні, сві-
домості, мові, у творчості та поведінці.

Ключовими концептами соціокуль-
турного підходу є поняття «культура» і 
«соціокультурний простір». Як зазначав 
видатний український філософ сучас-
ності М. Попович, «культура є простір, в 
якому проходить людське життя від на-
родження до смерті» [36, с. 7], виступаю-
чи головною сферою діяльності людини. 
Людина, культура, соціум та цивілізація, 
а також знання про них перебувають у 
постійному розвитку, зазнають змін під 
впливом глобалізаційних, інтеграцій-
них, інформаційних та демографічних 
процесів сучасного світу. Що ж стосуєть-
ся соціокультурного простору, то його 
теж репрезентують конкретні люди, які 
формують цей простір, виступають носі-
ями та виконавцями стратегій у цій сфе-
рі. Це знайшло відображення і в числен-
них збірниках документів та хрестоматій 
з історії української культури [13, 24].

Сама особистість у координатах соціо-
культурного підходу розглядається як 
алгоритм відносин соціуму (суспільства 

людей) і культури, їх тісної взаємодії. 
Від народження людина по мірі її со-
ціалізації дедалі глибше занурюється у 
соціокультурний світ, ідентифікується, 
усвідомлюючи свою належність до пев-
ної національної і соціальної спільно-
ти, історико-культурного (родинного, 
мовного, освітнього, вікового, профе-
сійного, релігійного тощо) середовища. 
Соціокультурна визначеність людської 
особистості передбачає врахування різ-
них критеріїв, способів і проявів, зо-
крема, самовдосконалення та самореа-
лізації свого потенціалу, долучення до 
суспільного, культурного, політичного 
і духовного життя. Вона включає в себе 
систему світоглядних цінностей і мо-
рально-етичних норм поведінки. Люд-
ські цінності, узагальнені в універсаль-
ній шкалі Ш. Шварца  [56], складають 
серцевину соціокультурного підходу. 
Під цінностями розуміють установчі 
принципи життя людини, пов’язані з її 
свідомістю, переконаннями, світоглядом 
та почуттями. Вони орієнтують на до-
сягнення певної мети відповідними ді-
ями й ситуаціями, виступають як стан-
дарти, які керують вибором або оцінкою 
вчинків, людей, подій. В усіх національ-
них культурах, включаючи й українську, 
поряд з універсальними людськими 
цінностями, які відображають потреби, 
пов’язані з біологічним та соціальним 
життям, існують специфічні орієнти-
ри, зумовлені конкретно-історичними 
особливостями та ментальністю того 
чи іншого народу, націокультурним 
контекстом. Американський науковець 
Д. Макклелланд, досліджуючи зв’язок 
цінностей з мотивацією людини, виді-
лив два типи мотивів: а) ті, що функціо-
нують на основі біологічних потреб; 
б) ті, які функціонують на базі соціально 
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значущих стимулів, таких як усвідомле-
ний вибір, доцільність, винагорода, очі-
кування результатів тощо [25].

З-поміж багатьох функціональних 
цінностей української нації особливе 
місце посідають національна гідність, 
свобода, справедливість, відчуття спад-
коємності, ідентичності, патріотизму, 
соборності та цілісності України. Наші 
національні цінності  – це своєрідний 
націєоберігаючий імунітет суспільства, 
який водночас посилює вектор розвитку 
і особистості як громадянина Україн-
ської держави, і нації  [35]. Тут заклада-
ється підґрунтя для національної, грома-
дянської та цивілізаційної ідентичності 
українців. Враховуючи, що наше суспіль-
ство все ще перебуває в стані певного 
розколу, який всіляко підігрівається різ-
ними засобами гібридної війни Росії про-
ти України, дуже важливо утверджувати 
консолідуючу роль національних цін-
ностей і культури у «зшиванні» країни. 
Тим більше, віруси розколу найчастіше 
проникають у суспільну свідомість, що 
заважає сприйняттю української історії 
і культури як цілісності. У цьому зв’язку 
видаються продуктивними намагання 
науковців [9, 18, 52] окреслити сутність 
концепту «українська культура». Під 
нею розуміють створену людьми й іс-
торично сформовану на всій території 
України і за рубежем сукупність мате-
ріальних та духовних цінностей укра-
їнського народу як невід’ємну частину 
світової культурної скарбниці. Її осно-
ву складають національна мова, на-
родна творчість і релігія, на базі яких 
поступово сформувалися професійна 
освіта, наука, література, мисте-
цтво, архітектура, духовність. Укра-
їнська культура включає й культур-
но-духовні надбання корінних народів 

і етнічних груп, які проживають на 
теренах України [18, с. 8]. Ключове зна-
чення у цьому визначенні мають такі 
чотири словосполучення: а) українська 
культура є складовою частиною світо-
вої; б) матеріальні і духовні цінності, 
створені людьми, незалежно від їх етніч-
ності, на території України впродовж 
її багатовікової історії; в) матеріальні 
і духовні цінності, створені українцями 
за межами України, тобто незалежно від 
місця їх локації; г) українська культура 
включає матеріальні і духовні надбан-
ня, створені на території України пред-
ставниками корінних народів і етнічних 
груп, які на ній проживають.

Органічна єдність і методологічна 
взаємодія принципів соціокультурного 
підходу та антропологізму виступають 
головним чинником підвищення фор-
мування національної та цивілізацій-
ної ідентичності українства. У працях 
О. Газізової, П. Гай-Нижника, В. Дехтяра, 
О.  Семенової, Л. Чупрій наголошується 
на ключових факторах ідентифікацій-
ного процесу в Україні, в т. ч. й україно-
знавства [3, 4, 10, 40]. Соціокультурне та 
цивілізаційне трактування української 
історії підносить її виховний потенціал. 
Свого часу М. Грушевський, обмірковую-
чи роль історії у моральному вихованні, 
наголошував на первинності формуван-
ня в молоді почуття «моральних вар-
тостей – не чисто інтелектуальних, тим 
менш виключно матеріальних, а мораль-
них, чи морально-соціяльних» [8, с. 87]. 

Як зазначає О. Салата, опанування 
методологією цивілізаційного пізнан-
ня сприяє дедалі повнішій реалізації 
світоглядно-виховної або аксіологічної 
функції історичної науки. Світоглядний 
і виховний вплив забезпечується втілен-
ням ціннісних орієнтацій у навчальній 
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літературі, в підручниках і лекційних 
курсах з вітчизняної і всесвітньої істо-
рії [38].

Підсумовуючи ці сюжети, видається 
доцільним ще раз підкреслити, що мето-
дологічна переорієнтація українознав-
ців і їх перехід до вивчення української 
минувшини та сучасності в контексті 
цивілізаційної парадигми та соціокуль-
турного повороту дають змогу інтегру-
вати в наукових студіях щонайменше 
чотири виміри взаємин людського бут-
тя: людини і цивілізації; людини і сус-
пільства; людини і культури; людини і 
соціальності. На цій основі шляхом роз-
ширення джерельної бази та застосуван-
ня нових дослідницьких методів вдалося 
збагатити тематику  студій з української 
гуманітаристики, підвищити їх науко-
вий рівень, сформувати багато в чому 
нове бачення ключових проблем укра-
їнства, заповнити суттєві прогалини, 
спростувати низку сфальсифікованих 
і спотворених в імперські та радянські 
часи питань і переконливо довести циві-
лізаційну і соціокультурну самобутність 
України. 

Які ж основні надбання і перспек-
тиви соціокультурного повороту та 
методологічної переорієнтації украї-
нознавців, їх переходу до вивчення іс-
торії і культури українського народу в 
контексті цивілізаційного трактування 
історичного процесу? По-перше, істо-
ричне минуле і сьогодення України ста-
ли розглядатися через призму культури 
як сукупність матеріальних та духовних 
цінностей українського народу. При 
цьому не відособлено, а у взаємозв’язках 
із політичними і соціальними процеса-
ми, у порівнянні із соціокультурними 
надбаннями інших народів, регіональ-
них і світових цивілізацій. Це дало змогу 

повніше осягнути самоцінність україн-
ського суспільства, нашого народу і на-
ції, чіткіше окреслити їх місце у світовій 
історії та культурі. По-друге, з погляду 
соціокультурного розуміння історії по-
новому осмислюються весь український 
історичний процес, національно-ви-
звольний рух, закономірність відновлен-
ня суверенітету і державної незалежнос-
ті України, реформування суспільства, 
сучасні трансформації соціокультурного 
життя, інтеграція України в європейські 
та світові структури. Сучасне україно-
знавство розглядає Україну як само-
бутню і самодостатню цивілізаційну 
систему локально-регіонального рівня 
на перехресті різних культур і релігій, 
яка, синтезуючи і гармонізуючи соціо-
культурні впливи Сходу і Заходу, демон-
струє відданість європейському вибору, 
пов’язаному з високими соціальними 
та інтелектуальними стандартами роз-
витку, досконалою правовою системою, 
демократичним парламентаризмом, сво-
бодою людини, вільним ринком тощо. 
Дослідники наголошують, що, сповід-
уючи цей вибір, українці активно про-
тидіють авантюристичним зазіханням 
путінських шовіністів на територіальну 
цілісність країни, їх намаганням розми-
ти українську ідентичність, зашкодити 
просуванню України до європейських і 
північноатлантичних структур, адапта-
ції до західних стандартів і цінностей. 
Не випадково, що в новітній гуманіта-
ристиці та публіцистиці актуалізувалося 
гасло 1920-х років: «Подалі від Москви, 
назад у Європу».  

По-третє, наукові студії останніх 
десятиріч утверджують новаторське 
трактування впливу на українську істо-
рію норм, цінностей та ідеалів націо-
нальної культури, а також культурної 
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традиції Європи, а саме українознавство 
розвивається в руслі подолання ідеоло-
гічних стереотипів, успадкованих від 
комунізації суспільства та залишків ко-
лоніально-тоталітарного мислення. Все 
це, у свою чергу, сприяє підвищенню 
ролі українознавства у формуванні на-
ціональної свідомості та цивілізаційної 
ідентичності українського суспільства, 
нового розуміння соборності, єдності 
та цілісності соціокультурної системи 
України при збереженні її регіонального 
розмаїття та специфіки. 

На завершення вважаємо доціль-
ним викласти декілька пропозицій 
щодо подальшого засвоєння методо-
логії соціокультурного підходу в роз-
витку українознавства. Спираючись 
на цивілізаційну теорію і методологію 
соціокультурного та антропологічного 
повороту, необхідно глибше розкривати 
пріоритетну роль людини у забезпеченні 
взаємодії культури і суспільства на всіх 
етапах історії України з особливим ак-
центом на періоди визвольних змагань 
і утвердження державної незалежності 
України. Дуже важливо відстежувати 
появу перед суспільством якісно нових 
можливостей для реалізації національ-
ної ідеї і українського проекту, розвит-
ку культури і долучення до її скарбів 
ширших верств населення, особливо 
молоді, необхідність подальшої демо-
кратизації та реформування країни, роз-
риву із синдромом тоталітаризму, його 
комуністичним і атеїстичним минулим, 
відродження національних цінностей, 
утвердження єдиної помісної Право-
славної церкви України на основі нада-
ного їй Вселенським патріархатом Томо-
су на автокефалію, інтеграції української 
науки, літератури і мистецтва в європей-
ський та світовий культурний простір.

З точки зору сучасного розуміння 
самоцінності людини українознавству 
важливо заглибитись у причини і наслід-
ки демографічної кризи в українському 
соціумі, осмислити такі негативні явища, 
як старіння нації, зниження народжува-
ності, великий відтік українців, особли-
во молоді, за кордон, зростання смерт-
ності, зниження середньої тривалості 
життя і погіршення здоров’я людей. 

Йдеться також про подальше дослі-
дження шляхів «зшивання» суспільства 
та соціокультурних і духовних цінностей 
під кутом зору утвердження української 
ідентичності і соборності, формування 
національно-державницької свідомості, 
політичної культури і політичної компе-
тентності соціуму, зростання громадян-
ської активності людей. Українознавці 
покликані долучитися до пошуку відпо-
віді, чому при наявності в Україні трьох 
сотень політичних партій, численних 
громадських об’єднань досі не вдалося 
сформувати національну політичну елі-
ту, структурувати суспільство на партій-
но-демократичній основі. Окремої уваги 
заслуговує культурний вимір управлін-
ської антропології, людинознавча скла-
дова державного менеджменту, ціннісні 
пріоритети людини в управлінському 
процесі, її самовдосконалення. Йдеться 
також про людинознавчу компетент-
ність управлінців і державних службов-
ців усіх рівнів, починаючи від депутатів 
рад місцевих громад і закінчуючи Вер-
ховною Радою, Офісом Президента та 
Кабінетом Міністрів, їх орієнтацію на 
моральне, розумове і фахове самовихо-
вання, утвердження справедливого, від-
критого і поважного ставлення до кож-
ної людини. 

У цьому ряду важливу роль по-
кликана відіграти кооперація зусиль 
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українських і зарубіжних учених, зокре-
ма, тих країн, представники яких прожи-
вають в Україні, і, навпаки, для спільного 
дослідження антропології міжнародних 
та міжнаціональних взаємин. 

І, нарешті, ще одне з пріоритетних 
завдань українознавців. Це подальша 
деміфологізація і розвінчування в кон-
тексті антропоцентризму шовіністичних 
парадигм «одного народу», «одвічного 
братства» і «спільної історії» українців і 
росіян. Не слід забувати, що як елементи 
цієї міфології все ще використовуються 
збанкрутілі концепти: «антропологіч-
на і культурна спорідненість українців 
і росіян», «спільне коріння», близькість 
мов і культур, змішані сім’ї і родинні 
зв’язки. Продовження путінської війни 
проти України, окупація Криму, тисячі 
убитих російськими найманцями укра-
їнців на Донбасі оголили правду про 
справжню сутність «старшого брата» 
якраз на людському і соціокультурному 
рівнях. Однак синдром «братерства» і 
«малоросійства» все ще живучий серед 
частини населення, особливо сходу та 
півдня України, оскільки він століттями 
насаджувався імперською та совєтською 
пропагандою, активно підживлюєть-
ся кремлівською агентурою й сьогодні 
з метою витравити з пам’яті українців 
будь-які згадки про те, як їх нищили, мо-
рили голодом, принижували морально, 
як Москва привласнювала нашу істо-
ричну пам’ять, стару назву, церкву, вида-
вала за свої надбання тисяч українських 
учених, діячів літератури, мистецтва, 
архітектури тощо. Маємо розуміти, що 
Путін, називаючи Україну «недорозу-
мінням», «державою, яка не відбулася», 
намагається підірвати довір’я до інсти-
тутів влади, спираючись при цьому на 
кремлівських істориків та політологів, 

фінансово підтримуваних своїх агентів 
впливу на місцях.

Спростування фальсифікацій і від-
творення історичної правди має й між-
народний вимір, адже західна антропо-
логія тривалий час черпала відомості 
про українців, їх минувшину з російської 
історіографії, а тому нерідко долучаєть-
ся до поширення міфів та інсинуацій. 
Ось чому дуже важливо неухильно на-
рощувати присутність українознавства 
в світовому інформаційному просторі, 
підвищувати інтелектуальну роль укра-
їнських діаспор за рубежем.

ЛІТЕРАТУРА
1. Агресія Росії проти України: історичні 

передумови та сучасні виклики  / П. П. Гай-
Нижник (керівник проекту, упоряд. і наук. 
ред.). Київ: МП «Леся», 2016. 586 с. 

2. Алексієвець М., Алексієвець Л., 
Юрій М. Соціум і культура як ключові ком-
поненти цивілізації. Україна–Європа–Світ. 
Міжнародний збірник наукових праць. Се-
рія: Історія, міжнародні відносини. Вип. 14. 
Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В. Гнатю-
ка, 2014. С. 249–264. 

3. Газізова О. Трансформація ідентич-
ностей внутрішньо переміщених осіб в 
процесі їх соціокультурної адаптації та ін-
теграції у нові територіальні громади. Украї-
нознавство. 2019. № 4. С. 83–97. 

4. Гай-Нижник П. П., Чупрій Л. В. Фор-
мування загальнонаціональної ідентичності 
українців в контексті сучасних викликів. Гі-
лея. 2015. Вип. 101. С. 474–481.

5. Гончаревський В. Е. Цивілізаційний 
підхід до історії: сучасний український до-
свід (1991–2009). Київ: Логос, 2011. 238 с.

6. Горєлов М. Є., Моця О. П., Рафаль-
ський О. О. Цивілізаційна історія України. 
Київ: ЕксОб, 2005. 632 с. 

7. Горєлов М. Є., Моця О. П., Рафаль-
ський О. О. Держава і цивілізація в історії 
України. Київ: Еко-Продакшн, 2009. 879 с. 

Калакура Я. Методологічні засади соціокультурного...



20 №1 (74) 2020 Ukrainian Studies

УКРАЇНОЗНАВСТВО В СУЧАСНІЙ ГУМАНІТАРИСТИЦІ

8. Грушевський М. С. Велика Україна. 
Київ, 1998. С. 87.

9. Л. Губерський, В. Андрущенко, М. Ми-
хальченко. Культурні виміри розвитку циві-
лізації на рубежі століть: проблеми визна-
чення. Київ: Знання України, 2002. 580 с.

10. Дехтяр В. М. Українознавство: від 
ідео логії до політики ідентичності. Україно-
знавство. 2019. № 2. С. 31–39. 

11. Історія і теорія світових цивілізацій / 
І. В. Двожук, В. Б. Попов, А. І. Атоян та ін. 
Луганськ: СЄНУ ім. В. Даля, 2012. 1088 с.

12. Іванець А. В. Використання Росією 
української культурної спадщини у війні проти 
України: кримський кейс. Пам’ятки України: 
національна спадщина. 2019. № 4–6. С. 23–27.

13. Історія українознавства: навчальний 
посібник / за ред. П. П. Кононенка. Київ: 
Академвидав, 2011. 512 с.

14. Я. С. Калакура, О. О. Рафальський, 
М.  Ф. Юрій. Ментальний вимір української 
цивілізації. Київ: Генеза, 2017. 560 с.

15. Калакура Я. С. Методологія історіо-
графічного дослідження: науково-методич-
ний посібник. Київ: ВПЦ «Київський універ-
ситет», 2016. 319 с.

16. Калакура Я. «Україна  – постаті» як 
концентр українознавства. Українознавство. 
2013. № 3–4. С. 10–18.

17. Калакура Я. Українознавче дослі-
дження: теорія та методологія. Тернопіль: 
Джура, 2012. 294 с.

18. Калакура Я. С., Рафальський О. О., 
Юрій М. Ф. Українська культура: цивіліза-
ційний вимір. Київ: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса 
НАН України, 2015. 496 с.; Калакура Я. С. 
Цивілізаційні орієнтири новітньої україн-
ської історіографії. Історіографічні дослі-
дження в Україні. Вип. 24. Київ: Інститут іс-
торії України НАН України, 2014. С. 23–38.

19. Калакура Я. С., Юрій М. Ф. Мето-
дологічні засади цивілізаційного пізнання 
культури. Наукові записки ІПіЕНД. 2016. 
№ 3–4 (83–84). С. 41–54. 

20. Кононенко П. П. Українознавство: 
підручник для вищих навчальних закладів. 
Київ: Міленіум, 2006. 312 с.

21. Конституція України: [зі змін. та до-
пов., внесеними Законом України від 1 лют. 
2011  р. № 2952-VI]. Харків: Фактор, 2011. 
С. 3. 

22. Космина В. Г. Проблеми методології 
цивілізаційного аналізу історичного проце-
су. Запоріжжя: ЗНУ, 2011. 309 с.

23. Краснодемська І. Українознавчі сту-
дії діаспори (ХХ  ст.). Київ: ННДІУ, 2011. 
368 с.

24. Культурне життя в Україні. Західні 
землі. Документи і матеріали: у 3 т.  Київ: 
Наук. думка, 1995–2006. Т. 1: 1939–1953  рр. 
748 с.; т. 2: 1953–1960  рр. 537 с.; т. 3. 1961–
1971 рр.  855 с.

25. Макклелланд Д. Мотивация челове-
ка: учебное пособие. Санкт-Петербург: Пи-
тер, 2007. 672 с.

26. Масненко В.  В.  Історична думка та 
націотворення в Україні (кінець ХІХ – пер-
ша третина ХХ ст.). Київ, Черкаси: Відлуння-
Плюс, 2001. 440 с.

27. Михайлюк О. Соціокультурний під-
хід як методологія історичного дослідження. 
Український селянин. 2016. Вип.16. С. 9–14.

28. Михальченко Н. Великий ци ви ли за-
ци онный взрыв на рубеже ХІХ–ХХ веков. 
Київ: Парламентське вид-во, 2016. 504 с.

29. Михальченко Н. Украинская регио-
нальная цивилизация: прошлое, настоящее, 
будущее. Киев, 2013. 340 с. 

30. Між війною і соборністю. Соціокуль-
турна інтеграція та адаптація переселенців з 
Донбасу та Криму. Західноукраїнський век-
тор / відп. ред. М. Литвин. Львів: Інститут 
українознавства ім. І. Крип’якевича, 2017. 
454 c.

31. Моця О. П. Українці: народ і його 
земля (етапи становлення). Київ: Стародав-
ній Світ, 2011. 658 с.

32. На кордоні з мегаполісом: київське 
передмістя в антропологічній оптиці (кейс 
м. Ірпінь) / наук. ред., упоряд. Оксана Овсі-
юк. Київ: Дуліби, 2019. 160 с. 

33. Науковий інструментарій україно-
знавця: довідник / кер. авт. кол., наук. ред. 
Л. Токар. Київ : ННДІУВІ, 2012. 376 с.



21Українознавство №1 (74) 2020

Калакура Я. Методологічні засади соціокультурного...

34. Павленко Ю. В. Історія світу: цивілі-
заційний і соціокультурний розвиток люд-
ства. Київ: Либідь, 2001. 360 с.

35. Петрочко Ж. В. Національні ціннос-
ті як сучасний державницько-суспільний 
пріо ритет. Теоретико-методичні пробле-
ми виховання дітей та учнівської молоді: 
зб. наук. пр. / Ін-т проблем виховання НАПН 
України. Київ, 2017. Вип. 20, кн. 2. С. 146–158.

36. Попович М. В. Нарис історії культури 
України. Київ: АртЕк, 1999. 727 с.

37. Рафальський О., Самчук З. Цивілі-
заційне перехрестя сучасного суспільства. 
Київ: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 
2018. 688 с.

38. Салата  О. Світоглядні та методоло-
гічні позиції формаційного і цивілізацій-
ного підходів до історії. Цивілізаційні дис-
курси світової та української історіографії. 
Київ: Київ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2017. 
С. 9–20.

39. Салата О. О.  Цивілізаційний під-
хід у викладанні історії: від наукової кон-
цепції до шкільної аудиторії. Збірник  на-
укових  праць Харківського національного 
педагогічного університету імені Г. С. Ско-
вороди. Серія Історія  та  географія. 2016. 
Вип. 56. С. 98–105.

40. Стан сучасного українського суспіль-
ства: цивілізаційний вимір / за наук. ред. 
М. О. Шульги. Київ: Інститут соціології НАН 
України, 2017. 198 с.

41. Терлецький В. М. Поняття і пробле-
ма гуманітарної сфери в сучасному україн-
ському дискурсі. Українознавство. 2016. № 3. 
С. 195–203.

42. Терлецький В. М. Україна на цивіліза-
ційній мапі сучасного світу: історичний до-
свід та реалії сьогодення. Українознавство. 
2017. № 4. С. 231–244.

43. Токар Л. К. Наукові основи україно-
знавства. Вид. 2-ге, уточ. і доп. Київ: 
 ННДІУВІ, 2017. 352 с. 

44. Українознавство: концептуальні та 
теоретико-методологічні основи розвитку  / 
П. П. Гай-Нижник (керівник проекту). Київ, 
2015. 504 с. 

45. Українська земля і люди. Український 
етнос у світовому часопросторі. Кол. моно-
графія. Т.ІІ: ХV–ХVІІІ ст. Київ, 2012. 736 с. 

46. Українське пограниччя як соціо-
культурний феномен: теоретичні засади та 
дослідницькі кейси / Дехтяр В., Полек Т., 
Буйських Ю., Гримич М., Петренко-Лисак А. 
Київ: Дуліби, 2020. 208 с. 

47. Українці у світовій цивілізації і куль-
турі: колективна українознавча монографія / 
заг. ред. П. Кононенка. Київ: ННДІУВІ. 2008. 
400 с.

48. Фігурний Ю. С. Український етнос у 
просторі й часі: українознавчі дослідження 
етнічних, державотворчих і  націєтворчих 
процесів в Україні. Київ: НДІУ, 2009. 522 с.

49. Цивилизационные модели современ-
ности и их исторические корни / Ю. Н. Па-
хомов, С. Б. Крымский, Ю. В. Павленко и др.; 
НАН Украины. Київ: Наук. думка, 2002. 
632 с.

50. Цивілізація: структура і динаміка  / 
за  ред. І. В. Бойченка та О. В. Романенко. 
Київ: Видавець Купріянова О. О., 2003. 448 с. 

51. Ціпко А. Духовна ліствиця давньо-
української словесності.  Київ: МП «Леся», 
2015. 748 с.

52. Юрій М. Ф. Соціокультурний світ 
України. Вид. 2-ге. Київ: Кондор, 2008. 736 с.

53. Юрій М. Ф., Алексієвець Л. М., Кала-
кура Я. С., Удод О. А. Україна найдавнішого 
часу  – ХVІІІ століття: цивілізаційний кон-
текст пізнання. Кн. 1. Київ–Чернівці–Тер-
нопіль: Астон, 2012. 700 с.; кн. 2. Україна 
ХІХ – початку XХІ століття: цивілізаційний 
контекст пізнання. 2012. 696 с.

54. Яковенко Р. В., Самсонова К. В. Фор-
маційний і цивілізаційний підходи у дослі-
дженні національної економіки. Materialy 
VІІ Miedzynarodowej naukowi-praktycznej 
konferencji (naukowa mysl informacyjnej 
powieki  – 2011. Перемишль, Польща, 07–15 
березня 2011  р.). Przemysl: nauka і stadia, 
2011. Vol. 7: ekonomiczne nauki. Panstwowy 
zarzad. С. 73–75.

55. Шакун Н. В.  Соціокультурний під-
хід до історії як альтернатива історичному 



22 №1 (74) 2020 Ukrainian Studies

УКРАЇНОЗНАВСТВО В СУЧАСНІЙ ГУМАНІТАРИСТИЦІ

монізму. Проблеми соціальної роботи: філо-
софія, психологія, соціологія. Чернігів, 2018. 
№ 1 (11). С. 111. 

56. schwartz s., sagie G. Value consensus 
and importance. A Cross national study. Journal 
of cross cultural psychology. 2000. Vol. 31. № 4. 
URL: http://jcc.sagepub.com

 
REFERENCES

1. HAI-nyzHnyk, P., ed., comp., (2016). 
Russia’s Aggression against Ukraine: Historical 
Prerequisites and Modern Challenges. kyiv: MP 
Lesia, 586 p. [in Ukr.]

2. ALeksIIeVets, M., ALeksIIeVets, L., 
yURII, M. (2014). society and Culture as key 
Components of a Civilization. In: Ukraina–
Yevropa–Svit. Mizhnarodnyi zbirnyk naukovykh 
prats. Seriia: Istoriia, mizhnarodni vidnosyny 
(Ukraine–europe–World. International Col-
lection of scientific Works. series: History, 
International Relations), Vol. 14. ternopil: 
ternopil Volodymyr Hnatiuk national Peda-
gogical University Press, pp. 249–264. [in Ukr.]

3. HAzIzoVA, o. (2019). transformation 
of Identity of Internally Displaced Persons in the 
Process of Their sociocultural Adaptation and 
Integration into new territorial Communities. 
Ukrainoznavstvo (Ukrainian studies), Vol. 4 
(73), pp. 83–97. [in Ukr.]

4. HAI-nyzHnyk, P., CHUPRII, L. 
(2015). Formation of national Identity of 
Ukrainians in the Context of Contemporary 
Challenges. Hileia, Vol. 101, pp. 474–481.  [in 
Ukr.]

5. HonCHAReVskyI, V. (2011). 
Civilizational Approach to History: Modern 
Ukrainian Experience (1991–2009). kyiv: Lohos, 
238 p. [in Ukr.]

6. HoRIeLoV, M., MotsIA, o., 
RAFALskyI, o. (2005). Civilization History of 
Ukraine. kyiv: eksob, 632 p. [in Ukr.]

7. HoRIeLoV, M., MotsIA, o., 
RAFALskyI, o. (2009). State and Civilization 
in the History of Ukraine. kyiv: eko-Prodakshn, 
879 p. [in Ukr.]

8. HRUsHeVsky, M. (1998). The Great 
Ukraine. kyiv, p. 87. [in Ukr.]

9. HUbeRskyI, L., AnDRUsHCHen-
ko,  V., MykHALCHenko, M. (2002). 
Cultural Dimensions of Civilization at the Turn 
of the Century: Problems of Definition. kyiv: 
znannia Ukrainy, 580 p. [in Ukr.]

10. DekHtIAR, V. (2019). Ukrainian 
studies: From Ideology to Identity Politics. 
Ukrainoznavstvo (Ukrainian studies), Vol. 2 
(71), pp. 31–39. [in Ukr.]

11. DVozHUk, I., PoPoV, V., 
AtoIAn,  A. et al. (2012). History and Theory 
of World Civilizations. Luhansk: Volodymyr 
Dahl east Ukrainian national University Press, 
1088 p. [in Ukr.]

12. IVAnets, A. (2019). Russia’s Use of 
Ukrainian Cultural Heritage in the War against 
Ukraine: The Crimean Case. Pamiatky Ukrainy: 
natsionalna spadshchyna (Ukrainian sights: 
national Heritage), (4–6), pp. 23–27. [in Ukr.]

13. kononenko, P., ed., (2011). History 
of Ukrainian Studies: A textbook. kyiv: 
Akademvydav, 512 p. [in Ukr.]

14. kALAkURA, ya., RAFALskyI,  o., 
yURII, M. (2017). Mental Dimension of Uk ra i-
nian Civilization. kyiv: Heneza, 560 p. [in Ukr.]

15. kALAkURA, ya. (2016). Methodology 
of Historiographic Research: A scientific 
and Methodological Manual. kyiv: kyivskyi 
universytet, 319 p. [in Ukr.]

16. kALAkURA, ya. (2013). “Ukraine: 
Figures” as a Concenter of Ukrainian studies. 
Ukrainoznavstvo (Ukrainian studies), Vol. 3–4, 
pp. 10–18. [in Ukr.]

17. kALAkURA, ya. (2012). The Ukrainian 
Studies Research: Theory and Methodology. 
ternopil: Dzhura, 294 p. [in Ukr.]

18. kALAkURA, ya., RAFALskyI, o., 
yURII, M. (2015). Ukrainian Culture: The 
Civilizational Dimension. kyiv: I. F. kuras Institute 
of Political and ethnic studies, national Academy 
of sciences of Ukraine, 496 p.; kALAkURA, ya. 
(2014). Civilizational Landmarks in Modern 
Ukrainian Historiography. Istoriohrafichni 
doslidzhennia v Ukraini (Historiographic studies 
in Ukraine), Vol. 24. kyiv: Institute of History 
of Ukraine, national Academy of sciences of 
Ukraine, pp. 23–38. [in Ukr.]



23Українознавство №1 (74) 2020

Калакура Я. Методологічні засади соціокультурного...

19. kALAkURA, ya., yURII, M. (2016). 
Methodological Foundations of Learning 
Culture through Civilization. Naukovi zapysky 
IPIEND (I. F. kuras Institute of Political and 
ethnic studies scientific notes), (3–4 (83–84)), 
pp. 41–54. [in Ukr.]

20. kononenko, P. (2006). Ukrainian 
Studies: A textbook for Higher education 
establishments. kyiv: Milenium, 312 p. [in Ukr.]

21. Constitution of Ukraine:  [with 
amendments and additions according to the Law 
of Ukraine as of February 1, 2011, No. 2952-VI]. 
(2011). kharkiv: Faktor, p. 3. [in Ukr.]

22. kosMynA, V. (2011). Civilizational 
Analysis of the Historical Process: Problems 
of Methodology. zaporizhzhia: zaporizhzhia 
national University, 309 p. [in Ukr.]

23. kRAsnoDeMskA, I. (2011). 
Ukrainian Studies in the 20th-Century Diaspora. 
kyiv: national Research Institute of Ukrainian 
studies, 368 p. [in Ukr.]

24. Cultural Life in Ukraine. Western Lands. 
Documents and Materials: In 3 Volumes. (1995–
2006). kyiv: naukova dumka. Vol. 1: 1939–1953, 
748 p.; Vol. 2: 1953–1960, 537 p.; Vol. 3: 1961–
1971, 855 p. [in Ukr.]

25. McCLeLLAnD, D. (2007). Human 
Motivation: A textbook. st. Petersburg: Piter, 
672 p. [in Rus.]

26. MAsnenko, V. (2001). Historical 
Thought and Nation-Building in Ukraine (end 
of the 19th – first third of the 20th century). kyiv; 
Cherkasy: Vidlunnia-Plius, 440 p. [in Ukr.]

27. MykHAILIUk, o. (2016). 
sociocultural Approach as a Methodology of 
Historical Research. Ukrainskyi selianyn: zbirnyk 
naukovykh prats (Ukrainian Peasant: Collected 
scientific Works), Vol 16. pp. 9–14. [in Ukr.]

28. MykHALCHenko, n. (2016). A 
Great Civilizational Explosion at the Turn of 
the 19th–20th Centuries. kyiv: Verkhovna Rada 
Publishing, 504 p. [in Rus.]

29. MykHALCHenko, n. (2013). 
Ukrainian Regional Civilization: Past, Present, 
Future. kyiv, 340 p. [in Rus.]

30. LytVyn, M., ed., (2017). Between 
War and Unity. Sociocultural Integration and 

Adaptation of Migrants from Donbas and Crimea. 
The West-Ukrainian Vector. Lviv: I. krypiakevich 
Institute of Ukrainian studies, 454 p. [in Ukr.]

31. MotsIA, o. (2011). Ukrainians: People 
and Their Lands (Stages of Formation). kyiv: 
starodavnii svit, 658 p. [in Ukr.]

32. oVsIIUk, o., ed., comp., (2019). 
Bordering on the Metropolis: Kyiv Suburbs in the 
Anthropological Optics (Irpin Case Study). kyiv: 
Duliby, 160 p. [in Ukr.]

33. tokAR, L., ed., (2012). Scientific 
Toolkit of a Ukrainian Scientist: A Guide. kyiv: 
nRIUsWH, 376 p. [in Ukr.]

34. PAVLenko, yu. (2001). History of 
the World: Civilizational and Sociocultural 
Development of the Mankind. kyiv: Lybid, 360 p. 
[in Ukr.]

35. PetRoCHko, zh. (2017). national 
Values   as a Modern state and social Priority. 
Teoretyko-metodychni problemy vykhovannia 
ditei ta uchnivskoi molodi: zbirnyk naukovykh 
prats (Theoretical and Methodological Problems 
of Upbringing Children and students: Collected 
scientific Works), Vol. 20, book. 2. kyiv: 
Institute of educational Problems of nAesU, 
pp. 146–158. [in Ukr.]

36. PoPoVyCH, M. (1999). An Essay on 
the History of Culture of Ukraine. kyiv: Artek, 
727 p. [in Ukr.]

37. RAFALskyI, o., sAMCHUk, z. 
(2018). Civilizational Crossroads of Modern 
Society. kyiv: kuras Institute of Political and 
ethnic studies, national Academy of sciences of 
Ukraine, 688 p. [in Ukr.]

38. sALAtA, o. (2017). Worldview and 
Methodological Provisions of the Formation 
and Civilization Approaches towards History. 
Tsyvilizatsiini dyskursy svitovoi ta ukrainskoi 
istoriohrafii (Civilizational Discourses of World 
and Ukrainian Historiography). kyiv: borys 
Grinchenko kyiv University, pp. 9–20. [in Ukr.]

39. sALAtA, o. (2016). Civilizational 
Approach in History teaching: From the 
scientific Concept to school Audience. Zbirnyk 
naukovykh prats Kharkivskoho natsionalnoho 
pedahohichnoho universytetu imeni 
H.  S.  Skovorody. Seriia Istoriia ta heohraphiia 



24 №1 (74) 2020 Ukrainian Studies

УКРАЇНОЗНАВСТВО В СУЧАСНІЙ ГУМАНІТАРИСТИЦІ

(Collected scientific Works of H. s. skovoroda 
kharkiv national Pedagogical University. 
History and Geography series), Vol. 56, pp. 98–
105. [in Ukr.]

40. sHULHA, M., ed., (2017). The State of 
the Modern Ukrainian Society: A Civilizational 
Dimension. kyiv: Institute of sociology, nAs of 
Ukraine, 198 p. [in Ukr.]

41. teRLetskyI, V. (2016). The Concept 
and the Problem of the Humanitarian sphere 
in the Contemporary Ukrainian Discourse. 
Ukrainoznavstvo (Ukrainian studies), 
Vol. 3 (60), pp. 195–203. [in Ukr.]

42. teRLetskyI, V. (2017). Ukraine on 
the Civilization Map of the Modern World: 
Historical experience and Realities of the 
Present. Ukrainoznavstvo (Ukrainian studies), 
Vol. 4 (65), pp. 231–244. [in Ukr.]

43. tokAR, L. (2017). Scientific Bases of 
Ukrainian Studies. 2nd ed., rev. and upd. kyiv: 
nRIUsWH, 352 p. [in Ukr.]

44. HAI-nyzHnyk, P. (2015). 
Ukrainian Studies: Conceptual, Theoretical, 
and Methodological Foundations of Their 
Development. kyiv, 504 p. [in Ukr.]

45. The 15th–18th Centuries, Vol. 2 of Ukrainian 
Land and Its People. Ukrainian Ethnicity in the 
Global Time and Space. A Collective Monograph. 
(2012). kyiv, 736 p. [in Ukr.]

46. DekHtIAR, V. et al. (2020). 
The Ukrainian Frontier as a Sociocultural 
Phenomenon: Theoretical Foundations and 
Research Case Studies. kyiv: Duliby, 208 p.  [in 
Ukr.]

47. kononenko, P. (2008). Ukrainians 
in the Global Civilization and Culture: A 
Collective Ukrainian studies Monograph. kyiv: 
nRIUsWH, 400 p. [in Ukr.]

48. FIHURnyI, yu. (2009). Ukrainian 
Ethnos in Space and Time: Ukrainian Studies 
of Ethnic, State-Making, and Nation-Building 
Processes in Ukraine. kyiv: RIUs, 522 p.  [in 
Ukr.]

49. PAkHoMoV, yu. et al. (2002). 
Civilizational Models of Modernity and Their 
Historical Roots. kyiv: naukova dumka; nAs of 
Ukraine, 632 p. [in Rus.]

50. boICHenko, I., RoMAnenko, o. 
(2003). Civilization: Structure and Dynamics. 
kyiv: Publisher o. kupriianov, 448 p. [in Ukr.]

51. tsIPko, A. (2015). Spiritual Ladder of 
Paradise of the Old-Ukrainian Literature. kyiv: 
MP Lesia, 748 p. [in Ukr.]

52. yURII, M. (2008). The Sociocultural 
World of Ukraine. 2nd ed. kyiv: kondor, 736 p. 
[in Ukr.]

53. yURII, M. et al. (2012). Ukraine 
from the Oldest Times to the 18th Century: The 
Civilizational Context of Cognition. book.  1. 
kyiv–Chernivtsi–ternopil: Aston, 700 p.; 
book. 2. Ukraine of the 19th – beginning of the 
21st Century: The Civilizational Context of 
knowledge, 696 p. [in Ukr.]

54. yAkoVenko, R., sAMsonoVA, k. 
(2011). Formation and Civilization Approaches 
in the study of national economy. In: Materialy 
VІІ Miedzynarodowej naukowi-praktycznej 
konferencji “Naukowa mysl informacyjnej 
powieki  – 2011”, 7–15 bereznia 2011 r. t.  7: 
Ekonomiczne nauki. Panstwowy zarzad 
(economics. state Management, Vol. 7 of 
Proceedings of the 7th International Conference 
“scientific Thought of the Information eyelid 
2011”, March 2011). Przemysl: nauka i stadia, 
pp. 73–75. [in Ukr.]

55. sHAkUn, n. (2018). A sociocultural 
Approach towards History as an Alternative to 
Historical Monism. Problemy sotsialnoi roboty: 
filosofiia, psykholohiia, sotsiolohiia (Problems 
of social Work: Philosophy, Psychology, 
sociology), (1 (11)). Chernihiv, p. 111. [in Ukr.]

56. sCHWARtz, s., sAGIe, G. (2000). 
Value Consensus and Importance. A Cross-
national study. Journal of Cross-Cultural 
Psychology,  [online] Vol. 31 (4). Available at: 
http://jcc.sagepub.com [in eng.]



25Українознавство №1 (74) 2020

Хоменко О. «Зазирнути під стріху селянина»: пісня як...

УДК 811. 161. 2
DoI: 10.30840/2413-7065.1(74).2020.199406

«ЗАЗИРНУТИ ПІД СТРІХУ СЕЛЯНИНА»:  
ПІСНЯ ЯК ЕТНІЧНА АВТЕНТИКА У ДОСЛІДНИЦЬКИХ ПРАКТИКАХ 

ЗОРІАНА ДОЛЕНГИ-ХОДАКОВСЬКОГО
Олександр ХОМЕНКО
orcid.org/0000-0001-5427-0389
кандидат історичних наук, старший науковий співробітник  
відділу української філології НДІУ

Анотація. Розвиток вітчизняної гуманітаристики у першій чверті XІX ст. з особли-
вою виразністю засвідчив вичерпаність «інтелектуальних пропозицій», на які спромоглася 
провідна в тогочасному українознавстві напрямна – історіографія. Суспільно-культурні та 
наукові стратегії, виформувані в системі координат «малоросійського автономізму», попри 
свою латентну опозиційність до офіціозного імперського дискурсу, виявилися неспроможни-
ми вийти за межі «кордонів росту» старшинської ідеології Гетьманщини. Йдеться насампе-
ред про кордони адміністративні, які абсолютно не збігалися із межами етнічного розселен-
ня українців (Лівобережна Гетьманщина, на якій концентрували практично всю свою увагу 
творці пам’яток української історіографії окресленого періоду, була лише однією з частин 
нашого етнічного терену), та кордони конфесійні (православ’я продовжувало правити за ви-
значальний маркер належності до «козако-руського народу», через що історія тієї частини 
українців, які сповідували греко-католицький варіант християнства, «козацьких канцеля-
ристів» та їхніх інтелектуальних спадкоємців просто не цікавила).

Стати домінантою нової всестанової, конфесійно-плюралістичної та територіально-
соборної ідеології українства (світоглядно-науковою репрезентацією якої українознавство у 
тих історичних умовах і поставало) не спромоглося ні локалізоване в гето «котляревщини» 
тогочасне українське письменство, ні новопостала етнографія, яка не здобулася ще на пер-
спективність україноцентричного розмислу. Попри це у процесі розвитку української фоль-
клористики, зокрема – у діяльності З. Доленги-Ходаковського, який першим почав системно 
збирати й осмислювати народну пісенність, вияскравилися тенденції, що окреслилися пе-
редвістям нових концепцій формування спільнотної ідентичності українців. Подвижницька 
праця З. Доленги-Ходаковського стала поштовхом до того, що збирання та осмислення усної 
народної словесності почало в просторі українознавства підноситися до рівня світоглядного 
імперативу інтелектуального пошуку.

Ключові слова: спільнотна ідентичність; українознавство; інтелектуальна історія; 
усна словесність; старшинські автономісти; світоглядний імператив; лінгвістична револю-
ція; культурно-історичний контекст.
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Annotation. The development of domestic humanities in the first quarter of the 19th century had 
distinctively stated the exhaustiveness of the “intellectual proposals” enabled by historiography – the 
then key vector of Ukrainian studies. Despite all their latent opposition to the formal imperial discourse, 
social, cultural, and research strategies formed in the frame of the “Little-Russian autonomism” failed 
to cross the “growth borders” of the Hetmanate seniors’ ideology. First and foremost, this related to 
the administrative borders, which were totally different from those of Ukrainians’ ethnic settlement 
(Left-Bank Hetmanate, which attracted the primary attention of almost all creators of the Ukrainian 
historiography monuments of the distinguished period, constituted only a part of our ethnic terrain) 
and denominational borders (Orthodoxy retained its leading status in marking the affiliation with the 
“Cossack-Rus people”, diminishing the interest in the history of those Ukrainians who professed Greek-
Catholic Christianity, “Cossack clerks”, and their intellectual heirs). 

Neither Ukrainian literary texts of that time, encircled in the ghetto of Kotliarevsky’s writings, 
nor the newly emerged ethnography, which had not yet gained the capacity of the Ukrainian-centric 
thought, managed to have become dominant for the new, encompassing, confessional-pluralistic and 
territorial-consolidating Ukrainian ideology (Ukrainian studies being its worldview and scholarly 
representation). However, the process of the Ukrainian folk art development, in particular, the activity 
of Z. Dolenha-Khodakovskyi, who initiated systematic collection and contemplation of folk songs, 
pointed out the tendencies which served as messengers of new concepts for forming the communal 
identity of Ukrainians. The devoted work of Z. Dolenha-Khodakovskyi became an impetus for bringing 
the collection and contemplation of oral folk language arts to the level of the worldview imperative of 
the intellectual search in the Ukrainian studies space.

Key words: communal identity; Ukrainian studies; intellectual history; oral language arts; senior 
autonomists; worldview imperative; linguistic revolution; cultural and historical context.

У цієї епохи українського інтелек-
туального життя, центральною подією 
якої став вихід у світ «Малороссийских 
песен» М. Максимовича, вияскравлю-
ється свій особливий клейнод, осердя, 
семантичне ядро, та «точка перетину» 
семіотичних стихій, що розгортає при-
таманну їй генеративну функцію смис-
лотворення в кожному артефакті на-
ціонального буття: народна пісня. На 
народну пісню покликалися як на без-
заперечний доказ ствердження або за-
перечення тих або тих гіпотез в україно-
знавстві, нею підтверджували суспільну 
легітимність радикально нових концеп-
тів національної історіографії та перших 
етнопсихологічних розмислів над за-
садничою протилежністю спільнотних 
ідентичностей українців та росіян, аре-
алом її поширення окреслювали межі 
української «Ойкумени».

Певна річ, не варто вкотре доводити, 
що українська пісенність і до 1827 р. ви-
повнювала неповторним мелосом семіо-
тико-комунікативний простір «села на 
нашій Україні» (Т. Шевченко), поширю-
ючись на найважливішому полі тогочас-
ної народної комунікації  – торжищах і 
ярмарках. Лунала вона і в міщанському 
домі, і в священицьких родинах, і навіть 
у покоях впливової аристократії, проте 
ніхто з освіченого загалу доти не добачав 
у ній чогось більшого за елемент побуту 
та місцевих культурних віянь. М. Гоголь у 
студії «О малороссийских песнях» (при-
кметно, що ініціатором її написання став 
С.  Уваров, за його ж розпорядженням 
вона і була опублікована 1834 р. в «Жур-
нале Министерства Народного Просве-
щения»: головний в імперії обруситель 
протегував «малоросійству» на етапі, 
коли воно вважалося ще абсолютно 
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лояльним і вістрям своїм спрямованим 
виключно проти польських претензій 
на «Юго-Западный край»), говорячи про 
«до-Максимовичеву» добу, під цим огля-
дом значив: «Только в последние годы, в 
эти времена стремления к самобытности 
и собственной народной поэзии, обра-
тили на себя внимание Малороссийские 
Песни, бывшие до того скрытыми от об-
разованного общества и державшиеся 
в одном народе. До того времени одна 
только очаровательная музыка их из-
редка заносилась в высший круг; слова 
же оставались без внимания и почти ни 
в ком не возбуждали любопытства»  [5, 
с.  101–102]. Період, знакований іменем 
М. Максимовича (одначе починався він 
зовсім не з виходу у світ 1827 р. «Мало-
российских песен» М.  Максимовича, 
а з діяльності людини, подвижницька 
праця якої в аспекті культурно-історич-
ному стала першою «пробою сюжету» 
нової української інтелектуальної ре-
волюції, пробою, переважно сучасни-
ками не поміченою і в усій своїй масш-
табності ними не збагненою: йдеться 
про З. Доленгу-Ходаковського), не лише 
«розбудил любопытство»  – він витво-
рив і почав інтенсивно плекати «культ» 
пісенності, у суті речі, ототожнивши з 
її естетично-художніми модальностя-
ми увесь метатекст української духової 
культури. Знову цитата зі згаданої тут 
статті М.  Гоголя: «Я не распространя-
юсь о важности народных песен. Это 
народная история, живая, яркая, испол-
ненная красок, истины, обнажающая 
всю жизнь народа. Если его жизнь была 
деятельна, разнообразна, своеволь-
на, исполнена всего поэтического… то 
весь пыл, все сильное, юное бытие его 
выливается в народных песнях. Они  – 
надгробный памятник былого, более 

нежели надгробный памятник: Камень с 
красноречивым рельефом, с историчес-
кой надписью – ничто против этой жи-
вой, говорящей, звучащей о прошедшем 
летописи. В этом отношении песни для 
Малороссии – все: и Поэзия, и История, 
и отцовская могила» [5, с. 102–103]. Кіль-
кома роками пізніше О.  Бодянський  – 
подібно до М. Гоголя, заповзятий збирач 
українських пісень (і один із найближ-
чих посеред московської чужини прия-
телів автора «Тараса Бульби» та «Страш-
ної помсти»)  – у фундаментальній для 
того етапу розвитку українознавчих 
студій монографії «О народной поэзии 
славянских племен» знову ствердить 
тезу, для їхнього покоління аксіоматич-
ну: «Песни представляют собой начало, 
исходный пункт как вообще Словеснос-
ти, так в особенности Поэзии народной, 
как первые, самые старшие ее произве-
дения, как первоотпечаток, начальный 
отпрыск, первоявление, первенец твор-
чества народного, как первобытная, ес-
тественная схема поэзии, и с тем вмес-
те единственное имущество, весь пока 
наличный капитал народа» [3, с. 18].

Звичайно, «з висоти» раціоналіс-
тичних стратегем наукової концепто-
сфери XXІ  ст. подібні висловлювання 
видаватимуться сповненими суттєвих 
романтичних перебільшень: попри всю 
непроминальну вагу пісенності в духо-
вому житті народу її годі було назвати 
для України «всім» навіть у час Гоголя і 
Бодянського (не кажучи вже про пізні-
ші періоди, коли з початком входження 
України в індустріальну добу та проце-
сами урбанізації «оперативний простір» 
пісенності почав стрімко звужуватися), 
так само, як не були пісні «первобытной, 
естественной схемой поэзии» (основ-
ний корпус українських історичних, 
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ліричних, соціально-побутових пісень 
склався зовсім не в передісторичний пе-
ріод, а в часи пізнього середньовіччя та 
раннього модерну  – особливо плідною 
у цьому сенсі була епоха бароко  [12]), 
одначе для нас тут важливою постає не 
емпірика факту, а ідейна зорієнтова-
ність розмислу. Інакше кажучи, потріб-
но віднайти відповідь на питання: з якої 
причини інтелектуали саме цього часу 
(умовно його межі позначаємо, з одного 
боку, виходом першої збірки М. Макси-
мовича, хоча треба повсякчас мати на 
увазі, що цьому передувала діяльність 
З.  Доленги-Ходаковського, з другого  – 
Шевченковим «Кобзарем», після з’яви 
якого «нерв» українського суспільно-ін-
телектуального буття почав пульсувати 
в красному письменстві рідною мовою) 
піднесли пісенність на таку висоту? 

До того були причини навіч об’ єк-
тивного кшталту, найголовніша із яких 
полягала в тому, що в епоху формуван-
ня модерних національних ідентичнос-
тей той інтелектуальний набуток, який 
спирався на домінанти «старшинського 
автономізму» з історіографією як про-
відною цариною тогочасного україно-
знавства, викликам часу більше не від-
повідав. Актуальним потребам часу 
суперечили самі концептуальні засади 
системи координат історіографічно-
го розмислу «автономістів»: розпочата 
на європейському континенті Великою 
французькою революцією доба стрім-
кого формування країн-націй вимагала 
ствердження таких моделей концепту-
алізації ідентичності, у регістрах яких 
чинники станово-ієрархічні та конфе-
сійні мали відійти на другий план, посту-
пившись домінанті загальнонаціональ-
ної єдності (бо в інший спосіб модерна 
європейська нація  – скористаємося тут 

знаним визначенням Б.  Андерсона  – не 
«уявляється» [2], тобто не розгортається 
в інтелектуальну візію, здатну стати чин-
ником формування нової якості спіль-
нотної ідентичності). Засадничо важли-
вим бачиться те, що у ситуації практично 
повної інкорпорації колишньої Гетьман-
щини в адміністративно-юридичний 
простір Російської імперії спроби тих 
українських культурних діячів, які, про-
довжуючи традиції «козацьких канце-
ляристів», спиралися у творенні «нової 
редакції» автономістської ідеології на 
історіографічний наратив, повсякчас ви-
являлися приреченими на поразку (без 
огляду на те, якою мірою таланту вони 
були обдаровані і до якого рівня радика-
лізму у протистоянні централістичним 
домінантам Московщини та Російської 
імперії здатні були піднестися). Навіть 
«История Русов» – своєрідний політич-
ний маніфест найбільш послідовного 
у своїх вимогах крила козацьких авто-
номістів, попри те, що автор її відверто 
говорить про трагічні моменти москов-
ської експансії супроти Гетьманщини 
(сцени руйнування Батурина і взагалі 
описи варварської тиранії московитів 
під час повстання І.  Мазепи слід згада-
ти тут найперше), все ж лишається ще 
в межах дискурсу підпорядковано-ма-
лоросійського, а не загальнонаціональ-
ного: чинник конфесійний відіграє для 
автора «Истории Русов» одну із вирі-
шальних ролей, виразно уреальнюється 
в творі імператив станової демократії, 
в оптиці якого селянство опиняється за 
межами «політичного народу», право ім-
ператора Росії на володіння козацькими 
теренами не піддається сумніву.

Найголовніше ж – політонім «Украї-
на» бачиться автору «Истории Русов» від-
верто неприйнятним. І це закономірно, 
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бо Малоросія окреслювалася для нащад-
ків козацької старшини простором адмі-
ністративного впорядкування та ієрар-
хічної визначеності, тому обстоювання 
її назви, атрибутивних прикмет, чинів 
(згадаймо, наскільки велике значення 
С.  Дівович, архетиповий речник стар-
шинського автономізму Гетьманщини, 
надає у «Разговоре Великороссии с Ма-
лороссиєю» «малороссийским чинам», 
їхньому унормуванню та визнанню їх 
імперським центром) ототожнювало-
ся зі збереженням соціального устрою, 
за якого привілейований спосіб життя і 
статус цієї верстви не піддавалися б за-
грозам. Імперативне утвердження по-
літоніма «Малоросія» було синонімом 
прагнення до певної (часом  – суттєвої) 
реформи адміністративного устрою ім-
перії, реформи, що вона не підважувала 
історичної виправданості суспільного 
устрою та соціально-ієрархічної струк-
тури, які склалися на Лівобережжі на 
зламі XVІІІ – XІX ст. Натомість клейнод 
«України» у розгортанні своїх інтенцій 
та інтелектуальних практик об’єктивно 
означав щось радикально супротилеж-
не, принаймні у перспективі майбутніх 
наслідків. Це була в певному сенсі ре-
волюція. Передовсім  – революція лінг-
вістична (піднесення народної мови, 
яка дотепер лишалася соціокультурним 
маркером селянського або дрібномі-
щанського побуту, до рівня спочатку 
рівновеликої з церковнослов’янською, 
російською і польською, а потім і сен-
сотворчої в національній культурній 
роботі мовної практики); революція 
культурна (ті з’яви, артефакти, сти-
льові тенденції, які досі у кращому ви-
падку поблажливо сприймалися як 
«творения простой музы», стали форму-
вати «горизонт» світоглядно-естетичних 

модальностей національної культури); 
революція станово-соціальна (модер-
на нація  – феномен антиієрархічний, 
засадничо несумісний із кріпаччиною, 
спадковим дворянством або окремими 
судами для шляхти і селян). Все це разом 
неминуче вело до справді революційної 
за своїм значенням постановки питання 
про зміну соціально-політичного стату-
су українців, які, за цією логікою, мали 
бути політично рівноправними, а ще 
далі – до появи питання про окрему кра-
їну з окремішніми мовою, культурою, лі-
тературою, історичною традицією.

Свій варіант відповіді на потребу 
творення нової національної ідеології 
могла б запропонувати розпочата твор-
чістю І. Котляревського нова українська 
література як форма суспільного дис-
курсу та модерна стратегія комунікації, 
проте тогочасне красне письменство 
(підкреслюємо, тогочасне, бо з почат-
ком знакованого «Малороссийскими 
песнями» романтичного періоду в літе-
ратурі  – а ранній Шевченко і став його 
вершиною  – воно здобудеться на зо-
всім іншу суспільну «акустику» та со-
ціальну репрезентативність) з тих-таки 
об’єктивних причин на неї не спро-
моглося. Тут важило кілька чинників. 
По-перше, кількість виданих у той час 
художніх пам’яток живою народною мо-
вою була катастрофічно малою (наступ-
ний від часу появи «Енеїди» друкований 
твір українською побачив світ лише у 
1807  р.: це була видрукувана в одній із 
спрямованих проти Наполеона брошу-
рок, які тоді у немалій кількості видава-
лися в Петербурзі, бурлескно-травестій-
на поезійка «Ага! Чи вже ти нахопився, 
катюжний сину Бонапарт» – вкрай низь-
кої художньої вартості, але сповнена 
запопадливої лояльності до царату, де 
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імператорові Франції автор пропонує 
стрімголов «поклонитися» володареві 
російського престолу  [4, с.  77–79]). По-
друге, це новопостале письменство ще 
зовсім не піднеслося до рівня феномену 
загальнонаціонального значення (навіть 
найталановитіша його з’ява поза всією 
своєю поліфонічною багатоаспектністю 
не стала у той час книгою для всіх ста-
нів – на кшталт пізнішого «Кобзаря»: як 
підставово зазначав Є. Айзеншток, «Ене-
їдою» Котляревського упродовж перших 
десятиліть XІX ст. цікавилися – і то до-
сить спорадично  – тільки «поміщики, 
дрібна шляхта й попівство», натомість 
«з певністю можна сказати, що до «ни-
зів», до міщанства й селянства, поема 
тоді не доходила»  [1, с.  56]). По-третє, 
це було письменство бурлескно-травес-
тійної тональності, сам «формат» якої 
унеможливлював вихід на екзистен-
ційну та історіософську проблематику. 
Одначе усі ці чинники поставали по-
хідними від фактора засадничого й ви-
значального – маргіналізації «котлярев-
щини» (йдеться не власне про «Енеїду» 
як визнаний архітвір нової літератури, 
а про епігонське наслідування її, яке за-
полонило практично увесь український 
культурно-семіотичний простір 10–20-х 
років XІX ст.) як текстуальної стратегії, 
у якій демонстративно підкреслюються 
лояльність панівним політико-соціаль-
ним практикам та підпорядкованість 
«вищим» зразкам російської імперської 
культури. Таке письменство, наголошує 
М. Павлишин, «створює карикатуру на-
родної мови і стає засобом не для вира-
ження нової, модерної солідарності між 
освіченими людьми й «народом», а для 
вираження різниць між ними. Ця гра 
в «мужика» підтверджує місцеву дво-
рянську ідентичність: мовляв, пан знає 

селянську стихію настільки, щоб її наслі-
дувати, але сам перебуває на незрівнян-
но вищому культурному рівні, з якого 
селянина можна споглядати тільки по-
блажливо» [17, с. 23–24].

У цій ситуації лише метатекст укра-
їнської пісенної традиції міг окресли-
тись – і окреслився! – реальною альтер-
нативою «малоросійству» в усіх його 
вимірах та репрезентаціях (йдеться, зви-
чайно, про дискурсивну самототожність 
«пісенного материка» в аспекті потен-
ційному, а не актуалізованому: для ви-
яскравлення останнього цей метатекст 
спочатку мусив бути проаналізованим 
в українознавчій системі координат  – у 
цьому і полягав сенс подвижницької 
праці М. Максимовича та його послі-
довників). «Молода Україна»  [7], тобто 
спільнота національної інтелігенції, зна-
на в нашій традиції як кирило-мефодіїв-
ці (саме вона в другій половині 40-х ро-
ків XІX ст. скристалізувала візію духової 
суверенності українства), мала за наріж-
ний камінь своєї світоглядовості не на-
буток «військових канцеляристів» (хоча 
і запозичила дещо з нього – особливо з 
«Истории Русов»), і вже тим більше не 
«котляревщину», до якої кирило-мефо-
діївці ставилися дуже критично (1847 р. 
у передмові до «Седнівського Кобзаря» 
Шевченко назвав «Енеїду» «сміховиною 
на московський шталт»  [18]: звичайно, 
це перебільшення, проте воно симпто-
матичне), а теоретико-художній, у суті 
речі, екзистенційно-метаісторичний 
розмисел над народною піснею (пе-
реважно  – історичною) та козацькою 
думою. Р.  Кирчів, аналізуючи під цим 
оглядом «найістотніший аспект вияву 
фольклоризму в еволюції українсько-
го культурного руху  – вплив на нього 
духу, ідейного змісту усної народної 
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словесності»  [13, с.  62], спеціально під-
креслює, що «помітний прорив народної 
уснопоетичної стихії в українську за-
гальнокультурну сферу» [13, с. 63] зумо-
вив та уможливив «успішне подолання 
існуючих перепон офіційного культур-
ного канону» [13, с. 63]. 

Не зупиняючись на цих аспектах 
докладніше, адже вони спеціально до-
сліджувалися істориками української 
фольклористики у низці ґрунтовних 
студій, наголосимо лише на тих момен-
тах, які бачаться важливими для нашого 
розгляду: увесь масив української пісен-
ності творився живою народною мовою, 
тому в структурі його модальностей не 
могло бути місця для конфлікту між різ-
ними лінгвістичними практиками, тим 
більше – для чогось на кшталт потракто-
вування російської, польської чи сакра-
лізованої церковнослов’янської мов як 
нібито «вищих»; українська пісенність 
не знає жодного поділу українського 
етнічного простору, який би узалежню-
вався адміністративним підпорядкуван-
ням певного терену тій чи тій імперії 
або конфесійною його «маркованістю» 
(наприклад, пісню про Саву Чалого від-
находимо в збірнику І.  Манжури  – ма-
теріал з Катеринославщини та Донщи-
ни  – і цю ж пісню, тільки вже щедро 
забарвлену лемківською говіркою, вмі-
щено у співанку 1797  р. с.  Флоринці на 
Лемківщині, мешканці якого були під-
даними іншої імперії і, зрозуміло, дав-
но вже «перейшли на унію», а саме село 
належало Австрії [13, с. 53]; і такі факти 
вільно множити й множити). Зрештою, 
український пісенний «материк» як уре-
альнений у художньому мелосі контину-
ум історичного буття народу розгортав 
зовсім іншу, кардинально відмінну не 
лише від офіціозно-московської, а й від 

обережно-автономістської «траєкторію» 
геополітичної бутності нашого терену: 
характеристично, що у звичаєвій пісен-
ній традиції політонім книжно-писем-
ного забарвлення «Малоросія» цілко-
вито відсутній  – козацький епос знає 
тільки етнонім «Україна» (щедра факто-
логія цієї теми – у студії знищеного біль-
шовиками українського фольклориста 
В.  Щепотьєва  «Назва України в народ-
них піснях»  [20]); пісенність послідов-
но уреальнює народно-безкомпромісну 
оцінку таких подій, як Хмельниччина, 
Шведчина, перше та друге зруйнування 
Січі, запровадження кріпаччини, Коліїв-
щина, рекрутчина; у семіотичному про-
сторі пісні імператив «народної правди» 
беззастережно вивищується над при-
вілейованим конформізмом «чинів» та 
«маєтностей». Назагал беручи, саме сві-
тоглядний етос пісні (а не писань «вій-
ськових канцеляристів» або художньої 
продукції перших «сезонів» нової укра-
їнської літератури) єдиним в історико-
культурологічній перспективі станов-
лення модерної нації спроможний був 
чітко розрізняти світи український та 
московський, ніколи їх не поєднуючи і 
не створюючи ніяких компромісних чи 
«перехідних» форм. Досліджуючи у цьо-
му зв’язку масив «політичних» (тобто 
зорієнтованих на громадсько-суспільну 
тематику) українських пісень XVІІІ – по-
чатку XІX  ст., М. Драгоманов доходить 
висновку про уреальнення саме в його 
регістрах виразної національної іден-
тичності: «Вмісті з тим з пісень… видно: 
а) що народ український… дуже чітко 
розумів свою осібність од Москви  – і 
як осібної породи, і як осібної грома-
ди,  – майже так само, як він розумів у 
XVІІ  ст. осібність України од Польщі, 
хоч з Москвою й не ділила його віра так, 
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як ділила вона Україну од Польщі і б) що 
думка про цю осібність і од Польщі, і од 
Москви не щезла … в українському му-
жицтві… не глядячи на те, що вона не 
підпиралася осібними державними по-
рядками і не розвивалась письменством 
на власній народній мові» [10, с. XX].

Власне, піднісши вивчення усної 
словесності (збирання народних пісень 
і дум та нерозривно пов’язане з такою 
«польовою роботою» осмислення їх в 
українознавчому контексті) до рівня 
найповажнішої для національної інте-
лігенції справи, М.  Максимович змінив 
саму локацію «точки відліку» в системі 
координат національного інтелектуаліз-
му. Одначе, перш ніж аналізувати той 
непроминальний і справді революцій-
ний у своїх вислідах внесок, який вида-
вець «Малороссийских песен» та автор 
«Истории древней русской словесности» 
зробив і в розвиток українознавства як 
царини цілісного інтелектуально-емо-
ційного осягнення феномену України, і 
у саму концептуалізацію того, що нині 
ми узвичаєно називаємо національною 
ідеєю, доконечно необхідно згадати ім’я 
людини, яка не була академічним вченим 
(швидше  – харизматиком, покликаним 
запалювати своєю вірою інших), не зба-
гатила українську фольклористику сис-
тематичними дослідницькими студіями, 
більше того  – конкретно з українською 
ідентичністю себе не ототожнювала, 
проте вплив практикованих нею підхо-
дів до осмислення усної словесності на 
перших ентузіастів вивчення фолькло-
ру і в Східній, і в Західній Україні був не 
тільки значним, а в багатьох ключових 
аспектах – просто вирішальним.

Йдеться про А.  Чарноцького, зна-
ного ширше за прибраним ім’ям Зо-
ріана Доленги-Ходаковського. Людина 

дивовижної долі, учасник польських 
антимосковських конспірацій, відданий 
за це в солдати російської армії, згодом – 
дезертир, тобто політичний злочинець, 
який перейшов на бік Наполеона і як 
вояк його армії брав участь в кампанії 
1812 р. (після поразки французів він за-
лишився на теренах, підконтрольних 
Росії, тому протягом усього подальшо-
го життя вимушений був приховувати 
справжнє ім’я та обставини своєї біо-
графії), З. Доленга-Ходаковський одним 
із перших на слов’янських теренах почав 
свідомо і системно популяризувати ідею 
народності – і то в сенсі не аристократич-
но-становому, а «низовому», навіч демо-
кратичному, пов’язаному із доглибними 
пластами селянської звичаєво-образної 
культури, у якій він прагнув відшукати 
автентичні сенси пізнання народного 
світу. На початках дослідницького шля-
ху З.  Долензі-Ходаковському не йшло-
ся про якийсь спеціальний інтерес до 
українського фольклору: він поклав був 
собі за мету насамперед дослідити ранні 
етапи історії Слов’янщини і реконстру-
ювати пантеон дохристиянських богів, 
вважаючи язичницьку добу найгероїчні-
шою (і спільною для всіх слов’ян: М. Ма-
єрчик [15, с. 1368] називає його світогляд 
романтично-націоналістичним пансла-
візмом  – з огляду на це його не можна 
беззастережно ототожнювати виключно 
з «гердеризмом», бо останній спирався 
на тривкі підстави саме християнсько-
го філософствування). Своє світоглядне 
кредо З.  Доленга-Ходаковський виклав 
у виданій у Львові 1819 р. брошурі «Про 
слов’янщину перед християнством»: 
«Треба піти і зазирнути під стріху селя-
нина в далеких місцевостях, треба по-
спішати на його учти, забави і різні при-
годи. Там в диму, який клубочеться над 
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їхніми головами, витають ще старі об-
ряди і давні співи і серед танців воскре-
сають імена старих богів» [9, с. 195], – у 
такий спосіб звертається він до своїх 
майбутніх послідовників, і, слід підкрес-
лити, що саме такого кшталту – не дис-
курсивно-аналітична, а піднесено-пате-
тична – тональність урочистої проповіді 
виявилася навдивовижу суголосною з 
духовною ситуацією епохи раннього ро-
мантизму. Молодше покоління (особли-
во ті українські та польські народолюбці, 
які першими в Галичині зацікавилися на-
родною піснею: власне, «Руська трійця» 
і постала вислідом цього фольклорис-
тичного ентузіазму) сприйняло студію 
З.  Доленги-Ходаковського як емоційно 
наснажений поетичний маніфест, що на-
креслює перспективу руху від історично 
приреченого класицизму, в оптиці яко-
го греко-римська міфологія та тілесно-
пластичний тип античного світобачення 
правили за неперевершений зразок, до 
суголосного романтичній епосі естетич-
но-світоглядного «горизонту», розгор-
нутого в категоріях спонтанності, народ-
ності, містичного інтуїтивізму. 

Проте значно важливішим в аспекті 
інтелектуального впливу на середовище 
був той спосіб пізнання народного сві-
тогляду, який мандрівний фольклорист 
практично втілив у своїй подвижниць-
кій праці: З.  Доленга-Ходаковський був 
першим, хто на обширах Центральної 
та Східної Європи почав практикувати 
народознавчі експедиції з метою все-
охопного вивчення усної народної сло-
весності (він не спорадично, як це було з 
переважною більшістю тогочасних фольк-
лористів, яких тільки випадок змушував 
фіксувати пам’ятки усної народної сло-
весності, а системно, мандруючи від села 
до села, збирав народні пісні: О. Дей під 

цим оглядом називає З.  Доленгу-Хода-
ковського «піонером сло в’янської фоль-
клористики»  [8]). З 1814  р. З.  Доленга-
Ходаковський переїжджає на Волинь, 
де за сприяння польських інтелектуалів, 
які об’єдналися довкола Кременецького 
ліцею, здійснює фольклорно-етногра-
фічні експедиції по селах Волині, Гали-
чини, Полісся та Наддніпрянщини. У 
1817  р. відвідує Польщу, аби записати 
тамтешній фольклор, і повертається в 
Україну з великим розчаруванням. Його 
надії на те, що польський пісенний мелос 
вражатиме своїм багатством, не справ-
дилися: народнопоетична словесність 
західних сусідів українців виявилася до-
сить бідною. Порівнюючи згодом мате-
ріал, записаний на українських теренах, 
із записаним у Польщі, З.  Доленга-Хо-
даковський передає це співвідношення 
пропорцією16:1 [8, с. 24]. Вражений цією 
обставиною, він напише згодом в одно-
му з листів: «Що стосується народних 
повір’їв у піснях і обрядах поляків, з су-
мом повідомляю: так мало їх знайшов, 
що ледве можна виявити сліди наявного 
на Русі і колись існуючого в Польщі» [8, 
с. 24], натомість українські пісні, на його 
думку, «зберегли велику поетичну кра-
су… виконуються на своїй мові та мають 
тисячі зменшувальних слів, створюють 
вони образи, гідні загального захоплен-
ня» [8, с. 30].

Із ще більшим завзяттям продовжує 
він збирати українську словесність, за-
писавши в експедиціях 1814–1820  рр. 
величезну кількість народних пісень 
(у  рукописних записах З.  Доленги-Хо-
даковського їх містилося понад дві ти-
сячі; З.  Доленга-Ходаковський фіксував 
також польські, російські і білоруські 
пісні, одначе ці записи за повнотою та 
системністю, як наголошував О. Дей, «не 
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витримують ніякого порівняння із зі-
бранням українських пісень»  [8, с.  51]). 
Рукописні збірники піонера слов’янської 
фольклористики  – то енциклопедія ці-
локупного всесвіту пісенної України: 
могутніми пластами тут репрезентовані 
календарно-обрядовий фольклор (ко-
лядки та щедрівки, веснянки, русальні, 
купальські, жниварські пісні), пісні ве-
сільні (їм він приділяв особливу увагу, бо 
прагнув відшукати у них сліди вподоба-
ної ним дохристиянської звичаєвості) та 
родинно-побутові, козацькі, чумацькі, 
заробітчанські пісні, пісні історичного 
циклу (їх відносно мало, бо З. Доленга-
Ходаковський, на відміну від його пізні-
ших послідовників, зовсім не був роман-
тичним козакофілом). Як відзначають 
дослідники, жоден зі східнослов’янських 
народів на той час не міг пишатися та-
кою справді панорамною всеохопністю 
фіксації свого пісенно-поетичного на-
бутку. І найприкметніше: він першим 
не лише в Україні, а й у цілій тогочасній 
Слов’янщині почав ставитися до пісень 
як до зразків довершеного естетизму та 
високої народної етики: у час, коли ви-
значальні в європейському культурному 
просторі стильові тенденції (класицис-
тична, просвітницька, сентиментальна) 
розглядали усну словесність як бут-
ність ще далеко не досконалу, позначену, 
мовляв, впливами «грубості» та «неос-
віченості», З. Доленга-Ходаковський 
першим усвідомив значущість усного 
слова як унікального свідчення. У прак-
тиці своєї фольклористичної роботи він 
зреалізував настанову, згідно з якою на-
родну пісню в жодному разі не потрібно 
порівнювати з якимись «вищими взір-
цями»: вона сама  – взірець та критерій 
оцінки. Саме з огляду на це він у своїх 
записах ніколи не спотворював тексти 

пісень, не вміщував у своїх рукописних 
збірках творів відверто літературного 
походження, зберігаючи пам’ятки укра-
їнської усної словесності у їхній перво-
зданній автентиці.

Не створивши, як уже наголошу-
валося, системних теоретичних праць, 
присвячених специфіці української пі-
сенності (кабінетна робота за письмо-
вим столом не була його пристрастю, 
хоча багато цінних під оглядом дослі-
дження нашого фольклору зауваг розси-
пано і в позначеному впливом раннього 
романтизму трактаті «Про слов’янщину 
перед християнством», і в його епістоля-
рії: важливі, наприклад, його спостере-
ження над типологічним зв’язком звича-
євого українського мелосу та «Словом о 
полку Ігоревім» [8, с. 54]), З. Доленга-Хо-
даковський водночас чітко виокремлю-
вав українську пісню як художнє явище, 
відмінне і від польської, і від російської 
уснопоетичних традицій. Це розуміння 
допомогло йому усвідомити одноціль-
ність окресленої «пісенними кордона-
ми» української етнічної території (її 
межі включають і Київ, і Кременець, і 
Львів, і Закарпаття, де вона сягає «до річ-
ки Тиси» [8, с. 26–27]). Симптоматично, 
що він підтримував особисті контакти з 
діячами першого на західноукраїнських 
теренах культурно-національного осе-
редку українства  – Перемишльського 
освітнього гуртка (Р. Кирчів припускає, 
що саме спілкування із мандрівним зби-
рачем народної пісні підштовхнуло І. Мо-
гильницького до написання першої в Га-
личині граматики української мови  [14, 
с. 28]). Проте не цими тільки аспектами 
етнічний поляк з походження З. Долен-
га-Ходаковський піднісся до рівня однієї 
з визначальних постатей інтелектуаль-
ного дискурсу України першої третини 
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XІX ст. Найперше – важило інше: справ-
ді подиву гідний обсяг зібраного ним 
матеріалу, який для того рівня науки 
про українську художню словесність (та 
і для цілої тогочасної славістики, яка, у 
суті речі, постаттю З. Доленги-Ходаков-
ського по-справжньому і розпочинаєть-
ся) був вражаюче великим: якщо перша 
опублікована збірка пам’яток україн-
ського фольклору М. Цертелєва містила 
9 дум і одну пісню, якщо революційного 
для української фольклористики та фор-
мування цілої нашої національної свідо-
мості значення книга М.  Максимовича 
«Малороссийские песни» нараховува-
ла 129 пісень, то в рукописних записах 
З.  Доленги-Ходаковського їх містилося 
понад дві тисячі. І це були цілком ав-
тентичні записи, у яких дбайливо збе-
режено мовні особливості пам’яток (ні 
про яке «виправлення» пісень у випадку 
З. Доленги-Ходаковського і мови бути не 
могло), у яких подавалися окремі  – але 
важливі! – зауваги про специфіку функ-
ціонування фольклорних артефактів у 
контексті календарної обрядовості укра-
їнців та в господарсько-звичаєвому ци-
клі життя селянина.

З огляду на низку причин З. До-
лензі-Ходаковському не судилося по-
бачити опублікованим свій пісенний 
набуток (багато в чому це зумовлено 
тим, що у його добу пильний інтерес 
до усної української словесності лише 
пробуджувався: йому судилося бути 
піонером, який багато в чому виперед-
жує свою епоху), проте сторінки томів, 
на яких його почерком (латинкою, до 
речі) покладені тексти вихоплених ним 
із потоку вічності і збережених для віч-
ності народних українських пісень, ста-
ли тією «іскрою вогню великого», яка 
освітила і свій вік, і часи потомні. За 

С.  Єфремовим, він життям уреальнив 
високий етичний маєстат дослідника-
народолюбця: цей маєстат «справжній 
піонер нашої етнографії, відданий спра-
ві до самозабуття, до фанатизму»  [11, 
с. 238], залишив як взірець для своїх по-
слідовників. Його записами часто (поси-
лаючись на З. Доленгу-Ходаковського, а 
інколи – й не посилаючись) користува-
лися у своїй фольклористичній роботі 
П. Лукашевич і О. Бодянський, П. Куліш 
і А. Метлинський, В. Науменко і К. Со-
сенко. М.  Максимович в «Малорос-
сийских песнях» згадує його «знатный 
запас для издания «Малороссийских пе-
сен» [16, с. X] і щедро покористовується 
цим запасом для видання «Украинских 
народных песен», «Сборника украин-
ских песен», «Дней и месяцев украин-
ского селянина». Проте найповніше  – і 
художньо найбільш виразніше – про те, 
яке враження на тогочасних інтелекту-
алів справив відкритий З.  Доленгою-
Ходаковським світ нашої пісенності, 
сказав М. Гоголь у листі до М. Максимо-
вича від 9 листопада 1833  р.: «Я очень 
порадовался, услышав от вас о богатом 
присовокуплении песен и собрании Хо-
даковского. Как бы я желал тепер быть с 
вами и пересмотреть их вместе, при тре-
петной свече, между стенами, убитыми 
книгами и книжной пылью, с жаднос-
тью жида, считающего червонцы. Моя 
радость, жизнь моя! песни! как я вас 
люблю! Что все черствые летописи, 
в которых я тепер роюсь, пред этими 
звонкими, живими летописями!»  [6, 
с.  284]. Симптоматично, що М.  Мак-
симович зробив на прохання майбут-
нього автора «Мертвих душ» копії двох 
фоліантів українських пісень у записах 
З. Доленги-Ходаковського і, як свідчить 
виявлений О. Деєм напис на обкладинці 
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одного із цих томів, переслав їх пись-
меннику 7 березня 1834 р. [8, с. 35].

Проживши не надто тривале життя, 
З. Доленга-Ходаковський довів не ри-
торикою, а живим прикладом: народна 
пісня  – це не абищиця, не предмет ви-
падкових зацікавлень, це той сакрум, 
той нетлінний скарб, пошуки якого ма-
ють стати моральним імперативом кож-
ної освіченої людини, якщо вона хоче 
прожити життя у злагоді із власною со-
вістю. Він першим вказав напрям – і за 
ним пішли інші, які перетворили про-
топтану З. Доленгою-Ходаковським сте-
жину на битий шлях. Знову пошлемося 
на С. Єфремова, який в «Історії україн-
ського письменства» підкреслив: «Хода-
ковський перший у нас став на живий 
ґрунт народності в етнографії, перший 
«пішов у народ» в буквальному розумін-
ні та нахиляв і інших до того. Захоплен-
ня народною творчістю у Ходаковського 
випливало не з бездушного колекціонер-
ства або сухого антикварства, а з ентузі-
астичного бажання спізнати саму душу 
народності, відшукати ту вищу красу і 
правду, яку наш етнограф угадував серед 
народу» [11, с. 238].

Підсумовуючи дослідження внес-
ку З.  Доленги-Ходаковського в процес 
формування критеріальних засад украї-
нознавчого осмислення усної художньої 
словесності, варто наголосити:

– розвиток вітчизняної гуманітарис-
тики у першій чверті XІX  ст. з особли-
вою виразністю засвідчив вичерпаність 
«інтелектуальних пропозицій», на які 
спромоглася провідна в тогочасному 
українознавстві напрямна  – історіогра-
фія. Мислительні стратегії, виформувані 
в системі координат «малоросійського 
автономізму» та оперті на його традиції 
та світоглядну парадигмальність, попри 

свою латентну опозиційність до офіці-
озного імперського дискурсу, виявилися 
неспроможними вийти за межі «кордо-
нів росту» старшинської ідеології Геть-
манщини  – кордонів адміністративних 
(«Оскільки вони писали історію лише 
частини України й «зосереджувалися» 
на історії власних, себто козацьких, во-
лодінь, «всеукраїнський елемент у їхніх 
наративах було втрачено», а Правобе-
режжя й Галичина незабаром «зникли з 
малоруської історіографії» [19, с. 410], – 
наголошує, посилаючись на С. Величен-
ка, Р.  Шпорлюк) та кордонів конфесій-
них (православ’я продовжувало правити 
за визначальний маркер належності до 
«козако-руського народу», через що іс-
торія тієї частини українців, які спові-
дували греко-католицький варіант хрис-
тиянства, «козацьких канцеляристів» та 
їхніх інтелектуальних спадкоємців про-
сто не цікавила);

– окреслитися домінантою нової 
все станової, конфесійно-плюралістич-
ної та територіально-соборної ідеології 
українства (світоглядно-науковою ре-
презентацією якої українознавство у 
тих історичних умовах і поставало) не 
могли ні локалізоване в гетто «котлярев-
щини» тогочасне українське письмен-
ство, ні новопостала етнографія, яка не 
здобулася ще на перспективність украї-
ноцентричного розмислу. Попри це у 
процесі розвитку української фолькло-
ристики, зокрема  – у діяльності З.  До-
ленги-Ходаковського, який першим по-
чав системно збирати й осмислювати 
народну пісенність, вияскравилися тен-
денції, що окреслилися передвістям но-
вих концепцій формування спільнотної 
ідентичності українців. Подвижницька 
праця З.  Доленги-Ходаковського ста-
ла поштовхом до того, що збирання та 
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осмислення усної народної словесності 
почало в просторі українознавства під-
носитися до рівня світоглядного імпера-
тиву інтелектуального пошуку.
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Анотація. Статтю присвячено аналізу конституційних засад української державності. 
Концентром розгляду постає сам характер державного устрою України. Простежено кон-
ституції Козацької держави Пилипа Орлика, Української Народної Республіки, Української 
Радянської Соціалістичної Республіки, сучасної незалежної України. Доведено, що стратегіч-
ним пріоритетом усіх українських основних законів була орієнтація на соборний та унітар-
ний лад демократичної республіки. Ця орієнтація зумовлена онтологічною неперервністю 
буття українського етносу як у часі, так і в просторі, демократичними засадами грома-
дянського життя. Права національних меншин передбачалось розглядати шляхом надан-
ня громадянам національно-персональної автономії. Усі спроби нав’язати Україні введення 
в законодавчу систему федеративного устрою пов’язані із зовнішнім силовим втручанням. 
Створення на її території автономних структур практикувалось з метою дестабілізації 
та розчленування України. Про це свідчить руйнівне призначення таких «автономій», як До-
нецько-Криворізька, Таврійська та Бессарабська «радянські республіки» в часи УНР, Молдав-
ська АРСР у складі УРСР, Автономна Республіка Крим у складі новітньої України. Всі вони 
слугували плацдармом для розгортання агресії проти України з боку Росії. Сучасна гібридна 
війна Росії проти України в своєму агресивному арсеналі ідею федералізації чи внутрішньої 
«автономізації» України використовує як один із головних засобів досягнення своєї мети. В 
цьому контексті будь-які зміни в Основному законі України не мають ставити під сумнів її 
соборність та унітарність.

Ключові слова: Україна; конституція; соборність; унітарність; Росія; гібридна війна; 
Конституція Пилипа Орлика; Центральна Рада; УНР; Українська Держава; Директорія; 
ЗУНР; УРСР; Автономна Республіка Крим; «ДНР»; «ЛНР»; конституційна реформа.

CONSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF THE UNIFICATION  
OF UKRAINE: UNITY VS FEDERALIZATION

Valentyn KRYSACHENKO
Doctor of Philosophical Sciences, professor,  
Head of the Department of Military and Patriotic Education of RIUS

Annotation. The article is devoted to the analysis of constitutional foundations of the Ukrainian 
statehood. The focus of consideration is put on the nature of the Ukrainian form of government. The 
Constitutions of the Cossack State of Pylyp Orlyk, the Ukrainian People’s Republic, the Ukrainian Soviet 
Socialist Republic, modern independent Ukraine have been observed. It is proved that the strategic 
vector of all Ukrainian basic laws consisted in orientation towards the unified and unitary order of 
a democratic republic. This orientation is conditioned by the ontological continuity of the Ukrainian 
ethnos both in time and space, democratic foundations of civic life. The rights of national minorities 
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Модерна українська держава у своє-
му бажанні визначитись із стратегічними 
орієнтирами та пріоритетами суспільно-
го розвитку час від часу потрапляє в по-
лон ілюзорних сподівань та метафізич-
них прожектів, ціну за втілення яких у 
життя як завжди перебирає на свої плечі 
український народ. У зв’язку з цим мож-
на згадати низку економічних, фінансо-
вих, адміністративних, культурних та 
інших реформ, про двоїстість та незавер-
шеність практично кожної з них вів мову 
ледь не кожний охочий. До однієї з таких 
наскрізних тем, які визначають фунда-
ментальні підвалини життя держави, а 
саме конституційного її устрою, зверта-
лись майже всі політики, починаючи від 
здобуття Україною незалежності  [7; 11; 
20]. І одним з визначальних вимірів по-
дібних дискусій постає проблема устрою 
держави: унітаризм чи федералізм. Від-
повідь на це питання потребує як розу-
міння самої онтології українського бут-
тя, так і спроб нації та її політичної еліти 
знайти прийнятну форму організації 
держави для успішного задоволення на-
ціональних потреб та інтересів.

Відповідним чином постає проблема 
порівняльного аналізу основних консти-
туційних актів української минувшини 

з тим, щоб виокремити креативне розу-
міння стратегії та смислу розбудови то-
гочасної незалежної держави, зрозуміти 
саму логіку і необхідність саме такого, а 
не іншого територіально-адміністратив-
ного устрою країни. Слід мати також на 
увазі, що не йдеться про політичні за-
яви, проекти та прожекти, наголоси та 
утопічні конструкції, а про ухвали та до-
кументи, котрі мають політико-правове 
підґрунтя, тобто були (і є) діючими легі-
тимними законодавчими актами.

Безумовно, може виникнути спокуса 
розглядати на рівні конституційних до-
кументів горезвісні Переяславські статті 
1654 р. Однак авторитетні історики дове-
ли позірність подібного погляду і навели 
для цього переконливі докази. Так, відо-
мо, що йшлося фактично про військовий 
союз між двома державами, однак мос-
ковська сторона одразу почала зволікати 
з офіційним підписанням та оприлюд-
ненням тексту угоди, Гетьманський уряд, 
бажаючи мати юридичний документ, 
у якому були б викладені умови союзу, 
права та обов’язки сторін, у другій поло-
вині лютого 1654 р. відряджає до Москви 
посольство на чолі з військовим суд-
дею Самійлом Богдановичем. І думські 
дячки взялися до роботи. Як зазначав 

were to be considered by granting citizens with national and personal autonomy. All attempts to 
legislatively impose on Ukraine the federal system were caused by the external forceful interference. The 
creation of autonomous structures in its territory had the purpose of destabilizing and dismembering 
Ukraine. This is testified by the destructive designation of such “autonomies” as Donetsk-Kryvyi Rih, 
Taurida, and Bessarabian “Soviet republics” in the time of the UPR; the Moldavian ASSR within the 
USSR; the Autonomous Republic of Crimea as part of modern Ukraine. They all served as a foothold for 
unfolding the Russian aggression against Ukraine. The modern Russian hybrid warfare against Ukraine 
uses in its aggressive arsenal the idea of federalization or internal “autonomization” of Ukraine as one 
of the main means for achieving its goal. In this context, any changes to the basic law of Ukraine should 
not call into question its unity and unitarity.

Key words: Ukraine; Constitution; unity; unitarity; Russia; hybrid warfare; Constitution of Pylyp 
Orlyk; Central Council; UPR; Ukrainian State; Directory; WUPR; USSR; Autonomous Republic of 
Crimea; “DPR”; “LPR”; constitutional reform.
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А. Яковлів, «договір 1654 р. було складе-
но не в одному, а в  т р ь о х (виділено 
автором.  – В. К.) різних формах актів. 
Оригінали цих актів були виготовлені 
в Москві в Посольському Приказі (де-
партаменті для зносин з чужоземними 
державами) спочатку тодішньою мос-
ковською мовою, потім перекладені на 
«білоруську мову», скріплені печаткою 
й передані послам гетьмана Б. Хмель-
ницького. До цього часу цих оригіналів 
не знайдено» [30, с. 7 – 8]. Цей переданий 
27 березня 1654  р. послам Богдановичу 
і Тетері, наголошує Н. Полонська-Васи-
ленко, «був не Переяславський, а Мос-
ковський договір, укладений на основі 
Переяславського» [14, с. 26].

І що ж пропонувалося у тій москов-
ській фальшивці? А. Яковлів вважав, 
що «за буквальним змістом договору, 
відносини між Україною та Москвою 
дуже близько до відносин номінальної 
васальної залежності чи протектора-
ту» [30, с. 68]. Львівський історик М. Го-
лубець підсумував огляд існуючих точок 
зору і визначив: «Погляди є поділені: 
одні уважають це персональною унією, 
другі реальною, інші конфедерацією; 
найбільше прийнята теорія васальства 
або протекторату. Україна залишалася 
окремою державою під зверхнім протек-
торатом московського царя. Але Москва 
від початку змагала до того, щоби свої 
права над Україною, скільки можна по-
ширити» [2, с. 71]. Як відомо, і в подаль-
шому фальсифікація договірних актів 
була улюбленим прийомом московської 
«дипломатії». І це сталося вже через де-
кілька років, коли в Переяславі на Раді в 
1659 р. були оголошені і скріплені потім 
підписами гетьмана Ю. Хмельницького 
т. зв. «прежнія статьи Б. Хмельницкаго»: 
це «є підробка, фальсифікат автентичних 

статей договору 1654 р.»  [30, с. 90]. По-
дібна практика лукавства і недоброчес-
ності, необов’язковості у своїх міжна-
родних зобов’язаннях є повсякденною 
зовнішньополітичною практикою і 
сьогоднішньої Росії. Достатньо згадати 
бодай Будапештський меморандум про 
без’ядерний статус України від 5 грудня 
1994  р. або двосторонній Договір про 
дружбу, співробітництво і партнерство 
між Україною та Російською Федера цією 
від 31 травня 1997 р., в яких остання ви-
ступає гарантом територіальної ціліс-
ності нашої держави, але слова свого не 
дотримує.

Безперечно, подією не лише україн-
ського, але і європейського конститу-
ційного права стали ухвалені повсталим 
українським козацтвом «Пакти й Кон-
ституції, законів та вільностей Війська 
Запорозького» 5 квітня 1710  р. в Бен-
дерах  [10]. Ініціатором цього кроку був 
сподвижник гетьмана Івана Мазепи Пи-
лип Орлик: з 1702  р. він працює в уря-
ді – гетьманській канцелярії – старшим 
канцеляристом, правителем канцелярії і, 
зрештою, генеральним писарем (главою 
уряду). Активний учасник визвольних 
змагань, він після поразки подається в 
еміграцію, а після  смерті Івана Мазепи 
обирається гетьманом. Пилип Орлик 
напружено працює задля визволення 
України, гуртуючи козацтво, вишукую-
чи союзників по всій Європі, схиляючи 
до спільних дій проти Москви Швецію, 
Німеччину та Туреччину. Воліючи від-
повідати новітнім європейським ціннос-
тям, утверджуючи законність України до 
незалежності та право її народу будува-
ти такий державний устрій, який відпо-
відає його єству, одночасно з виборами 
гетьмана і було проголошено та схвале-
но ці славнозвісні «Пакти…».
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Ця Конституція проголосила Украї-
ну демократичною республікою і зако-
нодавчо закріплювала в державі грома-
дянське суспільство: загальні вибори 
урядовців усіх ієрархічних рівнів, звіт-
ність виборних осіб, розподіл гілок вла-
ди; визначила обшири держави та її на-
ціональні інтереси, статус православ’я 
та ін. Саме питання віри склали зміст 
першого пункту, причому «Віри Право-
славної Східного Обряду» в її автентич-
ній канонічній належності. Звідси – на-
каз Ясновельможному Гетьману: «Коли 
наша батьківщина буде звільнена від 
московського ярма, мусить сприяти по-
верненню її у підпорядкування первісній 
екзаршій владі Константинопольського 
Апостольського престолу, щоб таким 
чином відновити зв’язок і послушниць-
ку належність нашої батьківщини до ви-
щеназваного Апостольського Констан-
тинопольського престолу, удостоєного 
Євангельською проповіддю нести світло 
і утверджуватися у Святій Вселенській 
Вірі» (п. I). І Україні довелося чекати ці-
лих 308 літ, щоб ця настанова, зрештою, 
набула чинності, і Київська митрополія 
восени 2018  р. знову повернулася під 
юрисдикцію Вселенського патріарха з 
наступним набуттям у січні 2019  р. ав-
токефального статусу із збереженням 
при цьому канонічної єдності з материн-
ським християнством. У контексті ідей 
унітарності та соборності українського 
суспільства ця конституційна вимога 
і її практичне втілення означають рі-
шучий крок з подолання внутрішнього 
розмежування та відсторонення певних 
груп віруючих всередині країни від пра-
ва сповідувати власну конфесію з тим, 
щоб осередків збурення та неспокою 
залишилося якомога менше, оскільки 
з’явилась канонічно-правова підстава 

для подолання залишків розбрату серед 
православних українців.

Слідом за питаннями віри одразу 
мовиться про «недоторкану цілісність 
кордонів» нашої держави, яка іменуєть-
ся «Мала Русь», що однозначно вказує на 
її правонаступність щодо Русі-України 
княжих часів. При цьому посилаються 
на попередні законодавчі акти, зокрема, 
укладені ще за часів Богдана Хмельниць-
кого, а від Москви вимагають повер-
нення всіх полонених «і справедливого 
відшкодування всіх збитків, заподіяних 
Україні збройною силою» (п. II). Окремо 
мовиться про «Військо Запорозьке Ниж-
ньої течії Дніпра»: його землі мають бути 
звільнені від москалів, їхні фортеці  – 
ліквідовані, а козацькі права – повністю 
відновлені. Слід звернути увагу на при-
кінцеве положення цієї статті: «Особ-
ливо ж річки в Дикому Полі, протоки і 
всі відомі місця аж до Очакова повинні 
перебувати у користуванні і володінні 
нікого іншого, окрім Війська Запорозь-
кого» (п. III). Це виразно засвідчує на-
лежність всієї причорноморської Таври-
ди до складу України.

Запорожці і, відповідно, Січ у цьому 
документі постають як військово-лицар-
ський стан у його самоорганізаційній да-
ності, як те рушійне начало, котре зіні-
ціювало та взяло на свої плечі усі потуги 
з визволення України. Адже йдеться про 
«вільну націю» і про такі її права, як і 
в інших незалежних державах (п. VI). 
Столичним містом Русі (без додатка  – 
«малої») є Київ, і необхідно, щоб він «та 
інші міста України зберігали недотор-
каними й непорушними всі свої спра-
ведливо отримані закони і привілеї й це 
мусить у відповідний час обов’язково 
підтверджуватися Гетьманською вла-
дою» (п. XIII). Мовиться насамперед про 
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магдебурзькі права, що уможливлюва-
ло широку децентралізацію державного 
управління та господарсько-економічну 
автономію міст і містечок.

Ухвалені «Пакти…» були підтвер-
джені 10 травня того ж року в Бендерах 
королем Швеції Карлом XII, який, таким 
чином, поставав протектором, тобто га-
рантом їхньої чинності. Ні про яке вхо-
дження до складу Швеції, васалітет тощо 
мова навіть не велася. З погляду тодіш-
нього міжнародного права це означало 
легітимацію документа у просторі чин-
них європейських політико-правових 
норм, визнання тим самим України як 
повноправного суб’єкта міжнародних 
відносин. За аналогією з канонічною єд-
ністю українського православ’я зі все-
ленським християнством протегування 
шведським королем українській консти-
туції і відповідно самій Україні та її наро-
ду означало усвідомлене віднесення їх до 
кола тодішніх незалежних європейських 
держав та народів. На жаль, здійснення 
цієї мрії відтягнулося стараннями пів-
нічного сусіда України ще на понад два 
століття, аж до часів визвольних змагань 
1917  – 1921  рр., зокрема Українською 
Народною Республікою.

В цей час Центральна Рада як ви-
разник інтересів українського народу 
послідовно утверджувала незалежність 
України і політико-правовим шляхом. 
Вже III Універсалом 20 листопада 1917 р. 
вона проголосила Українську Народну 
Республіку в українських етнографічних 
межах. Однак історики вважають це фор-
мальним актом проголошення незалеж-
ності, оскільки текст Універсалу містить 
фразу: «… не пориваючи федеративних 
зв’язків із Росією». Тому саме IV Універ-
сал вважається справжнім актом прого-
лошення незалежності України: «Віднині 

Українська Народна Республіка стає са-
мостійною, ні від кого незалежною, віль-
ною, суверенною Державою Українсько-
го Народу» [22, с. 371 – 374]. Цей акт було 
проголошено 9 (22) січня 1918 р.

IV Універсал виразно вказує на не-
безпеку поневолення України з боку 
червоної Росії і визначає незалежність та 
розбудову УНР як засіб мирного, демо-
кратичного утвердження українського 
народу. Універсалом було проголошено 
невтручання у внутрішні справи сусід-
ніх держав і право на власний самоза-
хист. Центральна Рада переймала на себе 
законодавчі функції, а виконавчі покла-
дались на Раду Народних Міністрів (ко-
лишній Генеральний Секретаріат). На 
початок лютого було віднесено скликан-
ня Установчих зборів, котрі мали б до-
вести «оконечний лад». Універсал прого-
лошував права людини та національних 
меншин, розв’язував в інтересах селян-
ства земельне питання тощо.

Зовнішня агресія та внутрішні су-
перечності не дали можливості вчасно 
зібрати Установчі Збори, і Центральна 
Рада вирішує сама полагодити консти-
туційні проблеми державного устрою 
України. 29 квітня на своєму останньому 
засіданні вона нашвидкуруч заслуховує 
проект і ухвалює Конституцію УНР  – 
«Статут про державний устрій, права 
і вільності У.Н.Р.», обирає президента 
УНР – М. Грушевського, вносить істотні 
зміни до земельного закону [22, с. 375 – 
383]. Але було вже пізно: того ж самого 
дня здійснено зміну влади  – на з’їзді в 
Києві Союзом Земельних Власників об-
рано курс на монархічну державу і про-
голошено гетьманом України генерала 
П. Скоропадського.

В контексті політико-правового по-
ступу Конституція УНР є видатним 
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державницьким документом. Вона про-
голосила повний розподіл гілок влади, 
громадянам гарантувались усі консти-
туційні свободи. Цікавою особливістю 
цього документа є те, що голові Всена-
родних зборів надано функції президен-
та Республіки й одночасно голови Ради 
міністрів, що означало побудову пар-
ламентської унітарної республіки. При 
цьому нацменшинам  – «населяючим 
територію УНР націям»  – обумовлено 
право на «національно-персональну ав-
тономію» за їхнім волевиявленням. Ні 
про яку територіальну автономію, а тим 
більше федеративний устрій взагалі не 
йшлося. За своїм змістом і спрямованіс-
тю Конституція УНР наближається  до 
прогресивних європейських та амери-
канської конституцій [30].

Розбудова нової незалежної Украї-
ни з самого початку вимагала відповіді 
як щодо її державного устрою, так і ха-
рактеру взаємин між представниками 
різного етнічного походження всереди-
ні самого українського суспільства. Вже 
в першому зверненні Центральної Ради 
до українського народу від 9 березня 
1917  р. було чітко визначено стратегіч-
ні орієнтири її діяльності: пробуджен-
ня народу «після більш як двохсотліт-
нього сну» (тобто після Переяславської 
ради або, ймовірніше, після Конститу-
ції Пилипа Орлика), самовизначення 
тридцятип’ятимільйонного народу як 
«окремої нації», функціонування україн-
ської мови у всіх сферах життя суспіль-
ства. В I Універсалі від 10 червня 1917 р. 
було звернено увагу на міжетнічні взає-
мини і закликано «в містах і тих місцях, 
де українська людність живе всуміш з 
іншими національностями, приписує-
мо нашим громадянам негайно ПРИЙ-
ТИ ДО ЗГОДИ Й ПОРОЗУМІННЯ З 

ДЕМОКРАТІЄЮ ТИХ НАЦІОНАЛЬ-
НОСТЕЙ (виділено автором.  – В. К.) і 
разом з ними приступить до підготовки 
нового правильного життя»  [3, с.  293]. 
Під «демократією» тут слід, очевидно, 
розуміти самоорганізаційні форми гро-
мадських об’єднань мешканців України 
неукраїнського походження, насамперед 
політичні та культурні. В III Універсалі 
від 7 листопада 1917 р. вже сформульо-
вано постулат про будівництво держави 
«на нашій землі», «на рідній землі», «в на-
шій країні» і визначено її територію, яка 
складатиметься з тих губерній і облас-
тей, «де більшість населення українське», 
включно з Курщиною, Холмщиною, Во-
роніжчиною та ін. Щодо етнічних груп 
на її території проголошено «національ-
но-персональну автономію для забезпе-
чення їм права і свободи самоврядуван-
ня в справах їх національного життя» [3, 
с. 318]. IV Універсал, ухвалений 11 січня 
1918 р., підтвердив права на демократич-
ні свободи, включаючи, що «всі нації ко-
ристуватимуться правом національно-
персональної автономії» [3, с. 325].

Саме в цей час обговорюється і ухва-
люється 9 січня на засіданні Малої ради 
«Закон про національно-персональну 
автономію», який визначає її як «право 
на самостійне устроєння свого націо-
нального життя, що здійснюється через 
органи Національного Союзу, влада яко-
го шириться на всіх її членів, незалежно 
від місця їх заселення в межах Україн-
ської Народньої Республіки» [22, с. 368]. 
В усіх 10 статтях цього закону прописані 
права громадян за національною озна-
кою, компетенція Національних Союзів, 
які, до речі, означені як державні органи, 
розв’язання суперечок через адмінсуди 
тощо. Подібне екстериторіальне унор-
мування прав національних меншин 
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містило в собі глибокий позитивний по-
тенціал: з одного боку, створювало під-
валини для забезпечення прав громадян 
за національною ознакою на всій терито-
рії УНР, а не лише в місцях компактного 
проживання тієї чи іншої меншини, а з 
другого  – унеможливлювало виникнен-
ня масштабних сепаратистських регіо-
нальних тенденцій та рухів внаслідок 
відсутності територіальної людської та 
матеріальної бази антидержавників. 

Слід зауважити, що подібної позиції 
дотримувались і представники крим-
ськотатарського  народу, які на Курултаї 
13 (26) грудня 1917 р. ухвалили документ, 
оприлюднений через п’ять днів у газеті 
«Голос татар» під назвою «Кримсько-
татарські Основні закони». А. Іванець, 
який докладно проаналізував всі пери-
петії та нюанси самовизначення крим-
ських татар, дійшов аргументованого 
висновку про те, що «за формою і зміс-
том Кримськотатарські Основні закони 
є реалізацією права на самовизначення 
кримськотатарського народу у вигляді 
національно-персональної автономії, а 
не конституцією територіального дер-
жавного утворення»  [8, с.  85]. Такий 
висновок стає зрозумілим, якщо враху-
вати всі обставини тогочасних взаємин 
УНР з визвольними рухами на території 
Таврійської губернії, зокрема Криму, та 
їхніми запевненнями в тісній співпраці 
та бажанні стати невід’ємною частиною 
української держави [18, с. 91 – 92].

Положення саме про національно-
персональну, а не яку-небудь іншу ав-
тономію є неодмінною складовою всіх 
конституційних актів незалежної Украї-
ни часів визвольних змагань. В жодно-
му випадку не йшлося про автономію 
територіальну чи політичну. Останні 
варіанти були улюбленими варіантами 

дестабілізації ситуації в Україні з боку 
зовнішніх деструктивних сил та їхніх 
внутрішніх поплічників. А ласих до 
української землі та хліба вистачало зусі-
біч, починаючи від Росії (більшовицької 
чи денікінської – без різниці) і закінчу-
ючи Польщею, Угорщиною та Румунією. 
І кожен із цих агресорів по-своєму розі-
грував свою карту з привласнення чи ав-
тономізації тієї чи іншої частини терито-
рії України.

Тим часом гетьман Павло Скоропад-
ський обійняв владу в Україні 29 квітня 
1918 р., і того ж дня про це було сповіще-
но «Грамотою до всього українського на-
роду», а основні засади нового правління 
тоді ж було визначено «Законами про тим-
часовий державний устрій України»  [31, 
с. 56 – 59]. Тут декларувалися «тимчасові 
права» громадян, які мали усталитися з 
«обранням Сойму», однак за ними дове-
лось жити до кінця існування, щоправда, 
не дуже тривалого, гетьманської держави. 
«Законами» ліквідовувалася назва «УНР» 
і вводилась «Українська Держава», скасо-
вувався республіканський устрій і запро-
ваджувався монархічно-гетьманський. 
Законодавча і виконавча влада зосеред-
жувалась в одних руках зверхника (ст. 1 – 
8), а це аж ніяк не відповідало давнім 
звичаям народоправства. Проголошу-
валась віротерпимість з означенням, що 
«первенствуюча в Українській Державі є 
віра християнська, православна» (ст.  9). 
Відновлювався поділ країни на губернії, 
повіти й волості. Гарантувалась свобода 
громадських зібрань і спілок, місця про-
живання, власності, презумпція неви-
нуватості та інші демократичні свободи. 
Практичне втілення в життя цих задумів 
утруднювалось іноземною інтервенцією 
та непослідовністю гетьманської вну-
трішньої політики.

Крисаченко В. Конституційні засади з’єдинення України...
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Водночас за короткий час існуван-
ня Української Держави були зроблені 
унікальні кроки з духовно-ціннісного 
з’єди нення України, її інтелектуальної 
консолідації. Засновано Всеукраїнську 
Академію Наук, Національну Книгозбір-
ню, Національний Музей, Національну 
Капелу та ін. Відбувалася українізація 
освіти, включно із створенням україн-
ських університетів, було проголошено 
автокефалію Української Православної 
Церкви тощо. Відповідні інституції та 
стратегеми культурного розвитку віді-
гравали значну пасіонарну роль духов-
ного розвою нації навіть у важкі роки 
подальшої більшовицької окупації і за-
лишаються потужними центрами консо-
лідації та цивілізаційного поступу укра-
їнства в наші дні.

У скрутний для України час, в листо-
паді 1918  р., гетьман П. Скоропадський 
різко змінює стратегію зовнішньої полі-
тики Української Держави. 3 листопада 
він зустрічається на станції Скороходо-
во поблизу Полтави з атаманом Війська 
Донського генералом П. Красновим, де 
обговорює ідеї майбутнього федера-
тивного союзу. А 14 листопада гетьман 
оприлюднив свою Федеративну Грамо-
ту, адресовану прем’єру Ф. Лизогубу, в 
якій висловлювалася згода на федера-
цію України з небільшовицькою Росією. 
В Грамоті навіть відзначалась особлива, 
«видатна» роль України в реставрації ім-
перії: «Їй першій належить виступити в 
справі створення Всеросійської федера-
ції, кінцевою метою якої буде відновлен-
ня великої Росії» [12, с. 163]. Природною 
і закономірною була реакція визвольних 
сил. 13 листопада Український національ-
ний союз обирає Директорію на чолі з 
В. Винниченком, і розпочинається всена-
родне повстання проти зради. Натомість 

новий, проросійський, уряд П.  Скоро-
падського на чолі з С. Гербелем 15 листо-
пада оголошує декларацію, в якій барвис-
тими гаслами змальовується майбутнє 
райське життя України в складі «единой и 
неделимой». Як зазначає І. Нагаєвський, 
«грамота від 14 листопада … була безпо-
середньою причиною вибуху підготовле-
ного вже повстання» [12, с. 164]. 14 грудня 
1918 р. гетьман П. Скоропадський зріка-
ється влади – «Бог не дав мені сил спра-
витись із цим завданням» – і від’їжджає 
до Німеччини. Так вкотре позірна ілюзія 
будь-якого блага з боку Росії вщент була 
розтрощена жорстокою реальною її полі-
тикою щодо України.

В цьому контексті варто згадати до-
свід державного будівництва в тогочас-
ній Польщі, яка після півторастолітньої 
бездержавності рішуче взялася за вті-
лення в життя своїх національних ін-
тересів. Її провідник Юзеф Пілсудський 
виношував свої плани відновлення Ве-
ликої Польщі в складі федеративного 
союзу з Україною, Білоруссю, Литвою, 
Латвією та Естонією, але без будь-якої 
співпраці з колишньою метрополією. В 
той час, як країни Антанти робили став-
ку на Колчака та Денікіна, тобто на не-
більшовицьку Росію, Пілсудський, який 
отримував від тієї ж Антанти неоцінен-
ну допомогу, рішуче відмовлявся від 
будь-яких домовленостей із цими схід-
ними «партнерами»: «Як більшовикам, 
так і Денікіну тільки те можна сказати: 
ми – сила, а ви – трупи. Говорячи солдат-
ською мовою: бийтеся, душіться, мене це 
не стосується, доки не зачіпає інтересів 
Польщі. А якщо зачепите  – буду бити! 
Ігнорую, зневажаю вас…» [28, с. 92]. На-
шим би державним мужам – і тодішнім, 
і нинішнім – бодай би крихту такої від-
даності інтересам України…



47Українознавство №1 (74) 2020

Потужні визвольні рухи і державо-
творчі процеси точилися і на тих укра-
їнських землях, які увіходили до інших 
країн, насамперед Австро-Угорщини, 
розпад якої став неминучим після по-
разки у Першій світовій війні. Основні 
українські політичні та культурні сили 
зібралися у Львові в жовтні 1918 р. і про-
вели збори, які 18 числа визначилися як 
Українська Національна Рада – виразник 
інтересів українського народу, головою 
якої наступного дня було обрано Євгена 
Петрушевича. УНРада іменем народу пе-
ребрала на себе владу у Львові та по всій 
Галичині і роззброїла в ніч на 1 листопада 
ті військові частини, які добровільно не 
підкорилися наказу. А 1 листопада вона 
проголосила дві «проклямації» – одну до 
населення міста Львова, другу – до укра-
їнського народу. В першому документі 
проголошувалась повнота влади УНРа-
ди, що вона «обняла владу в столичнім 
місті Львові і на цілій території Україн-
ської Держави» [4, с. 203]. Зауважимо – 
не лише «на українських землях бувшої 
Австро-Угорської монархїї» (як озна-
чено в преамбулі прокламації), а  всієї 
«Української Держави», саме в цей час 
так іменувалась гетьманська держава, 
яка знаходилась вже у край критичному 
стані. Інакше кажучи, галичани брали 
на себе відповідальність за всю Україну, 
бачили її майбутнє не лише незалежним, 
але і соборним. Ця ж думка закладена і 
в іншому акті  – Прокламації до всього 
«Українського Народу»: «Український 
Народе! Доля Української Держави у 
Твоїх руках. Ти станеш як непобідимий 
мур при Українській Національній Раді 
і відіпреш всі ворожі замахи на Україн-
ську Державу» [4, с. 204].

Вже 13 листопада 1918  р. УНРадою 
був ухвалений «Тимчасовий основний 

закон про державну самостійність укра-
їнських земель бувшої Австро-Угорської 
монархії», тобто Конституція, в якій її 
повноваження визначено саме щодо на-
селення і саме цієї території, яку про-
голошено Західно-Українською Народ-
ною Республікою (ЗУНР) [31, с. 63 – 64]. 
Простір ЗУНР визначено «українською 
частиною бувших австрійських корон-
них країв Галичини з Володимирією і 
Буковини та з українськими частями 
угорських столиць (комітатів): Спиш, 
Шариш, Земплин, Уг, Берг, Угоча і Мар-
мориш» (арт. II). Документ інститую-
вав парламентський устрій республі-
ки, органи влади якої (з відповідними 
повноваженнями) мають бути обрані 
«на основі загального, рівного, безпосе-
реднього, тайного і пропорціонального 
права голосування без ріжниці пола» 
(арт.  IV). А ідея соборності, як відомо, 
для ЗУНР була органічною складовою 
всієї її подальшої політики, що незаба-
ром і знайшло свій вияв у відповідних 
актах та діях.

Українська Держава П. Скоропад-
ського змінилася владою Директорії, яка 
уможливилася масовим народним спро-
тивом та військовою підтримкою січо-
вих стрільців під проводом полковника 
Є. Коновальця. 19 грудня, на Миколая, 
Директорія в’їхала до Києва. Була від-
новлена Українська Народна Республіка, 
сформовано уряд на чолі з В. Чехівським. 
Водночас ЗУНР у важких умовах поль-
ського наступу 3 січня у Станиславові 
(Івано-Франківськ) оголошує рішення 
про з’єдинення (злуку) з УНР. Тим са-
мим з’явилися добра воля і палке бажан-
ня українців колишніх австро-угорських 
земель жити в одній великій соборній 
державі разом з усіма іншими україн-
цями. І Київ радо відгукнувся: 22  січня 
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1919  р. в столиці на Софійському май-
дані у святочному злеті було проголо-
шено «Акт Директорії про з’єдинення 
всіх українських земель» [4, с. 206 – 207]. 
Це було виголошено українською та 
французькою мовами і одразу доведено 
до відома світової спільноти. Так чи не 
вперше після княжої доби Україна досяг-
ла соборності, зібрання в одній державі 
практично всієї своєї етнічної території, 
чим і визначається неперехідне історич-
не і політичне значення цього Акта.

Соборний документ проголошував, 
що віднині зливаються в Одну Велику 
Україну всі відділені одна від одної її час-
тини, що «український народ, звільнений 
могутнім поривом своїх власних сил, має 
змогу об’єднати всі зусилля своїх синів 
для створення нероздільної незалежної 
Української Держави на добро і щас-
тя українського народу»  [4, с.  207]. Але 
жорстока дійсність зрекла онтологічну 
спроможність проголошених конститу-
ційних намірів стати повсякденною зви-
чаєвістю. Сусідні держави кинули свої 
окупаційні сили на Слобожанщину, Бу-
ковину і Закарпаття. Південь і схід Укра-
їни шматували білогвардійці та більшо-
вики. Але найголовніша біда як завжди 
таїлася всередині української влади: «На-
віть у перші місяці це була навіть не фе-
дерація, а конфедерація, у якій кожний 
її член жив власними турботами, тобто 
сам по собі. Директорію роздирали біль-
шовики і білогвардійці, а Національну 
раду шматували поляки й румуни. Пер-
ша шукала союзу з поляками, а друга – з 
білогвардійцями, тобто з ворогами один 
одного… С. Петлюра зовсім не бажав ді-
лити владу з Є. Петрушевичем… Дикта-
тори ставились один до одного нестерп-
но, а звідси – обопільні акти зради» [24, 
с. 528]. Все це закінчилося переміщенням 

обох зверхників за кордон, звідки вони, 
кожен у міру своїх можливостей, «торгу-
вали» Україною. 

Після поразки УНР у визвольних 
змаганнях 1917  – 1921  рр. Україна ви-
явилася знову поділеною між сусідніми 
державами, і кожній із її частин довелося 
пройти свій тернистий шлях до свободи. 
Події в Західній Україні, зокрема, знахо-
дилися під пильним поглядом Мирової 
конференції, яка підбивала підсумки сві-
тової війни. Ще в 1919 р. Найвища Рада 
Антанти склала Комісію «для укладання 
перемир’я між Україною і Польщею», 
але її пропольська заангажованість була 
очевидною, і саме вона санкціонува-
ла військові дії останньої аж по Збруч 
(постанова від 25 червня 1919  р.). По-
тім питаннями Галичини переймалася 
у лютому та вересні 1921  р. Ліга Націй, 
і саме на її адресу (а також Найвищій 
раді) екзильний уряд ЗУНР спрямував 
30 квітня 1921 р. розроблений ним про-
ект «Основ державного устрою Галиць-
кої Республіки»  [23, с.  7  – 15]. Згідно з 
цим документом проголошувався суве-
ренітет, права якого належать громадя-
нам (арт. 1), а територія визначалася ко-
лишніми межами «австрійського краю 
Галичини та простягається на захід, 
українською етнографічною областю аж 
до Перемишля»; висловлювались також 
сподівання, що «до державної території 
Галицької Республіки увійдуть також ті 
етнографічні українські области давньої 
Австро-Угорської монархії, котрі їй при-
ділять великі держави Антанти» (арт. 2). 
Вельми цікавим і неординарним було 
визначення про «три головні народнос-
ти» республіки  – українську, польську і 
єврейську, як і те, що інші «народности в 
державі творять національні меншости» 
(арт. 3). Втім все означене залишилось 
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лише сподіваннями, оскільки 14 березня 
1923  р. Конференція послів Ліги Націй 
ухвалила приєднати Галичину до Поль-
щі на правах автономії. Сумні наслідки 
цього рішення добре відомі.

Західні країни розпорядилися і долею 
Закарпаття: згідно з Сен-Жерменським 
договором рішенням від 10 вересня 
1919 р. воно увійшло до складу Чехосло-
ваччини на засадах автономії, яка мала 
право на власний сойм, з повноважен-
нями вирішувати питання мови, осві-
ти, релігії, місцевого самоуправління. 
За Мюнхенською угодою (22 листопада 
1938 р.) Чехословаччина припинила своє 
існування: Чехія і Словаччина стали не-
залежними, Судети  – передані Німеччи-
ні, а Закарпаття стає автономним краєм 
з власним урядом та соймом. Ці події 
стали потужним індуктором щодо само-
визначення краю: 12 лютого 1939  р. від-
булися вибори до Карпато-українсько-
го сойму, на якому абсолютну перемогу 
(86,1%) отримало Українське Національ-
не Об’єднання. Отже, маючи належні ле-
гітимні підстави  – волевиявлення наро-
ду – 14 березня 1939 р. уряд проголосив 
незалежність, яку затвердив другого дня 
сойм Карпатської України, а президен-
том було обрано о. Августина Волошина. 
І хоча ця молода незалежність була бру-
тально розтоптана Угорщиною, сам факт 
цієї акції є напрочуд промовистим – і як 
свідчення невмирущості державництва в 
Україні, і як доказ питомої етнічної укра-
їнської належності населення Закарпаття. 
Самостійність була здобута мирним пар-
ламентським шляхом, і в Законі про Са-
мостійність Карпатської України, цьому 
першому конституційному акті молодої 
держави, утверджувались: назва  – Кар-
патська Україна, устрій  – республіка, 
прапор – синьо-жовтий, герб – ведмідь і 

тризуб, гімн – «Ще не вмерла Україна» [23, 
с. 398]. У цих статтях відобразились мрії і 
цінності всього українського народу.

Із самого початку українського дер-
жавного будівництва воно ні на мить не 
пропадало з поля зору Росії, котра будь-
якою ціною і засобами намагалася не 
випустити України із своїх імперських 
лабет. І вже в грудні 1917  р. в Харкові 
розпочалось формування маріонетково-
го сепаратистського уряду, складеного 
із кремлівських емісарів та більшовиків 
з Донецько-Криворізького басейну. На 
першому з’їзді рад (24 – 25 грудня) Украї-
ну було проголошено «республікою рад 
робочих, солдатських і селянських де-
путатів», обрано керівний орган  – Цен-
тральний виконавчий комітет, який, у 
свою чергу, сформував уряд  – Народ-
ний Секретаріат. І цей з’їзд відразу ж 
визнав УРСР федеративною частиною 
Радянської Росії, а на додачу  – відмінив 
усі розпорядження законної влади. Це 
було своєрідною реакцією тієї ж Росії 
на відповідь Генерального секретаріату 
УНР на ноту РНК Росії від 21 грудня, в 
якій вона, крім усього іншого, вимагала 
від УНР вступити з нею у федеративний 
«зв’язок». Відповідь УНР від 24 грудня 
була негативною, а тому на авансцену в 
Харкові того ж дня були виведені зруч-
ні маріонетки, які одразу ж «лягли» під 
«великую и неделимую». Так розпочала-
ся чергова кривава хода – цього разу вже 
більшовицької Росії по українській землі.

Цей, вперше апробований у Харкові, 
метод «автономізації» українських зе-
мель в подальшому більшовиками засто-
совувався неодноразово, і завжди  – для 
дестабілізації та руйнування української 
соборності, підкорення України. Ще в 
середині минулого століття історик-емі-
грант, учасник опору Матвій Стахів довів, 
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що «фрагментування» України на фіктив-
ні республіки якраз і мало на меті недопу-
щення утворення єдиної української дер-
жави шляхом виснаження її, створення 
масових внутрішніх зон протистояння, 
масового терору населення тощо  [21]. І, 
як правило, для цього як своєрідні ви-
пробувальні «полігони» для агресора ви-
користовувалися периферійні, тобто від-
ділені від центру, території України.

Так, саме у віддаленому від Києва 
Харкові, в якому більшовиками була зліп-
лена УРСР, 12 лютого 1918 р. на 4-му об-
ласному з’їзді рад депутатів Донецького і 
Криворізького басейнів була проголоше-
на Донецько-Криворізька Радянська Рес-
публіка  [27]. Ця фантомна організація 
претендувала практично на всю Лівобе-
режну Україну, а також на Херсонщину з 
Кривим Рогом і ще й бажала прихопити 
частину території Області Війська Дон-
ського. Політичне підґрунтя її з’яви було 
зрозуміле: будь-яким чином зашкодити 
реалізації Берестейського миру, який 
УНР підписала 3 березня. «Товариш Ар-
тем» надіслав кайзеру «ноту», що ДКРР, 
мовляв, не входить до складу України, не 
може бути відірваною від Росії, а тому не 
підпадає під дію договору. Після міжна-
родного ігнорування цієї «ноти» прак-
тично відразу надійшла керівна вказівка 
від Леніна про необхідність створення 
«єдиного фронту боротьби трудящих 
України» проти УНР, і на 2-му Всеукра-
їнському з’їзді рад у Катеринославі (17 – 
19 березня 1918 р.) «тов. Артем» заявив, 
що ДКРР є частиною УРСР.

З аналогічною дестабілізаційною та 
руйнівною функцією створювались і 
інші більшовицькі анклави, зокрема на 
півдні та південному заході України. Так, 
19 березня 1918 р. Таврійський ЦВК Рад 
у Сімферополі, за вказівкою РНК РРФСР, 

проголосив Радянську Соціалістичну 
Республіку Тавриду із зазіханням навіть 
на причорноморські степи. 30 квітня 
вона була розігнана кримськими татара-
ми, котрі заявили «про готовність при-
лучитися до української держави, коли 
запевняться їм національно-культурні 
права»  [19, с.  83]. З аналогічною метою 
створювалася і Бессарабська Радянська 
Соціалістична Республіка, яка проісну-
вала з 6 травня до початку вересня 1919 р. 
6  травня новоспечений більшовицький 
«уряд» БРСР оголосив «маніфест» про її 
входження до складу РРФСР. Наприкінці 
літа більшовицькі загони, затиснуті між 
військом ЗУНР і Добровольчої Армії, 
перебралися з Одеси до Тирасполя і, зре-
штою, розбіглися [14, с. 538]. 

Перебування України у складі СРСР 
в політико-правовому вимірі було 
оформлено як добровільне входжен-
ня незалежної держави до складу со-
юзу держав з відповідною власною кон-
ституцією, яка створювала видимість 
справжнього легітимного процесу. В 
основу першої Конституції УСРР була 
покладена Конституція РСФСР, і її 6 бе-
резня 1919  р. було прийнято в Харкові 
на III Всеукраїнському з’їзді рад. За цією 
Конституцією, Україна  – унітарна рес-
публіка. В Конституції 1929 р. також на-
голошується, що Союз РСР є справою 
рівноправною і добровільною (ст. 2) і 
УРСР входить до нього «як договірна 
держава і зберігає за собою право віль-
ного виходу з Союзу» (ст. 3). Натомість 
у ній вже з’являється стаття 18 про ав-
тономну складову: «Автономна Молдав-
ська Соціалістична Радянська Республі-
ка управляється на основі її Конституції, 
яку остаточно після її затвердження 
Всемолдавським з’їздом рад робітни-
чих, селянських і червоноармійських 
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депутатів затверджує Всеукраїнський 
з’їзд робітничих, селянських і червоно-
армійських депутатів». Але сама авто-
номія була створена раніше: 12 жовтня 
1924  р. III  з’їзд ВУЦВК прийняв відпо-
відну постанову з виділенням для цього 
«утвору» частини споконвічної україн-
ської етнічної території.

Молдавською АРСР стали 11 районів 
Одеської губернії УРСР, до яких з часом 
додавались нові українські землі, так що 
на момент «возз’єднання» з Молдовою в 
1940 р. цей штучний анклав вже займав 
площу в 8288 кв. км. І зрозуміло, що пе-
реважаючою частиною населення були не 
молдавани, а українці, про що переконли-
во свідчать довоєнні всесоюзні переписи 
населення [1]. У 1929 р. показники щодо 
етнічного складу населення МАРСР були 
такі: українці – 48,5%, молдавани – 30,1%, 
росіяни – 8,5%, євреї – 8,5%, інші – 4,1%. 
У 1939 р. відсоток українців на території 
автономії навіть зріс, і сталося це за ра-
хунок нових приєднаних районів: україн-
ці – 50,7%, молдавани – 28,5%, росіяни – 
10,2%, євреї – 6,2% та інші.

Цей псевдоавтономний анклав у 
складі України знадобився для Москви 
у її стратегічних планах щодо подальшої 
анексії Бессарабії та Молдови, тобто тих 
земель, які до 1917  р. увіходили до Ро-
сійської імперії, що і сталося в 1940 р. З 
цієї частини автохтонної української те-
риторії 2 вересня 1990  р. була створена 
Придністровська Молдавська РСР, яка 28 
серпня 1991 р. проголосила незалежність, 
а з 1992  р. репрезентує себе як Придні-
стровська Молдавська Республіка. Вона 
займає площу в 4163 кв. км, українці є 
найчисельнішою українською групою, але 
ліквідовані при цьому всі україномовні 
навчальні заклади освіти і культури. На-
томість ПМР проголосила себе частиною 

Росії. На її території знаходяться збройні 
формування РФ, які становлять постійну 
загрозу національній безпеці України. Ця 
«автономія», що витворилася на узурпо-
ваних агресором українських етнічних 
землях, є болючим прикладом того, як ім-
перські амбіції Росії беруть у заручники і 
перетворюють в жертви долі і майбутнє 
цілих країн і народів. 

Конституція УРСР 1937  р. була ви-
конана за лекалом Конституції СРСР 
1936 р. і відображала всю чинність існу-
ючого ладу з його комуністичними гас-
лами та псевдосвободами. Конституція 
1978 р., яка діяла (із змінами) до 28 черв-
ня 1996 р. – року ухвалення Основного 
закону вже незалежної України, містила 
в собі принципово важливі положення, 
які на своєму відтинку історії мали віді-
грати свою важливу роль. Йдеться про 
те, що «Українська РСР зберігає за собою 
право вільного виходу з СРСР» (ст. 69), 
про статус міст Києва і Севастополя (!) 
як міст республіканського підпорядку-
вання (ст. 77) і про відсутність на її тери-
торії будь-якої автономії – бо ж у 1954 р. 
зі складу РСФСР до складу УРСР була 
передана Кримська область, а не авто-
номна республіка.

В сучасній політико-правовій думці 
існує таке поняття, як «демократичний 
фасад», або «фасадна демократія». Інко-
ли використовується словосполучення 
«фантомна демократія», але в усіх випад-
ках зміст один і той самий: докорінна роз-
біжність між проголошеним і дійсним, 
законодавством і реальною практи-
кою владарювання, обіцяним та існую-
чим  [32]. У тоталітарному суспільстві 
подібна розбіжність є самою суттю іс-
нування такої держави, в якій тотальний 
контроль над громадянами у всіх сферах 
їхнього життя та діяльності є неодмінною 
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складовою її внутрішньої та зовнішньої 
політики. Але посеред світової спільно-
ти заангажований нею «демократичний 
фасад» має справляти враження самої ле-
гітимності існування такої держави, під-
кріплювати її право обіймати гідне місце 
в колі цивілізованих країн. І саме такий 
«фасад» свого часу слугував правовою 
підвалиною набуття Україною (як УРСР) 
членства в ООН, її залучення до роботи 
інших міжнародних організацій, таких, 
наприклад, як ЮНЕСКО та ін. І якраз 
конституційні права українського наро-
ду, які нічого не вартували в СРСР, але 
були гарантованими в контексті вимог і 
норм міжнародного права, уможливили 
законний – з погляду нехай фантомного, 
але проголошеного права  – вихід УРСР 
зі складу СРСР. Це був саме той випадок, 
очевидно, ледь не єдиний, коли «фасад-
на демократія» сприяла легітимації руху 
України до незалежності. З погляду існу-
ючого радянського конституційного пра-
ва, і проголошення Акта про державну 
незалежність і підкріплення його волею 
Всеукраїнського референдуму 1 грудня 
1991 р. все це відповідало належним фор-
мальним конституційним вимогам.

Понад те, в часи відносного по-
тепління у міждержавних відносинах 
у післяхрущовські часи український 
дисидентський рух у своїх програмо-
вих документах, зокрема Української 
робітничо-селянської спілки на чолі з 
Л.  Лук’яненком, вимагали якраз реалі-
зації конституційних прав УРСР, саме і 
на вихід з СРСР. Відомий правозахисник 
М. Чех звертав у зв’язку з цим увагу на 
те, що саме юридичне існування УРСР 
(виділено автором.  – В. К.), і нехай як 
квазідержави, відігравало певну аргу-
ментаційну роль для ненасильницьких 
визвольних змагань українців: «З точки 

зору самостійницького демократичного 
руху найсуттєвіше значення має в дано-
му випадку існування певних атрибутів 
державності, з яких найважливішими є 
адміністративна структура з центром 
у Києві (з усіма обумовленнями), те-
риторіальна цілісність (це все ж таки 
кордони, а не лише адміністративне 
розмежування) і згадуваний вже статус 
члена-засновника ООН» [26, с. 9]. А по-
літолог О. Салтовський навіть вважає, 
що УРСР «стала реальною наступницею 
УНР, виробила у широких мас населен-
ня звичку до національних державних 
інститутів, державної символіки, напов-
нювала патріотизм не лише етнічним, 
але й державницьким змістом. І її роль у 
прийнятті нацією в грудні 1991 р. рішен-
ня про самостійне державне існування є 
не меншою, ніж кров мільйонів, що була 
пролита за Україну протягом минулого 
століття» [16, с. 376].

В цьому контексті доводиться, на 
жаль, констатувати, що квазідержава під 
назвою «УРСР» не лише сприяла мирно-
му здобуттю Україною незалежності, але 
й своєрідним дамокловим мечем одразу 
нависла над нею у всіх спробах рефор-
мувати країну і донині продовжує свій 
деструктивний вплив на всі сфери сус-
пільного життя. Усі обіцянки-цяцянки 
влади щодо кардинальних реформ, що 
означало б рішучий розрив з тоталітар-
ною минувшиною в політиці, управлін-
ні, культурі, промисловості, сільському 
господарстві тощо, постійно наштовху-
ються на підводне каміння та буруни з 
радянського минулого. І однією з пер-
ших подібних «ластівок» була інспірова-
на ззовні і підтримана «старою гвардією» 
зсередини спроба спровокувати Україну 
на федеративний устрій організації мо-
лодої держави.
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Зрозуміло, що конаюча імперія ви-
шукувала будь-які прийнятні і не зовсім 
засоби для унеможливлення самостійно-
го незалежного поступу України і здій-
снювала відповідні кроки для створення 
потужних зон біфуркації в українському 
суспільстві. І серед інших прийомів було 
знову піднято на поверхню ідею федера-
тивного устрою України, зокрема відрод-
ження кримської автономії. Ще 28 листо-
пада 1989 р. Верховна Рада СРСР, немов 
піклуючись про долю раніше депортова-
них народів, зокрема радянських німців 
та кримських татар, ухвалює відповідну 
постанову «Про висновки і пропозиції 
комісії щодо проблем радянських німців 
і кримськотатарського народу», в якій 
конче необхідним прописано відновлен-
ня Кримської АРСР у складі УРСР. Яке 
це мало відношення до німців, доводить-
ся лише гадати, а кримським татарам 
воно не гарантувало взагалі нічого – ні 
землі, ні житла, ні самовизначення. А 
от для «п’ятої колони» в Україні наста-
ли гарячі дні. Відповідними рішеннями 
Кримського обкому КПУ (січень 1990 р.) 
та позачергової сесії Кримської обласної 
ради народних депутатів (12 листопада 
1990 р.) було ухвалено проведення рефе-
рендуму, який і відбувся 20 січня 1991 р. 
в Кримській області і Севастополі. На 
референдум було винесено одне, вкрай 
провокативне, питання: «Вы за воссоз-
дание Крымской Автономной Совет-
ской Социалистической Республики как 
субъекта Союза ССР и участника Союз-
ного договора?». 93,26% з тих, хто голо-
сували, відповіли «Так».

Нечинність самого референдуму 
була зрозумілою ще до початку його про-
ведення, оскільки в іще існуючому на той 
час СССР не існувало закону про про-
ведення місцевих референдумів. Тобто 

могло йтися лише про опитування гро-
мадської думки, своєрідний плебісцит 
громадської думки. Але Верховна Рада – 
ще УРСР  – відгукнулася позитивно, 
ухваливши 12 лютого 1991 р. закон «Про 
відновлення Кримської АРСР». Лише 
Курултай кримськотарського народу рі-
шуче протестував проти такого рішен-
ня: Центральна рада Організації крим-
ськотатарського національного руху, яка 
була створена навесні 1989 р., ухвалила 
8 березня 1991 р. заяву про визнання не-
законними результатів референдуму і 
Закону УРСР про відновлення КАРСР. 
26 – 30 червня 1991 р. на засіданні II Ку-
рултаю у Сімферополі обрано Меджліс 
під головуванням Мустафи Джемілєва 
і ухвалено Декларацію про національ-
ний суверенітет кримськотатарського 
народу, в якій зазначалося, зокрема, що 
Крим є національною територією крим-
ськотатарського народу. Перейменуван-
ня Кримської АРСР на АР Крим сталося 
24 квітня 1992 р. В подальшому «уересе-
рівський» менталітет українських полі-
тиків своєю нерішучістю та непослідов-
ністю, по суті справи, сам себе обтяжив 
нерозв’язаною двоєдиною проблемою: з 
одного боку, сепаратистськими зазіхан-
нями проросійських структур у Криму, 
з другого  – фактичним ігноруванням і 
незабезпеченням законних прав крим-
ськотатарського народу на національне 
самовизначення. Це все стало однією з 
засадничих причин того, що загально-
національний процес прийняття власної 
нової Конституції незалежної України 
розтягнувся аж на цілу п’ятирічку.

Обмірковуючи орієнтири майбут-
ньої конституційної реформи, феде-
ральний суддя США українського по-
ходження Богдан Футей розумів, що 
Україна опинилася перед вибором у 
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своєму переході від командної до право-
вої системи організації суспільства, ви-
шукуючи зразок для наслідування. І за-
уважив, що не слід вишукувати зразки в 
Росії, Східній Європі чи ще деінде: «На-
впаки, маємо своєрідне джерело, із якого 
повинні черпатись основні ідеї – це Кон-
ституція гетьмана Пилипа Орлика з 1710 
року, яка майже на 80 років перед амери-
канською Конституцією взяла до уваги 
такі демократичні засади  – як розподіл 
влади, обмеження власти уряду (уряду в 
широкому розумінні цього слова), при-
ватну власність та незалежний судовий 
трибунал…»  [25, с.  45]. Натомість нові 
можновладці, які ще зовсім недавно 
були «старими» можновладцями, ніяк 
не могли відступити від тих заяложених 
кальок та шаблонів, які всотали до свого 
нутра разом із кремлівським молоком. А 
тому всіляко гальмували реальну право-
ву реформу, підкидаючи ті чи ті ідеї з ви-
разним «душком» колишнього союзно-
го договору. І один із таких пріоритетів 
вони бачили в інституалізації федера-
тивного статусу (устрою) України [20]. 

Українські правники, оцінюючи за-
пропонований проект, добре розуміли 
приховану мету подібних маніпуляцій: 
«Елемент федералізму, закладений в ньо-
му, веде в майбутньому до дестабілізації 
політичної обстановки в Україні, до між-
народних конфліктів, до її розпаду»  [6, 
с.  60]. Йшлося, зокрема, про введення 
національно-територіальних одиниць 
в адміністративно-територіальний по-
діл України, тобто реанімувати більшо-
вицький план 20 – 30 років дроблення і 
розмежування країни за етнічною озна-
кою. Звичайно, у світі існує і позитив-
ний досвід федеративного устрою, як, 
наприклад, Німеччини, але вона прак-
тично ніколи не знала бездержавності та 

тривалої окупації. У нас же, як зазначав 
тодішній голова Конституційного Суду 
України Леонід Юзьков, «до повної фе-
дералізації України може привести ціл-
ком об’єктивний процес розвитку регіо-
нального самоврядування, відродження 
історичної і культурної самобутності 
окремих територій.., їх функціонування 
як вільних економічних зон» [29, с. 38]. 
А вже тоді  – двопалатний парламент, 
права земель і т. д. Але за децентралі-
зацію управління і реформу місцевого 
самоврядування політики взялися лише 
після початку справжньої війни проти 
України, а перед тим майже чверть сто-
ліття всіляко «вдосконалювали» існую-
чий «радянський» проект Конституції.

А тим часом сепаратистський рух у 
Криму набирав нових обертів. На почат-
ку 90-х виникло т. зв. «Русское движение 
Крыма», яке, увібгавши під себе інші про-
московські партії та партійки, 23 жовтня 
1993 р. трансформувалось в «Российскую 
общину Крыма». Саме ця «община» іні-
ціювала зміну конституційних засад те-
риторіальної кримської автономії, саме 
вона провела надпотужну агітаційну 
кампанію з обрання т. зв. «президента» 
Криму. Цьому сприяла і шалена москов-
ська підтримка під проводом відомих 
шовіністів К. Затуліна і С. Бабуріна та 
командувача Чорноморського флоту РФ 
Е. Балдіна. Центральна українська влада 
при цьому обрала фактично мовчазну 
споглядальну позицію, ніби те, що відбу-
вається на півострові, аж ніяким чином 
її не стосується. 30 січня 1994  р. на цих 
виборах у другому турі переміг Ю. Мєш-
ков з 72,9% підтримки супроти 23,35% 
у М.  Багрова. Від гасел на зближення з 
Ро сією нове керівництво автономії пере-
йшло до безпосередніх практичних кро-
ків на увіходження під «високу монаршу 
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руку». Щоб відповісти на такі антидер-
жавні кроки, Києву знадобилось понад 
рік часу для того, аби лише 17 березня 
1995  р. скасувати маріонеткову поса-
ду президента Криму. Згідно з Законом 
України «Про скасування Конституції і 
деяких законів Автономної Республіки 
Крим» це було необхідно «з метою забез-
печення верховенства Конституції і зако-
нів України на всій її території та захисту 
державного суверенітету України».

«Конституційна ніч» 28 червня 
1996  р. завершилась ухвалою нового 
Основного закону України, в якому уні-
тарна за визначенням держава (ст. 5) у 
своєму складі має цілий автономний 
анклав  – Автономну Республіку Крим 
зі своєю Конституцією, Верховною Ра-
дою, урядом, значними повноваження-
ми з облаштування внутрішнього життя 
(розділ X, ст. 134 – 139). Про національні 
права корінних народів Криму  – крим-
ськотатарського, караїмів і кримчаків  – 
у Конституції України не сказано жод-
ного слова. Натомість 28 жовтня 1998 р. 
Верховна Рада АРК ухвалює нову власну 
Конституцію, яка почала діяти від 12 січ-
ня 1999 р. Це стало можливим, оскільки 
Верховна Рада України 23 грудня 1998 р. 
ухвалила закон «Про затвердження Кон-
ституції Автономної Республіки Крим». 
У цій новій «домашній» кримській ін-
струкції українську мову хоча і визна-
но державною, але російську дозволено 
вживати за вимогою суб’єктів адміні-
стративних та інших відносин, оскільки 
російська мова, мовляв, використову-
ється більшою частиною населення пів-
острова. На практиці це означало повне 
домінування недержавної мови у всіх 
сферах управління та культури, всієї 
життєдіяльності півострова. В подаль-
шому ця декоративна Конституція ще 

відіграє свою зловісну роль під час оку-
пації Криму Росією.

І особлива мова – про Севастополь: 
для любителів старовини – це спогад про 
давній Херсонес, для окупантів – «город 
русской славы», для українців – постійне 
нагадування про агресора і окупанта, за-
гарбника і поневолювача. За часів СРСР 
місто слугувало базою військово-мор-
ського флоту і мало через це особливий 
статус. Інакше кажучи, його головною 
функцією і смислом існування було об-
слуговування однієї з ланок збройних 
сил імперії. На час здобуття Україною 
незалежності Севастополь, згідно з то-
дішньою Конституцією УРСР, мав рес-
публіканський статус, а отже, увіходив 
до її складу. Після референдуму 1 грудня 
1991  р. та «Біловезьких угод» це місто 
разом зі всією своєю інфраструктурою, 
відповідно до принципу територіальної 
спадкоємності колишніх радянських рес-
публік, повністю – разом з усім флотом – 
відійшло до України. Зрозуміло, Москву 
такий варіант розвитку подій зовсім не 
влаштовував, і серед моряків розпочало-
ся нагнітання протестних настроїв, хоча 
переважна більшість військових готова 
була присягнути Україні. І розпочалося 
традиційне: жорстокий тиск і шантаж – 
з боку Росії і сором’язлива несміливість 
та скромність з вибаченнями за неспокій 
і турботу – з українського боку.

Нагадаємо коротку хроніку подій. 
3 серпня 1992 р. президенти Л. Кравчук 
і Б. Єльцин домовилися поділити флот 
навпіл. А з вересня 1993 р. були укладені 
горезвісні «Массандрівські» угоди, три з 
яких стосувалися ядерного роззброєння 
(слід сказати  – беззахисного оголення) 
України, а одна – присвячена флотським 
проблемам. Президент Л. Кравчук по-
годився віддати увесь Чорноморський 
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флот разом з береговою та земельною 
інфраструктурою під юрисдикцію РФ, 
віддати повністю. Натомість він «витор-
гував» – і про це було зазначено в самій 
угоді – деякі преференції з газового пи-
тання. А Росія, мовляв, нехай тратиться 
на утримання кораблів, включаючи і з 
нашої «половини».

Подібну позицію важко було зро-
зуміти і в той час, не піддається вона 
розумному поясненню і нині. За пре-
зидента Л. Кучми вдалося отримати бо-
дай невелику частину чорноморської 
армади: 9 червня 1995  р. було ухвале-
но рішення про непропорційний поділ 
флоту: 81,7% залишалось Росії, а 18,3% 
відходило Україні. Тут вживаємо термін 
«залишалось», оскільки російська частка 
флоту якраз і залишалась у Севастополі, 
а українські «броненосці» мали шукати 
собі пристановище по всьому узбереж-
жю Чорного моря. До речі, за всі роки 
незалежності центральна українська 
влада так і не спромоглася визначитися 
з тим самим «особливим статусом» Се-
вастополя: не було ані окремої ухвали чи 
закону про цей самий особливий статус 
(як це було вчинено, наприклад, щодо 
Києва), ані навіть не розглянуто питан-
ня про ліквідацію цієї виключності серед 
усіх інших знаних міст держави. А цей, 
по суті своїй, мілітаризований росій-
ський анклав в живому тілі України ще 
відіграє свою зловісну роль на самому 
початку гібридної війни.

Руйнівні деструктивні можливості 
для Севастополя продовжувала посилю-
вати українська влада. 21 квітня 2010 р. 
президенти В. Янукович і Д. Медведєв 
уклали т. зв. «Харківські угоди», за яки-
ми термін перебування Чорноморсько-
го флоту РФ подовжувався ще на 25 
років, аж до 2042 р. А для українського 

обивателя знову піднесли «газову цукер-
ку»: як зазначено в самій угоді, термін 
перебування збільшився в обмін на зде-
шевлення для України російського газу 
шляхом застосування знижки у вигляді 
анулювання митних зборів. І це в той 
час, коли Україні вже продавався росій-
ський газ за ціною вдвічі більшою, ніж 
іншим європейським споживачам. Ски-
нули, як мовиться, з націнки… Але Вер-
ховна Рада України вже через декілька 
днів, незважаючи на шалений спротив 
громадськості, 27 квітня ратифікувала 
цю угоду: сподвижниками закріплення 
цього ярма на шиї України виступили 
фракції комуністів та регіоналів, а також 
Блок В. Литвина.

Ідеологія і практика Золотої Орди та 
її християнізованої іпостасі – Російської 
імперії (у всіх її словесних модифікаці-
ях)  – неминуче вимагає безпосередньо-
го привласнення чужого – людей, тери-
торій, ресурсів, сакральних цінностей 
та  ін. А тому розв’язання повномасш-
табної агресії проти України, починаю-
чи з кінця лютого 2014  р., було цілком 
закономірною і очікуваною справою. 
Що і було зроблено, з використанням 
напрацьованих імперією звичних засо-
бів окупаційного штибу, із залученням 
тих виняткових можливостей, які на-
дають сучасні інформаційні технології, 
з широким опертям на створені оку-
пантом «резерви підтримки» всередині 
самої України  [5; 9; 13; 15; 17]. У цьому 
контексті аморфність та стратегічна не-
визначеність центральної влади щодо 
існуючих загроз унітарності держави і 
з боку кримської автономії, і з боку ре-
гіональних, насамперед донецьких про-
російських сепаратистських, рухів віді-
грали свою каталітичну та спонукальну 
функцію в реалізації намірів агресора.
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Анексія Криму досить чітко поділя-
ється на два взаємопов’язаних етапи: на 
першому з них, починаючи з 20 лютого 
2014  р., відбулося фактичне силове за-
хоплення півострова, на другому  – всі-
лякими вивертами здійснювалась по-
літико-правова легітимація вчиненого 
акту агресії. Масові антиукраїнські акції, 
захоплення і блокада державних уста-
нов та стратегічних об’єктів, тотальний 
контроль над всіма засобами зв’язку та 
напрямками сполучення тощо – це при-
кметні риси першого етапу. І здійсню-
валися вони військовими підрозділами 
Чорноморського флоту РФ, структура-
ми її спецслужб, воєнізованими фор-
муваннями (типу «загонів самооборо-
ни» та «козачих дружин») з широким 
використанням військового потенціалу 
і наземної інфраструктури російської 
бази в Криму [17, с. 265 – 282]. На дру-
гому етапі Кремль висунув на «перші 
ролі» місцевих колаборантів і «засланих 
козачків»  – адже тих та інших вистача-
ло з надлишком: практично всі районні 
державні адміністрації і переважна біль-
шість працівників силових структур від-
верто стали на бік ворога, задурманені 
обіцянками ледь не земного раю у ви-
падку утвердження в Криму цінностей 
«русского мира»  [15, с.  8  – 9, 276  – 292, 
395, 412 – 413].

Вже 11 березня 2014 р. ВР АРК про-
голосила Декларацію незалежності 
Автономної Республіки Крим та міста 
Севастополя і цим актом явила світові 
нову «суверенну державу». А 16 березня 
2014  р. було проведено референдум, на 
який винесено два питання: «Вы за вос-
соединение Крыма с Россией на правах 
субъекта Российской Федерации?» та 
«Вы за восстановление действия Кон-
ституции Республики Крым 1992 года 

и за статус Крыма как части Украины?». 
Московські організатори цього фарсу 
хизувались результатами: 99,77% «за»  – 
по Криму і 95,6% – по Севастополю. Вже 
тоді було достеменно зрозуміло і про не-
законність самого референдуму, і про 
політтехнологічну провокативність за-
пропонованих «альтернатив» у бюлетені, 
і про масову фальсифікацію результатів 
голосування [5; 17]. Але це не завадило 
кремлівським сценаристам анексії 18 бе-
резня 2014  р. підписати договір про 
включення обох «прохачів»  – і АРК, і 
Севастополя – до складу Російської Фе-
дерації.

Та основне дійство «прикриття» 
агресії відбувалося на території РФ. 
Перебуваючи в Ростові-на-Дону, пре-
зидент-утікач В. Янукович 1 березня 
2014  р. звертається із «заявлением пре-
зидента Украины» до російського зверх-
ника, в якому він на 12-ти рядках тексту 
добірними лексемами на кшталт «граж-
данская война», «хаос», «анархия», «тер-
роризм», «высылки», «преследования» 
тощо змальовує внутрішнє становище в 
Україні і просить іноземного військово-
го втручання: «В этой связи обращаюсь 
к Президенту России В. Путину с прось-
бой использовать Вооруженные силы 
Российской Федерации для восстанов-
ления законности, мира, правопоряд-
ка, стабильности и защиты населения 
Украины». Внизу – власноручні підпис і 
дата. Того ж самого дня – дивний «збіг», 
чи не так?  – самопроголошений голова 
Ради Міністрів АРК С. Аксьонов також 
звертається до В. Путіна з проханням 
сприяння у «забезпеченні миру і спокою 
на території Криму». В. Путін «реагує» 
миттєво і виносить це «прохання» на за-
сідання власного парламенту. Того ж дня 
скликається позачергове засідання Ради 
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Федерації РФ, на якому одностайно (!) – 
всі 87 депутатів «за»  – ухвалюється по-
зитивне рішення. У «верховного голов-
нокомандувача» Росії руки повністю 
розв’язані. І Путін діє…

Водночас легітимацію російської 
агресії відразу ж пробують здійснити і 
на найвищому міжнародному рівні: вже 
3 березня 2014 р. постійний представник 
РФ в Раді Безпеки ООН В. Чуркін демон-
струє і зачитує «заяву» В. Януковича пе-
ред високим співтовариством. Так були 
публічно зроблені заяви, які, на наше 
глибоке переконання, і слід тлумачи-
ти як офіційне оголошення Російською 
Федерацією війни проти України. Інак-
ше кажучи, іменування агресії неоголо-
шеною «гібридною війною» є не зовсім 
коректним, оскільки існує законодавче 
рішення країни-агресора про військові 
дії проти України, як і презентація від-
повідних «підстав» для цього з трибуни 
ООН. Агресивні дії РФ проти України, 
як війна однієї країни проти іншої, ціл-
ком і повністю підпадають під таку ква-
ліфікацію згідно з визначальними між-
народними документами у цій сфері, 
зокрема, і 2-ї Гаазької конвенції про по-
чаток військових дій 1907 р., і Резолюції 
Генеральної Асамблеї ООН № 3314 від 14 
грудня 1974 р. щодо визначення агресії.

Таким чином, війна Російської Фе-
дерації проти України була офіційно 
оголошена верховним головнокоманду-
вачем цієї країни з санкції її вищого за-
конодавчого органу 1 березня 2014 р.

Українська влада реагувала на відпо-
відні події аморфно, нерішуче і з вели-
чезною пересторогою. І лише 20 березня 
2014  р. була проголошена Декларація 
про боротьбу за звільнення України  – 
своєрідне звернення Верховної Ради до 
міжнародного співтовариства з приводу 

російського втручання у суверенні спра-
ви держави. Тим самим була означена 
власна позиція України з приводу крим-
ських подій, виявлена її воля і бажання 
до збереження територіальної цілісності 
і соборності української держави. І цей 
тривожний сигнал міжнародною спіль-
нотою був почутий.

А підтвердженням цього висновку є 
сама реакція міжнародного співтовари-
ства на «кримські події». Вже 27 березня 
2014 р. Генеральна Асамблея ООН прий-
няла резолюцію на підтримку територі-
альної цілісності та суверенітету Украї-
ни, засудила кримський референдум як 
такий, що не має сили, закликала краї-
ни-учасниці ООН не визнавати ті гео-
політичні зміни, які сталися за рахунок 
зміни державної належності півострова. 
Вельми прикметними були і самі резуль-
тати голосування на Генеральній Асамб-
леї: із 193 членів «за» проголосували 100, 
утримались  – 58, не голосували  – 24, 
«проти»  – 11 (включно з Росією) країн. 
Вартий уваги є сам склад останньої гру-
пи, який являє собою чи то релікт «чер-
воної» зони впливу радянських часів, чи 
реальний реєстр країн «русского мира». 
Антиукраїнська позиція об’єднала доку-
пи Вірменію, Білорусь, Болівію, Венесуе-
лу, Кубу, Нікарагуа, КНДР, Сирію, Судан 
та Зімбабве під грізним скіпетром двого-
лового стерв’ятника. Разом з тим, попри 
цю немічну проросійську «консоліда-
цію», високе зібрання дало однозначну 
оцінку подіям в АРК як незаконним, а дії 
РФ визнало порушенням міжнародного 
права.

А тим часом Росія, запамороче-
на «кримським бліцкригом», нахабно 
і цинічно спробувала реалізувати ана-
логічний «автономістський» сценарій 
і на сході України. Підґрунтя для цього 
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готувалося здавна і ретельно, викорис-
товуючи для цього місцеві сепаратист-
ські настрої, агентурну мережу, інфор-
маційну обробку свідомості тощо  [5; 9; 
17]. Ще наприкінці 2005 р. в обласному 
центрі була створена громадська органі-
зація з промовистою назвою «Донецька 
республіка», яка тужилась спровоку-
вати регіон на проведення в 2006 р. ре-
ферендуму щодо створення «Донецької 
федеративної республіки». Остання, на 
думку «кремлівських рудокопів», мала 
б включати ще декілька «республік», в 
котрі мусили трансформуватися, крім 
Донецької, також Дніпропетровська, 
Харківська, Херсонська та Запорізька 
області. В цих божевільних зазіханнях 
вже проступали обриси майбутньої пу-
тінської «Новоросії».

До практичного втілення в жит-
тя цього проекту проросійські сили на 
Донбасі активно приступили 1 березня 
2014  р., тобто в той самісінький день, 
коли відбулася «маніфестація» «Януко-
вич – Аксьонов – Путін – Рада Федера-
ції – і знову – Путін» з фактичним зако-
нодавчим оголошенням України зоною 
військового втручання і контролю з боку 
РФ. Антиукраїнське буяння різноманіт-
них сепаратистських і диверсійних сил 
призвело до оголошення 7 квітня 2014 р. 
«Декларації про суверенітет Донецької 
Народної Республіки» із закликом про-
вести для її «легітимації» відповідний 
референдум. Цілком симетрично діяло і 
проросійське сепаратистське угрупован-
ня на Луганщині: того ж таки горезвіс-
ного 1 березня 2014 р. Луганська облас-
на рада ухвалила рішення про визнання 
нелегітимними повноваження і розпо-
рядження центральних органів влади 
України. Напрочуд синхронно дія ли всі 
учасники «визвольної» акції, чи не так? 

Ростов-на-Дону  – Сімферополь  – Лу-
ганськ – Донецьк – Москва: і всі в одно-
му «пориві», і всі в один і той самий час, 
мов піонери на урочистій лінійці, які 
«завжди готові!». На одному диханні. Ні-
чим інакше, як заздалегідь спланованою 
і втіленою в життя широкомасштабною 
операцією спецслужб Росії проти Украї-
ни це не можна і пояснити. А це і є свід-
ченням початку відкритої агресії однієї 
країни проти іншої.

Нелегітимний референдум від-
бувся 11 травня 2014  р. на обох захо-
плених територіях і «результати» його 
були, звісно ж, на користь відокрем-
лення від України. А вже наступного 
дня, 12 травня, в Донецьку була оголо-
шена заява про вход ження «ДНР» до 
складу РФ і водночас про об’єднання 
з «ЛНР» у нову федеративну «супер-
державу» від назвою «Новоросія». В 
Луганську, так само 12 травня, про-
голосили суверенітет «ЛНР», 18 числа 
затвердили свою «Конституцію», але 
забажали об’єднатися з «ДНР» у «Ново-
росію» лише 24 травня. Зрозуміло, що 
вся ця фантомна шкаралупка була лише 
примітивною виставою нездалих про-
вінційних акторів, які тужились підня-
тися до рівня драматургії Шекспіра, але 
зуміли влаштувати лише балаган росій-
ських «петрушок». А справжній поста-
новник цієї трагікомедії сидів у Кремлі 
і щоденно «по-дорослому» захоплював 
все нові і нові українські міста і села і 
приносив своєму богу війни в пожерт-
ву безневинні українські душі. І міри 
не знав, про що свідчить бодай крива-
ва бійня українських воїнів та цивіль-
ного населення під Іловайськом, яким 
Кремль гарантував вихід через «гумані-
тарний коридор», а натомість змішав їх 
із землею вогнем своїх «Градів». Цей та 
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інші військові злочини Кремля неодмін-
но знайдуть свою справедливу оцінку у 
міжнародному військовому трибуналі.

Російський наступ на сході України 
був зупинений, і зробили це доброволь-
чі батальйони, не дуже сподіваючись на 
військові структури, які після правління 
Януковича знаходились практично в ре-
анімаційному стані. Стратегічні наміри 
Кремля, а вони полягали в прискорених 
маршах в бік Києва та Одеси, де росій-
ські війська місцеве населення мало б 
зустрічати як «визволителів», з тріском 
провалилися. Громадяни України і цьо-
го разу явили світові своє бачення влас-
ної соборності, національної єдності та 
необхідності колективного спротиву 
проти ворога. І таки змусили його раху-
ватися із собою, і завели його за стіл Мін-
ських переговорів. І саме через укладені 
там угоди Росія і нині, після п’яти років 
окупаційної присутності в Україні, на-
магається будь-якими засобами і споку-
сами спровокувати центральну владу на 
варіант «автономізації» «ДНР» і «ЛНР». 
Причина цього очевидна: залишити в 
здоровому українському державному 
тілі злоякісну пухлину, яка б постійно 
виснажувала живий організм, невпинно 
підточувала його сили і, зрештою, при-
звела б до його конання. І саме тому збе-
реження конституційного устрою Украї-
ни як соборного та унітарного є не лише 
достатньою, але й неодмінною умовою 
самого її існування як незалежної демо-
кратичної держави.

Отже, аналіз фундаментальної про-
блеми організації державного устрою 
України засвідчує виняткове значення 
розв’язання антиномії між соборним 
та федеративним її облаштуванням. За-
лежно від обраної стратегеми держав-
ного будівництва кардинальним чином 

визначаються і сама життєвість держа-
ви, її здатність протистояти внутріш-
нім та зовнішнім загрозам, перспективи 
забезпечення національних інтересів і 
гарантування належних прав і свобод 
власних громадян. На вартість такого 
узагальнення свідчать історичні та гео-
політичні традиції державотворення в 
Україні, невпинна боротьба її народу за 
незалежність та соборність.

Історичною складовою постає не-
перервність існування та розвою укра-
їнського етносу на цілком конкретній, 
просторово визначеній території. У всіх 
соціокультурних та політичних пери-
петіях минувшини постаючі негаразди 
сприймались етносом як спільна доля 
і відповідно їхнє розв’язання також 
передбачало консолідацію людських, 
творчих та матеріальних зусиль сукуп-
ної української спільноти. При цьому 
перебування тієї чи тієї частини україн-
ських земель у складі інших державних 
утворень не призводило до переважан-
ня відчуття відрубності її від усієї Украї-
ни, навзаєм формувало усвідомлення 
причетності до всіх проблем загально-
національного масштабу, неповноти со-
ціально-ціннісного існування в стані 
роз’єднання чи штучної ізоляції.

Соборність, таким чином, постає 
онтологічною підвалиною створення 
націо нальної держави як гаранта само-
збереження нації та створення необ-
хідних політичних, економічних, соці-
альних та інших умов для її розвитку й 
утвердження у міжнародному співтова-
ристві. У свою чергу національна дер-
жавність є запорукою самозбереження 
та розвитку всього світового українства 
і насамперед тієї частини, яка з різних 
причин опинилася за межами власної 
етнічної території.
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Сутнісною і формотворчою основою 
українського суспільства є його демо-
кратичний устрій, який знаходить своє 
втілення на всіх рівнях та у сферах со-
ціальної самоорганізації, починаючи від 
політичного та військового управління і 
закінчуючи церковною спільнотою. На-
родоправство, виборність та звітність 
посадових осіб всіх рівнів управління, 
права і вольності громадян, взаємопо-
вага і толерантність до неагресивного 
іншого тощо і є тими підвалинами, які 
визначають саму архетипову сутність 
суспільно-політичного розвою України, 
навіть в умовах її іноземної окупації. 
І переконливим свідченням бажання 
всього народу втілити конституційний 
устрій, який повністю відповідав означе-
ним характеристикам і забезпечував їх 
реальне втілення в життя, і були «Пакти 
і Конституції» Пилипа Орлика, що явля-
ли собою предтечу подальших демокра-
тичних конституцій європейських країн.

Досвід українського державотворен-
ня в часи визвольних змагань першої 
половини XX ст. засвідчує наявність по-
тужних доцентрових консолідаційних 
підвалин і потенцій нації, спрямованих 
на досягнення соборного унітарного 
устрою держави. Водночас провокатив-
ними та руйнівними для України страте-
гемами зовнішнього агресивного впливу 
були індукування та всебічна підтримка, 
включно з військовою, сепаратистських 
та автономістських анклавів на її тери-
торії, провокуючи тим самим внутріш-
ній розбрат та розлад з підсумковим 
знесиленням захисних можливостей 
держави. Для України часів існування 
УНР такими військово-політичними 
утворами-витворами, організаторами і 
безпосередніми учасниками яких висту-
пала російська сторона, було створення 

власне УРСР, а також різних регіональ-
них анклавів на кшталт Донецько-Кри-
ворізької, Таврійської, Бессарабської та 
інших «радянських республік» на суве-
ренній території УНР.

Конституційне право УНР не перед-
бачало обмеження прав громадян за по-
ходженням, соціальним статусом, вірою, 
національністю тощо. В останньому 
випадку до законодавства була введе-
на норма про національно-персональну 
автономію, яка уможливлювала задово-
лення культурних, освітніх, релігійних 
та інших потреб національних меншин 
без надання для цього окремої терито-
ріальної осібності меншинам. В часи 
існування УРСР навзаєм практикував-
ся принцип територіальної автономії, 
включаючи і за національною ознакою, 
зокрема, у вигляді створення Молдав-
ської АРСР як плацдарму в здійсненні 
експансіоністських планів Москви щодо 
королівської Румунії, внаслідок чого від-
повідна частина етнічної території Украї-
ни опинилася поза межами теперішньої 
незалежної української держави.

Конституційний устрій сучасної Ук раї-
ни передбачає існування в ній такої скла-
дової, як Автономна Республіка Крим, та 
міст з особливим статусом (Київ і Севас-
тополь). Ця законодавча реальність ви-
ник ла як рішення Верховної Ради Украї-
ни в умовах шаленого антиукраїнського 
тиску та шантажу з боку РФ та активізо-
ваних нею ж сепаратистських рухів все-
редині України. АРК і місто Севастополь 
стали тими територіями, на яких нагро-
маджувались і формувались антиукраїн-
ські структури та організації, діяльність 
яких відіграла функцію стратегічного ре-
сурсу загарбника під час безпосередньої 
агресії РФ щодо України та окупації нею 
частини української території.
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Насильницький сценарій «автономі-
зації» України РФ реалізує на південно-
му сході України, починаючи з 1 березня 
2014 р. і по сьогоднішній день. Фантомні 
«ДНР» і «ЛНР» є терористичними орга-
нізаціями, які з погляду і українського, 
і міжнародного права є незаконними, а 
тому не підлягають визнанню. Насправді 
це територія України, що є окупованою 
агресором, який використовує «фасад-
ну» псевдодержавність цих регіонів для 
реалізації своїх стратегічних планів щодо 
загарбання-підкорення всієї України. В 
цьому контексті вищій законодавчій вла-
ді держави, поряд із збройним спротивом 
ворогу, необхідно уникнути в здійснюва-
них реформах децентралізації управлін-
ня та місцевого самоврядування спокуси 
порушити конституційний устрій Украї-
ни як соборної та унітарної держави.
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Анотація. У статті розглядаються матеріали Департаменту поліції Російської імперії 
на початку XX ст. як джерело з історії діяльності анархістських груп в Україні 1903–1914 рр. 
Аналізуються чинники, які вплинули на характер джерел, та дається спроба їх класифіка-
ції. Серед чинників вказано характер анархістського руху, упереджене ставлення правоохо-
ронних органів до анархістів, використання агентів та провокаторів як джерел інформації, 
прагнення поліції швидко приборкати анархістів тощо. Розглянуто такі джерела Департа-
менту поліції, як документи Міністерства внутрішніх справ, матеріали Департаменту по-
ліції, губернських жандармських управлінь.

Охарактеризовано документи за двома великими групами. Перша група джерел склада-
лась із матеріалів Міністерства внутрішніх справ: міжнародні домовленості; протоколи на-
рад; накази, які стосувалися анархістського руху; загальні документи, які регламентували 
діяльність революційних партій на території імперії. Друга група джерел охоплювала мате-
ріали Департаменту поліції, який виконував загальне керівництво губернськими судово-слід-
чими органами імперії: розпорядження та накази, циркуляри, аналітичні звіти та огляди, 
довідки. 

Зазначається, що вирішення проблем боротьби з анархізмом делеговано Департаменту 
поліції, який виконував центральне керівництво карними органами. Таким чином, основні 
документи, які досліджені, мали або розпорядчий, або узагальнюючий і аналітично-прогнос-
тичний характер, оскільки тут вся інформація систематизувалася та видавалися рішення. 

 Особлива увага приділяється дослідженню так званих оглядів Департаменту поліції, в 
яких надавалися звіти щодо діяльності різних анархістських груп в Україні. Виявлені доку-
менти уточнюють території розповсюдження руху, події та особистостей, які були актив-
ними його членами. Робиться висновок про цінність джерел Департаменту поліції як для 
виявлення нових фактів, так і для підтвердження вже відомих. 

Ключові слова: анархізм; джерело; Департамент поліції; губернські жандармські управ-
ління; огляд; циркуляри; Україна; документи; карні органи.
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Annotation. The article deals with the materials which belonged to the Police Department of 
the Russian Empire in the early 20th century and now serve as a historical source about the activity 
of anarchist groups which operated in Ukraine in 1903–1914. The article analyzes the factors that 
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Вивчення історії анархізму в Украї-
ні на початку XX  ст. неможливе без 
дослідження документів, які мали не 
анархістське походження, бо саме вони 
допомагають встановити об’єктивність 
деяких історичних фактів та з’ясувати 
нові. В умовах своєрідності ідеології та 
тактичних прийомів боротьби анархіс-
тів важливим джерелом є документи 
Департаменту поліції. Кількість джерел 
цієї групи найбільша, вона охоплює як 
писемні свідчення, так і матеріальні до-
кази. Саме у таких джерелах міститься 
величезний інформаційний потенціал, 
що дає можливість вивчити свідчення 
діяльності анархістських груп та розгля-
нути заходи, які вживала поліція щодо 
боротьби з ними. 

Матеріали Департаменту поліції та 
охоронних відділків як історичне дже-
рело вивчалися багатьма українськими 
та закордонними дослідниками. Та-
кож документи Департаменту поліції 
розглядалися у контексті партійного 

джерелознавства як важливі джерела з 
історії політичних партій та рухів. Фон-
ди Департаменту поліції та ГЖУ містять 
значну кількість письмових та матері-
альних свідчень діяльності анархістів в 
Україні у 1903–1914 рр. 

Офіційне ставлення влади того часу 
та реалії діяльності карних органів ім-
перії зумовили характер документів 
Департаменту поліції щодо анархістів в 
Україні на початку XX ст. 

Мета статті полягає у комплексному 
дослідженні матеріалів Департаменту 
поліції та факторів, які зумовили харак-
тер і зміст джерел та їх історико-дослід-
ницький потенціал. 

Існує багато чинників, які вплинули 
на характер та кількість документів Де-
партаменту поліції, серед них можна на-
звати:

– по-перше, ставлення до анархіст-
ського руху як до кримінального явища, 
сприйняття його як особливо небезпеч-
ної частини революційного руху;

influenced the nature of sources and attempts to classify them. They are: the nature of the anarchist 
movement, the prejudice of law enforcement agencies towards anarchists, the use of agents and 
provocateurs as sources of information, the intention of the police to curb anarchists quickly, and so 
on. The study describes such Police Department sources as the documents of the Ministry of Internal 
Affairs, materials of the Police Department, and those of provincial gendarmeries.

Two large groups of documents are characterized. The first group of sources consists of the materials 
which belonged to the Ministry of Internal Affairs: international agreements, meeting minutes, orders 
on anarchist movement, general regulatory documents for revolutionary parties in the Russian Empire. 
The other group of sources includes the materials of the Police Department which oversaw the provincial 
imperial investigative bodies: orders, circulars, analytical reports, reviews.

The article states that the solution to the problem of fighting against anarchism was delegated to the 
Police Department, which was in charge of central administration of penal authorities. Thus, the basic 
documents investigated were either of administrative or generalizing and analytical-prognostic nature, 
since it was there that all information was systematized and decisions were issued.

 Special attention is paid to the study of the so-called Police Department reviews, which reported 
on the activities of various anarchist groups in Ukraine. The documents identified specify the territories 
of the movement’s distribution, events, and its active members. The conclusion is made about the value 
of the Police Department sources both for discovering new facts and confirming the already known.

Key words: anarchism; source; Police Department; provincial gendarmeries; review; circulars; 
Ukraine; documents; punitive bodies.
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– по-друге, висвітлення подій з по-
зиції держави зумовило не зав жди 
об’єктивне висвітлення фактів, по в’я за-
них з анархізмом та його проявами;

–  по-третє, конкуренція між по-
лі цейськими та жандармськими від-
діл ками та управліннями, вимога 
пос тійних звітів та конкретних дій 
пород жували деякі фальсифікації фак-
тів, їх прикрашення, що відбилося на 
змісті джерел;

–  по-четверте, отримання інформа-
ції засобами широкого використову-
вання провокаторів та агентів зумовило 
суб’єктивний характер повідомленої ін-
формації; 

–  по-п’яте, прагнення поліцейських 
чинів скомпрометувати членів анархіст-
ського руху відбилося на достовірності 
фактів.

Для державних органів Російської 
імперії були характерні чітка ієрархія, 
підпорядкованість центральним орга-
нам, розподіл функцій, що відзначено 
З. Перегудовою [2], яка дослідила струк-
туру політичного розшуку за підпо-
рядкованістю: 1)  Департамент поліції, 
2) особовий відділ Департаменту поліції, 
3)  місцеві органи політичного розшуку 
(губернські жандармські управління, 
жандармсько-поліцейські управління 
залізничних доріг, охоронні відділки, ра-
йонні охоронні відділки), 4) закордонна 
охранка. 

Дослідження фондів архівів щодо 
анархістської діяльності дає можливість 
виділити три групи джерел відповідно 
до їх походження від того чи іншого ор-
гану влади: 1)  документи Міністерства 
внутрішніх справ; 2) матеріали Департа-
менту поліції; 3) матеріали губернських 
жандармських управлінь та охоронних 
відділків.

Перша група матеріалів містить до-
кументи Міністерства внутрішніх справ: 
міжнародні домовленості, протоколи 
нарад, накази, які стосувалися анархіст-
ського руху; загальні документи, які ре-
гламентували діяльність революційних 
партій на території імперії. До неї на-
лежать загальноросійські законодавчі 
акти, які стосувалися боротьби з рево-
люційним рухом та регламентували ді-
яльність поліцейських установ. 

Діяльність карних органів та уряду 
відносно ліворадикальних революцій-
них партій, особливо тих, які викорис-
товували терор, була спрямована на 
придушення будь-якого зародження та 
розповсюдження їх ідеології й активіза-
ції діяльності. 

Для боротьби з революційним рухом 
було реорганізовано та створено окре-
мий корпус жандармів у 1902  р., який 
займався політичними справами, роз-
шукові функції виконували охоронні 
відділки. 

Окремо була створена секретна аген-
тура, яка займалася стеженням як ззовні, 
так і зсередини, проникаючи в сере до-
вище анархістів. Все це було закріплено 
на вищому законодавчому рівні. 

Унаслідок підписання міжнародних 
угод на загальноросійському рівні ви-
давалися розпорядчі документи щодо 
запобігання розповсюдженню анархіз-
му, наприклад, заборона на в’їзд до Ро-
сії анархістам-іноземцям 1903 р. [2] або 
щодо заходів у боротьбі проти анархіс-
тів 1904 р. [3]. 

Друга група джерел охоплює матері-
али Департаменту поліції, який викону-
вав загальне керівництво губернськими 
судово-слідчими органами імперії: роз-
порядження та накази; циркуляри; ана-
літичні звіти та огляди; довідки. 
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ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ

Вирішення проблем боротьби з анар-
хізмом делеговано Департаменту поліції, 
який виконував центральне ке рів ниц-
тво карними органами. Його основні 
документи мали або розпорядчий, або 
узагальнюючий і аналітично-прогнос-
тичний характер, оскільки тут вся ін-
формація систематизувалася та видава-
лися рішення. 

Перший подібний звіт-харак те рис-
тика був складений у 1905 р. [1], у якому 
описувалися головні ідеологічні засади, 
названі ідеологи руху, напрямки й орга-
ни друку «Хліб та Воля», «Буревісник». 

У документі, датованому 1907 р. [5], 
викладено звіт за такою структурою: 
тактика, організація, діяльність. Окрес-
лювалася особливість терору анархіс-
тів  – «безмотивність»  – і вказувалося, 
що через грабіжництво та розбій групи 
забезпечували собі гроші. Щодо орга-
нізації анархістів, то підкреслювалася 
наявність центрального керівництва, 
ради партій, яку не визнавали самі 
анархісти. 

На початок 1914 р. Департамент по-
ліції мав усю інформацію про анархіст-
ський рух, а тому характеристика його 
була чітка, струнка і зрозуміла [6]. Анар-
хісти належали до лівих партій, існували 
чотири напрямки: комуністи, колекти-
вісти, синдикалісти, індивідуалісти. У 
1914 р. після кризи спостерігалися деякі 
моменти відродження руху, але активно 
він себе не проявляв, що було відобра-
жено у звіті. 

Отже, на характер і структуру доку-
ментів, у яких йшлося про анархістський 
рух, наклали відбиток, з одного боку, ді-
яльність груп, а з другого  – ставлення 
поліції та накази керівництва. 

Звітна документація, повідомлення, 
доповіді зосереджувалися в Департаменті 

поліції, інформація про територію роз-
повсюдження, особливості проявів 
анархістів потребувала систематизації 
та вивчення для боротьби й поперед-
ження. Ці умови породжували такий 
вид аналітичних, підсумкових джерел, 
як звіти та огляди Департаменту поліції 
щодо анархістського руху. У документах 
аналітичного характеру було проаналі-
зовано анархістський рух у цілому в Ро-
сійській імперії, але досить велика увага 
приділялася його активній діяльності на 
півдні та сході України.

Аналітичні звіти та огляди готу-
валися щорічно, що було зумовлено 
ситуативною потребою. Наприклад, 
огляди Департаменту поліції щодо ді-
яльності партій анархістів-комуністів у 
1904–1915  рр.  [7]; огляд діяльності Ка-
теринославської групи анархістів-кому-
ністів 1905 р. [8]; огляд діяльності партії 
анархістів-комуністів в Одесі у 1905–
1906 рр. [9] тощо. У них характеризува-
лися основні події, напрямки діяльності, 
плани анархістів різних спрямувань та 
заходи боротьби з ними, які здійснювала 
поліція.

Наприкінці документа містили-
ся висновки щодо причин слабкості та 
розгрому анархістських груп: «1) розча-
рування в ідеях та діях анархістів; 2) фе-
деративний устрій та розбіжність; 3) ви-
родження анархізму в уродливі форми, 
грабіжницькі угруповання» [10]. 

Серед інших узагальнюючих до-
кументів у фондах Департаменту по-
ліції зберігаються дані про членів 
анархістського середовища, його лі-
дерів. Так, це, зокрема, списки членів 
анархістських груп Полтавської губер-
нії 1905  р.  [11], Харкова 1905  р.  [12], 
Бердичева 1906  р.  [13], Миколаєва 
1906 р. [14]. 
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Зеленцова С. Матеріали Департаменту поліції як джерело...

Використовуючи систематизовану 
інформацію Департаменту поліції, уза-
гальнюючі, аналітичні, звітні джерела 
щодо анархістського руху в Україні да-
ють змогу комплексно дослідити того-
часні історичні події. Це надзвичайно 
важливо, бо деякі джерела були втраче-
ні, а тому такі свідчення особливо цін-
ні, оскільки допомагають встановити 
нез’ясовані факти, а також вивчити ви-
сновки поліції про причини діяльності 
груп та поразку руху в цілому. 

Таким чином, документи Депар-
таменту поліції є офіційними доку-
ментами, які оформлені та завірені 
належним чином. У таких джерелах 
міститься інформація щодо конкретних 
подій, пов’язаних з діяльністю анархіст-
ських груп в Україні, та проводиться 
аналіз самого руху анархістів. Сукупне 
дослідження різних джерел аналітич-
ного характеру, так звані огляди, дає 
можливість встановити причинно-на-
слідкові зв’язки, основні етапи подій, які 
відбувалися, місця та роки діяльності 
груп. Важливе значення подібні матері-
али відіграють в уточненні історичного 
ходу подій та перевірці достовірності 
інформації, викладеної в анархістських 
джерелах. Деякі з документів містять 
аналіз програм, резолюцій з’їздів та засі-
дань анархістів, що особливо важливо в 
умовах втрати частини матеріалів анар-
хістського походження. Документи Де-
партаменту поліції є цінним джерелом 
для вивчення історії анархізму на тери-
торії України на початку ХХ ст.
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ВІЙСЬКОВІ СИМВОЛИ СКІФІЇ ТА САРМАТІЇ:  
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Анотація. У статті аналізуються тотемні військові культи вовка у правлячих станів 
скіфського та сарматського кіл етносів. Також розглядаються аналогічні традиції давніх на-
родів європейського континенту, що межували зі Скіфією та Сарматією, зокрема тотемні 
звичаї у східних кельтів та гето-даків. Визначається, що в індоєвропейських етносів з давніх 
часів культ звіра-хижака формував військовий світогляд правлячої аристократії. В перед-
скіфській період у Центральній та Східній Європі вже існував тотемізм мілітарного харак-
теру. В період скіфського кола VII – III ст. до н. е. тотемні військові культи набули значного 
поширення. Про це свідчать власні назви скіфських войовничих об’єднань (саки-хумоварги, 
даої-«вовки»), згадки античних авторів, археологічні знахідки сакральних військових від-
знак (бунчуків-штандартів) та розповсюдження «звіриного стилю» з агресивним хижаком. 
У III ст. до н. е. – II ст. н. е. у Сарматії військовий тотемізм набув ще більшого поширен-
ня. В цей час особливого значення набуває культ вовка. Предмети ритуального призначення, 
зображення вовкоподібних звірів на руків’ях та гардах сарматських акінаків, окремі само-
назви сарматських субетносів (ургі-«вовки») є яскравими прикладами тотемної військової 
традиції першопредка воїна-вовка у сарматських народів. Окремо слід розглядати аналогічні 
тотемні традиції сусідніх європейських народів – гето-даків та східних кельтів. Даки мали 
яскраво виражений військовий звичай шанування вовка, а кельти – аналогічні культи, зокре-
ма тотемний культ вепра. Попри це відзначається домінуючий вплив скіфської, а пізніше – 
сарматської військових традицій, які могли чинити значний вплив на всі сусідні етноси.

Ключові слова: Скіфія; Сарматія; тотемізм; культ вовка; вовк-перевертень; військовий 
штандарт; меч-акінак.

MILITARY SYMBOLS OF SCYTHIA AND SARMATIA:  
TOTEMIC BELIEFS AND THE CULT OF THE WOLF

Anton BONDARENKO
Candidate of Historical Sciences, research fellow  
of the Department of Military and Patriotic Education of RIUS

Annotation. The article analyzes military totemic cults, the veneration of the wolf in the aristocratic 
classes of Scythian and Sarmatian ethnic groups. The work also discusses similar traditions of ancient 
European peoples who bordered on Scythia and Sarmatia, in particular, totem customs of Eastern 
Celts and Getae-Dacians. It is determined that in Indo-European ethnic groups, the cult of the beast-
predator had formed the military outlook of the ruling aristocracy from ancient times. Central and 
Eastern Europe in the pre-Scythian period already observed the existence of militaristic totemism. In 
the 7th–3rd centuries BC, during the Scythian era, totemic military cults became widespread. This is 
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Бондаренко А. Військові символи Скіфії та Сарматії...

У статті аналізуються тотемні вій-
ськові культи шанування вовка у прав-
лячих станів скіфського та сарматського 
кіл етносів. Також розглядається ана-
логічний військовий тотемізм давніх 
європейських народів, що межували з 
Скіфією та Сарматією, зокрема у східних 
кельтів та гето-даків.

Об’єктом дослідження є військова 
символіка Давньої Скіфії та Сарматії, що 
включає самоназви войовничих нома-
дів, епос з яскраво вираженими тотеміч-
ними сюжетами, військові штандарти, а 
також зображення на сакральних пред-
метах, зброї, обладунках, кінській збруї. 
Предмет дослідження – тотемні військо-
ві традиції Скіфії, Сарматії та сусідніх 
європейських народів, а саме східних 
кельтів та гето-даків.

Завдання статті – проаналізувати то-
темні звичаї, зокрема культ вовка, у вій-
ськових традиціях Скіфії та Сарматії.

Хронологічні межі роботи охоплю-
ють VII ст. до н. е. – II ст. н. е.

Джерельна база дослідження скла-
дається з писемних та археологічних 
джерел. Писемні джерела можемо поді-
лити на твори античних авторів: Страбо-
на [6], Геродота [7], Еліана [12], Помпонія 
Мели [10], Флавія Арріана [23] та окремі 

написи давньоперського клинопису [18]. 
Важливі для нашої праці результати ар-
хеологічних досліджень подані в роботах 
А. Денисова [9], О. Мельниковської [19], 
К. Смирнова [23], В. Клочка [17], Ю. Усти-
нової [30], А. Нефьодкіна [20]. 

Попри значну кількість досліджень, 
присвячених Скіфії та Сарматії, майже 
відсутні комплексні наукові праці про 
військові тотемні звичаї цього періоду. 
Серед вітчизняних досліджень цінними 
для нашої роботи є наступні. У праці 
В. Клочка про озброєння та військову 
справу давнього населення України роз-
глядаються різновиди холодної зброї, 
зокрема й такі, що містять зображення 
звірів-хижаків  [17]. Г. Казакевич, дослі-
джуючи етнічну історію східних кельтів, 
відзначає наявність тотемних військових 
культів у кельтських воїнів [15; 16]. Ди-
сертаційне дослідження Ю. Полідовича 
ґрунтовно розкриває генезу «звіриного 
стилю» в скіфському світі, простежує пе-
ретворення у VI–V ст. до н. е. хтонічного 
«мирного хижака» в агресивного вовко-
подібного звіра військової героїки, що 
пов’язується з домінуванням військових 
культів [22]. З-поміж зарубіжних видань 
варто виділити такі праці. А. Іванчик 
обґрунтовано доводить, що у згадках 

evidenced by the proper names of the Scythian militant associations (Saki-Humovargs, Daoi-Wolves), 
references of ancient authors, archaeological findings of sacred military insignia (military flags), 
and the widespread use of the “beast-style” with an aggressive predator. In the 3rd c. BC – 2nd c. AD, 
Sarmatia witnessed even a greater dissemination of the military totemism. At that time, the cult of the 
wolf became particularly important. Ritual objects, depictions of wolf-like animals on the hilts and 
handguards of Sarmatian swords (acinaceses), and individual names of Sarmatian subethne (Urgi-
wolves) are all striking examples of the totemic military cult of the wolf warrior as an ancestor of the 
Sarmatian peoples. The same totemic traditions of the neighboring European peoples – the Dacians and 
the Eastern Celts – should be considered separately. The Dacians had a pronounced military custom 
of worshipping the wolf, and the Celts had similar traditions, including the totemic wild boar cult. 
Nevertheless, influence of the Scythian, and later, Sarmatian military traditions, which could have had 
a significant impact on all neighboring ethnic groups, is noted as the dominant one.

Key words: Scythia; Sarmatia; totemism; the cult of the wolf; werewolf; military standard; acinaces 
sword.
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античних авторів під «скіфськими бо-
йовими псами» мались на увазі бойові 
загони [12, с. 42–43], а також дає тлума-
чення давньоперських клинописів про 
самоназви скіфів-саків  [13, с.  183]. До-
слідження Р. Мелікова присвячені скіф-
ським власним назвам у клинописних 
текстах Давнього Сходу  [18]. У фунда-
ментальних працях К. Смирнова [23] та 
А. Нефьодкіна  [20] комплексно розгля-
даються війська сарматських катафрак-
тів, аналізуються матеріали археологіч-
них досліджень, у тому числі культових 
військових відзнак та сарматської зброї. 
Важливою для нашого дослідження є 
праця М. Еліаде, розділ якої присвячено 
тотемним військовим культам гето-да-
ків [27].

Передскіфський період. З давніх 
часів в індоєвропейських етносів культ 
звіра-хижака та архаїчна військова спра-
ва  – два нерозривно пов’язаних явища, 
що сформували характерний мілітарний 
світогляд правлячих станів цих народів. 
У першу чверть I тис. до н. е. на значних 
територіях Центральної та Східної Єв-
ропи, що пізніше увійшли в ойкумену 
скіфського кола, вже існували локальні 
тотемні традиції, які виокремились на 
загальному цивілізаційному просторі 
індоєвропейської етнічної спільноти  [2, 
с. 19–27]. Відомим є срібний кубок з роз-
копок V кургану Корух-Таш (область 
Тріалеті, Грузія). Кубок датується XVIII – 
XVII ст. до н. е. і пов’язується з сакраль-
ними культами давніх індоєвропейців. 
На кубку зображена процесія з 23 чо-
ловіків або людиноподібних істот з вов-
чими головами (або у вовчих масках), 
хвостами і кубками в руках. Чоловіки 
прямують до небожителя, який зображе-
ний у вигляді чоловіка з вовчою головою 
і кубком у руці. Поряд лежать два вовки 

або пси [2, с. 24; 11, с. 151]. Також вираз-
ним прикладом таких звичаїв є відомий 
ідол з пам’ятки Керносівка (Дніпропе-
тровська область, Україна)  [11, с.  156–
157]. Ця монументальна споруда, згідно 
з даними аналізу C-14 супровідних по-
ховальних комплексів та типологічни-
ми особливостями, датується в межах 
кінця III – першої чверті II тис. до н. е. 
Стела з Керносівки являє собою антро-
поморфний образ божества з гострими 
вовчими вухами та хвостом. Чітка го-
ризонтальна лінія відтворює бойовий 
пояс, на якому тримається сокира. Як 
відзначала дослідниця Д. Романчук, це 
міг бути сакральний образ легендарного 
охоронця пасовиськ, шамана, переверт-
ня, що наділявся властивістю обертан-
ня у пса або у вовка [24]. На фронталь-
ній стороні композиції ідола зображена 
зброя: булава, три бойові сокири (одна 
з них за поясом) та ніж. У лівій частині 
розміщено зображення чоловіка з хвос-
том, імовірно, перевертня, що женеться 
за двома тваринами. Внизу композиції, 
під лінією бойового пояса, вирізьблені 
два вовки. Бокові та тильна сторони сте-
ли вкриті орнаментами та поодинокими 
зображеннями, зокрема, на лівій стороні 
зображено сцену кохання чоловіка і жін-
ки. Часто композицію керносівської сте-
ли дослідники тлумачать як зображення 
священного полювання. Відзначимо, що 
в міфології давніх суспільств ритуаль-
не полювання на звіра і тотемний культ 
цього звіра являли собою єдиний са-
кральний комплекс. Окремі археологічні 
знахідки кімерійського періоду містять 
образи звірів-хижаків. Такі зображення 
присутні на бойових «клювцях», що по-
ходять з «Лубенського скарбу» (Полтав-
ська область, Україна). На тильній сто-
роні втулки двох бронзових «клювців» 
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розміщені стилізовані фігурки звірів. 
Одна з фігур тлумачиться дослідниками 
як ведмідь  [17, с.  270–271]. Зауважимо, 
що в період пізньої бронзи  – раннього 
залізного віку «клювець», різновид удар-
ної бронебійної зброї, був вкрай рідкіс-
ним. Тільки зі скіфських часів «клювець» 
став досить поширеним, проте все одно 
був озброєнням військової еліти. Фігур-
ки звірів на такій елітній зброї мають 
свідчити про важливе значення тотем-
них військових уявлень.

Велика Скіфія (VII – III ст. до н. е.). 
В античних джерелах скіфський світ по-
діляли на європейський, де проживали 
власне скіфи, та азійський, де знаходи-
лись «східні скіфи», саки, в той же час у 
Перській імперії Ахеменідів всіх скіфів 
називали saka («саки»). В давніх пер-
ських клинописах з-поміж скіфів-саків 
виділялася спільність saka haumavarga 
(«сака хаумаварга»). Більшість дослід-
ників вбачають у цій назві посилан-
ня на хаому, давній священний напій з 
наркотичними властивостями, й існує 
інтерпретація цієї назви як «саки, що 
шанують хаому»  [1, с.  171]. В давньо-
іранських мовах vrka – старовинна наз-
ва вовка. А. Іванчик переконливо довів, 
що найбільш імовірним перекладом saka 
haumavarga є «саки вовки хаоми»  [13, 
с. 183]. За античним географом Страбо-
ном, скіфи, що жили біля Каспійського 
моря (античної «Гірканії»), мали назву 
Daoi («Даої») [6, с. 279]. Іншою варіацією 
цього найменування було Daai у давньо-
грецьких та Dahac – у римських авторів. 
Стефан Візантійський (автор VI ст. н. е.) 
згадує «Дааі, скіфський етнос» [18, с. 81]. 
Висловлювались різні припущення щодо 
значення цієї назви, зокрема, дослідни-
ки відзначали схожість з давньоіран-
ським dahyu («поселення», «область») 

та сакським daha – «чоловік» [12, с. 42]. 
М. Еліаде відзначав, що з великою ві-
рогідністю ці назви походять від дав-
ньоіранського dahae – «вовк» [27, p. 11]. 
На нашу думку, сакське daha та назване 
dahae у давніх ірано-скіфських суспіль-
ствах цілком могло збігатися в розумінні 
означення чоловіків-воїнів та вовків. Та-
ким чином, частина скіфських номадів з 
давніх часів мали тотемне ім’я «Вовки», 
що вказувало на міфічного першопредка 
скіфських воїнів. Це також підтверджу-
ють відомості з інших античних джерел, 
що містять свідчення наявності у скіфів 
так званих «бойових псів». Так, античні 
автори повідомляють про військові зі-
ткнення між скіфами і кімерійцями в 
VII – VI ст. до н. е. Скіфи брали активну 
участь у витісненні кімерійців з терито-
рії Малої Азії, саме через військові дії 
скіфів у цьому регіоні кімерійські коло-
нії припинили своє існування. Пізньо-
античний автор Поліен оповідав про те, 
що лідійський цар здобув перемогу над 
кімерійцями завдяки загонам «бойових 
псів» або ж «воїнів-псів». У повідомлен-
нях Еліана є згадка про участь «бойових 
псів» у війні громадян Магнесії проти 
ефесців або кімерійців. У деяких джере-
лах Близького Сходу і Месопотамії зу-
стрічаються епізоди, в яких скіфські вій-
ськові загони порівнюються з псами або 
вовками. А. Іванчик довів, що у цих епі-
зодах під «бойовими псами» мались на 
увазі бойові загони скіфської молоді [12, 
с.  42–43]. Ці угруповання вели кочовий 
спосіб життя, відзначалися войовничіс-
тю і робили грабіжницькі наскоки на су-
сідні народи. Можливим є те, що участь 
юнака в подібних походах була частиною 
вікової посвяти у воїнський стан. 

«Батько історії» Геродот пере-
дає події війни перського війська під 
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керівництвом Дарія I з народами Скіфії 
514 р. до н. е. Скіфи уникали відкритого 
бою з персидською армією, а замість ге-
неральної битви розпочали полювання 
на зайця. Перський цар нібито настільки 
був вражений зухвалістю і відчайдуш-
ністю скіфів, які, ігноруючи його армію, 
влаштували мисливські лови, що роз-
почав відступ [7, с. 206–210]. Очевидно, 
в наведеному епізоді більше військової 
міфології, ніж історії: скіфські вершни-
ки, воїни-звірі, кидаються в погоню за 
зайцем, що обертається цілковитою по-
разкою їхніх супротивників. Яскраво 
прослідковується вже відзначений арха-
їчний зв’язок між ритуальним полюван-
ням, культом звірів-хижаків та війною. 

Однією з визначальних рис скіфської 
культури був «звіриний стиль». Серед 
загальної кількості зображень тварин 
перевага здебільшого надавалася хижа-
кам (складають близько 30% всіх зобра-
жень). Самі по собі зображення звірів 
тільки в окремих випадках можна вва-
жати культовими, зокрема, культове зна-
чення мали зображення на сакральних 
предметах, також сюди можна віднести 
ряд зображень на зброї та військовому 
спорядженні. Загалом «звіриний стиль» 
був самобутнім ювелірним декором, од-
нак, безумовно, його можна вважати 
свідченням певних анахронізмів тотем-
них звичаїв. Для архаїчного періоду ха-
рактерними є зображення так званого 
«мирного» хижака – тварина в статичній 
позі, з закритою пащею. З кінця VI  ст. 
до н. е. хижаки зображуються з підкрес-
леною агресивністю – дослідник Ю. По-
лідович відзначає, що в цей період на 
більшості зображень хижаків відтворе-
но з відкритою пащею, в якій позначено 
ікла і зуби, та лапами з пазурами  [22]. 
Такі зміни в мистецтві відображали 

соціальні і світоглядні перетворення у 
скіфському світі. У VI ст. до н. е. в Скіфії 
почала домінувати воїнська культура, 
епічна військова творчість набула якос-
тей сакрального світобачення. Транс-
формацію світоуявлень населення Скіфії 
відображає зміна елементів поховаль-
ного ритуалу: захоронення V ст. до н. е. 
представлені похованнями чоловіків-
воїнів, що мають багатий набір озбро-
єння. Надзвичайно важливим є те, що 
визначальним елементом переходу від 
архаїчної хтоніки до пізнішої воїнської 
героїки вважається поширення образу 
вовка: з-поміж архаїчних переважають 
зображення хижаків родини котячих, 
тоді як з кінця VI ст. до н. е. розповсю-
джується зображення вовка, символу 
влади і військової доблесті  [22]. Відоме 
поєднання двох зооморфних образів  – 
хижого птаха та вовка – як сакральний 
символ військової влади. Так, яструби та 
вовки зображені на бронзовому наверші 
скіфської хорогви чи бунчука, виявлено-
му на кургані Лиса Гора (біля м. Дніпро, 
Україна) [8, с. 83–84]. Центральне місце 
у композиції навершя займає чоловіча 
постать, імовірно, це образ верховного 
скіфського божества. Хижі птахи роз-
простерли крила, а вовки ніби прямують 
знизу догори (ілюстрація 1) [4, с. 41–42].

Відомими є згадки Геродота про 
культ вовка в племенах неврів, які жили 
на території сучасного Полісся. За свід-
ченнями Геродота, зимою у визначений 
період всі неври на кілька днів перетво-
рювались на вовків, а потім знову става-
ли людьми. Ці відомості він отримав від 
населення степової частини Давньої Скі-
фії та зауважував, що не вірить в мож-
ливість містичного перевтілення людей 
у звірів, проте оповідники клятвою під-
тверджували свої слова  [7, с.  210–211]. 
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Більшість фантастичної інформації, яка 
міститься в «Історії» Геродота, слід роз-
глядати як опосередкований опис куль-
тів або звичаїв. Тож наведений епізод з 
«Історії» варто розцінювати як свідчен-
ня культу вовка у неврів. Подібні згадки 
про перевертнів у неврів подавав і Пом-
поній Мела, античний історик і географ 
I ст. до н. е. У своїй праці «Хорографія» 
(«Карта Світу») він оповідає, що кожно-
му з племені неврів визначений певний 
час, коли, якщо він захоче, може обер-
нутися у вовка, а потім знову прибрати 
людську подобу  [10, с.  225]. Скіфські 
племена Помпоній Мела описав подіб-
но до Геродота, але не ідентично – у сво-
їй праці він спирався на роботи Гекатея 
Мілетського, Агріппи та інших античних 
авторів [10, с. 219]. Вважається, що саме 
на цих описах античних істориків та гео-
графів ґрунтувалися уявлення пізніших 
візантійських авторів середини I тис. 
н.  е. про кенокефалів (κῠνοκέφᾰλοι)  – 
«песиголовців», «людей-псів». Церков-
ний історик VI  ст. н. е. Захарій Ритор 
розміщував цей міфічний народ північ-
ніше Скіфії [21, с. 114–115]. Археологічні 
дослідження дають додаткові свідчення 
існування культу пса-вовка у неврів. Ми-
лоградська археологічна культура, носі-
ями якої прийнято вважати неврів, по-
ширена на території Північної України і 
Південної Білорусі. Дослідження вияви-
ли значну кількість повних або частко-
вих поховань (кенотафів) псів на «золь-
никах» милоградської культури  [19, 
с.  149]. Дослідниця О. Мельниковська, 
спираючись на результати археологіч-
них досліджень милоградської культури, 
відзначала культ або сакральне шану-
вання диких тварин – ведмедя, вепра та 
вовка. Так, на милоградських пам’ятках 
було виявлено значну кількість підвісок 

з іклів вовків та ведмедів, що мали слугу-
вати як амулети [19, с. 85, 149].

Сарматія (III ст. до н. е. – II ст. н. е.). 
У  III  ст. до н. е. в Північному При чор-
но мор’ї на зміну ослабленим скіфським 
племенам прийшли сарматські вій-
ськові союзи. Сармати були генетично 
пов’язані зі скіфськими народами, на 
що вказували ще античні автори: в VII – 
IV  ст. до н. е. сармати (або савромати) 
становили частину «скіфського світу». 
Цим зумовлюється і значна культурна 
спорідненість між скіфськими і сармат-
ськими племенами. Згідно з описами 
античного історика і географа Стра-
бона, один із сарматських етносів мав 
назву «ургі». Вони проживали на тери-
торії між Дністром та Дніпром поруч з 
язигами (язизькими сарматами) та цар-
ськими сарматами  [6, с.  280]. Історики 

Ілюстрація 1. Фрагмент бронзової вер-
хівки скіфського бунчука-штандарта із 

зображенням божества (ймовірно, Папая), 
яструбів та вовків. Скіфія, IV ст. до н. е. 
Виявлено на кургані Лиса Гора (Дніпропет-
ровська область, Україна). Взято: http://

www.pslava.info/DniproM_LysaGora_Naversh
jaIzZobrazhennjamPapaja_055-1,83902.html. 
Джерело: Scythian gold: Museum of historic 

treasures of Ukraine. S. 1: 1992, p. 55.
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висловлювали різні гіпотези, зокрема, 
припускали, що ургі – осілі скіфи-земле-
роби або навіть назва сарматських жер-
ців  [20, с.  29]. Найбільш переконливо 
виглядає лінгвістична концепція фун-
даментальної праці дослідження мов 
давніх індоєвропейських народів Т. Гам-
крелідзе та В. Іванова, згідно з якою ця 
назва буквально означає «вовки»  [5, 
с. 495]. Цілком очевидним є те, що така 
назва мала засвідчувати войовничість 
цього субетносу. Зауважимо також, що 
в географічних описах Страбона на влас-
ну назву сарматської народності могло 
накластися поширене найменування 
об’єд нань молодих сарматських воїнів. 

Археологічні джерела подають відо-
мості про надзвичайно важливу роль 
образу вовка у мистецтві сарматів. «Зві-
риний стиль» сарматів ще за часів вхо-
дження їхніх племен до складу Великої 
Скіфії мав ряд особливостей. Так, на 
ювелірних виробах сарматського по-
ходження серед хижих тварин домінує 
образ вовка. К. Смирнов зазначав, що 
образ вовка розвився в сарматському 
мистецтві незалежно від впливів Скіфії 
і відігравав надзвичайно важливе зна-
чення [23, с. 224]. На думку ряду дослід-
ників, загалом образ вовка у скіфському 
мистецтві пов’язаний з традицією савро-
матів (сарматів). У V ст. до н. е. вовк та 
тигр витісняють «неагресивних» звірів 
сімейства котячих і походять із земель 
басейнів рік Ками, Волги і території Пів-
денного Приуралля, тобто з територій 
розселення савроматських племен у той 
період. Мистецтво сарматів видозмі-
нило першопочатковий образ хижака 
котячих (барса, пантери або лева), на-
дало йому рис вовків і ведмедів. Через 
сарматів образ вовкоподібного хижака 
потрапив у мистецтво народів басейну 

Ками і відрогів Уральських гір, створив-
ши подібність між скіфським і сибір-
ським «звіриними стилями» ювелірного 
мистецтва  [14, с.  84]. Так, зображення 
вовків містяться на сарматських мечах-
акінаках з пам’яток Нова Богданівка, Із-
майлово, а також на руків’ї бронзового 
кинджала з фондів Київського історич-
ного музею  [23, с.  226]. На перехресті 
(гарді) руків’я акінака з археологічної 
пам’ятки неподалік с.  Ізмайлово (біля 
м. Бугуруслан, Російська Федерація, дру-
га половина V – початок IV ст. до н. е.) 
два вовки зображені у ритуальному про-
тистоянні: вовки фронтально повернуті 
один проти одного, морди оскалені, вуха 
притиснуті, лапи прижаті донизу (ілю-
страція 2) [9, с. 225]. Також зображення 
вовків містяться на частинах бойової 
кінської збруї сарматських вершників: 
псаліях, підвісках-налобниках  [23, с.  51, 
57, 233]. Крім цього, вовкоподібних хи-
жаків виявлено на окремих кістяних на-
конечниках [23, с. 106] та руків’ях нага-
їв [23, с. 227]. Показовими є матеріали з 
сарматського кургану Кобяковського ар-
хеологічного комплексу (біля м. Ростов-
на-Дону, Російська Федерація). Гривна з 
поховання сарматського вождя містить 
зображення бою людиноподібних істот з 
вовчими головами та звіриними лапами 
супроти змія-дракона. Воїни-вовки вдяг-
нуті в обладунки, принаймні один із них 
озброєний коротким мечем або ножем 
(ілюстрація 4). В центрі композиції – хто-
нічна чоловіча фігура в медитативному 
очікуванні (ілюстрація 3) [30, с. 244]. Від-
значимо, що перекази про воїнів-вовків-
змієборців відомі в багатьох давніх індо-
європейських етносів  [2, с.  19–60]. Цей 
епос, пов’язаний із символікою посвяти 
юнаків у воїни, був важливою складовою 
давніх традицій військової справи.
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Штандарти у вигляді змія з вовчою 
головою були військовими відзнаками 
сарматських військ. Ця символіка спо-
ріднена з сакральним образом крилато-
го пса-вовка senmurw у давніх іранців та 
Симаргла у слов’янських етносів. Зобра-
ження таких штандартів збереглися на 
барельєфах римських трофеїв на честь 
перемог над сарматами і даками (ілю-
страція 5). У подальшому римляни за-
позичили цю військову символіку, про-
те замість зображення вовка верхівкою 

римських штандартів стала голова дра-
кона  [26, p. 106–109]. Флавій Арріан, 
описуючи римські військові хоругви, що 
мали вигляд дракона, вказує на їх скіф-
ське походження, при цьому скіфами він 
також називає і аланів [20].

Ілюстрація 2. Руків’я сарматського меча-
акінака, с. Ізмайлово (біля м. Бугуруслан, 

Російська Федерація). Друга половина 
V — початок IV ст. до н. е. На перехресті 
руків’я зображені два вовки, фронтально 
повернуті один проти одного. Взято: Де-
нисов А. В. Случайные находки клинкового 

оружия раннего железного века с террито-
рии Самарского Поволжья. 40 лет Сред-

неволжской археологической экспедиции: 
краеведческие записки / отв. ред. Л. В. Куз-
нецова. Самара: ООО «Офорт», 2010. 280 с.: 

ил. Вып. XV. С. 222–229.

Ілюстрація 3. Гривна з сарматського 
кургану Кобяковського могильника (біля 

Ростова-на-Дону, Російська Федера-
ція). Друга половина I — перша половина 

II ст. н. е. Взято: Ustinova Yu. B. Werewolves 
and Men’s Societies in the Bactrian Art: 

the Kobyakovo Torque. Центральная Азия 
от Ахеменидов до Тимуридов: архео-

логия, история, этнология, культура. 
Материалы Международной научной 

конференции, посвященной 100-летию 
со дня рождения Александра Марковича 
Беленицкого (Санкт-Петербург, 2–5 ноя-

бря 2004 года) / отв. ред. В. П. Никоноров. 
Санкт-Петербург, 2005. С. 244.

Ілюстрація 4. Зображення бою воїнів з вов-
чими головами проти змія-дракона. Воїни в 
обладунках, один з них озброєний коротким 

акінаком або бойовим ножем. Прорисовка 
з гривни з сарматського кургану Кобяков-
ського могильника (біля Ростова-на-Дону, 

Російська Федерація). Друга полови-
на I — перша половина II ст. н. е. Взято: 

Нефёдкин А. К. Сарматы: первая тяжелая 
конница степей. Москва: Яуза, 2018. 320 с.
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Відзначимо, що ще у XIX  ст. серед 
європейських істориків виникла версія 
щодо наявності в сарматів загонів бо-
йових псів, які могли масово викорис-
товуватись у бойових діях. Так, Е. Куні 
припускав, що згадані античним поетом 
Опіаном «сарматські собаки»  – порода 
бійцівських псів, яких у часи середньо-
віччя називали «аланами» і використо-
вували у повномасштабних війнах проти 
кінноти супротивника [20]. Проте якісь 
аргументовані свідчення цієї гіпотези 
невідомі. Зауважимо, що загалом бойові 
пси більш притаманні військовому мис-
тецтву тих давніх ентосів, які йшли в бій 
пішим строєм.

Військовий тотемізм етносів-сусі-
дів Великої Скіфії та Сарматії (IV ст. до 
н. е. – II ст. н. е.). З IV ст. до н. е. кельти 

чинять численні військові походи на се-
редземноморські античні держави і вод-
ночас проводять військову експансію на 
території Центральної Європи, в басейн 
Дунаю, пересуваються до західних від-
рогів Карпат, а в кінці IV – III ст. до н. е. 
окремі племена у військових походах 
долають Карпатські гори  [16]. Кельт-
ські племена боїв та вольків-текстоса-
гів чинили експансію в басейн Дунаю. 
Згідно з гіпотезою О. Трубачова, неври 
пов’язуються з кельтським племенем но-
риків [25, с. 40–45]. Подібно до інших ін-
доєвропейських традицій, у войовничих 
кельтів були поширені тотемні звичаї во-
їнів-звірів. Епічному герою ірландських 
саг Кухуліну приписувалась здатність у 
нападі шаленої люті знищити ціле во-
роже військо. Як відзначає Г. Казакевич, 
епос свідчить, що «перед битвою воїни 
намагались довести себе до особливого 
екстатичного стану, який називався ferg, 
«гнів», і за всіма ознаками був схожий на 
скандинавську «лють берсерка». (…) Як 
вірили, його тіло ставало джерелом «свя-
щенного жару»  [15, с.  22]. В античних 
джерелах нерідко зустрічаються описи 
битв, в яких «оскаженілі» кельтські во-
їни перед битвою зривали з себе одяг. 
Відзначимо, що кельти у Східній Європі 
зазнавали відчутних культурних впли-
вів скіфської, а пізніше – сарматської ци-
вілізацій, в тому числі ймовірний вплив 
військових традицій. Г. Казакевич при-
пускає значний вплив кімерійської та 
скіфо-сарматської міфології на форму-
вання сакральних уявлень у кельтських 
племен  [16, с.  62–71]. Подібним чином 
кімерійський, а згодом скіфський вплив 
поширювався на всю матеріальну куль-
туру східних кельтів, що відображується 
в знахідках гальштадської археологіч-
ної культури [16, с. 48–55]. Разом з тим 

Ілюстрація 5. Фрагмент рельєфу коло-
ни Траяна (113 р. н. е.). Серед зброї та 

обладунків «варварів» — зображення 
штандарта-«дракона» з вовчою голо-

вою. Такі штандарти були військовими 
відзнаками даків та сарматів. Взято: 

Нефёдкин А. К. Сарматы: первая тяжелая 
конница степей. Москва: Яуза, 2018. 320 с.
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кельти мали свої унікальні військові ви-
находи, що з часом поширились серед 
інших народів. Так, саме кельтам припи-
сується винайдення класичної плетеної 
кольчуги. Одразу зауважимо, що кельт-
ські тотемні традиції мають виразні са-
мобутні риси, якими відчутно вирізня-
ються серед масиву індоєвропейських 
вірувань. Серед тотемних образів кель-
тів перше місце відігравав дикий кабан 
(вепр). Також відомий сакральний образ 
трирогого бика. Образ звіра-хижака по-
ступається цим символам, хоча зобра-
ження вовка добре відомі на кельтських 
виробах, у тому числі і військових тру-
бах-карниксах.

Фракійські племена гето-даків відомі 
в античних джерелах ще з VII ст. до н. е. 
В  I  ст. н. е. Дакія вела тривалу війну з 
Римською імперією, після чого була під-
корена і перетворена у римську провін-
цію. Культ вовка був надзвичайно поши-
реним військовим звичаєм гето-даків. 
Власна назва «даки», за античним істо-
риком Страбоном, походила від більш 
давнього терміна daoi («даоі»), що на 
фригійських діалектах означало «вовки». 
В придунайській давньоримській про-
вінції Нижня Мезія було місто Даоус-
дава, що перекладається як «поселення 
вовків» [27, p. 11]. На бойових знаменах 
даків зображувався вовк  [28, p.  395]. 
Прапор з вовком був найбільшим і най-
вищим з-поміж інших військових знаків. 
Одним із його означень міг бути так зва-
ний «вовчий заклик» – вітер розхитував 
полотнище на високому древку, виклика-
ючи шум, тим самим закликаючи воїнів 
у бою гуртуватися довкола прапора [29, 
p. 369]. М. Еліаде окреслив дві основні гі-
потези походження власної назви даків, 
а саме: поширення назви на все плем’я 
від тотемного означення військового 

стану (або войовничих ватаг молоді); 
ритуальне ім’я завойовників, що склали 
військову аристократію даків  [27, p. 21–
22]. Відзначимо, що, подібно до східних 
кельтів, на військову культуру фракійців 
(гето-даків) значний вплив мали скіф-
ські та сарматські традиції. 

Отже, доходимо таких висновків. В 
індоєвропейських етносів з давніх часів 
культ звіра-хижака формував військовий 
світогляд правлячих станів. У передскіф-
ському періоді в Центральній та Східній 
Європі вже існував тотемізм мілітарного 
характеру. В епоху скіфського етнічного 
кола VII – II ст. до н. е. тотемні військо-
ві культи набули значного поширення. 
Про це свідчать власні назви скіфських 
войовничих об’єднань (саки-хумоварги, 
даої-«вовки»), згадки античних авторів, 
археологічні знахідки сакральних вій-
ськових відзнак (бунчуків-штандартів) 
та загальне поширення «звіриного сти-
лю» з агресивним хижаком. Не менш 
поширений військовий тотемізм був у 
Сарматії у II  ст. до н. е.  – II  ст.  н. е., де 
особливе значення набуває культ вов-
ка. Предмети ритуального призначен-
ня, зображення вовкоподібних звірів на 
руків’ях сарматських акінаків, окремі 
самоназви сарматських субетносів (ургі-
«вовки») є яскравими прикладами то-
темної військової традиції першопредка 
Воїна-Вовка в Давній Сарматії. Окремо 
слід розглядати аналогічні тотемні тра-
диції сусідніх європейських народів  – 
гето-даків та східних кельтів. Даки мали 
яскраво виявлений тотемний військовий 
звичай шанування вовка, а кельти – ана-
логічні культи, зокрема тотемний культ 
вепра. Попри це відзначається доміну-
ючий вплив військових традицій скіф-
ських воїнів, а пізніше – сарматських ка-
тафрактаріїв на всі сусідні етноси.
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УКРАЇНСЬКА ЕМІГРАЦІЯ В БОРОТЬБІ ЗА УКРАЇНОМОВНІ  
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Анотація. Стаття написана на основі опрацювання автором матеріалів у бібліотеці-
архіві імені Тараса Шевченка Союзу Українців у Великій Британії. Йдеться про добре сплано-
вані та організовано проведені акції українців західної діаспори, пов’язані з кількарічними їх 
домаганнями відкрити при радіостанції «Голос Америки» українську редакцію, та про реа-
лізацію прав українців отримувати правдиву інформацію про ситуацію в світі і в підрадян-
ській Україні рідною мовою. 

Проаналізовані передумови, форми і методи проведення громадської акції «Рух за україн-
ське радіо», яка розпочалася в німецькому Ульмі під проводом відомого публіциста Івана Ба-
гряного й поширилася на українські осередки у Великій Британії, Франції, США та Канаді. На 
основі рідкісних на сьогодні підшивок газет «Українські Вісті» (Ульм) та «Українська Думка» 
(Лондон) простежено еволюцію цієї ініціативи аж до її позитивного розв’язання. 

Подається в перекладі українською мовою перше повідомлення про початок українського 
мовлення «Голосу Америки», яке було надруковане на сторінках The New York Herald Tribune 
(число європейського випуску від 23 листопада 1949 року).

Зроблено огляд протестів адептів «русского міра» проти україномовних передач світово-
го радіо, які публікувалися на сторінках органу російської еміграції в Парижі «Русская Мысль».

Окремо йдеться про налагодження представниками презентативних організацій укра-
їнської діаспори громадського контролю за змістом радіопередач. Необхідність такої ініціа-
тиви була викликана тим, що на початковому етапі діяльності української редакції зміст її 
передач мав неправдивий щодо української історії характер. 

Ключові слова: українська редакція «Голосу Америки»; українська діаспора; стандарти 
журналістики; газета «Українські Вісті»; газета «Українська Думка»; адепти «русского міра».

UKRAINIAN EMIGRATION IN THE STRUGGLE FOR UKRAINIAN 
BROADCASTS OF VOICE OF AMERICA: THE 1940s–1950s 

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

Annotation. The article is based on the materials studied by the author in Taras Shevchenko 
Library Archives of the Union of Ukrainians in Great Britain. It focuses on well-planned and organized 
actions of Ukrainians of the Western diaspora related to their longterm efforts to launch the Ukrainian 
edition under Voice of America radio station and exercise the rights of Ukrainians for receiving truthful 
information about the situation in the world and sub-Soviet Ukraine in their native language.

The prerequisites, forms, and methods of conducting the public action “The Ukrainian Radio 
Movement”, which began in Ulm, Germany, under the leadership of the well-known publicist Ivan 
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Засоби масової інформації (ЗМІ) є 
важливим чинником формування духов-
ного стрижня нації. Одначе застосувати 
цю тезу до сучасних українських ЗМІ є 
досить проблематично. Реалії є такими, 
що переважна більшість зареєстрованих 
в Україні впливових редакцій, які могли 
б стати таким чинником, опинилися в 
руках або доморощених олігархів, або 
іноземних власників. Звісно, не патріо-
тів і не державників. Більше того, непри-
хованих ворогів українського в Україні.

Йдеться, передусім, про радіо і те-
лебачення  – українські за статусом, 
анти українські за змістом. Саме таки-
ми упродовж останніх років методично 
й цілеспрямовано їх роблять ті, в чиїх 
руках  – не лише грошові потоки (часто 
сумнівного походження), а й редакційна 
політика, контроль над тими ще не до 
кінця продажними журналістами, кого 
вони наймають виконувати свою волю. 
Протести, заклики, голоси совісті кра-
щих представників громадськості, звер-
нення до владної верхівки, навіть підпа-
ли одіозних телеканалів – не допомагає 
поки що нічого… 

Чи всі засоби випробувані, щоб по-
збутися явних і прихованих ворогів 

українства, які перетворили радіохвилі 
і телеканали, як також і низку вже роз-
державлених газет, у справжні фабрики 
брехні, маніпуляцій і зневаги до наших 
національних святощів? 

Досвід української діаспори, який 
стає важкодоступним для пізнання кож-
ним пересічним українцем, переконує, 
що громада, коли вона об’єднана й па-
тріотична, може досягнути більшого й 
вагомішого. 

Йдеться про один із впливових ін-
формаційних каналів світу – радіостан-
цію «Голос Америки», який «заговорив» 
українською мовою більше ніж через сім 
років від часу створення  – у результаті 
організованих українською громадою у 
низці країн західної демократії голосних 
і тривалих у часі акцій. 

Радіостанція «Голос Америки» як 
складова міжнародної громадської ра-
діокомпанії уперше вийшла в ефір у 
лютому 1942 року. Вона створювалася і 
фінансувалася урядом США з головною 
метою  – стати альтернативою гітлерів-
сько-сталінської пропагандистської ма-
шини.

1947 року організовується робота 
російськомовного відділу. Незабаром 

Bahrianyi, and spread to Ukrainian centers in the United Kingdom, France, USA, and Canada, are 
analyzed. The article is based on the rare prints of newspapers Ukrainski Visti (Ulm) and Ukrainska 
Dumka (London), the evolution of this initiative traced down to its positive outcome.

The information about the first Voice of America broadcast in Ukrainian, published in The New 
York Herald Tribune (November 23, 1949), is translated into Ukrainian. A review of the protests of the 
“Russian World” adherents against Ukrainian-language broadcasts of the global radio, published on the 
pages of the Russian emigration body in Paris “Russkaya Mysl” is conducted.

Separately, the article dwells on the establishment of public control over the content of radio pro-
grams by the members of representative organizations of the Ukrainian diaspora. The necessity of such 
an initiative was caused by the fact that at the initial stage, the content produced by the Ukrainian 
editorial staff was untruthful in terms of the Ukrainian history.

Key words: Ukrainian editorial office of Voice of America; Ukrainian diaspora; standards of 
journalism; Ukrainski Visti newspaper; Ukrainska Dumka newspaper; adherents of the “Russian 
World”.



85Українознавство №1 (74) 2020

Тимошик М. Українська еміграція в боротьбі...

постають десятки редакцій мовами ін-
ших національностей. І лише від кінця 
1949 року з’являється редакція україн-
ського мовлення. 

Незважаючи на поважний часовий 
проміжок існування україномовної ре-
дакції «Голосу Америки» – понад 70 ро-
ків  – досі дослідники-українознавці не 
зацікавлювалися цією проблематикою. 
Спеціальних наукових розвідок з історії 
цього питання ніхто не здійснював – ні 
в діаспорі, ні в Україні. Таким чином, в 
українському інформаційному полі має-
мо незаповнену важливу сторінку. До неї 
поки що можемо додати коротку нотат-
ку в українській «Вікіпедії», спогади ко-
лишнього керівника української служби 
«Голосу Америки» Адріяна Кармазина та 
публіцистичну газетну статтю в тижне-
вику «Слово Просвіти» автора цих ряд-
ків [9].  

В узагальнюючій статті про цю ра-
діостанцію, розміщену в українсько-
му варіанті «Вікіпедії», інформація про 
україномовні передачі займає дев’ять 
рядків. Та й то вони присвячені переказу 
угоди з Національною радіокомпанією 
України про початок мовлення «Голосу 
Америки» у внутрішньому ефірі нашої 
держави від 1992 року та з’яви в новітній 
час двох тижневих випусків телепрогра-
ми  – «Час-time» та «Вікно в Америку». 
Про час і передумови заснування тут мо-
виться одним реченням буквально таке: 
«12 грудня 1949 року Голос Америки роз-
почав мовлення українською двох ви-
пусків на добу на коротких хвилях» [2]. 
Факт подано надзвичайно куцо, до того 
ж неправдиво. Насправді перша пере-
дача українською мовою прозвучала на 
хвилях «Голосу Америки» 20 грудня 1949 
року, про що детальніше буде викладено 
нижче.  

Народжений в американському 
Клів ленді, Адріян Кармазин працював 
кореспондентом та керівником україн-
ської редакції цієї радіостанції 27 років. 
Після виходу у відставку 2015 року він 
поділився на сайті мережевої платфор-
ми «Українська правда» спогадами про 
свою кар’єру в міжнародному радіомов-
ленні та про ті численні зустрічі в Украї-
ні  – від простих людей до політиків і 
державників найвищого рівня, про яких 
розповідав у своїх передачах [5]. Спога-
ди журналіста Кармазина цінні в кіль-
кох аспектах. По-перше, вони вводять 
до наукового обігу низку імен відомих і 
простих українців – героїв його радіопе-
редач. По-друге, тут ідеться про особли-
вості редакційної політики українського 
засобу масової інформації, який «виріс» 
і діяв зовсім у відмінному від радянсько-
го і пострадянського інформаційному 
полі. По-третє, автор перелічує в хроно-
логічному порядку керівників Україн-
ської служби «Голосу Америки». Ними 
були: Никифор Григоріїв (1949–53), Єв-
генія Залевська (1953–55), Володимир 
Кедровський (1955–63), Дмитро Корбу-
тяк (1963–64), Михайло Терпак (1964–
77), Оксана Драґан  (1977–88), Микола 
Француженко (1988–91), Володимир Бі-
ляїв (1991–98), Лідія Рудинс (1999–2005), 
Адріян Кармазин (листопад 2005 – вере-
сень 2015), Мирослава Ґонґадзе (з жовт-
ня 2015) [5].  

Завдання статті  – на основі опра-
цьованих матеріалів бібліотеки-архіву 
імені Тараса Шевченка Союзу українців 
у Великій Британії під час недавнього 
наукового стажування дослідити перед-
умови, зміст і організацію акцій україн-
ців західної діаспори, які вплинули на 
рішення засновників радіостанції «Голос 
Америки» започаткувати систематичне 
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висилання із Вашингтона радіопередач 
українською мовою. 

 
Українців і прибалтів  

до уваги не взяли 
По завершенні Другої світової війни 

знахабніла після падіння Берліна Мо-
сква на чималій частині земної кулі гру-
бо нав’язувала свої порядки. Як наслідок 
у політичних і державницьких колах 
провідних столиць цивілізованого сві-
ту спочатку обережно, а потім на повен 
голос заговорили про права уярмлених 
мракобісною комуно-більшовицькою 
системою народів Східної Європи. Міль-
йонам розкиданих по всіх закутках світу 
утікачів із рідних земель, десяткам міль-
йонів тих, хто вдома опинився під бруд-
ним чоботом знову відроджуваної Ро-
сійської імперії, слід було донести слово 
правди, подати голос надії, вселити віру 
в існування справедливості її набуття.  

Від осені 1948 року два найбільших 
і найавторитетніших у світі радіомов-
ники  – штатівський «Голос Америки» 
та британська Бі-бі-сі  – за фінансової 
підтримки своїх урядів одна за одною 
відкривають у своїх головних офісах 
новинні редакції мовами тих національ-
ностей, які розселені довкола східної 
брами Європи. Невзабарі з Вашингтона 
і Лондона виділяються радіочастоти і 
спрямовуються передачі цими мовами 
на Чехію, Польщу, Румунію, Югославію, 
Болгарію, Угорщину. 

Серед тих народів, про яких нібито 
забули, а чи яких поставили в незрозу-
мілу й невизначену в часі чергу, опини-
лися… українці. У незначному кількісно 
гурті естонців, литовців, латишів та бі-
лорусів. 

Ситуація не піддавалася здорово-
му глузду. Найвищі чиновники світу 

пробували розв’язати найбільш болючі 
питання цілого Сходу Європи, в якому 
Україна спредковіку і за територією, і за 
населенням займає одне з перших місць, 
але якої вони продовжували не поміча-
ти. Схоже було на те, що відповідальні 
за долю поярмлених народів недобача-
ли тієї велетенської ціни, яку заплатив 
український народ і в Першій, і в Другій 
світових війнах. Більше того, провідні 
політики світу все ще не усвідомлюва-
ли і ролі, яка волею історії призначалася 
саме Україні в забезпеченні існування 
осібної Європи – вільної на початку від 
непрогнозованого дикунства кочівни-
ків, згодом – від тоталітаризму і корич-
невої чуми російського комунізму. 

Адвокатів України серед чужинців ні 
в Європі, ні в Америці тоді не знайшло-
ся. За тих умов захисниками її вирішили 
стати кращі сини і дочки, завдяки яким 
формувалося неповторне обличчя укра-
їнської еміграції. Слід віддати належне 
репрезентантам українства у світі в осо-
бах представників їхніх громадських 
організацій у Канаді, США, Великобри-
танії: звернення, комунікати, резолю-
ції, прохання, починаючи від 1947 року, 
справно надсилалися у відповідні ін-
станції. Однак конкретного результату 
те не давало. 

Рух «За українське радіо»  
починався в Ульмі 

Ставало очевидним: увагу світової 
спільноти до несправедливо зневажених 
світовим радіо українців слід було при-
вертати по-іншому – голосно, потужно, 
із залученням ширших мас. Першою від-
важилася розпочати цю складну справу 
редакція газети «Українські Вісті».

Заснована в Ульмі 1945 року під про-
водом першого редактора, видатного 
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публіциста, політика і державника, Івана 
Багряного, вона швидко стала не лише 
авторитетним джерелом інформації, а й 
чинником об’єднання світового україн-
ства. Секрет її багаторічного успіху (упро-
довж 55-літнього існування в Німеччині, 
а з 1978-го – в американському Детройті 
вийшло в світ 3398 чисел) вдало означив 
академік Іван Дзюба: «Послідовна орієн-
тація на консолідацію всіх конструктив-
них сил української еміграції, тверда воля 
до такої консолідації – при непохитності 
власних принципів і гострій полеміці до 
всього, що еміграцію роз’єднувало, демо-
ралізувало або звертало на узбіччя й кон-
сервувало ізжите, а водночас постійному 
пошуку згоди» [3, c. 3]. 

На початку лютого 1949 року редак-
ція розпочала добре сплановану і, як 
згодом з’ясувалося, результативну ак-
цію, яку можна умовно назвати Рух «За 
українське радіо». Початком цієї акції 
слід вважати підписану криптонімом 
В. Г. статтю «Що гальмує українські ра-
діопересилання з Америки», опубліко-
вану в числі від 6 лютого. Серед причин 
несподівано було названо головну: кво-
лість і безхребетність української грома-
ди на еміграції в захисті інтересів своєї 
вимушено покинутої Батьківщини. До 
цього були додані дві інші, менш зна-
чущі, – байдужість світу до розв’язання 
задавненого «українського питання» та 
незнання його суті.

Порушену тему підсилили згодом ще 
дві аналітичні статті, що за своїм гостро 
актуальним змістом не втратили акту-
альності й нині: «Від Гітлера  – на Схід, 
від Сталіна – на Захід. Передачі «росій-
ського американського радіо» (число від 
20 березня) та «Американська «росій-
ська політика» і німецький приклад як 
пересторога» (число від 24 березня). 

Паралельно готувався текст звер-
нення до українців усього світу, яке мало 
викликати масовий стихійний рух за 
домагання радіопересилань зі світових 
столиць світу українською мовою (опуб-
ліковане на сторінках преси та окреми-
ми листівками). Публікація в числі від 
7 квітня під заголовком «В ім’я спра-
ведливости» викликала справжній бум 
серед українців на всіх теренах їхньо-
го розсіяння. Сам текст звернення, яке 
адресувалося керівництву радіостанцій 
«Голос Америки» та Бі-бі-сі, було набра-
но англійською мовою. Його вирізували, 
копіювали, переписували сотні й тися-
чі читачів-українців, ставили під ними 
підписи цілими родинами та скеровува-
ли в поштових конвертах за вказаними 
адресами. Проявляючи журналістську 
солідарність, починання ульмівських 
«Українських Вістей» підтримала низка 
редакцій українських газет в інших кра-
їнах світу. Вони передруковували таке 
звернення та закликали своїх читачів до 
активної дії. Важко сказати, чи й був ще 
коли такий епізод однозгідності й одно-
стайності земляків-емігрантів різних 
політичних поглядів, віку, місця похо-
дження на підтримку справи загально-
національного значення. 

Стихійний рух системно стимулю-
вався низкою інших публікацій в «Укра-
їнських Вістях». Варто назвати з такими 
промовистими заголовками, як «Дома-
гаймося «Голосу Америки» українською 
мовою!» [10]. 

Акцію підсилюють  
українці Британії 

Немає можливості подати в цьому 
матеріалі повнішої хроніки поширення 
ініціативи  – від шпальт десятків інших 
газет та бюлетенів української еміграції 
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до активності дій у самих осередках її 
організованого життя. Звернемо корот-
ко увагу на те, як розвивався цей руху 
Великій Британії, зважаючи на нестан-
дартну ситуацію у цій справі, яка там 
склалася.

Лондонська газета «Українська Дум-
ка» була в числі небагатьох газет україн-
ської еміграції, яка не помістила на своїх 
шпальтах англомовного тексту звернен-
ня до радіостанцій із метою поширення 
його за призначенням.

Про причину довідуємося в невели-
кому за обсягом матеріалі «Хочемо авди-
цій рідною мовою», опублікованому 29 
травня 1949 року під рубрикою «Думка 
читача». Замітка безіменна, підписана 
просто  – «шахтарі з гостелю Овкейд». 
Ось її текст: «В «Українських Вістях» 
знаходився заклик до українського гро-
мадянства домагатися радіопередач в 
українській мові. Залучений був текст 
заяв англійською мовою  – до «Голосу 
Америки» та Бі-бі-сі. З прикрістю за-
уважуємо, що на сторінках «Української 
Думки» не появилося нічого подібного, 
щоб закликало українське громадянство 
на терені В. Британії взяти масову участь 
в тім домаганню. 

Усім нам дуже боляче, що до сьогод-
нішнього дня не маємо змоги чути ав-
дицій рідною мовою і тому повинністю 
кожного з нас є долучити свій підпис до 
осягнення бажаної мети. Повідомляємо, 
що українці гірничого гостелю в Овкейд 
вислали дві такі заяви. Маємо надію, що 
«У. Д.» помістить нашу статтю, щоб тим 
прикладом пішли всі осередки в Анг-
лії» [14]. 

Відповідь на це звернення помісти-
ла редакція газети: «Містимо цей лист 
мимо того, що він не підписаний; при-
пускаємо, що сталося це через недогляд 

авторів. На майбутнє міститимемо лис-
ти лише тоді, коли вони повністю підпи-
сані.

Українська преса Німеччини, йдучи 
за бажаннями загалу, підняла акцію ма-
сових звернень до «Голосу Америки» і Бі-
бі-сі за українськими радіомовленнями. 
І ми вважаємо цю ініціятиву корисною 
річчю. Але поскільки йдеться про Бі-бі-
сі, ця метода не відповідна, і тому ми її 
не можемо наслідувати. Українські кола 
в Лондоні поробили в цій справі низку 
заходів. Ми своєчасно повідомимо чита-
чів про це» [14].   

Така відповідь газети видається чес-
ною, хоча, на відстані сьогоднішнього 
дня, – не зовсім умотивованою. Як стає 
зрозумілим із дещо заплутаного пояс-
нення, редакція не відважилася вмістити 
текст цього звернення через те, що раді-
останція Бі-бі-сі була в Лондоні і фінан-
сувалася британським урядом. Публіка-
ція цього тексту, на її думку, і потрапляє 
під визначення «метода невідповідна», 
бо могла оцінитися британським урядом 
як публічний заклик нещодавно офі-
ційно прийнятих кількох великих груп 
українців до незгоди з його рішеннями.

Видається назагал, що в цій делікат-
ній справі редакція вирішила себе про-
сто перестрахувати. Хоча, слід віддати 
належне, саму тему вона не залишила 
поза увагою. Свідчення такому – публі-
кація в цьому ж числі редакційної ко-
лонки під назвою «Боротьба за україн-
ські радіопередачі».

Коротко охарактеризувавши трива-
лу в часі історію нехтування «Голосом 
Америки» звернень українців, редакція 
перейшла до аналізу ситуації із радіо-
станцією країни свого перебування  – 
Бі-бі-сі. Ось витяг із цієї публікації: «Ще 
більш цікавить справа таких же передач 
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на терені Великої Британії, де, як відо-
мо, від довшого часу Бі-бі-сі теж передає 
програми на всіх мовах для всіх народів 
поза залізною завісою, за винятком укра-
їнської і балтійських. Всі індивідуальні й 
організовані спроби українців у ВБ і за 
кордоном за ведення українських радіо-
передач залишилися без уваги. Кілька 
разів СУБ вносив до Бі-бі-сі меморіяли, 
писали туди і наші робітники. Недавно 
таку акцію провела німецька українська 
преса» [14]. 

Міркування редакції були перекон-
ливими: у той час, як інші народи по той 
бік залізної стіни і їхні еміграційні скуп-
чення на чужині слухали своїми мова-
ми вільне слово, ні український народ, 
ні загал українців на чужині цієї змоги 
не мають. Більше того, українці щодня 
мусили слухати брехливі агітки з бере-
гів Дніпра, що пересилалися на хвилях 
всуціль змосковленого київського радіо 
«для українців за кордоном», і не мали 
змоги відповісти на цю агітку з Лондона 
чи Вашингтона вільними голосами де-
мократичного світу.

«Забираючи це слово,  – наголошу-
ється в редакційному виступі, – хочемо 
вірити, що вирішальні чинники в Лон-
доні і Вашингтоні зрозуміють, що не 
можна повести успішної ідеологічної бо-
ротьби з большевизмом без включення в 
її фронт українського партнера. І саме в 
той час, коли ця боротьба проти насту-
паючого звідусіль червоного імперіаліз-
му ведеться на всіх фронтах (а одним із 
них є боротьба в етері, що саме останньо 
розгорілася), в ній не може забракнути 
зброї в українській мові. Не можна бо 
ставити України поза рамцями зоргані-
зованого фронту інших народів, а навпа-
ки, треба включати її в перші лави цієї 
боротьби». 

Публікація закінчується закликом до 
конкретної дії: «Нам треба переконати 
відповідні чинники Заходу, що україн-
ські радіопередачі тільки б зміцнили ве-
лику справу духовної мобілізації поярм-
лених народів і що саме українське слово 
на хвилях етеру було б найміцнішою від-
повіддю на більшовицьку брехню. Бо 
жоден інший народ не має стільки роз-
казати, як саме український».

Про твердість наміру лондонської 
«Української Думки» не стояти осторонь 
цієї загальноукраїнської акції свідчить і 
той факт, що в цьому ж числі, для під-
силення своєї позиції, вміщується пере-
друк на тему «радійних» домагань укра-
їнців з американської газети «Свобода». 

Згуртованість і наступальність  
приносять перемогу 

Коротке інформаційне повідомлен-
ня однієї з найтиражованіших у світі га-
зет – The new york Herald tribune (число 
європейського випуску від 23 листопада 
1949 року) – було для світового україн-
ства справжньою і несподівано швидкою 
сенсацією. Ось його зміст: «Цієї неділі 
20 листопада в програмі радіомовлення 
«Голосу Америки» для народів за заліз-
ною завісою появилася, нарешті, переда-
ча для українців» [11]. 

Надаючи вагомого значення цій но-
вині, керівництво The new york Herald 
tribune вважало за необхідне подати до 
неї коментар. Тепер ці кілька рядків із 
поважної американської газети можна 
розцінювати як важливий історичний 
документ епохи, який досі в Україні не 
друкувався, але який мали б знати укра-
їнці. З цієї причини наводимо його по-
вністю в перекладі українською: «США 
вперше почали безпосередньо говори-
ти до 40 мільйонів населення України, 
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до людей, які люблять волю і впродовж 
століть ставили спротив насильству. 
Передачі «Голосу Америки» ведені в 
українській мові. Цю мову в 1863 році 
царський міністр внутрішніх справ на-
звав неіснуючою. Гостро відмовляючись 
розглядати справу культурної автономії 
для України, цей міністр сказав делегації 
українських письменників та істориків: 
«Ніколи не було, нема і не буде україн-
ської мови». Сьогодні Україна, будучи 
офіційно членом СРСР з ляльковою де-
легацією в ООН, керованою Сталіним 
і політбюро, відома з того, що вона має 
широко розбудоване і добре зорганізо-
ване підпілля» [15].

Більшість часописів української діа-
спори подали своїм читачам цю нови-
ну як заголовну, нагадуючи про те, що 
це спільна перемога усіх небайдужих і 
згуртованих. Британські українці, скажі-
мо, довідалися про це з публікації своєї 
«Української Думки» від 4 грудня 1949 
року «Українське радіомовлення «Голосу 
Америки» вже почалося». 

Після цієї інформації до редакції по-
сипалися листи читачів з проханням 
проінформувати, коли і в які години «Го-
лос Америки» мовить українською. За 
роз’ясненням керівництво СУБу зверну-
лося до посольства США в Лондоні. Від-
повідь посольства опублікована в числі 
газети від 11 грудня 1949 року: «Регулярні 
висилки «Голосу Америки» українською 
мовою розпочнуться з 12 грудня ц. р. «Го-
лос Америки» транслюватиме Бі-бі-сі на 
хвилях 49,4, 41,6, 31,9, 24,8, 19,16 щодня о 
6.30 – 7.00 вечора. Повтор передачі вран-
ці від 11 год на хв. 25,1. Запізнення вихо-
ду пояснюється тим, що українська ре-
дакція ще не сповна скомплектована» [1]. 

З нагоди відкриття української про-
грами в офісі «Голосу Америки» відбувся 

брифінг, на якому виступив директор 
радіостанції Ф. Келлер. Його слова про-
цитувала пізніше «Українська Думка» в 
публікації «Голос Америки» до України»: 
«Програма в українській мові призначе-
на для українців, які 30 років жили під 
совєтським пануванням. Відділ міжна-
родних передач для СРСР сподівається 
дати мільйонам українських слухачів 
об’єктивні й точні вісті зі світу, політич-
ні коментарі та відомості про американ-
ське життя, а також географію, культуру 
і фольклор» [7]. 

До речі, упродовж останніх трьох 
тижнів 1949 року після запровадження 
мовлення українською «Голос Америки» 
заговорив також арабською, турецькою 
та індонезійською мовами. Усього на той 
час передачі цієї радіостанції транслю-
валися 24-ма мовами світу.

Протести адептів «русского міра»  
з Парижа, Москви та Києва 

Перемога згуртованого українства, 
звісно, стала кісткою в горлі для пред-
ставників «русского міра», якими уже 
тоді кишіла Європа. З особливим обу-
ренням сприйняла цю звістку «Русская 
Мысль»  – орган білогвардійської емі-
грації в Парижі, який від часу своєї по-
яви системно здійснював грубі нападки 
на українців. Цього разу вони накину-
лися зі звинуваченнями на всіх, вклю-
чаючи й The new york Herald tribune. 
Ось витяги з публікації, сповнені нена-
висті до тих, хто із симпатією ставився 
до українських домагань і прагнув по-
далі триматися від російської «тюрми 
народів»: «Вільна преса Америки під-
держує політичну акцію, побудовану 
на розпалюванні шовінізму й ненави-
сті… Професійні самостійники, які 
давніше годувалися в Берліні, Варшаві, 
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Анкарі і в Римі, сьогодні перекочували 
до Лондона і Вашингтона… Всі росій-
ські народи будуть будувати свою долю 
у згоді з власним хотінням, але можна 
бути впевненим, що самостійних вож-
дів вони до проводу не запросять. Са-
мостійництво – типовий витвір емігра-
ції» [12].

Коментуючи цю статтю, редакція 
лондонської газети «Українська Думка» 
назвала її авторів «монархічними іхтіо-
заврами» і наголосила: «Пережиткам 
російської білої еміграції, очевидно, не 
в  смак українське радіомовлення, окре-
ме від російського. Вони гостро кри-
тикували виступ The new york Herald 
tribune, порівняли думки цієї статті з 
пропагандою Геббельса і Розенберга… І 
це тільки по причині введення україн-
ської радіопередачі «Голосу Америки». 
Що ж, їм тут прийшлося уступити аж 
30 хвилин російських передач в користь 
українських. Ще не забули валуєвського 
«не було, нема і не буде» [12].

Не мовчала й офіційна Москва. З не-
чуваною доти затятістю вона прагнула 
заглушити українські передачі «Голосу 
Америки». І таки перестаралася. Неза-
баром стало відомо, що застосовувані 
нею посилені глушильні пристрої не-
гативно позначилися на національному 
радіомовленні Швеції, позаяк ця країна 
перебувала приблизно в тому ж діапазо-
ні радіочастот, що й Україна. Стокгольм-
ський уряд щодо цього інциденту про-
водив спеціальне розслідування. 

У відповідь на хворобливу реакцію 
кремлівського керівництва англійські 
спеціалісти винайшли доступні способи 
нейтралізації заглушки. І такі способи 
стали незабаром застосовувати. Про це 
повідомляла своїх читачів «Українська 
Думка» [6]. 

Україномовні передачі «Голосу Аме-
рики» вже від початку ретельно про-
слуховували спеціально вишколені ра-
дянські контрпропагандисти не лише 
Москви, а й Києва. Вислідом такого 
прослуховування ставали публікації в 
радянській пресі. Особливо це стосува-
лося сюжетів, де йшлося про знакові за-
ходи української еміграції. Показовою у 
цьому плані є реакція офіційного Києва 
на черговий з’їзд впливової громадської 
організації американських українців  – 
Українського Народного Союзу, який 
проходив у Нью-Йорку восени 1950 року 
й роботі якого було присвячено окрему 
передачу «Голосу Америки». 

Незабаром офіційний орган Компар-
тії України газета «Радянська Україна» 
відгукнулася про цю подію. Публікація 
виконана у формі фейлетону з промо-
вистою назвою «Балаган у Нью-Йорку». 
Фейлетон цікавий для нинішнього чи-
тача тим, що може слугувати зразком 
тогочасної радянської журналістики у 
висвітленні явища української емігра-
ції. У будь-якого неупередженого чи-
тача відразу складається враження, що 
висвітлення це однобоке, неправдиве, 
неетичне, грубе. Таке до справжньої 
журналістики не має найменшого сто-
сунку. Адже замість фактів, які віддавна 
є стрижнем будь-якої публікації, бачи-
мо тут безрозбірливий набір образли-
вих лайок, які можна почути хіба що в 
некультурному товаристві, але непри-
пустимо використовувати на газетній 
шпальті поважного друкованого орга-
ну. Втім варто навести фрагменти цьо-
го «шедевру» радянської публіцистики: 
«Що ж за українці зібралися в Нью Йор-
ку? Це нікчемна купка націоналістичних 
відщепенців, викинутих народом з укр. 
землі, людей без батьківщини, які давно 
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втратили право називати себе українця-
ми. Міжнародні, справді космополітич-
ні, шпигуни, вбивці, диверсанти, зараз 
за шматок гнилої ковбаси служать аме-
риканським імперіалістам. Вислужую-
чись, вони час від часу влаштовують в 
якомусь кублі собі збіговиська, де скиг-
лять і виють, мов собаки на місяць, на 
великий Радянський Союз. Ефект від 
зусиль зграї псів смердячих – всіх отих 
донцових, огієнків, мельників (виді-
лення моє. – М. Т.) тощо – виходить явно 
протилежний… 

Учасники цього балагану в Нью Йор-
ку були наймерзенніші покидьки, на-
брані американськими властями з числа 
так званих переміщених. Це  – воєнні 
злочинці, всілякого роду націоналістич-
ні шкідники, шпигуни, диверсанти і 
звичайні кримінальники-рецидивісти. 
Один за одним виходили на трибуну 
«потерпілі» і… облудно скаржилися на 
радянську владу за те, що вона суворо 
переслідувала їх «діяльність», відправ-
ляла цих виродків туди, де їм бути нале-
жить…

Цей рідкісний парад тюремних каїнів, 
що прилюдно хвалилися своїми злочина-
ми проти батьківщини, справді міг від-
бутися тільки в труменівській Америці…

Що ж, він цілком достатньо характе-
ризує собою американських паліїв війни 
і «політичну армію», на яку вони спира-
ються… Але збанкрутілих агресорів не 
виручать і не допоможуть їм підібрані на 
купі сміття нікчемні запроданці, що ко-
лись називалися українцями…» [8]. 

Громадський контроль  
за змістом радіопрограм

Аналіз підшивок діаспорної преси 
дає цікаву поживу для міркувань про міс-
це і вагу громади в контролі за змістом 

українських радіопрограм (за умов, якщо 
її готують в ефір чужинці). Звісно, що 
ефективність такого конт ролю залежить 
від рішучості самої громади, наявності в 
ній небайдужих лідерів. 

Приклади, наведені нижче, досить 
показові. 

Майже через рік після запроваджен-
ня україномовної програми на ім’я ке-
рівництва «Голосу Америки» надійшов 
поштою офіційний документ, який мав 
назву «Меморіял українців Великої Бри-
танії». Його було подано від імені єди-
ного повноважного представника всіх 
українців  – Союзу Українців у Великій 
Британії. 

Звертає на себе увагу тональність ме-
моріалу  – толерантна, виважена, в якій 
домінують думки і побажання, а не ка-
тегоричність і безапеляційність. Відчу-
вається розуміння того, що втручатися у 
внутрішню редакційну політику чужин-
ського радіоканалу слід обережно, але 
потрібно. 

Дякуючи ініціаторам та американ-
ській владі за введення передач мовою 
40-мільйонного бездержавного народу, 
автори документа на початку висловили 
впевненість у тому, що таке починання 
покликане принести якнайбільшу ко-
ристь і задоволення всім українцям, які 
перебувають по обидва боки залізної 
стіни. І якщо таке розуміння є і з боку 
американських власників радіоканалу, 
то було б добре їм осягнути ще одну за-
садничу істину під час формування ра-
діопрограм: український народ зовсім 
інший від російського, має давнішу істо-
рію, старшу культуру, славну минувши-
ну і віддавна змагає до створення вільної 
і соборної Української держави.

З огляду на цю принципову тезу далі 
в меморіалі й було висловлено низку 
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побажань та пропозицій. Суть їх зводи-
лася до одного: в українських передачах 
мала би бути належна увага українським 
національним ідеалам і національній 
традиції. Зреалізувати це можна було б 
включенням час від часу таких тем:

– нариси української історії та куль-
тури;

– розповіді про національних героїв 
минулого і новітньої епохи;

– матеріали про знакові дати націо-
нально-визвольних змагань українців; 

– огляди американської та західної 
преси, у яких ідеться про Україну та 
українців. 

Окрема заувага стосувалася необ-
хідності відмосковлення змісту радіо-
програм, адресованих для українців: 
«Українські радіомовлення повинні бути 
інакше редаговані, ніж російські. Зміст 
українських передач повинен бути та-
кож інший» [7].

Що малося на увазі?
Уважно стежачи за програмами «Го-

лосу Америки», українські слухачі не 
могли не звернути увагу на те, що в пе-
реважній більшості сюжети російської 
служби просто перекладалися україн-
ською. Більше того, інколи вони мали 
неприхильний або й неправдивий щодо 
українства характер. І якщо на початку 
такі випадки були одиничними, то неза-
баром вони стали систематичними. 

Українці й у цій ситуації не здалися.  
Про причини антиукраїнських пере-

дач «Голосу Америки» незабаром дізна-
лася вся українська спільнота. Сталося 
це після того, як на вимогу Спілки Укра-
їнської Молоді група молодих україн-
ців потрапила на прийом до керівника 
редакції українських програм «Голосу 
Америки». Керівником цим виявився 
такий собі пан Григорьев  – справжній 

адепт «русского міра», який і не прихо-
вував своїх антиукраїнських поглядів (а 
скільки таких на нинішніх українських 
радіо- та телеканалах?  – М. Т.). Під час 
тієї зустрічі він і заявив безапеляційно, 
що «не поділяє думки українського сус-
пільства супроти москалів і не вважає 
останніх за ворога українських само-
стійницьких прагнень, ані за наявного 
окупанта». Після оприлюднення такої 
інформації в низці газет української емі-
грації до головного офісу «Голосу Аме-
рики» та до Міністерства закордонних 
справ США покотилася чергова хвиля 
українських протестів [13]. 

За матеріалами преси, на жаль, не 
вдалося з’ясувати, чи добилися ініціа-
тори звернень звільнення з українсько-
го редакції «Голосу Америки» одіозно-
го журналіста. Та після того інциденту 
українці не пропускали повз увагу жод-
ного факту зневаги до себе. Подібні ви-
падки завжди розголошувалися.

Переконує в цьому хоча б такий при-
клад. 

12 лютого 1953 року «Українська 
Думка» опублікувала лист читача з окру-
ги Нортганс під заголовком «Проти-
український «Голос Америки». До-
писувач звернув увагу громади до ще 
однієї протиукраїнської «виходки» ке-
рівництва радіостанції. Цього разу  – у 
випуску польською мовою, що звучав о 
7.30 ранку 12 січня того ж року. У пере-
дачі йшлося про видатного українсько-
го державника і полководця Богдана 
Хмельницького. І характеризувався він 
як «здрайца і мордерца», як холоп, який 
підняв проти поляків усіх своїх холопів і 
хотів знищити Польщу. «Коли таке «Го-
лос Америки» каже польською мовою, то 
чому б тоді йому українською мовою не 
надавати фактів про такі вчинки поляків, 
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як, наприклад, Березу Картузьку, «паци-
фікацію», нищення українських церков і 
інші вчинки, які діялися в «демократич-
ній» Польщі вже за наших часів?» – до-
речно запитує читач. Це не перша проти-
українська вилазка «Голосу Америки», 
наголошується в цьому матеріалі. Торік 
із її хвиль неслася пропаганда «Львува» 
і «Віотно» (Вільнюса) як польських міст.

Отже, у цій статті зроблено огляд 
лише однієї успішної спроби організова-
них українців в еміграції, якими стави-
лася конкретна мета: не лише добитися 
відкриття української редакції «Голосу 
Америки», а й контролювати зміст її ра-
діопрограм. 

Поза межами цієї розповіді залиша-
ються перипетії, пов’язані з такими ж 
кількарічними домаганнями щодо від-
криття україномовних редакцій «Голо-
су Канади» (1951), німецького «Радіо 
Визволення» (1954, із зміненою назвою 
від 1959  – «Свобода»), української сек-
ції «Радіо Ватикану» (1964), включення 
українських програм у радіопередачі де-
яких радіостанцій Риму, Мадрида, а та-
кож Бразилії й Аргентини. 
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Чи всі засоби випробувані, щоб позбутися явних і при-
хованих ворогів українства, які перетворили радіохвилі і 
телеканали, як також і низку вже роздержавлених газет, у 
справжні фабрики брехні, маніпуляцій і зневаги до наших 
національних святощів? 

Досвід української діаспори, який стає важкодоступним 
для пізнання кожним пересічним українцем, переконує, що 
громада, коли вона об’єднана й патріотична, може досягну-
ти більшого й вагомішого.
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Однією з найактуальніших тем су-
часного дискурсу в освіті й науці Украї-
ни є обговорення потреби творення 
нової системи освіти, яка передбачає 
проведення докорінної та системної ре-
форми освіти. Основою її проведення 
стало декілька нормативних актів та змі-
ни у законодавстві, а саме: новий Закон 
України «Про освіту» від 05.09.2017  р. 
№ 2145-VIII, Указ Президента України 
«Про Стратегію національно-патріо-
тичного виховання» від 18.05.2019  р. 
№ 286/2019, Концепція реалізації дер-
жавної політики у сфері реформування 
загальної середньої освіти «Нова укра-
їнська школа» на період до 2029 року, 
схвалена розпорядженням Кабінету Мі-
ністрів України від 14.12.2016  р. № 988 
та ін.

У Законі України «Про освіту» за-
значено: «Метою освіти є всебічний 
розвиток людини як особистості та най-
вищої цінності суспільства, її талантів, 
інтелектуальних, творчих і фізичних 
здібностей, формування цінностей і 
необхідних для успішної самореалізації 
компетентностей, виховання відпові-
дальних громадян, які здатні до свідо-
мого суспільного вибору та спрямуван-
ня своєї діяльності на користь іншим 
людям і суспільству, збагачення на цій 
основі інтелектуального, економічного, 
творчого, культурного потенціалу Укра-
їнського народу, підвищення освітньо-
го рівня громадян задля забезпечення 
сталого розвитку України та її європей-
ського вибору».

Внесення курсу за вибором «Украї-
нознавство» до структури та змісту 
освіти України обумовлено тим, що 
українознавство відповідає вимогам 
реформування змісту національної 
освіти. Якщо стратегічним завданням 
останнього є орієнтація на інтегратив-
ні курси, пошук нових підходів до ви-
ховання принципів, рис громадяни-
на-гуманіста, до структурних знань як 
засобу цілісного розуміння та пізнання 
світу, то українознавство і є цілісною 
інтегративною системою принципів та 
знань, що формуються на стику гумані-
тарних і природничих наукових знань, 
філософських пошуків та досвіду по-
всякденності, прогнозу й планування 
майбутнього, образно-символічної сис-
теми, етики, естетики та культури на-
роду.

Українознавство як інтегративний 
курс закладу загальної середньої осві-
ти спрямований на вироблення в учнів 
гуманістичних життєвих принципів, їх 
знання і розуміння початків та етапів, 
рушійних сил розвитку України, органі-
зацію дослідження подальшого поступу 
української людини, нації, держави як 
природних та історичних феноменів, 
світового українства, є основою націо-
нально-патріотичного виховання.

Основна мета інтегративного курсу 
«Українознавство»  – дати учням знан-
ня про людину та про Україну й укра-
їнство як цілісність, з одного боку, та 
органічну спільність із вселюдством – з 
іншого, сприяти самоусвідомленню, 
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самореалізації кожної особистості та 
нації, формуванню громадянської свідо-
мості.

Науково-дослідний інститут украї-
нознавства з часу свого заснування і 
до сьогодення розробив чимало про-
грам з українознавства, які впрова-
джувалися в освітній простір не лише 
України, а й за кордоном. Це такі, як: 
навчально-виховні програми з украї-
нознавства та Концепція національ-
но-державної системи освіти, ухвалені 
вченою радою Науково-дослідного ін-
ституту українознавства Міністерства 
освіти і науки України від 18.09.2001  р. 
для обговорення широкої педагогіч-
ної громадськості1; навчальна програма 
нормативної дисципліни для вищих за-
кладів освіти «Українознавство»2; про-
грама «Українознавство» для 1–4 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів, 
рекомендована Міністерством освіти 
і науки України (лист №  1/11-3518 від 
30.07.2008)3; програма «Українознав-
ство» для 5–12 класів загальноосвітніх 
навчальних закладів, рекомендована 
МОН України (лист №  1/11-3517 від 
30.07.2008)4; програма «Українознав-
ство» для 1–4 класів загальноосвітніх 
навчальних закладів, рекомендована 
МОН України (лист № 14.1/12-Г-686 від 
27.12.2013); програма «Українознавство» 

1 Навчально-виховні програми з українознав-
ства. Київ: Знання України, 2001. 330 с.
2 Українознавство: навчальна програма норма-
тивної дисципліни для вищих закладів освіти. 
Київ: Міленіум, 2004. 152 с.
3 Кононенко П. П., Присяжна Т. М. Українознав-
ство: програма для 1–4 класів загальноосвітніх 
навчальних закладів. Київ: Українське агентство 
інформації та друку «Рада», 2008. 48 с.
4 Кононенко П. П., Касян Л. Г., Семенюченко О. В. 
Українознавство: програма для 1–4 класів загаль-
ноосвітніх навчальних закладів. Київ: Українське 
агентство інформації та друку «Рада», 2008. 56 с.

для 5–11 класів загальноосвітніх нав-
чальних закладів, рекомендована МОН 
України (лист №  14.1/12-Г-1058 від 
03.07.2014); навчальна програма «Я і 
Україна» з курсу українознавства для 
суботніх та недільних шкіл українського 
зарубіжжя, рекомендована МОН Украї-
ни (лист № 1/11–2082 від 28.02.2019), та 
інші.

Викладання курсу за вибором в за-
кладах освіти є надто важливим, адже 
українознавство як інтегративна систе-
ма знань про Україну та українство надає 
не лише ґрунтовні знання про Україну 
як цілісне та неповторне буттєво-куль-
турне явище з усіма його розмаїтими 
виявами, а й дає можливість отримати 
узагальнене системне бачення україн-
ства в минулому та сьогоденні, сприяє 
розумінню історичної місії українства 
та є важливим чинником формування 
національної самосвідомості сучасного 
громадянина України.

Нещодавно науковці Інституту украї-
нознавства розробили нову навчальну 
програму курсу за вибором «Україно-
знавство» для 5–11 класів закладів за-
гальної середньої освіти в Україні, яка 
була розглянута і схвалена на засіданні 
вченої ради Науково-дослідного інсти-
туту українознавства (протокол №  7 
від 30 липня 2019  р.) та надіслана до 
Державної наукової установи «Інсти-
тут модернізації змісту освіти» (лист 
від 30.07.2019 № 387) для надання грифу 
«Рекомендовано Міністерством освіти і 
науки України».

На сьогоднішній день навчальна про-
грама розглянута комісією з української 
літератури Науково-методичної ради з 
питань освіти Міністерства освіти і на-
уки України (протокол засідання комі-
сії № 7 від 16.08.2019), якою ухвалено 



98 №1 (74) 2020 Ukrainian Studies

рішення: надати гриф «Рекомендовано 
Міністерством освіти і науки України», 
та перебуває на розгляді комісії з історії 
Науково-методичної ради з питань осві-
ти Міністерства освіти і науки України.

З огляду на те, що програма нині до-
сить затребувана освітянами і потребує 
якнайширшого поширення задля здій-
снення апробації, в Науково-дослідному 
інституті українознавства було прийня-
те рішення опублікувати її у фаховому 
журналі «Українознавство».

Доцільність такого рішення очевид-
на. Адже на сьогоднішній день іншої 
програми з курсу за вибором «Украї-
нознавство» для 5–11 класів закладів 

загальної середньої освіти України, яка 
має гриф МОН України, вже немає – тер-
мін дії попередньої програми добіг свого 
кінця.

Сподіваємось, що запропонована 
нова навчальна програма з курсу за ви-
бором «Українознавство» для 5–11 кла-
сів закладів загальної середньої освіти 
України прийдеться до душі багатьом 
освітянам та сприятиме у підготовці 
нового покоління до самостійного жит-
тєвого вибору поєднувати особисті ін-
тереси з громадянськими, національно-
державними та загальнолюдськими.

Автори 
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ВСТУП
(СЛОВО ДО ВЧИТЕЛІВ ВІД РОЗРОБНИКІВ)

Складена творчим колективом Науково-дослідного інституту українознавства 
програма з українознавства для закладів загальної середньої освіти України є по-
дальшим кроком у розвитку освітніх та педагогічних практик, вона спрямовується 
на удосконалення форм викладу українознавчого матеріалу в закладах освіти Украї-
ни та розширення вмісту українознавчого знаннєвого запасникá (депозитарію) се-
ред учнів/учениць. Цей програмовий документ-розробка (проєкт) спирається як на 
попередні напрацювання науковців та вчителів-практиків, а також ґрунтується но-
вішими термінологічними та методологічними розробками з українознавства, здо-
бутими в наукових центрах України, що здійснюють дослідження в галузі україно-
знавства. Попередньо це програмові розробки авторських колективів, до складу яких 
входили: Т. Воропаєва, І. Головай, Л.  Касян, П. Кононенко, В. Піскун, Т. Присяж-
на, О. Семенюченко, Л. Сорочук, Т. Усатенко, А. Ціпко та ін. Найостаннішими здо-
бутками, отриманими у галузі українознавства як науки, діляться з педагогічними 
працівниками закладів загальної середньої освіти України розробники цієї навчаль-
ної програми. Авторами, котрі уклали цю програму, минулого – 2018 – року було 
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розроблено навчальну програму «Я і Україна» з курсу українознавства для суботніх 
та недільних шкіл українського зарубіжжя. Навчальну програму для українських за-
кладів освіти за кордоном затверджено та рекомендовано для використання Мініс-
терством освіти і науки України (лист МОН України від 28.02.2019 № 1/11 – 2082).

Укладачі пропонованої програми виходять із розуміння того, що українознав-
ство – це «себезнавча» наука, яка має часову тяглість свого розвитку як в Україні, так 
і поза її межами. Головна її ознака – це україноцентричне систематизування знань 
про Україну, українців, українську історію, український культуротворчий та держа-
вотворчий досвід.

Завдання українознавства як викладової дисципліни в цій програмі та циклі уро-
ків-занять, що подаватимуться у  читаному на її основі курсі, запропоновано роз-
глядати та представляти в освітньому процесі із застосуванням інформаційного та 
комунікаційного полів сучасної української гуманітаристики (гуманітарних знань 
в Україні). Українознавство має відповідати на сьогоденні гуманітарні та культур-
ні виклики, помножуючи науковий арсенал україноцентричних знань серед учнів/
учениць, спонукати до неперервного примноження українознавчих знань самими 
вчителями. Для цього в сучасному українознавстві із застосуванням найостанніших 
освітніх та комунікативних технологій здійснюються подальші напрацювання мож-
ливостей вивчення та обґрунтування способів вивчення українського культурного 
комплексу, а далі – пропагування (викладання) вивченого в різних інформаційних 
середовищах, до них належать і заклади загальної середньої освіти в Україні. 

Комунікативна особистість, що в закладі освіти має представлення у двох 
суб’єктах комунікативного поєднання, учителеві та учневі/учениці,  – це головне 
джерело та засада успіху в освітньо-інформаційному забезпеченні та збагаченні 
підростаючого покоління. Суб’єктність на уроці під час освітньої взаємодії поміж 
учителем та учнем/ученицею сприяє появі почуття виконання єдиної праці – одно-
го завдання, збільшує інформаційний зв’язок поміж учнем/ученицею та вчителем. 
Комунікативна суб’єктність містить і технологію, й стратегію швидкого освітнього 
зростання та інформаційного збагачення учнів/учениць. Чинник суб’єктности деда-
лі більше та частіше має увіходити в освітні практики. Процес набування учнем/уче-
ницею суб’єктности та надавання такої суб’єктности учневі/учениці вчителем/учи-
телькою під час освітньої взаємодії є основою появи сприятливого інформаційного 
середовища та швидкого знаннєвого збагачення учнів/учениць, зокрема з предмета 
українознавства, у викладових курсах відповідно до Концепції Нової української 
школи. 

До викладових практик має бути залученим й інструментарний ключ 
об’єктивування. Об’єктивованими і для учителя/учительки, й для учня/учениці 
під час здійснюваного освітнього завдання буде знаннєвий комплекс, яким уже во-
лодіє вчитель/учителька і який має набути учень/учениця. Як технологічні форми 
передавання знань мають бути застосованими частки-елементи українського істо-
ричного педагогічного досвіду. А це настановча пропозиція, прищеплювання, а не 
нав’язування. Це ті форми взаємин, що побутували історично (в часі) в українській 
родині. Вони залишатимуться основою освітнього успіху і в сучасних українських 

ОСВІТА
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закладах освіти. На розбудову концепції та практик школи-родини в українознав-
стві працює докторка педагогічних наук Т. Усатенко. У цій програмі два окремих 
блоки надано для розгляду досвіду родинних взаємин в історичному минулому та 
сьогоденні. Через українську родину та школу-родину, яка є проєкційною моделлю 
держави, у програмі та в ґрунтованому нею освітньому курсі запропоновано надава-
ти досвід громадянськості та відповідальності за власну державну позицію молодим 
українцям – підліткам та юні. Зважаючи на ці завдання, цілий блок програми у класі, 
де викладатиметься цикл освітніх уроків «Я і Україна», збудовано на розумінні ролі 
родини й школи-родини у вихованні українця-громадянина. Його узагальнена на-
зва – «Моє «Я» та наше родинне «Ми» в державі Україна».

Особливе бачення, ґрунтоване на системному чинникові, розробники програми 
пропонують до викладу історико-державотворчих подій в Україні. Українознавчі 
дослідження вибудовуються на основі такого чинника, як «факт». Факт – це сума до-
вершених подій. Він має вирізнення від окремої дати-події. Факт є ширшим в зміс-
товому охопленні за дату. Фактові підпорядковується історична дата (окрема подія). 
В українознавчому викладанні в закладах освіти, на думку розробників програми, 
слід звертати увагу не лише на подавання і запам’ятовування дат, а й на ретельне 
добирання та ґрунтовний розгляд фактів, що їх супроводжували. До розгляду має 
братися подієвий комплекс українського культуротворення та державотворення. 

«Український світ» як явище феноменального (особливого, виняткового) типу 
і як українознавче поняття тісно пов’язується з поняттями українського «культу-
ротворення» та «культурозбереження». Явище «Український світ» лише на початках 
має прив’язку до чинника землі, що виступає як місце зародження та середовище по-
дальшого тяглого культуротворення. В обставинах сьогодення середовище «Україн-
сього світу» не завжди має прив’язку до «своєї» землі. Саме так існує феноменальне 
(особливе – виняткове) явище світового українства. 

Укладачами цієї навчальної програми по-особливому виокремлено такі поняття, 
як «простір» та «світ». У програмі вони мають узагальнене та розширене змістове 
наповнення. Передбачено застосування означень кількох просторів, серед них: жит-
тєвий, знаннєвий, комунікаційний, культурний, інформаційний, мовний, освітній. 
Широту поняття «світ» застосовано до мовного та мовотворчого комплексів. Мову 
(мовний простір) розглянуто як основу українського культуротворення. Мова й 
слово – словесність у програмі – це осердя та головні чинники творення «Україн-
ського світу». Особливо зауважено потребу залучення до викладу етимологічних 
побудов, що сприятимуть широті осмислення українських мовних лексичних явищ 
та художнього моделювання слова в українській словесності-письменстві. 

Розробниками програми визначено окреме місце чинникові «системної пайдеї» 
(системного навчання). Це завдання з україноцентричного навчання та виховання, 
отже – наповнення освітньо-виховного простору в закладах освіти україноцентрич-
ними знаннями та викладовими підходами. Питома можливість українознавчого 
синтезування та систематизування має бути особливим запитом сучасних україн-
ських закладів освіти, де пропагуються сумарні підходи до здобування знань. Завдя-
ки такій сумі знань укладатиметься система українознавчої як україноцентричної 
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комунікації. Сама держава на основі такого знаннєвого досвіду учнів/учениць (у по-
дальшому – громадян) діятиме як система взаємин, що здійснюються лише в коор-
динатах відкритого суспільства та постійно чинної «прилюдної» («прозорої») дер-
жавної будови. 

На думку розробників програми, окрім основного викладового курсу, украї-
нознавство може бути викладовим підсумком (сумарним лекторієм), тобто викла-
датися як гуманітарна україноцентрична систематизація вивченого за програмою 
декількох попередніх класів та курсів. Завдання такого сумарного узагальнення – 
представляти сучасний світ у розмаїтих можливісних формах інформаційного сус-
пільства. Водночас такий системний курс має виробити у його слухачів навички та 
вміння щодо опрацьовування інформаційного поля з позицій власної культурної – 
генетичної та історичної – гідности. В обрисах сучасного людинознавства запановує 
позиція людинопредставлення особи як організму-учасника соціалізації. Україно-
знавчий курс має спрямовуватися на закріплення та посилення в здобувачеві (отри-
мувачеві) знань діяльнісного складника його культуротворчого потенціалу. Грома-
дянство особи має неодмінно співдіяти з її культуротворчими засадами. У державі 
така особа представлятиметься не лише як громадянин, а й культуротворець.

Програму вибудовано на міждисциплінарних зв’язках, що складають систему ін-
формаційного взаємообігу і підпорядковуються викладовим завданням, які зібрано 
на основі освітніх напрямних курсу українознавства в закладах загальної середньої 
освіти. Серед таких напрямних: наскрізний україноцентризм (україноспрямова-
ність) у процесі здобування знань, український людиноцентризм (українська антро-
пофільність), український державоцентризм (патріотизм). 

Українознавство має свої опорні поняття, що вибудовуються як основа та на-
прямні українознавчого спостереження й розмислу. Система українознавчого знан-
ня (Україно-знання) твориться на підґрунті колишнього і сьогоденного культурот-
ворчого та державотворчого досвіду. Рівні, що її складають,  – це комплексність, 
міждисциплінарність, інтегративність. Систематизування здійснюється на культу-
рологічній основі, елементах психології творчості як чинниках розгляду творчої по-
ведінки особи й спільноти. Серед них головними є такі:

українська спільнота – це середовище творення і зберігання смислового потен-
ціалу української культури (цивілізації) та усвідомлені, історично виражені часо-
просторові форми духовного і господарчого єднання українства; 

українськість (українська світоглядна та життєва сутність) – особлива практика 
набування й утвердження власної самости у формах культурного, спільнотного, сус-
пільно-державного самовираження українців;

українське – цивілізаційне вироблення (продукування) смислів (сенсів) україн-
цями, часопросторові історичні форми тяглого розгортання українського культу-
ротворчого потенціалу, мовно-словесний та уречевлений простір Українського сві-
ту, поведінковий етос українців; 

українство  – українська етнічна множинність у світі, культурно-цивілізацій-
ний та самозберігальний феномен української спільноти в історичних періодах, 
тяглістю від раннього нового до постмодерного часу, з інтегративним досвідом 
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культуротворчого, освітнього, наукового, економічного увзаємнення у суспільствах 
країн проживання. 

Отже, українознавство – це система наукового знання про Україну, українців, 
українськість, що розглядаються через практичний досвід культуротворення і 
спільнотного єднання.

На думку розробників програми, основні поняття українознавства слід упро-
ваджувати до освітнього процесу поступово та ступенево (із покроковим наванта-
женням понять). Узагальнені поняття з українознавства у 1–4 класах матимуть мен-
ше смислове наповнення. Самі терміни теж не матимуть аж надто великої кількості. 
У подальшому (в 5–9, 10–11 класах) і кількість, і  смислове структурування украї-
нознавчих термінів більшатимуть і розширюватимуться. Окрім того, як видається 
розробникам програми, окремі, запозичені з інших мов, слова належить уточнюва-
ти українськими лексемами. Так буде підкреслено термінотворчу активність укра-
їнської мови. Саме так розробниками програми учинено з перейнятим із грецької 
мови поняттям «феномен», його по-українському роз’яснено як «особливе (винят-
кове) явище». 

Отже, що вивчає українознавство: у 1–4 класах – це «Україна», «українці», «укра-
їнське», узагальнено – «українці» та «українська культура» як особливі явища (фено-
мени); у 5–11 класах (зокрема, на заняттях у класах, починаючи з блоку «Українське 
культуротворення», та в наступних за ним класах-блоках, аж до тематичного блоку 
«Українські суспільство та держава: розмаїття виявів та взаємодії») добірка опорних 
понять та їхнього наповнення поступово ширшатиме – «Україна», «українці», «укра-
їнськість», «українство», «українське», «тяглість», «досвід», «феномен» (особливе 
явище – «своєособливе» явище), «родова пам’ять», «історична па м’ять», «самоосяг-
нення», «творче комунікування», «культуротворення», «державотворення». 

Напрямні та опорні поняття освітньо-викладового курсу з українознавства в за-
кладах загальної середньої освіти:

Україна як мовно-культурний, природний, господарчо-економічний, державний 
феномени («виняткові явища») світового розвитку. 

Українці як окрема спільнота (народ, нація) з тривалим та тяглим (неперервним) 
культуротворчим і державотворчим досвідом феноменального (особливого) типу, 
що історично ґрунтується одним життєтворчим завданням та власною мовою. 

«Українське» – сукупний масив витвореного («напрацьованого») та витворюва-
ного у тяглому (неперервному) процесі розвитку української культури.

 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

(СТАНДАРТИЗАЦІЙНА ОСНОВА ПРОГРАМИ)
Програму розроблено на підставі Державного стандарту базової і повної за-

гальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011  р. 
№ 1392) з урахуванням Державного стандарту початкової загальної освіти (Поста-
нова Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. № 462) та відповідно до положень 
Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої 
освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням 
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Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р. № 988-р. Програма розроблена з ура-
хуванням основ Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді 
(наказ Міністерства освіти і науки України № 641 від 16.06.2015 р.), Указу Президен-
та України «Про Стратегію національно-патріотичного виховання» від 18.05.2019 р. 
№286/2019, Постанови Верховної Ради України «Про вшанування героїв АТО та 
вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді» № 373-VIII 
від 12 травня 2015  р., Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016–2020 роки» 
№ 148 від 18 лютого 2016 р., з урахуванням змін концептуальних засад сучасного 
освітнього процесу в Україні відповідно до нового Закону України «Про освіту»1, що 
набрав чинності 28 вересня 2017 р.

Метою курсу «Українознавство» є надати учневі/учениці-слухачеві/слухачці 
комплекс знань про Україну, українців, українську культуру як окремий світ із влас-
ним життєтворчим потенціалом, що розгортається у спільнотному та державотвор-
чому досвіді, яким показано тяглі приклади української історичної єдності. В умо-
вах рухливого інформаційного суспільства слухач/слухачка пропонованого курсу 
набуде ґрунтовних знань та компетентнісних умінь, завдяки яким зможе вправно 
опрацьовувати та глибоко оцінювати інформаційні повідомлення, насамперед, з по-
зицій власної культурно-генетичної пам’яті та державно-історичної гідности. Через 
збагачення знаннями, отриманими з цього курсу, молодому поколінню буде надано 
міцне психологічне опертя та сталі культурні зорієнтування на творення власного 
майбуття – себе як гідної людини, поважного громадянина, досвідченого фахівця в 
розлогій перспективі розвитку держави Україна. 

На основі визначеної мети розроблено та обґрунтовано такі завдання курсу:
•	формування в учнів 5–11 класів закладів загальної середньої освіти України 

наукової картини про український світ, українську людину, українську спільноту, 
українське культуротворення й державотворення, українську екосистему, екологіч-
ну грамотність, природу сучасних соціальних, економічних і політичних реалій в 
Україні тощо;

•	 усвідомлення учнями досягнень українського народу, його інтелектуальних, 
матеріальних і духовних надбань;

•	 виховання в учнів високої патріотичної свідомості, готовності до виховання 
громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, ці-
лісності та незалежності України;

•	формування в учнів вміння самостійно здобувати нові знання про український 
світ, досліджувати основні етногенетичні, культуротворчі, націєтворчі, державо-
творчі процеси, що пов’язані із самоствердженням і розвитком української нації та 
Української держави;

•	 сприяння становленню в учнів наукового світогляду, системи національних і 
загальнолюдських цінностей;

•	 сприяння розвитку критичного мислення, опанування учнями навичок по-
шуково-дослідницької роботи, спрямованих на більш ґрунтовне дослідження 
1 Закон України «Про освіту». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
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української мови, культури, історії, традицій, мистецтва, українського довкілля, 
внеску українців у світову культурну, освітню, політичну спадщину тощо;

•	формування в учнів критичного мислення й вміння робити власні висновки 
та судження про український народ, його культуру, звичаї, історію та місце у сві-
ті шляхом застосування таких інноваційних освітніх технологій, як інформаційні, 
проблемні, розвивальні, проєктні, інтерактивні, індивідуалізовані, ігрові, інтегро-
вані, дистанційні та ін.;

•	 виховання в учнів почуття любові до української мови як мови державної, по-
треби її вивчати та спілкуватися нею;

•	формування та розвиток в учнів почуття відповідальності за збереження на-
ціональних традицій, звичаїв, культурних надбань, реалізації ідеї «діалогу культур», 
творення індивідуального «Я» громадянина в його духовній автономності та в умін-
ні поєднувати особисті інтереси з родинними, колективними, суспільними та дер-
жавними;

•	 сприяння виробленню в учнів високих суспільних, державних, гуманістичних, 
духовно-культурних ідеалів, критеріїв і принципів життя;

•	 спонукання учнів до набуття ключових життєвих, громадянських і соціокуль-
турних компетенцій як необхідних інструментів для ефективної та конструктивної 
участі у громадському житті.

Компетентнісний потенціал предмета:
•	 сприяє усвідомленню особистості свого історичного коріння, формує елемен-

тарні уявлення про світогляд свого народу, його мову, психологію, мораль, культуру, 
історію, освіту, науку, природу тощо;

•	 сприяє пізнанню процесів становлення, розвитку та трансформації українства 
у просторі і часі;

•	 спонукає до розуміння учнями того факту, що державна мова є фундаментом, 
на якому побудовані суспільні відносини; вона (мова) є одним із чинників само-
організації нації, який є не тільки важливим критерієм духовності, освіченості й 
культури народу, але й елементом конкурентоздатності спільноти у світі;

•	 дає можливість узагальнити набуті знання про Україну та українців, державу 
Україна в історичному минулому та сьогоденні;

•	 сприяє вивченню етнопсихології, національного характеру, етнічної самосві-
домості, народного руху українців;

•	 сприяє збереженню української національно-культурної ідентичності в умо-
вах глобалізації;

•	 сприяє утвердженню в свідомості і почуттях особистості патріотичних цін-
ностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України.

Наскрізні змістові лінії
Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетент-

ностей, навчальних предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при 
формуванні освітнього середовища.



106 №1 (74) 2020 Ukrainian Studies

ОСВІТА

Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомага-
ють формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність 
застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Мета наскрізних ліній – «сфокусувати» увагу й зусилля вчителів-предметників, 
класних керівників, зрештою, усього педагогічного колективу на досягненні життєво 
важливої для учня/учениці й суспільства мети, увиразнити ключові компетентності.

1. Для наскрізної лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток» – це формування 
в учнів соціальної активності, відповідальності й екологічної свідомості, у результа-
ті яких вони дбайливо й відповідально ставитимуться до довкілля, усвідомлюючи 
важливіcть сталого розвитку для збереження довкілля й розвитку суспільства. 

2. Метою вивчення наскрізної лінії «Громадянська відповідальність» є форму-
вання відповідального члена громади й суспільства, який розуміє принципи й ме-
ханізми його функціонування, а також важливість національної ініціативи. Ця на-
скрізна лінія освоюється через колективну діяльність – дослідницькі роботи, роботи 
в групі, проєкти тощо, яка розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність 
щодо різноманітних способів діяльності і думок.

3. Завданням наскрізної лінії «Здоров’я і безпека» є становлення учня/учениці як 
емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і фор-
мувати навколо себе безпечне життєве середовище. 

4. Вивчення наскрізної лінії «Підприємливість і фінансова грамотність» забезпе-
чить краще розуміння молодим поколінням українців практичних аспектів фінан-
сових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, 
кредитування тощо); сприятиме розвитку лідерських ініціатив, здатності успішно 
діяти в технологічному швидкозмінному середовищі.

Міжпредметні та предметні змістові лінії
Українознавство розкривається у зв’язках із різними предметами: історія Украї-

ни, українська мова і література, біологія, географія (включаючи політичну та еко-
номічну), суспільствознавство, правознавство та ін. 

Комплекс знань про Україну, українців, українську культуру і мистецтво, приро-
ду і здоров’язбережувальні практики, особливості комунікування подається через 
такі напрямні: україноцентризм, людиноцентризм, державоцентризм.

Змістові лінії відображають провідні соціально й особистісно значущі ідеї, що 
послідовно розкриваються у процесі навчання і виховання учнів; змістові лінії спів-
відносяться з ключовими компетентностями, опанування яких забезпечує форму-
вання ціннісних і світоглядних орієнтацій учня/учениці, що визначають їх поведінку 
в життєвих ситуаціях. Навчання по змістових лініях реалізується через актуалізацію 
відповідних знаннєвих, діяльнісних і оцінно-ціннісних компонентів, творчу роботу 
при міжпредметній та внутрішньопредметній інтеграції, позакласну роботу і роботу 
гуртків за інтересами, участь у загальнонаціональних учнівських конкурсах.

Міжпредметні зв’язки розкриваються через такі змістові лінії: родинна педагогі-
ка, культурна самосвідомість, громадянська відповідальність, життєві цінності, мо-
ральні та поведінкові етичні ознаки.
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Змістова лінія «Родинна педагогіка» спрямована на пізнання учнями системи 
українського родинного виховання, побудованого на народних засадах і наукових 
здобутках педагогічної мудрості. Учнів орієнтують вивчати основи родинних вза-
ємовідносин (соціально-правових, господарсько-економічних, морально-етичних, 
естетичних, анатомо-фізіологічних, педагогічних). Учнів старших класів орієнтують 
на підготовку до сімейного життя, дослідження значення впливу умов сімейного се-
редовища на розвиток і поведінку дитини.

Змістова лінія «Культурна самосвідомість» спрямована на розвиток учня/уче-
ниці як особистості, яка розуміє роль української культури у формуванні мислен-
ня, усвідомлює значення культури упродовж історії, має уявлення про різноманіття 
культур та їх особливості, цінує свою культуру і культурну багатоманітність світу. 
Учнів орієнтують усвідомлювати і вивчати культурне різноманіття минулого і су-
часного українського світу, здобувати знання про історію культур (зокрема, україн-
ської) та культурну взаємодію, бути толерантними. Учнів орієнтують усвідомлювати 
себе носіями і продовжувачами певної культури, розуміти важливість міжкультур-
ного спілкування і співробітництва, з повагою ставитися до представників інших 
культур; розуміти значення культурної традиції для розвитку суспільства. 

Під час вивчення питань, що належать до змістової лінії «Інформаційне середо-
вище», головною метою є зростання учня/учениці як людини, яка сприймає і розу-
міє навколишнє інформаційне середовище, здатна його критично аналізувати, а та-
кож діяти в ньому відповідно до своїх цілей і усталеної в суспільстві комунікативної 
етики. Учнів орієнтують на сталий пізнавальний пошук, на розуміння важливості 
різних джерел інформації; навчають вибирати (залежно від пізнавального інтересу, 
потреб чи життєвої ситуації) джерела інформації. Учнів старших класів навчають 
визначати свої інформаційні потреби й уміти знаходити потрібну інформацію, вмі-
ти критично аналізувати інформацію, відрізняти істотне від неістотного й вислов-
лювати зважені судження.

Змістова лінія «Цінності й моральність» спрямована на формування учня/уче-
ниці як морально повноцінної людини, яка знає загальновизнані правила поведін-
ки, дотримується їх у закладі освіти і поза закладом освіти, небайдужа до нехту-
вання ними і за потреби реагує на це відповідно до можливостей. Учнів орієнтують 
на самопізнання, на повагу до цінностей, моральних норм і правил ввічливості, на 
дотримання в поведінці цих правил, на формування шкільного колективу, в якому 
поважають справедливість, чесність, турботу, людську гідність, дотримання слова, 
демократичність і рівність у стосунках. Учнів старших класів орієнтують на участь 
у розробці етичного кодексу і правил поведінки колективу (класу, закладу освіти, 
гуртка за інтересами та ін.), на їх дотримання, на розмірковування над принципами 
власної поведінки і поведінки інших людей; навчають робити відповідальний вибір.

Будова курсу
Відповідно до загальних змістових наскрізних ліній освітньої галузі «Суспіль-

ствознавство» (людина – людина, людина – суспільство, людина – природа), визна-
чених Державним стандартом загальної середньої освіти, українознавчі знання в 
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курсі за вибором «Українознавство» систематизовано і розподілено з врахуванням 
вікових особливостей учнів та навчального матеріалу з різних предметів (українська 
мова та література, історія України, географія, біологія, музичне мистецтво та ін.), з 
яким учні знайомляться під час вивчення освітніх програм.

У навчальній програмі «Українознавство» для учнів 5–11 класів закладів загаль-
ної середньої освіти України зазначено, що загальна кількість годин на рік становить 
орієнтовно 35 год. (із розрахунку 1 год. на тиждень). У кожному класі передбачено: 
1)  вступний урок (на початку навчального року); 2)  години для проведення про-
єктної діяльності (4 год. на рік), які передбачають узагальнення і перевірку знань; 
3) підсумкові уроки (2 год. на рік), які можуть відбуватися у формі проведення тес-
тових завдань; 4) резервні години (2 год. на рік), які вчитель може використати на 
свій розсуд (для експедиційного українознавства, проведення польових робіт, інте-
грованих чи бінарних уроків з яскравим висвітленням міжпредметних зв’язків та 
залученням учителів з інших навчальних дисциплін, для проведення зустрічей, по-
закласних виховних заходів, інтерактивних занять та ін.).

Запропонована кількість годин на вивчення різних тем у кожному класі є орієн-
товною і може бути змінена вчителем у межах 35 годин річних. 

Пропонована навчальна програма курсу за вибором «Українознавство» структу-
рована за такими напрямами:

5 клас – «Я і Україна»;
6 клас – «Український світ»;
7 клас – «Українське культуротворення»;
8 клас – «Українська спільнота»;
9 клас – «Українське державотворення»;
10 клас – «Українство в світі»;
11 клас – «Українське суспільство та держава: розмаїття виявів та взаємодії».
Кожний напрям розроблено з врахуванням наскрізних змістових ліній, які є 

основним засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, які 
допомагають формуванню в учнів уявлень про українство, український світ, укра-
їнську спільноту в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у 
різних ситуаціях.

Всі теми уроків адаптовані до світосприйняття учнів, насичені зрозумілим ма-
теріалом, пов’язаним із українською культурою, традиціями, історією, географією, 
літературою, українським фольклором, пісенною творчістю, архівним матеріалом. 
Вони вчать любити і берегти національні цінності, виховують учнів на народній му-
дрості, родинних пріоритетах, відкривають значення ролі українців як нації у світо-
вому геополітичному просторі.

Викладання курсу «Українознавство» реалізується за допомогою міждисциплі-
нарних зв’язків, що виходять за межі програм конкретних предметів. Це значно 
розширює можливості вчителів у подачі нового матеріалу, а також допомагає уза-
гальнити вже отримані учнями знання про Україну та український світ, які вони 
одержали з інших предметів сегментально. Такий підхід сприяє креативності, ви-
користанню нових знань з різних галузей науки.



109Українознавство №1 (74) 2020

Ціпко А., Бойко Т., Газізова О., Бойко С. Українознавство

Визначальний вплив у викладанні курсу «Українознавство» має реалізація основ 
Концепції Нової української школи, одним із наскрізних завдань якої є розвиток 
критичного мислення учнів. З цією метою автори навчальної програми пропонують 
під час викладання курсу «Українознавство» активно застосовувати різні методи й 
прийоми критичного мислення учнів, які спрямовані на підвищення ефективності 
роботи та посилення мотиваційного компонента освітнього процесу. Такі прийоми 
й методи роботи сприятимуть веденню дискусій та участі в них усіх учнів класу; до-
поможуть учням висловлювати власну думку; пов’язувати нову інформацію з уже 
вивченою; робити власні висновки й руйнувати наявні стереотипи й міфи, що зага-
лом дадуть можливість учням критично розмірковувати. Отже, результатом такого 
навчання має стати не засвоєння фактів чи чужих думок, а вироблення власних су-
джень шляхом застосування певних прийомів критичного мислення.

Уроки можуть плануватися як бліцтурніри, уроки-конференції, уроки-диспути, 
уроки-захисти творчих робіт, на яких передбачається обговорення та розв’язання 
проблемних ситуацій у групах учнівського колективу. Такі форми роботи сприяти-
муть розширенню світосприйняття в учнів, допоможуть їм оволодіти навичками 
пошуково-дослідницької роботи, навчать вільно й аргументовано висловлювати 
свою думку, переконання і, що найголовніше, якнайкраще допоможуть розкрити 
для учнів глибинність таких понять, як «українець», «українська людина», «україн-
ськість», «українство», «український світ», «українська спільнота», «українське дер-
жавотворення» та ін. 

У викладанні курсу «Українознавство» можливий також варіант проведення 
інтегрованих уроків, які проводять одночасно двоє чи більше вчителів, що дасть 
можливість підсилити певні акценти шляхом використання історичних, мистець-
ких, філософських та інших знань, відкидаючи різні стереотипи діяльності, серед 
них і педагогічні. Значно підсилить інформативну складову й використання інфор-
маційних технологій.

Можливий варіант реалізації уроків у формі експедиційного українознавства, 
яке проводиться з елементами безпосереднього знайомства з певними реальними 
місцями України, архітектурними спорудами, скульптурними композиціями, піз-
нанням мовних і культурних особливостей у різних регіонах країни.

Загалом викладання навчальної програми «Українознавство» має відбуватися 
на науковій українознавчій методологічній основі із застосуванням інноваційних 
освітніх технологій та нових прийомів і методів роботи, які передбачаються у роз-
різі реалізації Концепції Нової української школи.
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5 клас
Українознавство

(Я і Україна)
(35 годин, 1 година на тиждень)

Усього – 35 год. На тиждень – 1 год.
Проєктна робота – 4 год.
Мій рідний край – 3 год.

Підсумкові заняття – 2 год.

Очікувані результати
навчально-пізнавальної  

діяльності учнів

К-сть 
год. Зміст навчального матеріалу

Вступ. Українознавство як освітня дисципліна та науковий напрям 

Учень (учениця):
Знаннєва складова
знає й пояснює назви явищ та ре-
чей, що описують Україну та укра-
їнців, розуміє й чітко виокрем-
лює та відтворює основні поняття 
україно знавства. 

Діяльнісна складова
володіє вмінням узагальнити здо-
буті українознавчі знання та до-
давати свою знаннєву частку (по-
відомлення) до знань про Україну, 
українців, українську культуру. 

Ціннісна складова
уявляє свій зв’язок із Україною, 
описує своє місце народження 
(проживання  – село, селище, міс-
то), його територіальне розташу-
вання та історичне походження, 
розуміє спадковість у поколіннях, 
набуває потребу в отриманні укра-
їнознавчої інформації. 

1
Вступ. Українознавство як освітня дисципліна та науко-
вий напрям. Що таке українознавство, його основні поняття. 
Українознавство в історичному зрізі та сучасні завдання україно-
знавства. Окреслення поняття «Україна» як сукупності розмаїття у 
творчості багатьох поколінь українців, перехід через узагальнення до 
поняття «українська культура». Зосередження уваги на понятті «моя 
Україна». 
Джерела наукового українознавства (письмові, усні, речові пам’ятки 
культури). 
Основні поняття: українознавство, українець, Україна, історія 
України, українська культура.
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Розділ 1. Україна – єдина країна!

Учень (учениця):
Знаннєва складова
розуміє узагальнено те, що таке 
українська етнічна територія, дер-
жава Україна, українці, типи по-
селень в Україні, має уявлення 
про етнокультурне районування 
України, природні та кліматичні 
особливості України, називає та 
описує типи поселень в Україні. 

Діяльнісна складова
вміє узагальнити набуті знання 
про Україну та українців, державу 
Україна в історичному минулому 
та сьогоденні, ідентифікує себе як 
громадянина/громадянку України, 
усвідомлює свою належність до 
певної громади.

Ціннісна складова
розширено набуває знання про 
землю та людей України, отримує 
естетичне замилування від озна-
йомлення з образами України та 
українських людей (українців), 
українського довкілля (гір, шляхів 
та ін.) в творах малярства та сло-
весності.

8
Україна  – давня і сучасна земля українців. Географія проживання 
українців у давнину і сьогоденні. Україна як місце появи та розвитку 
держави Україна, ознаки української державності.
Київ – давня столиця Руси-України.
«Повість минулих літ» про заснування Києва братами Києм, Щеком, 
Хоривом та сестрою Либідь. Легенди про князів Аскольда, Діра, 
Олега, Ігоря, Святослава і княгиню Ольгу. 
Культурне розмаїття України. Етнокультурне районування: Полісся 
і Волинь. Карпати і Прикарпаття, Галичина, Буковина, Покуття. 
Поділля. Середня Наддніпрянщина. Слобожащина. Південь. 
Етнокультурні групи українців: волиняки, бойки, гуцули, лемки, 
буковинці, закарпатці, слобожани та ін. Народи, які проживають на 
території України: кримські татари, кримчаки, гагаузи, караїми, ро-
сіяни, білоруси, євреї, поляки, болгари, серби, греки, румуни, німці, 
роми та ін.
Українське природне довкілля та його роль у формуванні українсько-
го етносу. Вплив природних чинників на особливості господарської 
діяльності українців різних регіонів держави. Народний календар, 
народна метеорологія.
Поселення в Україні: давні та сучасні.
Село (хутір, селище), місто, ратуша, двір, замок, фортеця, адміністра-
тивні будівлі (урядовий будинок (управи), церква, школа, майдан, 
ярмарок, корчма, господарчо-виробничі споруди (вітряк, водяний 
млин, кузня).
Шляхи та дороги України (наземні та річкові-морські, їхня історична 
та сьогочасна мережа, практичне використання та художні образи-
символи у малярстві та словесності).
Природні пам’ятки України. Сім природних чудес України. 
Туристична карта України, екотуризм. Екологічна культура.
Сім природних див України: Асканія-Нова (біосферний заповід-
ник, Херсонщина), Дністровський каньйон (Вінницька, Івано-
Франківська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька облас-
ті), Гранітно-степове Побужжя (регіонально-ландшафтний парк, 
Миколаївщина), Мармурова печера (АР Крим), Подільські Товтри 
(національний природний парк, Хмельниччина), Світязь (озеро, 
Волинь), Синевир (озеро, Закарпаття).

Проєктна робота. 1. Історія мого міста (села): територіальне розта-
шування, історичне походження, видатні мешканці, сьогодення. 
2. Фестиваль культури народів України: «Ми – різні, але ми – єдині».

Міжпредметні зв’язки: 5 клас. Вступ до історії. Розділ: Де відбувається історія. Тема: Історико-географічні регіо-
ни України та їх особливості (на вибір учителя/учительки, оглядово). Територіальне розташування та історичне 
походження рідного міста/села (учень /учениця розуміє як природні умови можуть впливати на життя людей 
(на прикладі окремих історико-географічних регіонів України). 5 клас. Вступ до історії. Розділ: Історія України в 
пам’ятках. Тема: Пам’ятки історії як джерело історико-культурної інформації (учень /учениця розуміє пам’ятку 
історії як скарб, гордість і надбання народу). 5 клас. Вступ до історії. Розділ: Усе має минуле. Тема: Місто та село. 
Заняття та умови життя населення в українських містах і селах у минулому і тепер (учень/учениця розуміє при-
чини підвищення ролі міст у господарському й культурному житті суспільства). 5 клас. Українська література. 
Розділ: Рідна Україна. Світ природи. Тема: Павло Тичина. «Не бував ти у наших краях!», «Гаї шумлять…», «Блакить 
мою душу обвіяла…» (осмислює важливість збереження довкілля для сьогодення та майбутнього; висловлює мір-
кування про способи вираження любові до рідної землі, відповідальність кожної людини за збереження природи, 
дискутує про це).
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Розділ 2. Рід, родина, сім’я в українському житті

Учень (учениця):
Знаннєва складова
розуміє поняття «рід», «родо-
від», «родина», «сім’я», особли-
вості життєдіяльності роду серед 
українців, як означати правила 
ставлення до довкілля (природи) 
в українських родинах, значення 
землі як цінності в українській 
культурі, уявляє природне та люд-
ське багатство Української землі.

Діяльнісна складова
вміє узагальнити здобуті знання 
про українські (українознавчі) 
поняття «рід» та «родовід», може 
надати повідомлення про свій рід, 
велику українську родину. 

Ціннісна складова
отримує уявлення про особливі 
родові зв’язки серед українців та 
зв’язок кожного роду із Україною 
(українською землею та україн-
ською культурою), усвідомлює 
«кревний» та «духовний» зв’язки 
в українських родинах, виявляє 
пошану до старших поколінь, ро-
зуміє, як з’являється та діє «родова 
пам’ять» серед українців, розуміє 
те, якою є частка знань про роди та 
родини в українознавчій інформа-
ції (українознавчому знаннєвому 
комплексі).

8
Я, моя родина, мій народ  – спадкоємність поколінь. Дерево мого 
роду. Моє українське коріння. Взаємозв’язок багатьох поколінь укра-
їнців через родинні зв’язки, природне довкілля, мову, традиційну 
культуру, спільну історичну долю. Виховання та навчання: переда-
вання життєвого досвіду в українській родині. 
Рід, родина, сім’я в усній народній творчості та письменстві.
Українська родина: взаємини поколінь. Взаємоповага в українській 
родині. Основні засади взаємин у сім’ї: повага до старших, любов до 
рідної землі, гостинність, працелюбність. Народна педагогіка.
Ставлення до батьків та старших, догляд за дітьми та виховання ді-
тей, опікування над літніми батьками, родинність, гостинність, спіл-
кування, ввічливість, зустріч, прощання з гостем, рівність усіх членів 
родини, відповідальність, працьовитість, відданість, обов’язок. 
Поведінковий етос українців: родинний та громадський. 
Виховання, прищеплювання, практикування поведінкових якостей. 
Міжродинне, сусідське спілкування серед українців.
Українська мова – мова твоїх рідних (родичів), найактуальніші теми 
для спілкування, гостинність українців, зустріч гостей, культура 
проводити вільний час і свята, українські форми привітання, звер-
тання, прохання, слова ввічливості, слова вдячності, слова на про-
щання. Народ скаже  – як зав’яже. Відображення українських вза-
ємин у слові (прислів’я, приказки, вірші, пісні). 
9 листопада – День української писемності та мови. 
21 лютого – Міжнародний день рідної мови. 
Сучасна українська родина. Особове «Я» та родинне «Ми» в Україні. 
Родинне середовище, взаємини, творчість, краса спілкування, вза-
ємопорозуміння.
Проєктна робота. Свято Миколая – улюблене свято українських ді-
тей.
Мій рідний край. Мої славетні предки та їхній внесок в історію 
України та інших держав. Герої в моїй родині.
Підсумковий урок.

Міжпредметні зв’язки: 5 клас. Українська література. Розділ: Із народної мудрості. Тема: Прислів’я та приказки 
(учень/учениця використовує українську мову для духовного, культурного й національного самовияву; відрізняє 
прислів’я від приказки та пояснює їх, проєктуючи на ситуації сучасного життя). 5 клас. Українська мова. Розділ: 
Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія. Звуки мови й звуки мовлення. Тема: Есе (розмірковування в довільній 
формі) про красу й милозвучність української мови (учень/учениця усвідомлює красу, естетичну довершеність 
української мови, зокрема її милозвучність і мелодійність).
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Розділ 3. Українська дитина – Українська людина. Дитинство та підлітковий вік в житті українців

Учень (учениця):
Знаннєва складова
розуміє українську родину як 
особ ливе середовище людського 
життя та цінність й етичне та ес-
тетичне надбання, усвідомлює по-
требу збереження родинних цін-
ностей в сучасному житті, бачить 
вагомість родини у державному 
будівництві України, усвідомлює 
цінність людини, людського жит-
тя, незалежно від віку та історич-
ного часу, в українській родині та 
українській державі. 

Діяльнісна складова
вміє узагальнити та розкласти на 
складові частини практичні по-
няття з життя української родини, 
побачити шану до дитинства та 
юнацтва в українській родині, на-
голосити на пошанованому стано-
вищі «старших» та «молодших» в 
українській родині.

Ціннісна складова
отримує усвідомлення можливос-
тей вибору, що існували та існують 
в українській родині та державі, 
має за приклад особисті якості 
видатних українців, що виявили-
ся в різних ділянках української 
творчості впродовж століть, усві-
домлює потребу дотримання здо-
рового способу життя як основи 
духовної та тілесної краси, надає 
поняттю цінності людини (україн-
ської людини зокрема) основного 
характеру та визначального мірила 
в своєму житті.

8
Дитинство в житті українців. Ігрове та іграшкове розмаїття укра-
їнського дитинства. Усна народна творчість: загадки, скоромовки, 
прислів’я, пісні, приказки. Українські народні дитячі ігри.
Вікове зростання та становлення (життя та вік) українця-підлітка. 
Здоров’я, краса та сила українського молодечого життя. Гартування, 
тренування тіла. 
Харчові та гастрономічні настанови та вибори сучасного юного укра-
їнця. Одягова мода у складанні власного образу та особистому сти-
льовому представленні сучасної української юні.
Українська дитина  – Українська людина. Паростки особистісного 
та громадянського позиціонування. Товариство та товариськість як 
чинники українського молодечого життя. Імена та постаті видатних 
українців (культурних діячів, спортсменів) колишнього часу та ни-
нішньої доби, їхнє життєве зростання та становлення.
Сучасне вікове зростання українців: умови, практики, можливості. 
Сьогочасні засоби спілкування-комунікування та використання їх-
ніх можливостей українською юнню-молоддю. Діджиталізація.
Молодечий вік та характери в творах української усної народної 
творчості та письменства. Українська дитяча та підліткова літерату-
ра. І. Франко. «Фарбований лис»; В. Нестайко. «Чарівний талісман», 
«Неймовірні детективи», С. Дерманський. «Чудове чудовисько»; Зірка 
Мензатюк. «Таємниця козацької шаблі»; Володимир Рутківський. 
«Сторожова застава» (повість-легенда, фільм).
Проєктна робота. Українські народні ігри та фізичні вправи для мо-
лоді.
Проєктна робота. Мій улюблений книжковий герой.
Мій рідний край. Українські народні дитячі ігри: веснянки, гаївки.

Міжпредметні зв’язки: 5 клас. Українська література. Розділ: Рідна Україна. Світ природи. Тема: Тарас Шевченко. 
«За сонцем хмаронька пливе…», «Садок вишневий коло хати…». Степан Васильченко. «В бур’янах» або Оксана 
Іваненко. «Тарасові шляхи». Україна часів Т. Шевченка. Розповідь про поета, його дитинство (на основі творів 
Степана Васильченка або Оксани Іваненко) (учень/учениця розповідає про дитинство поета і його родину). 5 клас. 
Українська мова. Розділ: Пряма мова. Діалог. Тема: Складання розповіді «Мудрі батькові поради» («Улюблені пісні 
моєї мами», «Чого навчив мене мій тренер») з використанням речень, що містять пряму мову (учень/учениця 
цінує досвід старших поколінь, поважає досвід і дослухається порад старших членів родини).
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Розділ 4. Образи, символи та обереги українського народу

Учень (учениця):
Знаннєва складова
розуміє основні поняття: полотно, 
нитка, вишиванка, рушник-ути-
рач, рушник весільний, голка, ме-
реживо, візерунки, кольори-сим-
воли, рослинний та геометричний 
орнаменти.

Діяльнісна складова
вміє узагальнити та розкласти на 
складові частини народні символи 
України;
бачить вагомість державних сим-
волів України.

Ціннісна складова
розширено набуває знання про 
державні та народні символи 
України. 

10
Державні символи України (герб, прапор, гімн).
Державний Прапор України. Кольори Державного Прапора. Най ві до-
міші державні утворення на теренах України та їхні прапори. Назва і 
значення Державного Герба. П. Чубинський – автор слів Державного 
Гімну України. Конституція України, гривня (грошова одиниця). День 
Незалежності. День Державного Прапора України. День Конституції.
Народні символи України.
Уособлення краси України в рослинних символах: калина, верба, дуб, 
тополя, барвінок, чорнобривці. Образи птахів (лелека, ластівка, соло-
вейко, зозуля) та тварин (кінь, тур) в українському фольклорі. Рослини 
і птахи, які стали традиційними народними символами України (кали-
на, верба, барвінок, чорнобривці, лелека, ластівка, соловейко, зозуля).
Казки і легенди про тварин і рослин. Народні символи в пісенній 
творчості. Орнаменти рослин і тварин як окраса гончарного посуду, 
вишивок, розпису писанок та ікон.
Світ української вишивки. Способи прикрашання полотна барвис-
тими нитками. Символіка візерунків. Сполучені чинники краси та 
символіки в українському вишиваному вбранні. День вишиванки 
(щороку в третій четвер травня) – символ належності до роду та на-
ції, ознаки українськості.
Український рушник – вічна пам’ять народу.
Регіональні особливості орнаментування рушників та вишивки в Ук-
ра ї ні. Значення українського рушника в побуті та традиційних обрядах. 
«Пісня про рушник», автор Андрій Малишко, композитор Платон 
Майборода. 
Писанка як оберіг: краса, що нас об’єднує.
Писанка, крашанка, знаки-символи, яйце – символ Великодня, смуж-
ка, хвилясті лінії, символи.
Обрядовість писанки під час Великодніх свят. Писанкарство. 
Великодні писанки: візерунки, символи, значення.
Пісня «Розмалюю писанку», автор Марія Бурмака.
Духовні та культурні символи України. Мелодійність, милозвучність 
української мови. Культурна спадщина народу та її примноження. 
Острозька академія – фактично перший вищий навчальний заклад 
у всій Східній Європі. Найдовший музичний інструмент у світі  – 
українська трембіта. Автор першої європейської Конституції – укра-
їнець Пилип Орлик. «Щедрик» – найвідоміша у світі різдвяна пісня. 
Найглибша у світі станція метро «Арсенальна» (місто Київ) та ін.
Природні дива: географічний центр Європи; Хортиця (місто 
Запоріжжя)  – найбільший острів на Дніпрі; печера Оптимістична 
(Тернопільська область)  – найдовша у світі гіпсова печера; 
Олешківські піски (Херсонська область)  – найбільша територія в 
Україні, вкрита пісками.
Проєктна робота. Найцікавіші факти про Україну.
Мій рідний край. Тварини, рослини та птаство України в творах 
письменників рідного краю. 
Підсумковий урок.

Міжпредметні зв’язки: 5 клас. Образотворче мистецтво. Розділ: Види образотворчого мистецтва. Тема: 
Декоративно-прикладне мистецтво (учень/учениця висловлює судження про твори декоративно-прикладного 
мистецтва та скульптури, усвідомлює їх значення у формуванні та збереженні національної спадщини України та 
світу). 5 клас. Українська мова. Розділ: Відомості із синтаксису й пунктуації. Тема: Письмовий твір-роздум за ко-
лективно складеним планом у художньому стилі (орієнтовні теми: «Чому необхідно знати історію свого народу», 
«Чому потрібно знати звичаї свого народу») (учень/учениця усвідомлює суть понять «патріотизм», «відповідаль-
ність за долю Батьківщини»).



115Українознавство №1 (74) 2020

Ціпко А., Бойко Т., Газізова О., Бойко С. Українознавство

6 клас
Українознавство

(Український світ)
(35 годин, 1 година на тиждень)

Усього – 35 год. На тиждень – 1 год.
Проєктна робота – 4 год.
Мій рідний край – 3 год.

Підсумкові заняття – 2 год.

Очікувані результати
навчально-пізнавальної діяльності 

учнів

К-сть 
год. Зміст навчального матеріалу

Вступ. Українознавство як освітня дисципліна та науковий напрям 

Учень (учениця):
Знаннєва складова
надає розуміння понять: світогляд, 
простір, життєвий простір, культур-
ний простір, межа в просторі, без-
межжя в просторі  – світ (всесвіт) в 
українській мові, культурі та украї-
нознавстві. 
 
Діяльнісна складова
творчо опрацьовувати здобуті по-
няття з українознавства, застосову-
вати їх практично для розгляду та 
опису, узагальнювати їх, вміння ви-
окремити та можливість використо-
вувати узагальнені поняття та ідеї з 
українського світогляду.

Ціннісна складова
набуває творчих спрямувань та жит-
тєвих зорієнтувань завдяки отрима-
ним знанням про світогляд україн-
ців, світоглядні цінності українсько-
го життя, про ідеї та образи україн-
ської культури.

1
Вступ. Українознавство як дисципліна
«Український світ» на перетинах культурних шляхів Сходу і Заходу. 
«Український світ» як простір, світогляд, творча місцина, життєвий 
досвід, культурно-історична тяглість. Ідеї та образи українського 
світогляду в культурній творчості українців.
Виховний і освітній досвід українознавства. Шкільна освіта та ро-
динна педагогіка.
Основні поняття: українознавство, комплекс українознавчих 
знань, простір, світогляд, світ, життєвий простір, культурний про-
стір, Всесвіт, творчість. 
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Розділ 1. Життєвий простір та творчий світ українця

Учень (учениця):
Знаннєва складова
надає розуміння понять: світогляд, 
життєвий простір, український сві-
тогляд, духовність, звичай, традиція.

Діяльнісна складова
називає ознаки українського жит-
тєвого світу, вміє використовувати 
міфи та легенди українського народу 
як приклад розуміння нашими пред-
ками природних явищ. 
Пояснює символічне значення для 
українців понять дому та хліба, куль-
турну самобутність українського на-
роду.
Ціннісна складова
Набуває творчих спрямувань та 
життєвих зорієнтувань завдяки 
отриманим знанням про світогляд 
українців, світоглядні цінності укра-
їнського життя, про ідеї та образи 
української культури.

7
Форми життєвого світу людини: світ природний, світ соціальний, 
світ духовний та світ матеріальний (предметний, інструменталь-
ний, техногенний). Сім’я, родина, дитяче товариство, об’єднання 
людей, народ. 
Культура та творчий світ українця: звичаї, традиції, обряди, які 
супроводжують людей упродовж життя; світ мистецтва, предмети 
побуту і вжитку. Внесок представників інших етносів в розвиток 
національної культури.
Давні дохристиянські вірування праукраїнців. Небесні світила, 
земля, вогонь, вода, рослинний і тваринний світ у давній міфології 
слов’ян. 
Національний традиційний одяг  – відображення духовного світу 
українців. Основні традиції й орнаменти, символіка й оберегове 
значення. Чоловічі і жіночі узори у народному вбранні.
Розширене тлумачення українського життєвого простору. 
Українська хата як «власний» («свій») український образ світу. 
Типи українського домобудування. Назви будівельних речей, які 
складають українську хату. Наповнення українського життєвого 
простору (речі повсякденного та святкового вживання, хатнє на-
чиння). Хата та земля як образи та символи в українському фольк-
лорі та літературі.
Українська мова як визначальний код нації. Пісенний світ украї-
нознавства. Дитячий фольклор. 
Проєктна робота. Історичні та сучасні типи домобудування в 
моєму краї.

Міжпредметні зв’язки: 6 клас. Українська література. Розділ: Загадково прекрасна і славна давнина України. Тема: 
Микола Вороний. «Євшан-зілля» (учень/учениця розуміє значення історичної пам’яті для кожної людини; по-
яснює важливість належності до свого народу; висловлює судження про її історичну основу, зв’язок із літопис-
ною легендою; коментує власне розуміння почуття патріотизму; усвідомлює роль слова в житті людини). 6 клас. 
Українська мова. Розділ: Фразеологія. Тема: Письмовий твір-роздум про вчинки людей на основі власних спо-
стережень і вражень у художньому стилі (орієнтовні теми: «Чому я пишаюся своїм товаришем», «Який вчинок 
можна вважати героїчним», «У яких вчинках виявляється людська шляхетність») з використанням фразеологіз-
мів (учень/учениця виявляє об’єктивність, толерантність і тактовність в оцінці вчинків людей; може співвіднести 
вчинок людини з принципами справедливості, порядності, сміливості, громадянської відповідальності).



117Українознавство №1 (74) 2020

Ціпко А., Бойко Т., Газізова О., Бойко С. Українознавство

Розділ 2. Традиційні форми українського господарювання

Учень (учениця):
Знаннєва складова
усвідомлює потребу встановлення 
господарчого ладу серед українців, 
може отримати розуміння того, як 
здійснювали господарювання та ви-
робництво українці, спостерігати, 
як взаємодіяли українці з природою, 
використовуючи її запаси, колись, і 
порівнювати таку людську діяльність 
в Україні тепер, отримати уявлення 
про давні способи просторового пе-
реміщення в українців та про колиш-
нє українське інформування (переда-
вання знань та новин).

Діяльнісна складова
творчо опрацьовує здобуті знання 
про українське ремісництво та реміс-
ників, пробує застосувати набуті ви-
робничі знання, вміння та навички у 
власній практиці. 
Зіставляє можливості новинного 
перенесення (постачання) колись і 
тепер.

Ціннісна складова
надає поціновування кожній викона-
ній праці у сьогоденні, як це робили 
українці колись, творчо підходити 
до вже набутих виробничих знань та 
навичок. Здійснює розгляд взаємин 
українців із довкіллям (природою  – 
тваринним, рослинним, пташиним 
світом) з погляду світосприйняття, 
художньо-образного відчуття явищ, 
дбайливості, зберігання.

9
Традиційні форми українського господарювання: поле, городни-
цтво, садівництво, рибальство, засоби українського ведення гос-
подарства. 
Українське ремісництво (ткацтво, бондарство, лимарство, гончар-
ство, стельмаство, килимарство та ін.). Назви ремісничих виробів 
та виробників в українській мові.
Український господарський зв’язок-комунікування. Натуральне 
(самозабезпечувальне) господарство. Базар, ярмарки, ринок в 
українському господарюванні як середовище давнього українсько-
го інформування. Толока як приклад колективної взаємодопомоги.
Хліборобство  – традиційна основа українського господарювання 
та культуротворення. Пошанування хліба серед українців.
Українські страви та напої – повсякденні й «смаколики», обрядова 
їжа. Облаштування та спорядження українського святкового столу. 
Вироби з дерева, глини; кришталь, гутне скло, металеве приладдя 
до столу. 
Традиційні засоби українського пересування. Транспорт і шляхове 
сполучення. Транспорт: в’ючно-верховий, полозний і колісний (віз 
(підвода, гарба)), сани, чумацькі «мажі», човен, пліт, корабель. 
Проєктна робота. Топоніміка , гідроніміка рідного краю.
Мій рідний край. Господарська діяльність в моєму краї: традиційна 
та сучасна.
Підсумковий урок.

Міжпредметні зв’язки: 6 клас. Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс). Розділ: Первісні спільноти. 
Археологічні культури. Тема: Трипільська археологічна культура (учень/учениця розуміє риси господарства, сус-
пільного устрою й світосприйняття як основу історичного опису життя людей у минулому).
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Розділ 3. Українські календарно-обрядові свята
Учень (учениця):
Знаннєва складова
набуває знання про те, як україн-
ці відчували плин часу та зміни пір 
року. Знає те, як українцями було 
названо окремі проміжки часу і 
чому  – дні, тижні, місяці. Звертає 
увагу на історичні (теж українські) 
назви часу, які дотепер зберігають-
ся в творах української словесності 
та письменства («врем’я», «год» і 
т. ін.). Знайомиться з обрядовими 
особливостями та текстовим су-
проводом українського святкового 
року. Спостерігає творчі прояви та 
хист українців під час святкування. 
Отримує знання про те, як склалася 
добірка основних українських страв 
та напоїв. Знайомиться з основними 
підходами у прийманні гостей серед 
українців (на українських гостинах 
та частуванні). Отримує знання про 
шлюб як основу української родини 
та про рольовий розподіл на весіллях 
та в родині. 

Діяльнісна складова
вміє творчо застосувати набуті знан-
ня з українського облаштування 
святкового календаря у власному 
житті, розуміє і вміє практично за-
стосовувати широту українських 
назв, що стосуються часу, його змі-
ни (плину). Розуміє, що багатство 
українських назв зміни часу є справ-
ді українським і дотепер існує в го-
вірках української мови. Вирізняє 
складники українського вбрання та 
розуміє їхню символіку.

Ціннісна складова
розуміє нелегкість та красу україн-
ської колишньої і теперішньої повсяк-
денної праці, шанобливо ставиться 
до українських святкових днів (укра-
їнських традиційних святощів), під-
тримує та творчо осучаснює україн-
ські способи святкування та весільні 
звичаї в сьогоденні. Практично за-
стосовує складники українського 
традиційного вбрання для творення 
власного образу (своєї «імагоесте-
тизації»). Вирізняє та сприймає 
риси української вдачі та поведінкові 
(етичні) особливості українців.

8
Час – день, доба, тиждень, місяць, рік в українців. Українські кален-
дарні поняття та назви. Розширені поняття про плин часу в україн-
ців, український традиційний господарчий та святковий календарі.
Робоча та святкова українська весна. Зустріч весни. Веснянки. 
Гаївки. Українські народні дитячі ігри та забави. Великдень серед 
українців. Символізм української писанки. 
Літня гаряча українська пора. Єдиний ритм виконуваної праці та 
пісні. Зелені свята (Трійця), Івана Купала, свято Петра і Павла, свя-
то Іллі: традиції та прикмети.
Осіння пора в українському господарюванні: косовиця, зажинки, 
обжинки, возовиця. Свято Покрови. 
Святкова зима в українців. Зимові свята («святкú»): Різдво  – 
Василя – Водохреща (Йордан). Колядування, віншування, щедру-
вання. Народні театральні вистави в різдвяній обрядовості.
Життєвий цикл українців в традиційній обрядовості. Уродини. 
Хрестини. Сватання та весілля. Старостú, сватú, свахи, свекри, 
свекрухи, зовиці, зяті, невістки – рольовий розподіл на весіллі та 
в родині.
Проєктна робота. Традиційні свята в моїй родині.
Мій рідний край. Традиції святкування Різдва (Великодня) в рідно-
му краї.

Міжпредметні зв’язки: 6 клас. Українська література. Розділ: Загадково прекрасна і славна давнина України. Тема: 
Календарно-обрядові пісні (учень/учениця знає про виникнення народної обрядової поезії, її різновиди; розпо-
відає про головні календарні обряди українців; розрізняє і називає різновиди календарно-обрядових пісень).
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Розділ 4. «Козацькому роду нема переводу»
Учень (учениця):
Знаннєва складова
знає і розуміє походження націо-
нальних символів України. Знає по-
няття: геральдика, сфрагістика, ну-
мізматика, герої, гроші.

Діяльнісна складова
розкриває образи козаків, їхні зви-
чаї та традиції; розвиває навички 
характеризувати образи. Називає та 
описує досягнення історичних, куль-
турних та наукових діячів України.

Ціннісна складова
виховує на прикладі образів козаків 
лицарські чесноти, віру в перемогу 
добра й справедливості.

10
Риси української вдачі (звитяга (геройство), волелюбство, взаємо-
допомога, самопожертва, миролюбство) та їхнє представлення в 
творах українського фольклору й письменства-літератури. Казка 
«Ки ри ло Кожум’яка». Думи: «Самійло Кішка», «Маруся Богуславка», 
«Вте ча трьох братів з Азова», «Про Богдана Хмельницького». 
Твори пись менства: Т. Шевченко. «Гайдамаки»; І. Франко. «Захар 
Беркут», «Бунт Митуси», «Аскольд і Дір під Цар-городом»; 
І. Манжура. «Трьомсин-богатир»; Б. Грінченко. «Лесь, прекрасний 
гайдамака», «Лаврін Костер»; Ю. Федькович  – балади «Довбуш», 
«Юрій Гінда»; О. Апанович. «Розповіді про запорозьких козаків»; 
В. Рутківський. «Джури козака Швайки», «На козацьких островах» 
(на вибір чителя); Зірка Мензатюк. «Таємниця козацької шаблі»;  
Андрій Кокотюха. «Таємниця козацького скарбу».
«Козацькому роду нема переводу». Військове мистецтво україн-
ського козацтва. Легенди про козаків (козацькі сторожі, випробу-
вання козаків, козаки-кобзарі, побратимство, дисципліна на Січі, 
козаки-характерники, військове мистецтво). Козацькі військові 
винаходи. Звичаї та обряди козаків. 
Національні постаті України: хреститель Русі-України Володимир 
Великий, мудрість і книжність Ярослава Мудрого, козацька держа-
ва Богдана Хмельницького, кошовий отаман Війська Запорозького 
Іван Сірко, меценат і воїн Іван Мазепа, творець першої Конституції 
Пилип Орлик, літописець української історії та державний діяч 
Михайло Грушевський та ін. Історичні постаті в художній літературі. 
Національні символи України. Історія походження і значення три-
зуба. Вияв ідеї державотворення в українській символіці, геральди-
ці, сфрагістиці, нумізматиці. Герби українських міст та історичних 
регіонів. Символіка кольорів.
Козацька символіка: клейноди, корогва (прапор), бунчук, булава 
та її різновиди (тростина (палиця) та пірнач), каламар, литаври та 
печатка. Відображення героїчної боротьби запорозького козацтва 
за волю в народних піснях та думах, творах музичного та образо-
творчого мистецтва.
Ми  – нащадки козацького роду. Козацька педагогіка, благодій-
на та доброчинна діяльність. Школа джур – як ставали козаками. 
Відродження традицій українського козацтва в національно-пат-
ріо тичному вихованні сучасної молоді. День українського коза-
цтва – 14 жовтня – в день Покрови Пресвятої Богородиці. 
Оборонні споруди як безпековий чинник українського державо-
творення. Історична потреба фортифікаційного будівництва, за-
хисні функції, особливість спорудження. Спорядження воїнів та 
зброя у фортецях. Хотинська фортеця (м. Хотин, Чернівецька об-
ласть). Аккерманська (Білгород-Дністровська) фортеця (Одеська 
область). Меджибізький замок (Хмельницька область). Замок 
Паланок (м. Мукачево, Закарпатська область). Золочівський замок 
(Львівська область). Замок у Луцьку та інші.
Проєктна робота. Українська гривня: історія та сьогодення.
Мій рідний край. Герби українських міст та історичних регіонів, 
їхня символіка.
Підсумковий урок.

Міжпредметні зв’язки: 6 клас. Українська література. Розділ: Загадково прекрасна і славна давнина України. Тема: 
Володимир Рутківський. «Джури козака Швайки» («На козацьких островах») (учень/учениця дискутує про про-
блеми національної свідомості, патріотизму, зрадництва, усвідомленого вибору). 6 клас. Українська мова. Розділ: 
Займенник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Тема: Есе світоглядного змісту (орієнтовні теми: 
«Кого можна назвати патріотом рідної землі», «У чому полягає життєвий успіх») (учень/учениця виявляє повагу 
до осіб, які гідно реалізовують громадянські права та обов’язки; виявляє почуття громадянської гідності; поважає 
закони, правові норми, шанує державні символи і цінності).
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ОСВІТА

7 клас
Українознавство

(Українське культуротворення)
 (35 годин, 1 година на тиждень)

Усього – 35 год. На тиждень – 1 год.
Проєктна робота – 4 год.
Мій рідний край – 3 год.

Підсумкові заняття – 2 год.

Очікувані результати  
навчально-пізнавальної  

діяльності учнів

К-сть 
год. Зміст навчального матеріалу

Вступ. Українознавство як наука та навчальна дисципліна

Учень (учениця):
Знаннєва складова
знає й розуміє часопрос-
торові історичні форми 
тяглого розгортання 
українського культу-
ротворчого потенціалу, 
потенціал українознав-
ства як науки, що ви-
вчає українську людину 
та світове українство у 
часопросторі, пояснює 
процеси українського 
культуротворення та 
культурозбереження.

Діяльнісна складова
володіє вмінням уза-
гальнити здобуті 
україно знавчі знання та 
додавати свою знаннєву 
частку (повідомлення) до 
знань про Україну, укра-
їнців, український куль-
турний простір. 

Ціннісна складова
уявляє свій зв’язок із 
Україною, світ як ціліс-
ність, Україну та україн-
ство як цілісні органічні 
частини вселюдства, ро-
зуміє потребу в отриман-
ні українознавчої інфор-
мації через мовно-сло-
весний та уречевлений 
простір Українського 
світу.

1
Вступ. Українознавство як наука та навчальна дисципліна
Світоглядні основи українського культуротворення. Цивілізаційне вироблен-
ня (продукування)  смислів (сенсів) українцями, часопросторові історичні 
форми тяглого розгортання українського культуротворчого потенціалу, мов-
но-словесний та уречевлений простір Українського світу.
Досвід українського себе представлення і самозбереження у світі. 
Основні поняття: українознавство, українськість, українське культуротворен-
ня, українські духовні цінності, творче середовище, творчий хист, митець, мис-
тецтво, будівництво, архітектура, культурний простір, українець, українська 
культурна спадщина.
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Розділ 1. Українська культура як предмет дослідження. Витоки української культури

Учень (учениця):
Знаннєва складова
набуває знання про до-
свід українського куль-
туротворення та питомі 
риси українських куль-
турних пам’яток, розуміє 
історичну (етапну) по-
слідовність українського 
культуротворчого роз-
вою, розуміє та вирізняє 
стилістичні особливості 
зразків українського 
культуротворення.

Діяльнісна складова
уміє узагальнено і до-
кладно описати процес 
українського культуро-
творення, знає й називає 
окремі твори та пам’ятки 
української культури, 
вирізняє українські ідеї, 
образи, мотиви в сучас-
них стилізаційних течіях. 

Ціннісна складова
усвідомлює цінність ук-
ра їнської культури як 
цілісного феномена і 
скла дової культурного 
розвитку світу; через 
взаємопов’язані речі, як 
національна мова, тра-
диції, історична пам’ять, 
в історико-культурному 
вимірі формує ідентич-
ність і національну само-
повагу.

7
Українська культура як предмет дослідження. Основні етапи формування 
культурного простору України: прадавній, стародавній, давній, новий, новіт-
ній. Тяглість українського культуротворення, малярство, будівництво, музика, 
освіта, література в системі (як рівні) українського культуротворення.
Витоки української культури. Унікальність трипільської культури. Скіфська 
доба в історії культури України. Культури кочових народів на території України. 
Античність як складова культурної історії Північного Причорномор’я.
Підґрунтя культурної свідомості українців. Побут і звичаї давніх слов’ян. Віра 
як система вірувань. Художнє втілення світоглядно-міфологічних змістів: об-
разотворчі, декоративні, ритуальні компоненти культури давніх слов’ян. Зміст 
і суть міфології язичництва: символіка рослинного та тваринного світу, над-
природні сили в українській демонології, язичницький пантеон.
Історико-культурний вимір української культури. Русь-Україна як культу-
ротворчий образ та простір історії. Особливості християнського світогляду. 
Храмове будівництво. Уявлення про владу та їхнє втілення в культурі. «Руська 
правда» – норми закону, за яким жило населення. 
Культурна топографія давнього Києва. Галич, Чернігів – відомі культурні і ре-
лігійні центри Русі-України.
Українська мова як культуротворчий та освітній чинник. Українська словес-
ність та письменство-література у підвалинах українського культуротворен-
ня. Монастирі як осередки розвитку освіти, науки, мистецтва. Мовний вимір 
давньоруської культури. Література: перекладна та оригінальна. Давньоруська 
книжність: літописи, житія святих, билини, легенди. Козацьке літописання. 
Пересопницьке Євангеліє: від гетьмана Мазепи до президентів незалежної дер-
жави.

Феномен українського козацького бароко в українській культурі. Культурно-
просвітницька діяльність митрополита Петра Могили. Іван Мазепа як меце-
нат та культурний діяч. Г. Сковорода як представник культури українського 
бароко. 

Проєктна робота. Роль козацтва у становленні української національної 
культури.

Міжпредметні зв’язки: 7 клас. Історія України. Розділ: Київська держава (Русь-Україна) наприкінці X – у пер-
шій половині XI  ст. Тема: Внутрішня і зовнішня політика Володимира Великого. Впровадження християн-
ства. Київська держава (Русь-Україна) за Ярослава Мудрого. «Руська правда». Суспільний устрій. Влада князя. 
Повсякденне життя. Господарство. Міста. Ремесла. Торгівля. Культура (учень/учениця розуміє історичне значення 
впровадження християнства як державної релігії Київської держави (Русі-України), кодифікації звичаєвого пра-
ва (укладення «Руської правди»), місце Русі-України серед європейських держав після прийняття християнства). 
7 клас. Українська література. Розділ: Про минулі часи. Тема: Андрій Чайковський. «За сестрою» (учень/учениця 
характеризує образи козаків-запорожців; висловлює власні судження про геройство і лицарську відвагу головно-
го героя). 
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Розділ 2. Збереження, творення та передача українських духовних цінностей

Учень (учениця):
Знаннєва складова
набуває знання про 
процес формування на-
ціонально-культурних 
цінностей, поширення 
нових стилів мистецтва, 
знає про форми збере-
ження, творення та пере-
дачі українських духов-
них цінностей.

Діяльнісна складова
вміє узагальнено уяв-
ляти зв’язок часів через 
збереження і розвиток 
культурних традицій 
у контексті сучасного 
культурологічного підхо-
ду до культури України 
як комплексної системи. 
Називає імена україн-
ських митців та розу-
міє їхню творчу вагу в 
Україні та світі, аналізує 
твори художнього мис-
тецтва. 

Ціннісна складова
уявляє цінність україн-
ської культурної спадщи-
ни, поціновує та засто-
совує у власній життєвій 
практиці можливість 
пропагування України та 
українського через твори 
давнього і новочасного 
українського мистецтва.

9
Збереження, творення та передача українських духовних цінностей. Обереги 
українців у побуті.
Автентичні вишивки: гуцульська, буковинська, бойківська, подільська, полтав-
ська, малювання на предметах побуту, техніка вишивки, символіка.
Відтворення народних символів України у предметах побуту, вишивці на со-
рочках та рушниках, у розписі посуду, кованих виробах, різьбленні, писанках.
Обереги, пов’язані з певними життєвими ситуаціями, святами та обряда-
ми. Обереги, які українці використовують під час проведення свят і обрядів. 
Традиційна обрядовість українців. Українське весілля. Поминальні обряди. 
Хрестини. Пошанування померлих родичів.

Українські народне декоративно-ужиткове мистецтво та промисли. Кераміка, 
художній розпис, ткацтво, килимарство, техніки та регіональні особливості ви-
шивки, плетіння, гончарство, деревообробництво, ковальство, гутництво, пи-
санкарство, бондарство, обробка шкіри (кожум’яки, лимарство, кушнірство), 
стельмаство (виготовлення саней та возів). 
Народне ікономалювання. Розвій українського народного та професійного ма-
лярства. Образ Мамая в малярстві. Світські особи в малярстві.
«Будительство» (спонукання до навертання й повернення до власної культурної 
самости) українців в творах українського письменства. П. Грабовський, збірка 
«Пролісок» («До сіячів», «До Русі-України», «До українців», «До України», «До 
галичан», «Народові українському»); Б. Грінченко. «До народу», «Темрява», 
«Прийде»; С. Руданський. «Гей, браття-козаки, сідлайте-но коні…».
Музейництво як спосіб збереження української історико-культурної спадщи-
ни. Національний музей історії України, Національний музей голодомору-ге-
ноциду, Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей 
Революції гідності, Національний музей імені Андрея Шептицького у Львові, 
Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара», Національний 
музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, Музей писанкового розпи-
су (м. Коломия); музеї просто неба: Національний музей народної архітектури 
та побуту України (село Пирогів, Київська обл.), Музей народної архітектури і 
побуту імені Климентія Шептицького (Львів), Музей народної архітектури та 
побуту Середньої Наддніпрянщини (Переяслав, Київська обл.), Національний 
музей українського народного декоративного мистецтва (Київ), Закарпатський 
музей народної архітектури та побуту (Ужгород) та ін.
Видатні музейники: М. Петров, М. Біляшівський, І. Свєнціцький, М. Воз-
ниць кий, М. Сікорський, Н. Онацький, Д. Щербаківський, М. Рудинський, 
Є. Спаська, П. Потоцький, М. Макаренко.
Проєктна робота. Збереження народних традицій. Художні центри: Опішня, 
Решетилівка на Полтавщині; Ічня, Дігтярі на Чернігівщині; Петриківка на 
Дніпропетровщині; Кролевець на Сумщині; Бубнівка, Клембівка на Вінниччині; 
Яворів та Пістинь на Івано-Франківщині, Києво-Межигірська фаянсова фа-
брика.
Мій рідний край. Дослідження традиційних особливостей народних промислів 
рідного краю.
Підсумковий урок.

Міжпредметні зв’язки: 7 клас. Українська література. Розділ: Про минулі часи. Тема: Михайло Стельмах. «Гуси-
лебеді летять…» (учень/учениця знає про звичаї і традиції українського народу). 7 клас. Українська мова. Розділ: 
Вступ. Тема: Складання плану тексту публіцистичного стилю на тему «Духовні цінності нашого народу» (учень/
учениця шанує духовні цінності народу). 7 клас. Мистецтво. Розділ: Мистецтво: діалог традицій і новаторства. 
Тема: Музичне мистецтво в нашому житті (учень /учениця наводить приклади відображення етнічних моти-
вів у класичній і сучасній музиці). 7 клас. Мистецтво. Розділ: Мистецтво: діалог традицій і новаторства. Тема: 
Мистецтво в нашому житті (учень/учениця розуміє регіональні особливості й символіку різних видів декоратив-
но-прикладного мистецтва (розпис, кераміка, вишивка, писанкарство, витинанка, народна іграшка тощо)).
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Розділ 3. Історико-культурні пам’ятки України

Учень (учениця):
Знаннєва складова
знає об’єкти матеріаль-
ної культури: культову 
та побутову архітектуру, 
питомі риси українських 
культурних та природ-
них пам’яток, особли-
вості культуротворчого 
середовища сучасного 
українського міста.

Діяльнісна складова
уміє вирізняти окремі 
твори та пам’ятки укра-
їнської культури, ідеї, 
образи, мотиви в різних 
архітектурних стилях, 
визначати основні риси 
сучасної міської культу-
ри.

Ціннісна складова
розуміє, як українцям 
творилося та твориться 
власне культурне середо-
вище, уміє спостерігати 
естетичні особливос-
ті творів українського 
мистецтва, розуміє та 
відчуває вагомість мов-
ного чинника в досвіді 
українського культуро-
творення, набуває знан-
ня про українське співо-
чо-музичне та театраль-
не мистецтво.

8
Архітектурні образи України. Сакральна та фортифікаційна архітектура. Софія 
Київська, Андріївська церква (м. Київ), Києво-Печерська лавра (м. Київ), 
Почаївська лавра (Тернопільська область), Крехівський монастир (Львівська 
область), Святогірський монастир (Донецька область), Троїцький собор 
(Новомосковськ (Новоселиця), Дніпропетровська область (Січеславщина), 
Георгіївський монастир на Козацьких Могилах (Рівненська область), Іллінська 
церква (с. Суботів, Черкаська область) та ін.
Неповторні замки і фортеці України: Хотинська фортеця (м. Хотин, Чернівецька 
область). 
Кам’янець-Подільський замок (Хмельницька область). 
Аккерманська (Білгород-Дністровська) фортеця (Одеська область).
Меджибізький замок (Хмельницька область).
Замок Паланок (м. Мукачево, Закарпатська область).
Шарівський палацово-парковий комплекс «Садиба» (Харківська область). 
Палац графів Шенборнів (Закарпатська область).
Жовківський замок (Львівська область).
Підгорецький замок (с. Підгірці, Львівська область).
Палац Даховських (с. Леськове, Черкаська область).
Золочівський замок (Львівська область).
Олеський замок (Львівська область).
Унікальні мости в Україні. Старий австрійський міст (Ворохта) на Івано-
Франківщині. Тернопільський віадук у селі Плебанівка. Інгульський міст у 
Миколаєві. Амурський (Старий) міст у Дніпрі. Арковий міст у Запоріжжі. Міст 
чотирьох євангелістів на Закарпатті. Міст Є. Патона, Південний міст (м. Київ).
Село, хутір, місто, містечко як середовища українського культуротворення. 
Народна архітектура стародавнього українського села.
Культурний ландшафт українського міста від давнини до сьогодення. Традиції 
українського містобудування. Київ  – столиця України. Міста-мільйонники 
(Київ, Харків, Одеса, Дніпро, Донецьк). Львів  – найбільше місто на захо-
ді України. Культуротворче середовище містечок. Зникнення «містечок» як 
істо ричної назви з українських карт у часи УРСР та заміна їх «селищами». 
Руйнування українського історичного міського ландшафту. Житло та інтер’єр 
у системі міської культури. 
Природні пам’ятки України. Туристична карта України, екотуризм. Екологічна 
культура.
Основні поняття: природний заповідник, туризм, екотуризм, екологія, еколо-
гічна свідомість, екологічна культура.
Сім природних чудес України: Асканія-Нова (біосферний заповідник, Хер-
сонщина), Дністровський каньйон (Вінницька, Івано-Франківська, Тер но-
пільська, Хмельницька, Чернівецька області), Гранітно-степове Побужжя (ре-
гіонально-ландшафтний парк, Миколаївщина), Мармурова печера (АР Крим), 
Подільські Товтри (національний природний парк, Хмельниччина), озеро 
Світязь (Волинь), озеро Синевир (Закарпаття).
Проєктна робота. Презентація проєкту «Моя подорож Україною».
Мій рідний край. Як історико-культурні пам’ятки мого краю розповідають про 
минуле?

Міжпредметні зв’язки: 7 клас. Історія України. Розділ: Київська держава у другій половині XI – першій половині 
XIII ст. Тема: Культура Русі-України в другій половині ХІ – першій половині ХІІІ ст. (учень/учениця характеризує 
господарську та політичну культуру Русі в ХІІ – першій половині ХІІІ ст., розвиток церкви і мистецтв у цей пе-
ріод). 7 клас. Історія України. Розділ: Руські удільні князівства у складі сусідніх держав. Кримське ханство. Тема: 
Суспільне і церковне життя на теренах України в XІV–XV ст. Сільське господарство. Ремесла і торгівля. Міста. 
Магдебурзьке право. Пам’ятки середньовічної культури XІV–XV  ст. Костянтин Острозький. Юрій Дрогобич 
(учень/учениця розуміє європейський характер культури русько-українського суспільства княжої доби). 7 клас. 
Мистецтво. Розділ: Мистецтво: діалог традицій і новаторства. Тема: Мистецтво в нашому житті (учень/учениця 
орієнтується у видах архітектури; знає архітектурні пам’ятки свого регіону, України та світу).



124 №1 (74) 2020 Ukrainian Studies

ОСВІТА

Розділ 4. Культурно-мистецька спадщина українців

Учень (учениця):
Знаннєва складова
називає імена україн-
ських митців та розу-
міє їхню творчу вагу в 
Україні та світі. 

Діяльнісна складова
визначає внесок відо-
мих українських митців 
в розвиток історико-
культурного простору 
України.

Ціннісна складова
розуміє цінність на-
ціональної культури, її 
структуру у взає мо зв’яз-
ку з економічними, по-
літичними та іншими 
суспільними процесами, 
визначає співвідношен-
ня загальнолюдських та 
національних цінностей 
з традиціями та новація-
ми у культурі.

10
Культурно-мистецька спадщина українців. Основні поняття: корифеї укра-
їнського театру, творці української музики та художньої творчості. Розвиток 
українського театру. Знані корифеї українського театру – доля, творчість, та-
лант: Марко Кропивницький, Іван Карпенко-Карий, Микола Садовський, 
Панас Саксаганський, Марія Заньковецька, Соломія Крушельницька, Лесь 
Курбас.
Український народний танець – національна гордість українського народу та 
надбання світової хореографії. Народні танці: хоровод, гопак, козачок, коло-
мийкові танці та ін. Історія українського хореографічного мистецтва. Народний 
танець в постановках театру корифеїв, ансамбль М. Соболя, народна хореогра-
фія в оперному мистецтві. «Чародій танцю» В.  Верховинець. Збереження та 
розвиток народної хореографії. Національний заслужений академічний ан-
самбль танцю України ім. П. Вірського.
Українське музичне мистецтво у жанрово-творчій різноманітності. Творці 
української музики: Максим Березовський, Дмитро Бортнянський, Артем 
Ведель, Микола Лисенко, Микола Леонтович, Борис Лятошинський, Володимир 
Івасюк. Відомі українські оперні та камерні співаки: Борис Гмиря, Дмитро 
Гнатюк, Анатолій Солов’яненко, Соломія Крушельницька та ін.
Українська народна музична культура та сучасний музичний синтез (етноте-
чії у модерному музикуванні). Сучасні музичні гурти та співаки. Українські та 
міжнародні музичні фестивалі.
Художня творчість: Іоанн Георгій Пінзель, Микола Пимоненко, Олександр 
Мурашко, Казимир Малевич, Михайло Бойчук, Олександра Екстер, Георгій 
Нарбут, Катерина Білокур, Марія Примаченко, Тетяна Яблонська, Олександр 
Архипенко, Іван Марчук.
Розвиток українського кіно. Видатні українські кіномитці: Олександр 
Довженко, Сергій Параджанов, Леонід Биков, Іван Миколайчук, Юрій 
Іллєнко та ін. Українська анімація (комедійний «козацький» серіал режисера 
Володимира Дахна). Славетні українські кіноактори і акторки: Амвросій Бучма, 
Гнат Юра, Богдан Ступка, Лесь Сердюк, Наталія Ужвій, Раїса Недашківська, Ада 
Роговцева, Ольга Сумська та ін. Сучасне українське кіно.
Особливості розвитку сучасної літератури для дітей, сучасні дитячі письмен-
ники: Леся Мовчун, Дзвінка Матіяш, Богдана Матіяш, Сашко Дерманський, 
Надійка Гербіш, Мар’яна та Тарас Прохаськи, Зірка Мензатюк, Галина Ткачук, 
Володимир Читай, Іван Андрусяк, Сашко Лірник, Леся Воронина, Галина 
Пагутяк, Андрій Бачинський, Марина Павленко, Ірен Роздобудько, Володимир 
Рутківський, Андрій Кокотюха, Олесь Ільченко, Марина та Сергій Дяченки та 
інші ( ознайомлення із творами письменників на вибір вчителя).
Проєктна робота. Презентація проєкту «Відомий митець України для 
мене – …».
Мій рідний край. Відомі митці рідного краю.
Підсумковий урок.

Міжпредметні зв’язки: 7 клас. Українська література. Розділ: Ми – українці. Тема: Андрій Малишко. «Пісня про 
рушник», «Чому, сказати, й сам не знаю…», Володимир Івасюк. Пісенна творчість («Червона рута», «Я піду в далекі 
гори», «Балада про мальви», «Водограй») (учень/учениця усвідомлює важливість відродження і вивчення оригі-
нальної музичної творчості митців, її ролі у відродженні національної самосвідомості, патріотичних почуттів).
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8 клас
Українознавство

(Українська спільнота)
(35 годин, 1 година на тиждень)

Усього – 35 год. На тиждень – 1 год.
Проєктна робота – 4 год.
Мій рідний край – 3 год.

Підсумкові заняття – 2 год.

Очікувані результати 
навчально-пізнавальної 

діяльності учнів

К-сть 
год. Зміст навчального матеріалу

Вступ. Українознавство як наука та навчальна дисципліна

Учень (учениця):
Знаннєва складова
набуває знання про украї-
нознавчі засади творення 
української спільноти в 
світовому просторі.

Діяльнісна складова
вміє визначати питомі 
риси української спіль-
ноти як середовища тво-
рення і зберігання україн-
ського культуротворчого 
потенціалу.

Ціннісна складова
уявляє Україну та україн-
ство як цілісні органічні 
частини вселюдства, на-
буває потребу в отриман-
ні українознавчої інфор-
мації через утвердження 
власної самости у формах 
культурного, спільнотно-
го, суспільно-державного 
самовираження українців.

1
Вступ. Українознавство як наука та навчальна дисципліна. Українськість 
(українська світоглядна та життєва сутність) як особлива практика набування 
й утвердження власної самости у формах культурного, спільнотного, суспіль-
но-державного самовираження українців.
Українська спільнота як середовище творення і зберігання смислового потен-
ціалу української культури (цивілізації) та усвідомлені, історично виражені 
часопросторові форми духовного і господарчого єднання українства.
Основні поняття: українознавство, українськість, українська спільнота, ду-
ховний простір української спільноти, спільнота та громада  – духовний та 
господарчий чинники улаштування українського життєвого простору, куль-
туротворення та заходи й засоби культурозбереження в українській спіль-
ноті, українськість як осердя самісного та творчого вираження української 
спільноти.
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Розділ 1. Світоглядний та духовний простір української спільноти 
Учень (учениця):
Знаннєва складова
знає про досвід україн-
ського єднання в спіль-
ноті, осягає через зістав-
лення завдання спільноти 
і громади в українському 
житті та культуротворен-
ні, отримує розуміння 
того, що спільнота є осер-
дям культуротворення за 
середовищем зародження 
державних рухів, а та-
кож «місцем» зберігання 
державницької ідеї серед 
українців, розуміє те, як 
спільнота є чинником са-
мозбереження та культу-
розбереження українців.

Діяльнісна складова
вміє визначати значення 
української спільноти як 
цілісності в процесах дер-
жавотворення.

Ціннісна складова
уявляє ціннісні засади 
часопросторового буття 
українців як етносоціо-
культурної спільноти від 
праукраїнської доби до 
сучасності.

7
Українська спільнота як об’єкт українознавства. Світоглядний та духовний 
простір української спільноти. Українська людина  – творець українського 
та українськості. Ознаки спільнотного згуртування. Громада як спільно-
та. Духовна єдність поколінь: звичаї, норми, цінності, знання, інформація. 
Пам’ятки матерiальної та духовної культури українського народу як джерела 
українознавства.
Часопростір буття українців як етносоціокультурної спільноти від праукра-
їнської доби до сучасності. Усна народна творчість. Виявлення світогляду на-
роду через народний епос, лірику, народну драму. Роль народних дум та істо-
ричних пісень у творенні українського світобачення та світобачення етнічних 
груп.
Концепції походження українців. Риси української спільнотності як цілісності:
•	спільність походження,
•	спільність мови, тобто спільна діяльність у творенні-вживанні мови,
•	спільна діяльність у зовнішніх оборонних заходах,
•	спільність культурно-господарської системи,
•	спільна діяльність у наступальних акціях,
•	спільність обрядово-культової сфери.
Історичні землі українців (історичні місця розселення українців). Історичні 
землі України: Середня Наддніпрянщина (Правобережжя  – Київщина, 
Поділля і Брацлавщина, Лівобережжя  –  Сіверщина); Західна Україна (Галичина 
з Покуттям, Волинь, Закарпаття, Буковина); Південна Україна (Запорожжя, 
Таврія (Крим), Бессарабія,  Буджак); Східна Україна (Слобожанщина,  Донщина, 
Кубань). За межами сучасної України знаходяться частини Волині (Берестейщина, 
Підляшшя, Холмщина), Галичини (Надсяння, Північна Лемківщина), Закарпаття 
(Пряшівщина,  Мармарощина), Слобожанщини,  Донщини, а також Кубань. 
Адміністративно-територіальний устрій України. Історичні одиниці адміні-
стративно-територіального поділу: волості, воєводства, повіти, полки, сотні, 
курені, комітати (жупи), дистрикти, губернії, провінції, намісництва, округи, 
райони, області. Україна на картах XVII–XVIII ст. 
Етноніми українців: Русь (збірна назва – земля і люди), русини, рутенці, рок-
солани, козаки, черкаси, українці Історичні назви нашої країни. Походження 
назви «Україна»: територія і народ. Етноніми етнографічних груп. Етноніми 
національних меншин та корінних народів.
Українська спільнота – ядро українського державотворення та визвольних ру-
хів. Традиції демократичного врядування в історії українського державотво-
рення: віче, місцеве самоврядування, козацьке врядування. Суспільне життя 
від Русі до Гетьманщини. Традиції українського козацтва. Жінка в суспільно-
му житті України.
Проєктна робота. Назви вулиць як об’єкт історичної свідомості та пам’яті.

Міжпредметні зв’язки: 8 клас. Історія України. Розділ: Становлення козацтва (ХVІ – перша половина ХVІІ ст.) 
Тема: Походження українського козацтва. Козацькі повстання кінця ХVІ  ст. Походи козаків першої чверті 
ХVІІ ст. Петро Конашевич-Сагайдачний (учень/учениця розуміє місце козацтва в захисті національних інтере-
сів українського суспільства наприкінці XVI – у першій половині XVII ст.); причини козацьких воєн (повстань). 
Історія України. Розділ: Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. Тема: Передумови 
Національно-визвольної війни. Богдан Хмельницький. Козацько-кримський союз (учень/учениця розуміє 
Хмельниччину як національно-визвольну, соціальну та релігійну війну). Українська література. Розділ: Українські 
народні думи. Тема: Українські народні думи.  «Маруся Богуславка» (учень/учениця усвідомлює, що любов до 
Вітчизни  – одна з найбільших людських чеснот, прагнення до гармонії вчинків із загальнолюдськими ціннос-
тями). 8 клас. Українська мова. Розділ: Словосполучення й речення. Тема: Речення прості й складні (повторен-
ня), двоскладні й односкладні. Граматична помилка та її умовне позначення (практично) (учень/учениця складає 
статті до Вікіпедії «Українські козаки: історія й сучасність» з використанням простих і складних, двоскладних і 
односкладних речень).
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Розділ 2. Роль спільноти у творенні духовно-культурної єдності українства

Учень (учениця):
Знаннєва складова
знає чинники духовно-
культурної єдності укра-
їнства в етнокультурному 
розмаїтті, набуває знання 
про особливості тради-
ційної культури етнічних 
груп України, знає внесок 
українських меценатів у 
збереження культурної 
спадщини українців.

Діяльнісна складова
визначає роль української 
спільноти у творенні ду-
ховно-культурної єдності 
українства.

Ціннісна складова
уявляє ціннісні засади 
традиційної культури ет-
нічних груп України. 

9
Роль спільноти у творенні духовно-культурної єдності українства. Українська 
спільнота у завданнях творення та збереження української культури та укра-
їнської самости, ідентичностей.
Українська мова як чинник спільнотного єднання українців (нелегкий історич-
ний досвід функціонування української мови). Патріотичний та національно 
свідомий ідеал людини в творах усної народної творчості та художнього пись-
менства. Історичні пісні: «Про Байду», «Ой, Морозе Морозенку, ти славний 
козаче», «Чи не той то хміль». Твори письменства: Я. Щоголів. «Запорожець», 
«Щастя», «Воля», «Січа», «Хортиця», «Остання Січа», «Бабусина казка»; 
С.  Руданський. «Пісня Хмельницького», «До України» («Ой з-за гори, із-за 
кручі…»).
Розвиток освіти та книговидання на теренах України. Братський рух та 
його роль у становленні української культури. Братські школи. Костянтин 
Острозький та Гальшка Гулевичівна  – меценати освіти. Острозька акаде-
мія, Києво-Могилянська академія, Київський та Харківський університети. 
Гімназії. Рішельєвський та Ніжинський ліцеї. Розвиток друкарства в Україні. 
Книжкова графіка.
«Нема краю без звичаю». Етнографічне районування України: Полісся і 
Волинь, Карпати і Прикарпаття, Галичина, Буковина, Покуття, Поділля, 
Середня Наддніпрянщина, Слобожанщина, Південь. Етнокультурні групи 
українців: волиняки, бойки, гуцули, лемки, буковинці, закарпатці, слобожани 
та ін.
Особливості традиційної культури етнічних груп України. Хатній простір, 
способи господарювання та основні промисли, харчування, природні умови 
проживання – довкілля, правові основи громадської самоорганізації та спів-
існування, мовно-діалектне (говіркове) вирізнення етнічних груп України 
(лексично-словникові приклади називання антропологічних, господарчих, 
природних речей та явищ), танок та танкові ритми гірських та долинних міс-
цин України, мелодійно-пісенні творчі зразки. 
Збереження культури корінних народів та їхніх прав в Україні: кримських та-
тар, караїмів та кримчаків, а також греків Приазов’я, які переселилися з Криму 
на материкову Україну наприкінці XVIII століття. 9  серпня  – Міжнародний 
день корінних народів світу, ухвалений Генеральною Асамблеєю ООН у 1994 р.
Проєктна робота. Особливості розселення населення в різних областях 
України. 
10 цікавих фактів про мову (національні символи, український характер, 
українські звичаї, українську державу).
Мій рідний край. Особливості традиційної культури етнічних груп України та 
мого рідного краю.
Підсумковий урок.

Міжпредметні зв’язки: 8 клас. Історія України. Розділ: Українські землі у складі Речі Посполитої (XVI – перша по-
ловина XVII ст.). Тема: Культурно-освітнє життя. Єзуїтські колегії, Острозька академія, братські школи. Київська 
(Києво-Могилянська) колегія (учень/учениця розуміє історичне значення розвитку книговидання та шкільни-
цтва на теренах України). 
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Розділ 3. Українство у справі національно-культурного відродження 
Учень (учениця):
Знаннєва складова
 знає внесок визначних 
суспільно-політичних, ре-
лігійних діячів, науковців, 
митців у збереження куль-
турної спадщини україн-
ців.

Діяльнісна складова
визначає роль української 
спільноти у творенні та 
збереженні української 
культури та ідентичності.

Ціннісна складова
уявляє ціннісні засади 
українства як частини 
української спільноти, що 
виявляє здатність ставити 
й реалізувати культуроло-
гічні ідеї.

8
Український національний характер та світогляд українського народу. 
Поняття національного характеру. Менталітет та його особливості. Ідейно-
світоглядні особливості українського менталітету та світобачення: синкре-
тизм, близькість до природи, оптимістичний, життєствердний характер, сим-
волічність, сакральність, антеїзм, індивідуалізм (ідея необмеженої свободи, 
волелюбність), емоційність, кордоцентризм. Відображення національного 
характеру в усній творчості, народних повір’ях, віруваннях, літературі. Вплив 
географічного розташування, історичних обставин, суспільних умов, культу-
ри на національний характер/менталітет українців.
Тривалення історичної пам’яті кобзарського руху. Зберігач мелодії 
«Запорозького маршу» Є. Адамцевич. Козацько-лірницька течія як традиція 
української музичної культури та мелодійна етнооснова в сучасному україн-
ському музикуванні. Гнат Хоткевич та І. Кучугура-Кучеренко: творчість коб-
зарів, трагізм долі.
Українські кобзарі, бандуристи, лірники. Сучасне кобзарське братство.

Іван Котляревський та Тарас Шевченко – зачинателі нової української літера-
тури і мови. Розвиток основних жанрів нової літератури – бурлескно-травес-
тійна поема, байка, балада, соціально-побутова п’єса, сентиментальна повість.
Визначні українки та їх роль у національно-культурному відродженні та роз-
будові державності: велика київська княгиня Ольга; Анна Ярославна – коро-
лева Франції; волинянка Галшка Гулевичівна – фундаторка української освіти 
і Києво-Могилянської академії; княгиня Анастасія Заславська, коштом якої 
було видане українською мовою Пересопницьке Євангеліє, на якому прися-
гають президенти нашої держави; Марина (в чернецтві – Марія Магдалина) 
Мазепа  – ігуменя Києво-Вознесенського і Глухівського Успенського дівочих 
монастирів, мати гетьмана України І. Мазепи, основоположниця шиття зо-
лотими та срібними нитками церковного одягу та ікон; Софія Русова  – ви-
датна просвітителька, Олена Пчілка, Леся Українка, Ольга Кобилянська, Ліна 
Костенко – відомі письменниці, Алла Горська – художниця-бунтарка.
Українські меценати у підтримці та збереженні української культури (ХІХ – 
ХХ ст.). Родини Галаганів, Симиренків, Терещенків; Б. Ханенко, Є. Чикаленко, 
А. Шептицький. Сучасні українські меценати.
Заснування «Просвіти» у Львові, діяльність «Просвіти» (здійснювалася на 
Галичині, Поділлі, Волині, Київщині, Закарпатті). Молодіжні організації в 
Україні. Скаутський рух, «Пласт», Спілка української молоді: традиції, ста-
тутна діяльність. Роль молодіжних організацій у національно-патріотичному 
вихованні молоді. Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра 
«Сокіл» («Джура»): статут, завдання, етапи.
Проєктна робота. Підготувати повідомлення про одного із українських меце-
натів та його роль у збереженні культурної спадщини України.
Мій рідний край. Історичні постаті мого краю в процесах національно-куль-
турного відродження.

Міжпредметні зв’язки: 8 клас. Історія України. Розділ: Козацька Україна наприкінці 50-х років ХVІІ – на початку 
ХVІІІ  ст. Тема: Культура. Запорозьке козацтво. Іван Сірко. Гетьманщина в часи Івана Мазепи. Пилип Орлик і 
його Конституція (учень/учениця вміє обґрунтувати власні судження про діяльність козацьких гетьманів, ко-
шових отаманів, діячів церкви та культури). 8 клас. Українська література. Розділ: Усна народна творчість. Тема: 
Українські історичні пісні. «Чи не той то Хміль», «Ой Морозе, Морозенку» (учень/учениця усвідомлює роль ли-
царів-оборонців рідної землі від іноземних поневолювачів). Українська література. Розділ: Українські історичні 
пісні. Тема: Українські історичні пісні. «Та, ой, як крикнув же козак Сірко» (учень/учениця усвідомлює лицар-
ство, сміливість, фізичну, духовну силу наших героїчних предків. Розуміння того, що добра слава про обдаровану 
людину живе у віках). 8 клас. Українська література. Розділ: Усна народна творчість. Тема: Кобзарі та лірники – 
виконавці народних дум (О. Вересай, Г. Гончаренко, М. Кравченко та ін.). Сучасні виконавці: Василь та Микола 
Литвини, Василь Нечепа (учень/учениця осмислює духовний зв’язок з історичним минулим рідного народу). 
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Розділ 4. Цивілізаційний вибір України. Україна Європейська: здобутки, проблеми та перспективи 
Учень (учениця):
Знаннєва складова
знає визначальні чинники 
спільнотного єднання в іс-
торичній тяглості існуван-
ня України в координатах 
європейських культурних 
та політичних процесів.

Діяльнісна складова
визначає питомі риси 
українського спільнотно-
го цивілізаційного посту-
пу, співіснування різних 
соціальних, економічних, 
політичних і культурних 
інтересів, поглядів, ідео-
логій в координатах євро-
пейських культурних та 
політичних процесів. 

Ціннісна складова
уявляє ціннісні засади 
українського спільнотно-
го поступу: національна 
толерантність, єдність 
в різноманітті, діалог 
між різними поглядами 
і співпраця в соціальній 
практиці на основі взає-
мо розуміння, що сприяє 
національній згоді і ста-
більності в суспільстві і 
державі.

10
Символіка України: національна, державна та військова. Герб. Прапор. Гімн. 
Офіційні символи глави держави, нагороди. Історичне походження та тлума-
чення символіки. Військова символіка. Запровадження грошової одиниці  – 
гривні. Державні свята України. 
Українська творча еліта в процесах творення та утвердження державницьких 
ідей України. Військова, мистецька, спортивна еліта та її роль у формуванні 
міжнародного іміджу України.
Культурні пам’ятки України – спадщина поколінь. Культурні пам’ятки України 
під охороною ЮНЕСКО. Київський Софійський собор і Києво-Печерська 
лавра (1990). Ансамбль історичного центру Львова (1998). Дуга Струве (2005). 
Резиденція митрополитів Буковини і Далмації (2011). Стародавнє місто 
Херсонес Таврійський та його хора (2013). Дерев’яні церкви Карпатського регі-
ону (2013). Букові праліси Карпат (2007). Культурні об’єкти України змішаного 
типу. Могила Тараса Шевченка та Шевченківський національний заповідник. 
Кам’яна могила. Дендрологічний парк «Софіївка». Національний історико-
культурний заповідник «Качанівка». Національний заповідник «Хортиця». 
Музей-мавзолей-меморіал-поховання у складі музею-садиби М. І. Пирогова. 
Святогірський історико-архітектурний заповідник.
Культурні пам’ятки місцевого значення.
Технічні винаходи українців, які змінюють світ. Внесок українських лікарів у 
світову медицину. Досвід та героїзм українських парамедиків.
Винаходи українців. Створення прообразу сучасних рентгенівських апаратів 
(Х-променів)  – Іван Пулюй; технологія опріснення морської води для пит-
тя – Леонард Смирнов; електричний трамвай – Федір Піроцький; конструктор 
перших космічних кораблів і штучних супутників Землі – Сергій Корольов; 
винахідник вертольоту – Ігор Сікорський; зварювання живих тканин – Євген 
Патон та ін. Відомі науковці: Ілля Мечников – біолог; Володимир Бец – укра-
їнський анатом і гістолог; Олександр Ковалевський – український природо-
дослідник; Сергій Виноградський  – геніальний мікробіолог; Володимир 
Вернадський – творець вчення про ноосферу, його ім’ям названо Національну 
бібліотеку України; Сергій Гершензон – видатний український учений у галузі 
молекулярної біології та генетики, один із засновників Інституту молекуляр-
ної біології і генетики НАН України; Микола Амосов – видатний український 
лікар, вчений у сфері серцево-судинної хірургії; Платон Костюк  – видатний 
український нейрофізіолог та інші.
Цивілізаційний вибір України. Україна – європейська країна. Географічні, іс-
торичні та культурні зв’язки України та Європи. Рахів – географічний центр 
Європи. Історична тяглість існування України в координатах європейських 
культурних та політичних процесів.
Збереження української культури та українського життєвого досвіду в укра-
їнській діаспорі. Українська життєва та культурна «практична діаспоряна». 
Внесок українців у світову культурну, освітню, політичну спадшину.
Моя Україна. Рідне місто, село, школа: презентації, ідеї, проєкти, втілення. 
Творча комунікація регіонів, країн.
Проєктна робота. Україна Європейська: культурні, освітні, військові взаємини.
Мій рідний край. Творча еліта мого краю в її задумах та досягненнях.
Підсумковий урок.

Міжпредметні зв’язки: 8 клас. Історія України. Розділ 4. Козацька Україна наприкінці 50-х років ХVІІ – на по-
чатку ХVІІІ ст. Тема: Гетьманщина в часи Івана Мазепи (учень/учениця розуміє Гетьманщину другої половини 
ХVII – початку ХVIIІ ст. як місце змагань за зміцнення інститутів держави і збереження державного сувереніте-
ту). 8 клас. Українська література. Розділ: Світ української поезії. Тема: Володимир Сосюра. Любов до Батьківщини 
як важливий складник життя людини («Любіть Україну!») (учень/учениця висловлює судження про патріотизм, 
про активну позицію кожного).
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ОСВІТА

9 клас
Українознавство

(Українське державотворення)
(35 годин, 1 година на тиждень)

Усього – 35 год. На тиждень – 1 год.
Проєктна робота – 4 год.
Мій рідний край – 2 год.

Підсумкові заняття – 2 год.

Очікувані результати  
навчально-пізнавальної  

діяльності учнів

К-сть 
год. Зміст навчального матеріалу

Вступ. Досвід українського державотворення в українознавстві 
Учень (учениця):
Знаннєва складова
розуміє, що є предметом вивчен-
ня українознавства, вміє оперу-
вати термінами в історичній ре-
троспективі; застосовує поняття 
та характерні ознаки етносу та 
нації, держави, спільноти. Вміє 
вирізняти основні етапи та ха-
рактерні риси української спіль-
ноти, характеризувати державні і 
бездержавні стани в різних сфе-
рах українського життя. Виділяє 
ознаки держави та її історичні 
прояви. Називає особливості 
українства як автохтонної спіль-
ноти, ознаки корінних народів, 
етнокультурних громад (націо-
нальних меншин). 

Діяльнісна складова
уміє поєднувати географічне 
розташування (історичну те-
риторію), мову, духовне життя 
(звичаї, релігія), матеріальну 
культуру, політичне життя в єди-
ний процес етнонаціонального 
розвитку українського народу, 
позначати часові межі. Виділяє 
об’єднавчі та роз’єднавчі про-
цеси в українській історії, ком-
плекс ність українознавства.

Ціннісна складова
розуміє важливість державо-
творчого потенціалу українців, 
історичну тяглість державотвор-
чих процесів, давнину історичної 
та політичної спадщини, горди-
тися власною державою та звитя-
гами її творців.

1
Вступ. Досвід українського державотворення в українознавстві.
Українознавство як інтеграція знань про Україну та українство.
Феномен українства. Етнонаціотворення українців як складник украї-
нознавства. Історична тяглість державотворення. Розвиток української 
спільноти в умовах державного і бездержавного життя (в культурі, еко-
номіці, освіті, політиці). Територіальне розмежування і соборницво. 
Кордони України. Формування нації. Вивчення українознавства через 
фольклор, історію, етнологію, історію, літературу, мистецтво, право, 
економіку, природознавство та ін.
Основні поняття: українознавство, українство, українське, Україна, 
етнос, нація, етнонаціотворення, українська мова, держава, державо-
творення, національні символи, національна ідея, національна іден-
тичність, національні групи (меншини), корінні народи (автохтони), 
демографія.
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Розділ 1. Українська державність: засади єдності
Учень (учениця):
Знаннєва складова
знає ознаки та атрибути держа-
ви, національні символи України. 
Визначає основні етапи україн-
ського державотворення від най-
давніших часів до сьогодення. 
Знає поняття «ментальність», 
«характер», «національна ідентич-
ність», «патріотизм».
Розширює знання термінології 
української мови. Орієнтується в 
культурних пам’ятках України сві-
тового значення.
Діяльнісна складова
окреслює на карті межі України в її 
історичному стані. Характеризує 
риси українського характеру, їх 
позитивні і негативні прояви; іс-
торичну епоху, діяльність князів 
та гетьманів України. Визначає 
та характеризує форми держави у 
різні історичні періоди. Вирізняє 
риси національної спільноти та 
ідентифікаторів національного 
для людини. Називає приклади 
з літератури та соціального жит-
тя для характеристики чинників 
українського прагнення до власної 
держави. Добирає синонімічний 
ряд, фразеологізми, епітети, по-
рівняння при аргументації ви-
ступів та виявлення художнього 
багатства української мови.
Порівнює перекладні твори укра-
їнською та мовами оригіналу (на 
прикладі перекладів М. Лукаша). 
Складає розповідь (віртуальну 
екскурсію) про культурні пам’ятки 
України як репрезентантів україн-
ської держави.
Ціннісна складова
розуміє спадковість історично-
державного розвитку. Ви ко рис то-
вує в національно-патріотичному 
вихованні цінності та здобутки 
українців минувшини. Розуміє, 
яку роль відіграють національна 
ідентичність, мова, культура у збе-
реженні власної держави. Цінує 
власну національну специфіку, за-
хищає українську мову як сутніс-
но зберігаючий чинник, зберігає 
спадщину поколінь.
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Українська державність: поняття держави, основні ознаки, символи, 
атрибути, етапи становлення.
Ознаки державності: боротьба нації за незалежність, державний сувере-
нітет України, єдність і соборність українських земель, територіальна ці-
лісність, органи публічної влади (державна і муніципальна), правові нор-
ми (єдиний конституційний простір), міжнародне визнання. Президенти 
України.
Конституційно-правові ознаки України: територіальна цілісність, єди-
ний конституційний простір, громадянство, єдина грошово-кредитна 
система, національні збройні сили, міжнародна правосуб’єктність, офі-
ційний статус державної мови, державні символи. 
Атрибути держави як ідентифікаційні національні символи: територія, 
визначені кордони, власна назва, мова як маркер національної само-
ідентифікації, національна культура, видатні історичні події та постаті, 
національне гасло «Слава Україні! Героям Слава!» як офіційне вітання у 
Збройних силах України та Національній поліції.
Адміністративний поділ України та реформа місцевого самоврядування. 
Децентралізація. Регіони України, їх історико-культурна своєрідність. 
Природне розселення та демографічні показники українського насе-
лення. Міграція. Національний та соціальний склад населення України. 
Українство і національні меншини та корінні народи. 
Від етносу до нації. Формування національної ідентичності: культурні та 
політичні традиції, образ національного героя, національно-культурні 
символи, спільна історична пам’ять. Громадянська ідентичність.
Проблеми культурно-психологічної деколонізації, колоніальних комп-
лексів (малоросійства) та позбування повсякденної залежності від коло-
ніальної культури. Декомунізація. 
Патріотизм як дієвий вияв любові і захисту України та українського. 
Мова як засіб єднання українського народу. Від мови народних дум, мови 
повсякдення українського селянства і міщанства до офіційно-ділового та 
художньо-наукового стилів. Багатство української мови в прозі, поезії, 
повсякденному житті. Переклади на українську мову. Відомі перекладачі 
(М. Лукаш, М. Рильський). «І на сторожі поставлю слово…». І. Франко, 
Т. Шевченко, Леся Українка  – постаті-символи національного мовного 
та культурного відродження. Забезпечення функціонування української 
мови як державної.
Національна толерантність, єдність в різноманітті. Забезпечення універ-
сальних прав і свобод людини. Розвиток громадянського суспільства. 
Співіснування різних соціальних, економічних, політичних і культурних 
інтересів, поглядів, ідеологій. Діалог між різними поглядами і співпраця 
в соціальній практиці на основі взаєморозуміння, поваги інакомислення 
і релігійних переконань. 
Історичні постаті в процесах обстоювання спільнотного організову-
вання та представлення українців: М. Драгоманов, М. Грушевський, 
В. Липинський та ін. Віровизнання та Церква у творенні та обстоюванні 
прав й особливого становища української спільноти. Видатні церковні 
діячі та їхня роль у творенні української спільноти. Митрополит Петро 
Могила, митрополит Андрей Шептицький, Іван Огієнко (митрополит 
Іларіон), Василь Липківський та ін.
Проєктна робота. Особливості українського характеру та вдачі: 
твір-роздум. (Стаття М. Костомарова «Дві руські народності», Праця 
Д. Чижевського «Нариси з історії філософії на Україні», глава«Український 
народний характер і світогляд»).

Міжпредметні зв’язки: 9 клас. Історія. Повторення. Вступ (населення: чисельність, соціальний і національний 
склад. Іншоетнічні групи на українській території). Розділ 1. Початок українського національного відродження. 
Формування сучасної української національної самосвідомості. Правознавство. Розділ 2. Основи теорії держави 
і права (поняття й ознаки держави. Державний лад. Форми держави). Розділ 3. Взаємозв’язок людини і держави 
(поняття Основного закону держави. Громадянство України. Конституційні права, свободи та обов’язки людини 
і громадянина) (учень/учениця виділяє атрибути держави, розуміє, чому їх потрібно захищати). Українська мова. 
Вступ. Розвиток української мови (записування і коментування висловів відомих людей). Синтаксис. Пунктуація. 
Діалог (складання й розігрування діалогів). Українська література. Розділ: Нова українська література. Тема: Нова 
українська література. Іван Котляревський. «Енеїда» (учень/учениця самостійно наводить приклади про багат-
ство української мови).



132 №1 (74) 2020 Ukrainian Studies

ОСВІТА

Розділ 2. Українське державотворення – традиції та досвід
Учень (учениця):
Знаннєва складова 
знає поняття: Україна, Русь, вла-
да, династичне правління, фе-
дералізм, Магдебурзьке право, 
Запорізька Січ, Гетьманщина, 
Руїна, імперія, русифікація, рево-
люція. Знає суть подій, вирізняє 
вагому роль діячів різних етапів 
української історії. 

Діяльнісна складова
вміє складати хронологію ета-
пів державного і бездержавного 
життя, показувати на карті межі 
розселення українців, кордони 
української держави у різні істо-
ричні періоди. 
Називає приклади з історії 
України в його боротьбі за дер-
жавність. Називає і характери-
зує історичних осіб в історії, які 
брали участь у державотворен-
ні. Виділяє роль особи в історії. 
Виділяє риси та характеризує 
окремі зрізи національного жит-
тя українського народу в його 
боротьбі, наступі на українство 
та процесах відродження.
Відмічає спадкоємність україн-
ського державного життя.

Ціннісна складова
поціновує роль української 
мови, культури, мистецтва у збе-
реженні українства. Гордиться 
давньою традицією українського 
державотворення.
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Історичні форми творення та збереження українцями власної держав-
ницької ідеї. Періодизація державницьких форм українського життя. Віхи 
творення Київської держави. Політичні і культурні процеси в Руській зем-
лі. Правові відносини та соціальний устрій Русі за «Літописом руським» 
та «Руською правдою». Князівська влада, боярська влада, віче, князівська 
дружина. Тризуб, карбування монет та інші символи князівської влади. 
Історично обґрунтоване та тягле столичне становище Києва в українській 
політичній культурі. Міста України з нетривалим столичним станови-
щем: козацькі столиці (Чигирин, Батурин, Глухів), столиці УНР та ЗУНР, 
Карпатської України, Харків. Бахчисарай – історична столиця кримсько-
татарського народу.
Русь-Україна як поняття. Історична, культурна, звичаєва, мовна і світо-
глядна спадкоємність сучасної України щодо Русі (за М. Грушевським). 
Походження назв «Україна», «українці». Велич особистості. Від 
Володимира і Ярослава до Данила – схема формування міцної держави. 
Галицько-Волинське князівство – оборонець Русі. Коронування Данила – 
династичне правління. Боротьба за етнічний та культурний спадок Русі. 
Збирання українських земель, роль мови, митрополії, історичного мину-
лого, династичних зв’язків. «Спільнотний федералізм» у Великому князів-
стві Литовському, Речі Посполитій. Феномен Магдебурзького права.
Феномен козацтва. Перші згадки про козаків у літописних джерелах. Хто 
такі козаки: версії походження, причини виникнення. Запорізька Січ – ко-
зацька республіка. Козацьке звичаєве право. Військове мистецтво козаків. 
Феномен прямої демократії. Гетьмани України. Знаменні битви та полко-
водці. Гетьманщина, або Військо Запорізьке – українська козацька держа-
ва на землях Наддніпрянщини, Сіверщини, Полісся та Східного Поділля. 
Від революції до держави: устрій, міжнародні зв’язки, населення, економі-
ка, освіта, культура.
Конституція в українській Козацькій державі (Пилип Орлик).
Від Руїни до імперії – досвід бездержавності. Від Конотопа до Полтави: як 
за 50 років змінилася військова потуга Гетьманату. Іван Мазепа – люди-
на-епоха. (Фільми та твори, присвячені І. Мазепі). Основні етапи наступу 
на українське: знищення Запорізької Січі, Полтавська битва, руйнування 
Батурина, знищення Київської митрополії, адміністративний перерозпо-
діл, русифікація, наступ на українську мову.
Початки та періодизація національно-культурного відродження в Україні 
наприкінці ХVIII – початку ХХ ст. Прагнення відновлення ідеї самостій-
ного врядування: «Історія русів»  – пам’ятка української історичної про-
зи, «Книга буття українського народу» Кирило-Мефодіївського братства. 
Романтизм в українській культурі. Люди епохи: життя, особисті долі та 
творчість І. Котляревського, Г. Квітки-Основ’яненка, Т. Шевченка, Марка 
Вовчка, П. Куліша та інших українських письменників та їхній вплив на 
відродження української культурної свідомості (на вибір учня). 
Польова робота етнографічних та краєзнавчих практик XIX  ст. як заса-
да відродження української нації: збирання і публікації народних пісень 
та легенд, дослідження прислів’їв, вивчення релігійних вірувань, звича-
їв й обрядів народу, складання словників. Діяльність Я.Новицького та 
Д. Яворницького. Словники української мови (Б. Грінченко).
Проєктна робота. Робота з українознавчими, етнографічними джерела-
ми. Польова робота: запис фольклору у своїй родині/місцевості.
Літопис як джерело та проекція життя українського народу.
Мій рідний край. Відомі діячі української культури в регіоні.
Підсумковий урок.

Міжпредметні зв’язки: 9 клас. Історія України. Розділ 1. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці 
ХVІІІ  – у першій половині ХІХ  ст. Політика Російської імперії щодо українських етнічних територій. Козацтво 
після ліквідації Запорозької Січі. Політика Австрійської імперії щодо українських територій. Початок українсько-
го національного відродження. Кирило-Мефодіївське братство. Розділ 3. Повсякденне життя та культура України 
кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. («Енеїда» Івана Котляревського. Тарас Шевченко і його «Кобзар». Творчість 
Пантелеймона Куліша і Миколи Гоголя. Національне відродження кримських татар) (учень/учениця самостійно 
виділяють ознаки національного відродження). Українська література. Розділ: Давня література. Українська серед-
ньовічна література ХІ–ХV ст. Українська література доби Ренесансу і доби бароко (загальні відомості про козацькі 
літописи (Самовидця, Г. Грабянки, С. Величка) та «Історію русів»). Нова українська література. Тема: Нова україн-
ська література. Розділ: Іван Котляревський, Пантелеймон Куліш, Тарас Шевченко (учень/учениця обґрунтовують 
етапи українського державотворення, добираючи приклади з історичних та літературних творів).
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Розділ 3. Захист і оборона української держави

Учень (учениця):
Знаннєва складова 
дає пояснення поняттям «обо-
ронні споруди», «повстання», 
«війна», «революція», «собор-
ність».

Діяльнісна складова
визначає роль національної ідеї в 
політичних поглядах державни-
ків. Виділяє причини та наслід-
ки повстанських рухів в Україні. 
Виділяє етапи воєнних загроз 
та способи протидії на різних 
етапах. Характеризує та порів-
нює погляди історичних діячів. 
Характеризує процеси досяг-
нення соборності, незалежності. 
Вміє добирати приклади патріо-
тизму та героїзму в історичних та 
літературних джерелах.

Ціннісна складова
зберігає територіальну ціліс-
ність, соборність та незалеж-
ність, враховуючи досвід попе-
редніх національно-визвольних 
змагань.
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Історія повстань в Україні. Причини виникнення, риси та досвід по-
встань в Україні: Національно-визвольна війна Б. Хмельницького; ко-
зацькі повстання, Коліївщина, рух опришків, повстанський рух 1917–
1921  рр., селянські повстання проти політики Голодомору, діяльність 
УПА, «Революція на граніті», Мовний майдан, Помаранчева революція, 
Революція гідності.
Українські військові формування ХХ  ст. Український легіон січо-
вих стрільців. Збройні формування УНР, армія Української держа-
ви, Українська Галицька Армія, повстанські загони, Карпатська Січ, 
Українська повстанська армія, Збройні сили України: формації, вій-
ськове обмундирування, відзнаки, постаті в літературі.
Жінки в українських арміях початку ХХ  ст.: Ірина Шмігельська-
Климкевич, Світлана Харченко, Харитина Пекарчук, Христина Сушко, 
Віра Бабенко, Юзефа (Йосипина) Лисогор, Анастасія Линкова, Люся 
Гурська та ін. Ольга Басараб  – громадська і політична діячка, органі-
заторка «жіночої чоти» УСС, Олена Степанів – громадська і військова 
діячка.
Боротьба за українську державність в умовах Другої світової війни. 
Втрати України у Другій світовій війні. Руйнування міст і сіл України. 
Боротьба за державність через опір окупації та репресіям: ОУН-УПА, 
партизанський рух. Поняття депортації та її історичні приклади (де-
портація кримських татар та інших народів, операція «Вісла»). Питання 
політичної реабілітації жертв радянського режиму.
Українські національно-патріотичні пісні, повстанський пісенний ре-
пертуар. 
Українські народні балади. Стрілецькі пісні – самобутнє духовне над-
бання українського народу. Поширення патріотичних пісень Павла 
Чубинського «Ще не вмерла Україна», Івана Франка «Не пора, не пора», 
січових пісень Кирила Трильовського «Гей там на горі Січ іде», Степана 
Чернецького та Григорія Труха «Ой у лузі червона калина». Відомі по-
статі в історії стрілецької пісні – Осип Маковей, брати Лепкі, Михайло 
Гайворонський, Юліян Назарак, Роман Купчинський. Пісні УПА. 
Сучасна пісенна та поетична творчість воїнів.
Сто років соборності України  – історія і сьогодення. Поняття собор-
ності.
22 січня 1919 року  – день проголошення Акта Злуки, об’єднання 
Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної 
Республіки. Об’єднання в українській державі і війна на два фронти. 
Межі України на картах доби УНР.
«Живий ланцюг» від Києва до Львова 21 січня 1990 р. як вшанування 
Акта Злуки. Історичне значення події. Офіційне відзначання Дня со-
борності.
Проєктна робота. «Вшанування мужності та героїзму захисників те-
риторіальної цілісності та незалежності України».

Міжпредметні зв’язки: 9 клас. Історія. Розділ 4. Братство тарасівців. Національне відродження кримських татар. 
Розділ 6. Україна початку ХХ століття перед викликами модернізації. Створення і діяльність політичних партій, 
культурно-освітніх і військово-спортивних організацій. Проблеми консолідації української нації. Самостійницька 
й автономістська течії в національному русі (учень/учениця самостійно виділяють риси і практики військово-па-
тріотичного виховання). Українська література. Розділ: Українські народні балади. Розділ: Пантелеймон Куліш. 
«Чорна рада» (учень/учениця оцінюють досвід соборництва і розбрату через літературу). 
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Розділ 4. Українська незалежність як національний ідеал і практична програма державотворення

Учень (учениця):
Знаннєва складова 
Знає поняття «тоталітаризм», 
«українізація», «терор», «голодо-
мор», «незалежність», вагомі для 
України дати.

Діяльнісна складова 
називає приклади трагічних сто-
рінок історії України, підбирає 
твори літератури до проблемати-
ки. Розуміє загальноісторичний 
процес боротьби за українську 
державність, процеси сучасного 
державотворення.

Ціннісна складова
поціновує почуття гідності та 
свободи людини, виховує пат-
ріо тичні почуття до України, за-
хищає незалежність на сучасно-
му етапі.

10
Від колонії до самостійності. Україна та політичні режими ХХ  ст. 
Колоніалізм СРСР ХХ  ст. і псевдодержави у його складі  – українці в 
УРСР. Епоха великого терору в Україні; винищення української націо-
нальної свідомості ХХ ст.; «розстріляне відродження», боротьба за пра-
ва людини та рух за обстоювання національних прав українців (твор-
чість шістдесятників). Радянська політика нищення української мови 
та ідентичності. 
Правове осмислення злочинів проти людства. Голодомор  – вбивство 
голодом. 
Проголошення незалежності України. Історична тяглість українського 
державотворення: Акт Злуки, Акт відновлення української держав-
ності, ухвалення Декларації про державний суверенітет України, Акт 
проголошення незалежності України. Всеукраїнський референдум на 
підтвердження Акта проголошення незалежності України. Значення 
української незалежності у минулому, сучасному та майбутньому. 
Необхідність виховання патріотизму та поваги до боротьби за неза-
лежність. Визнання України міжнародним співтовариством.
Здобутки і втрати українського державотворення на зламі ХХ  – ХХІ 
століть. Прагнення Помаранчевої революції до Революції гідності. 
Гідність, свобода, мова, любов до своєї землі, незалежність як базо-
ві цінності виховання людини. Інформаційні ризики сучасності та 
Україна. Волонтерська діяльність.
Захист територіальної цілісності в умовах російсько-української війни. 
Анексія Криму, тимчасово переміщені особи – нові виклики України. 
Правова та політична культура в Україні: рівні формування, цінності та 
пріоритети. Національні цінності України. Референдум, виборчі про-
цеси. Екологічна культура: проблеми і шляхи вирішення. 
Державотворчі процеси і розвиток української культури. Створення і 
діяльність Академії наук України, культурно-мистецький розвиток у 
добу незалежності. Сучасні українська література, театр, мистецтво. 
Ліна Костенко, Анатолій Солов’яненко, Іван Марчук, Ніна Матвієнко – 
візитівки української культури у світі.
Леонід Каденюк – перший космонавт незалежної України.
Потенціал національної економіки України. Державна, приватна і ко-
мунальна власність. Грошова реформа в Україні. Економічне зростання 
та економічна криза. Основні риси підприємця. Фінансова грамотність 
молоді.
Україна в міжнародному співтоваристві. Україна в системі міжнародних 
організацій. ООН, ОБСЄ, міжнародні миротворчі місії. Європейські 
перспективи. Євроатлантична стратегія України.
Проєктна робота. Стратегії розвитку незалежної України, або Як я 
бачу майбутнє.
Мій рідний край. Місцеві ініціативи та проєкти для розвитку малої 
батьківщини.
Підсумковий урок.

Міжпредметні зв’язки: 9 клас. Історія України. Розділ 7. Повсякденне життя та культура України в середині ХІХ – 
на початку ХХ  ст. Особливості розвитку культурного життя. Українська література. Український професійний 
театр. Родина Тобілевичів. Музика. Українська романтична і реалістична школа живопису. Модерн у малярстві. 
Стилізація й модерн в архітектурі. Узагальнення до курсу. Основні ідеї, здобутки, виклики «довгого» ХІХ століття 
(учень/учениця оцінюють розвиток української культури). Географія. Розділ: Національна економіка та світове 
господарство. Правознавство. Розділ 3. Взаємозв’язок людини і держави (учень/учениця розглядають політичні 
процеси та поняття крізь призму українського досвіду). Українська література. Тарас Шевченко. «Кавказ». 
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10 клас
Українознавство

(Українство в світі)
(35 годин, 1 година на тиждень)

Усього – 35 год. На тиждень – 1 год.
Проєктна робота – 4 год.
Мій рідний край – 2 год.

Підсумкові заняття – 2 год.

Очікувані результати
навчально-пізнавальної діяль-

ності учнів

К-сть 
год. Зміст навчального матеріалу

Вступ. Українознавство як наука та навчальна дисципліна

Учень (учениця):
Знаннєва складова
Розширює знання про світове 
українство як особливе (феноме-
нальне) явище в світовому еко-
номічному, політичному, куль-
турному житті.

Діяльнісна складова 
визначає інтегративний досвід 
культуротворчої, освітньої, на-
укової, економічної, політичної 
діяльності закордонного україн-
ства.
Ціннісна складова
поціновує Україну як державу, 
яка має одну із найбільш чисель-
них і найбільш організованих 
діаспор, що здатні істотно впли-
вати на імідж України в світі.

1
Вступ. Українознавство як наука та навчальна дисципліна. 
Українство як українська етнічна множинність у світі, культурно-ци-
вілізаційний та самозберігальний (ідентифікаційний) феномен укра-
їнської спільноти в історичних періодах, тяглість від раннього нового 
до постмодерного часу з інтегративним досвідом культуротворчого, 
освітнього, наукового, економічного увзаємнення у суспільствах кра-
їн проживання. Світове українство як особливе явище (феномен) іс-
торичного й сучасного культурного, економічного, політичного життя 
світу. Основні поняття: українознавство, світове українство, українство 
(українськість), українська спільнота, українська громада (Ukrainian 
community, Comunidad ucraniana) в країнах проживання, діаспора, роз-
селення, культурозбереження, український світ, національна ідентич-
ність.
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Розділ 1. «Українці на поселеннях» (початки та етапи творення явища світового українства)

Учень (учениця):
Знаннєва складова
знає і розуміє, як і коли 
з’явилися перші поселення укра-
їнців поза межами українських 
історичних земель, розуміє те, 
що деякі українці опинилися за 
кордоном, проживаючи й надалі 
на власній землі, зіставляє ет-
нічні межі та політичні кордони 
в долі українців. Знає та розуміє, 
завдяки чому українські громади 
на поселеннях вдало самооргані-
зувалися й розвинулися. 

Діяльнісна складова
називає місця розселення укра-
їнців у світі, окреслює особли-
вості самоорганізації та чинники 
культурозбереження українства 
в країнах проживання.

Ціннісна складова
поціновує той значний внесок, 
що зробили представники укра-
їнства в світі в різних ділянках 
суспільного та культурного 
життя в країнах проживання. 
Вдячно ставиться до жертовних 
поривань та допомогової діяль-
ності, які виявляють українські 
громади в світі щодо України та 
українців в Україні.

8
«Українці на поселеннях» (початки та етапи творення явища світового 
українства). Еміграція як особливе явище в історії українського народу. 
Вплив історичних періодів та епох на українську еміграцію та її поява 
на міжнародній арені. Господарсько-економічні чинники, що позначи-
лися на формах еміграції. 
Сучасні види еміграції з України. Хвилі української еміграції.
Українська громада в Канаді. Творення властиво українських життєвих 
просторів в провінціях Альберта та Манітоба. Будівельно-модерний 
досвід архітектора Радослава Жука.
Українська громада в США. Досвід культуротворення та культуро-
збереження Ukrainian village («Українське село») в Чикаго. Саут Баунд 
Брук – духовний та культурний осередок українців в США.
Українська громада в Південній Америці (Comunidad ucraniana). 
Виразні приклади культурного самозбереження: досвід Бразилії (штат 
Парана). Письменниця та професорка Віра Вовк (Віра Селянська, Ріо-
де-Жанейро).
Українська громада в Австралії. Формування українського культуро-
творчого осередку.

Українська громада в Австрії, ФРН, країнах Бенілюксу, Великобританії, 
Скандинавії.
Проєктна робота. Історія становлення та формування української діа-
спори в одній із країн світу.

Міжпредметні зв’язки: 10 клас. Історія: Україна і світ. Розділ 1. Перша світова війна. Українці в арміях воюючих 
сторін. Географія. Розділ 1. Тема 2. Країни Європи. Розділ 4. Америка. Українська діаспора США. Українська літе-
ратура. Василь Стефаник. «Камінний хрест». Еміграція українців за кордон наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.
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Розділ 2. Нашого цвіту – по всьому світу

Учень (учениця):
Знаннєва складова
набуває знання про світове укра-
їнство як особливе (феноменаль-
не) явище в світовому економіч-
ному, політичному, культурному 
житті, знає і розуміє, як і коли 
з’явилися перші поселення укра-
їнців поза межами українських 
історичних земель, розуміє, за-
вдяки чому українські громади 
на поселеннях вдало самоорга-
нізувалися й розвинулися, знає 
проблемний характер трудової 
міграції.

Діяльнісна складова
називає місця розселення укра-
їнців в світі, окреслює особли-
вості самоорганізації та чинники 
культурозбереження українства 
в країнах проживання.

Ціннісна складова
поціновує той значний внесок, 
що зробили представники укра-
їнства в світі в різних ділянках 
суспільного та культурного жит-
тя в країнах проживання.

8
Українські громади на півдні Європи: у Франції, Італії, Іспанії, 
Португалії, Греції.
Стара та нова еміграція у РСФСР (Російській Федерації). Українці у 
Південно-Західному Сибіру (Сірий Клин) на Далекому Сході (Зелений 
Клин), українці Поволжя та Сибіру, Заполяр’я. Історія заселення та 
освоєння: політика розкуркулення радянської влади, депортації за на-
слідками Другої світової війни, трудова міграція (комсомольські агітна-
бори). Комсомольська та партійна номенклатура доби СРСР. Українці 
в Російській Федерації: автохтонне українське (козацьке) населення в 
Поволжі та на Кубані, українці Стародубщини в Брянській області, час-
тині Курської та Білгородської областей (належали до Слобожанщини), 
частині Воронезької області – стан самозбереження. Українці в Білорусі 
(Берестейщина, Пинщина, Кобринщина, Турівщина, Мозирщина, 
Гомельщина); Польщі (Сяноччина (Лемківщина), Перемиська зем-
ля, Холмщина, Підляшшя); Словаччині (Прящівщина); Румунії 
(Мармарощина). 
Українці в Казахстані (Сірий Клин  – частина (Північний Казахстан)) 
та Центральноазійських державах (Киргизстан, Таджикистан, 
Туркменистан, Узбекистан).
Українці в країнах Перської затоки, Африки та Азії. Мішані шлюби та 
питання самоідентифікації, культурного самозбереження та суспільно-
го вияву. 
Трудова еміграція. Українські заробітчани в зарубіжжі. Проблема со-
ціального сирітства дітей трудових мігрантів в Україні.
Проєктна робота. Яким чином сучасні трудові еміграції впливають на 
економічний розвиток та соціальні зміни в Україні?
Мій рідний край. Вища освіта в Україні чи за кордоном: критерії вибо-
ру майбутніх абітурієнтів. Яким чином можна зупинити масовий виїзд 
української молоді за кордон?
Підсумковий урок.

Міжпредметні зв’язки: 10 клас. Історія: Україна і світ. Розділ 2. Соціальні й національні революції в Європі. 
Розпад Російської імперії. Кримськотатарський національний рух. Географія. Розділ 1. Тема 2. Країни Європи. 
Розділ 2. Азія. Розділ 5. Африка. Зв’язки України з країнами Африки. Зарубіжна література. Гомерівські, дантів-
ські й шекспірівські мотиви у творчості українських поетів. Майстерність українських перекладачів ліричних 
творів. Уплив В. Вітмена на українську поезію.



138 №1 (74) 2020 Ukrainian Studies

ОСВІТА

Розділ 3. Культурно-мистецька спадщина українців
  

Учень (учениця):
Знаннєва складова
набуває знання про культуро-
творчий та культурозберігаль-
ний досвід укранців-діаспорян. 
Зіставляє організаційні чинни-
ки спільноти (спільнотного) та 
громади (громадського) в жит-
тєвому досвіді українського за-
рубіжжя. 

Діяльнісна складова
окреслює особливості самоорга-
нізації та чинники культурозбе-
реження українства за кордоном, 
називає імена видатних україн-
ців зарубіжжя, що зробили знач-
ний внесок у розвиток світової 
культури, політики, економіки. 

Ціннісна складова
виявляє шану та захоплення 
досвідом збереження власної са-
мости, ідентичності, культури, 
поціновує те, як в громадах сві-
тового українства ставляться до 
такого вагомого чинника в роз-
витку культури, як мова.

9
Українська діаспора як потужний націє- та державотворчий чинник 
розвитку української спільноти, дієвий інструмент впливу в країнах 
проживання.
Церква та віровизнавчий чинник у збереженні та творенні українсько-
го духовного, культурного середовища в зарубіжжі.
Наукові інституції, товариства та преса в середовищі української діаспо-
ри. Українська вільна академія наук (УВАН) (Д. Дорошенко, О. Оглоблин, 
Ю. Шевельов), Український науковий інститут Гарвардського універси-
тету (О. Пріцак, І. Шевченко Дж. Грабович) – науковий осередок вивчен-
ня української історії. Канадський інститут українських студій (КІУС) 
при Альбертському університеті тощо. Створення «Енциклопедії украї-
нознавства» (1949–1984) за редакцією В. Кубійовича.
Розвиток української освіти за кордоном. Виникнення та діяльність ці-
лоденних (початкових й середніх) та суботніх й недільних шкіл украї-
нознавства. 
Українські музеї, бібліотеки, архіви за кордоном, їхня роль у збережен-
ні національної ідентичності та культурної спадщини українців. Ка-
нада: Едмонтон  – Село українсько-канадської культурної спадщини 
(Ukrainian Cultural Heritage Village); Саскатун  – Український музей 
Ка на ди (Ukrainian Museum of Canada); США – Український музей (The 
Ukra i nian Museum) в Нью Йорку; Польща – Музей лемківської культу-
ри (Зиндранов); Словаччина – Музей української культури в Свитнику 
та інші.
Культурно-мистецькі товариства українських громад в країнах прожи-
вання.
Україна в житті і творчості зарубіжних митців. О. Кошиць, В. Авраменко, 
О. Архипенко. Світової слави канадійський митець Василь Курилик 
(William kurelek)  – символ української громади в Канаді. Р. Жук (ар-
хітектор, Манітобський та Торонтський університети), С. Гординський 
(маляр, письменник, перекладач), Е. Андієвська (письменниця (поет-
ка), Квітка Цісик (співачка). О. Зінкевич та його «Смолоскип».
Українці-меценати з діаспори у справі підтримки української культури: 
О. Антонович, засновник благодійної фундації, яка опікується бібліо-
теками та музеями; П. Яцик створив освітній фонд; Дж.  Костянтин 
Темертей фінансував у Канаді виставку трипільської культури; 
М. Фішер-Слиж, член управління Наукового товариства ім. Шевченка 
(США); Е. Гуцуляк, сучасний спонсор Острозької академії. Діаспору 
США представляють: М. Коць, спонсор Асоціації дослідників голо-
доморів в Україні; В Баранецький, голова Фундації Енциклопедії 
Українознавства у США; О. Воскобійник, фінансова допомога на розви-
ток україністики в Гарвардському та Пенсильванському університетах; 
А. Лисий, голова Фундації ім. І. Багряного; М. Гоян з Австралії, заснов-
ник Фонду Марії і Михайла Гоянів «Українську книжку – українським 
дітям»; В. Кашицький, меценат Львова і національного відродження в 
Україні з Польщі; Фальц-Фейн Едуард із Ліхтенштейну, учасник роз-
витку природоохоронної та еколого-освітньої діяльності заповідника 
«Асканія-Нова» та Української академії аграрних наук та ін.
Проєктна робота. Підготувати проєкт про внесок одного із україн-
ських митців за кордоном у розвиток української та світової культури.

Міжпредметні зв’язки: 10  клас. Історія: Україна і світ. Розділ 3. Українська політична та культурна еміграція. 
Радянська українізація в баченні української політичної та культурної еміграції. Новий образ жінки у суспільстві: 
жінка на виробництві, в освітніх закладах і громадському житті. Масова культура. Модернізм. Культурна єдність 
політично розколотої Європи. Географія. Розділ: Регіони та країни світу. Українська література. Леся Українка. 
«Тіні забутих предків» М. Коцюбинського.
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Розділ 4. Збереження самости та українського життєвого досвіду в українській діаспорі 

Учень (учениця):
Знаннєва складова
набуває знання про досвід спіль-
нотного єднання в українській 
діаспорі. Зіставляє організа-
ційні чинники спільнотного та 
громадського в життєвому до-
свіді українського зарубіжжя. 
Знає центри діаспорознавства в 
Україні та за кордоном.

Діяльнісна складова
окреслює спільнотний та гро-
мадський чинники спільнотного 
єднання українців в країнах про-
живання, визначає проблеми 
збереження української ідентич-
ності етнічних українців за кор-
доном.

Ціннісна складова
уявляє цінність спільнотного 
та культуротворчого розвитку 
української діаспори та її зна-
чення в пропагуванні України у 
політичному та економічному 
світових просторах.

9
Спільнотний та громадський (Ukrainian community) чинники в україн-
ській діаспорі. Участь українців в політичному житті країни поселення. 
Громадсько-політичні об’єднання українців за кордоном.
Українці-політики та урядовці в країнах проживання. Х. Фрілянд, 
член Палати громад Канади, міністерка закордонних справ Канади, 
Р. Гнатишин, генерал-губернатор Канади та інші.
Єднання світового українства. Світовий Конгрес Українців. Українська 
Всесвітня Координаційна Рада (УВКР) як громадський координацій-
ний орган, спрямований на єднання світового українства, гуртування 
довкола ідеї розбудови самостійної і незалежної держави та утверджен-
ня українства у новітньому світовому просторі. Жіночі рухи, творчі 
спілки та сестринства в українських громадах країн проживання.
Українська діаспора як чинник пропагування України-держави у полі-
тичному та економічному просторах.
Українське діаспорознавство (діаспоряна) в науково-дослідних проек-
тах сучасної України. 
Проблема збереження української ідентичності етнічних українців 
за кордоном в ХХІ столітті: шляхи розв’язання. Політика України-
держави щодо української діаспори.
Проєктна робота. Роль українських духовно-просвітницьких осеред-
ків у збереженні ідентичності етнічних українців за кордоном (на при-
кладі однієї із країн поселення).
Мій рідний край. До яких заходів слід удатися урядові України, щоб 
припинити масову еміграцію українців за кордон, у тому числі трудову?
Підсумковий урок.

Міжпредметні зв’язки: 10 клас. Історія: Україна і світ. Розділ 3. Новий образ жінки у суспільстві: жінка на ви-
робництві, в освітніх закладах і громадському житті. Масова культура. Модернізм. Культурна єдність політично 
розколотої Європи. Географія. Розділ: Регіони та країни світу. Розділ 4. Становище українців у Румунії, Угорщині, 
Чехословаччині, Австрії. Голодомор 1932–1933 рр. як геноцид українського народу. Мистецтво. Розділ: Мистецтво 
європейського культурного регіону. Україна. Праведники народів світу. Діяльність митрополита Андрея 
Шептицького. Міграції, матеріальні й демографічні втрати внаслідок війни. Зарубіжна література. Ранні течії мо-
дернізму в українській літературі. Українські перекладачі творів зарубіжної літератури кінця XIX – початку XX ст.
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11 клас
Українознавство

(Українське суспільство та держава: розмаїття виявів та взаємодії)
(35 годин, 1 година на тиждень)

Усього – 35 год. На тиждень – 1 год.
Проєктна робота – 4 год.
Мій рідний край – 3 год.

Підсумкові заняття – 2 год.

Очікувані результати 
навчально-пізнаваль-
ної діяльності учнів

К-сть 
год. Зміст навчального матеріалу

Вступ. Українознавство як освітня дисципліна та науковий напрям 

Учень (учениця):
Знаннєва складова
розуміє роль україно-
знавства у питаннях 
національного само-
збереження та міжна-
родного позиціонуван-
ня, виділяє етапи роз-
витку українознавства, 
називає вчених, що 
долучилися до розвит-
ку українства та куль-
турного збереження 
українськості.

Діяльнісна складова
вміє аналізувати кар-
ту України, порівнює 
національні інтереси 
різних країн світу, ви-
діляє та характери-
зує історичні постаті, 
що сприяли розвитку 
українознавства. 

Ціннісна складова
розуміє цінність ви-
роб лення власної стра-
тегії розвитку держави 
Україна.

1
Вступ. Українознавство як наукова система та освітня дисципліна. 
Українознавство  – досвід українського самоосягнення через спостереження 
явищ минувшини та окреслення майбутнього. Збереження історичної пам’яті 
та культури, творче комунікування та критичне мислення як підстава розвитку 
українознавства. Повчальні висновки з фактажевого досвіду історичної пам’яті 
українців. Зв’язок поколінь та творче комунікування в українському державному 
сьогоденні: політичному, господарчо-економічному, культурному. Сучасні вимо-
ги до українознавства в безпековому форматі та глобалізаційних процесах. Етапи 
розвитку українознавства. 
Сучасні центри українознавства: Науково-дослідний інститут українознав-
ства Міністерства освіти і науки України, Центр українознавства філософсько-
го факультету  Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. Вчені у галузі украї-
нознавства: П. Кононенко, Т. Кононенко, В. Баран, С. Наливайко, С. Єрмоленко, 
А. Погрібний, Я. Калакура, Л. Токар, В. Крисаченко, В. Сніжко, Т. Бевз, О. Гомотюк, 
М. Обушний, А.Ціпко, П. Гай-Нижник, Т. Воропаєва, В. Піскун, О.  Мостяєв, 
І. Грабовська, К. Кобченко, Л. Сорочук та інші.
Основні поняття: українознавство, українець, Україна, комунікування, безпека, 
вчені-українознавці.
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Розділ 1. Природне багатство і духовний потенціал України 
Учень (учениця):
Знаннєва складова
знає історико-геогра-
фічні та адміністра-
тивні райони України, 
характеризує еконо-
мічний, політичний 
розвиток України.

Діяльнісна складова
вміє аналізувати карту 
України (з географіч-
ного, економічного, 
адміністративного по-
ділів), виділяє еконо-
мічні потужності та 
перспективи регіонів 
України, аналізує су-
часні процеси в освіті, 
культурі, науці, спів-
ставляє їх із світовими.

Ціннісна складова
усвідомлює залежність 
сучасного розвитку від 
зростання та досягнень 
кожного громадянина, 
розуміє себе учасни-
ком української дер-
жави та суспільства, 
прагне брати участь в 
економічному розвит-
ку України.

7
Історико-етнографічне районування і адміністративна реформа в Україні. 
Зіставлення історико-етнографічних та адміністративних регіонів. Проблематика 
нової адміністративної реформи. Можливості децентралізації у представлен-
ні власного регіону, міста, села. Специфіка військово-цивільних адміністрацій. 
Проєктний менеджмент для покращення життя та пришвидшення удосконалення 
й розвитку своєї місцини.
Господарчо-економічне районування (традиційне та сучасне). Фізико-географічне 
районування України: особливості ландшафту. Вплив природних чинників на 
особ ливості господарської діяльності українців. 
Основні (землеробство, скотарство) та допоміжні (рибальство, бджільництво, мис-
ливство, чумацтво) галузі традиційного господарства українців. Промислове райо-
нування: 1) вугільно-металургійні (Донецький); 2) вугільно-хімічні (Лисичансько-
Рубіжанський); 3) металургійні (Криворізький); 4) металургійно-машинобудівні 
(Дніпропетровсько-Новомосковський); 5) металургійно-машинобудівельно-хіміч-
ні (Приазовський); 6) машинобудівельно-хімічні (Краматорсько-Слов’янський); 7) 
хімічні (Прикарпатський). Сільськогосподарське районування: Поліський (льонар-
сько-картопляний); лісостеповий (тваринницько-буряково-зерновий); степовий 
(зерново-соняшниковий). Транспортно-економічне районування: за окремими ви-
дами транспорту (залізничного, внутрішнього водного, морського, автомобільно-
го, повітряного і трубопровідного). Атомна енергетика, літакобудування, машино-
будування, суднобудування, радіоелектроніка, металургія, харчова промисловість.
Правова і політична культура в Україні. Конституція України – Основний закон: 
визначальні положення, державний лад, права людини, конституційні органи, те-
риторіальний устрій. Відповідність законів до Конституції та питання внесення 
змін до Конституції України. 28 червня – День Конституції.
Політико-правова культура населення держави України (справедливість судової 
системи, ефективність правоохоронної системи, боротьба з корупцією). Виборчий 
процес в Україні та політична культура. Значення і роль політичних партій та гро-
мадських організацій в політичному житті України (внутрішньополітичні та зо-
внішньополітичні програми).
Українські освіта та наука в системі українського державотворення.
Українознавство в системі політики діячів УНР. М. Грушевський, С.  Єфремов, 
В. Вернадський, І. Огієнко, І. Стешенко і розвиток українознавства. Створення пе-
дагогічної академії підготовки кадрів українознавців. Основні завдання освітньої 
політики Центральної ради. Українізація освіти Української держави гетьмана 
П. Скоропадського.
Вища освіта доби революції. Створення Української академії наук (В. Вернадський). 
Відновлення дослідження історії України, вивчення літератури, мовознавства, ар-
хеології, мистецтва. Заснування наукових установ: Державний український архів, 
Національна галерея мистецтв, Український історичний музей, Національна біб-
ліо тека. Видання на науковій та освітній ниві.
Реформування освіти: традиційні підходи та інновації. Методи освітньої діяльнос-
ті. Освітні проекти молоді. Розвиток науки: проблеми та досягнення. Українські 
вчені та їх винаходи у світовому вимірі. Українська мова як державна (статус та 
захист), мова розмаїтих способів комунікації (кіно, пісня, реклама, телебачення, ра-
діо, комунікаційні особливості Інтернету), українська мова як мова освіти та науки, 
художньо-естетичні особливості україномовного тексту. Історичний досвід скла-
дання українського правопису.
Українська культура в контексті глобалізаційних процесів. Українська культура 
як чинник самоідентифікації та себепредставлення українців. Повага до культур-
них цінностей та надбань, традицій українського народу. Фестивальна культура. 
Поєднання цінностей, традицій, кодів і зразків різних культур та збереження ет-
нічної самобутності, власної етнокультурної ідентифікації українцями. Сучасна 
інтерпретація української культури в музиці (сучасне кобзарство, стилі в музиці, 
українські гурти), танці, малярстві, літературі, архітектурі. 
Проєктна робота. Музеєзнавство в Україні: потреби минулого та виклики майбут-
нього. Музеєзнавство. Українські музеї: проєктний менеджмент.
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Міжпредметні зв’язки: 11 клас. Історія: Україна і світ. Розділ 1. Підсумки війни: деконструкція фашизму і на-
цизму. Географія. Розділ І. Топографія та картографія. Плани населених пунктів. Електронні карти та глобуси. 
Картографічні інтернет-джерела. Розділ ІІ. Природні зони. Порівняння карт ґрунтів і природних зон світу та 
України. Демографічний перехід, його фази. Економіка. Розділ: Національна економіка і роль уряду у її функціо-
нуванні.

Розділ 2. Україна на міжнародній арені
Учень (учениця):
Знаннєва складова 
оперує поняттями: 
національні інтереси 
України, дипломатична 
місія, міжнародні уго-
ди, міжнародне право, 
міжнародні зо бо в’я-
зан ня, знає основні 
міжнародні організації, 
в яких представлена 
Україна, розуміє сферу 
їх діяльності, розуміє 
та застосовує поняття: 
геополітика, міжнарод-
на політика, міжнарод-
на економіка, розгля-
дає світові та регіональ-
ні економічні, безпекові 
блоки та участь в них 
України, називає між-
народні гуманітарні, 
спортивні організації.
Діяльнісна складова
вміє аналізувати кар-
ту світу, розуміє роль 
України на міжнарод-
ній арені, зіставляє та 
порівнює національні 
інтереси різних країн, 
визначає зовнішньо-
політичні орієнтири 
України, її участь в 
міжнародних організа-
ціях, називає перемож-
ців олімпіад, пісенних 
конкурсів.
Ціннісна складова
розуміє важливість і 
вироблення стратегії 
роз витку України в 
різних галузях, оцінює 
вагомість української 
політики, прагне за-
хистити суверенітет 
України, гордиться до-
сягненнями України в 
спорті, культурі.

9
Сучасна українська держава у світовій політиці. Україна як співзасновниця ООН. 
Українська культурна спадщина та культурні ініціативи в ЮНЕСКО. 
Роль міжнародних організацій у протидії та подоланні воєнної агресії Російської 
Федерації на сучасному етапі. Гуманітарні та безпекові місії.
Україна як осердя творення регіональної політики. Геополітичні інтереси України 
в світі. Творення Балто-Чорноморського та Чорноморсько-Кавказького безпе-
кових союзів. Взаємини України з сусідами: політичні, економічні, культурні. 
Шляхи вирішення проблемних питань через домовленості, міжнародні угоди та 
міжнародний арбітраж.
Місце України в міжнародній економіці. Участь України в міжнародних еконо-
мічних організаціях. Діяльність ЄБРР в розвитку економіки. Українські та між-
народні інвестиції у малий та середній бізнес. Зовнішньоекономічне співробітни-
цтво. Економічні санкції як безпековий чинник міжнародної політики.
Дипломатичні напрями (вектори) сучасної української міжнародної політики. 
Національні інтереси України у сфері міжнародних відносин. Перспективні на-
прями зовнішньої політики. Європейський та російський вектори української 
політики. Становлення і розвиток дипломатичної служби. Захист українських 
інтересів на світовій арені. Діяльність дипломатичних установ України та спів-
праця з діаспорою із визнання Голодомору 1932–1933 рр. в Україні геноцидом.
Україна як активний представник в сучасному світовому спортивному русі. 
Участь України в олімпійських та паралімпійських змаганнях. Футбольні клуби 
України у європейському та світовому футболі. Світові чемпіонати. Відомі укра-
їнські спортсмени, які прославили Україну.
Туристичний потенціал української економіки. Туристичні маршрути культурни-
ми та історичними пам’ятками України. Відновлення пам’яток історії. Природно-
рекреаційні ресурси туризму в Україні. Створення інтерактивної карти з найкра-
сивішими місцями України. Екотуризм як спосіб розвитку екологічної культури 
сучасного суспільства. Візитна карта українських міст.
Мій рідний край. Українська газотранспортна система. 
Проєктна робота. Діяльність дипломатичних установ України та співпраця з діа-
спорою із визнання Голодомору 1932–1933 рр. в Україні геноцидом.
Підсумковий урок.

Міжпредметні зв’язки: 11 клас. Історія: Україна і світ. Розділ 1. Політичний статус і міжнародне становище УРСР. 
Поляризація євроатлантичного простору: утворення Північноатлантичного союзу (НАТО) і Варшавського блоку 
(ОВД), поділ Німеччини. Географія. Розділ 3. Тема 3. Глобальна економіка. Політична географія та геополітика. 
Розділ 4. Суспільна географія України.
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Розділ 3. Українське суспільство в різноманітті проявів

Учень (учениця):
Знаннєва складова 
характеризує поняття: 
суспільство, реформи, 
волонтерство, комуні-
кація, патріотизм, гро-
мадянське суспільство, 
правозахисні органі-
зації, корінні народи, 
національні групи, ви-
значає базові людські 
цінності, орієнтуєть-
ся в етапах розвитку 
українського суспіль-
ства, характеризує 
процеси, які в ньому 
відбуваються.

Діяльнісна складова
розрізняє функції сус-
пільства та держави, 
виділяє етапи станов-
лення та риси грома-
дянського суспільства 
в Україні, відмічає 
проблеми розвитку 
українського суспіль-
ства та шукає шляхи 
їх подолання, характе-
ризує питання взаємо-
відносин між різними 
національними група-
ми в Україні, називає 
приклади українського 
культуротворення та 
самовираження в су-
часності. 

Ціннісна складова
визначає місце націо-
нальної свідомості і 
патріотизму у функціо-
нуванні українського 
суспільства та держа-
ви, сприяє національ-
но-патріотичному ви-
хованню.

8
Українське суспільство у завданнях збереження та примноження (розширення) 
демократичних засад творення Української держави. Українське національне від-
родження. Розвиток і досвід громадянського суспільства. Ефективність діяльнос-
ті громадських організацій. Національна свідомість та патріотизм в українській 
історії та сучасній українській державі. Від Помаранчевої революції до Революції 
гідності. Захист територіальної цілісності України в російсько-українській війні. 
Проблеми українського суспільства: міграція, олігархізація.
Реформування українського суспільства. Стан перед добою проголошення не-
залежності. Дисидентський рух в Україні і проблеми українського культурного 
самозбереження в умовах державного тоталітаризму в СРСР. Шістдесятництво 
та українська історична пам’ять. Суперечливість «перебудови». Загострення 
економічного становища. Чорнобильська катастрофа та її екологічні і людські 
наслідки для України. Поява «зони відчуження». Рух за перебудову. Українські 
письменники та громадські діячі в боротьбі за відновлення української держав-
ності. Проблема з подолання пострадянських та постколоніальних комплексів у 
сучасній незалежній державі Україна. Демографічні показники України. Засади 
розвитку інформаційного суспільства. Соціальна комунікація. Національно-
патріотичне виховання як чинник розвитку українського суспільства. 
Українська людина як найвища соціальна цінність. Поведінкові типи сучасного 
та історичного українця. Діяльність правозахисних організацій. Свобода, спра-
ведливість, безпека – сучасні цінності в Україні. Цінності в школі. Основні жит-
тєві цінності. Українське громадянство. Відомі люди в Україні (рецепти успіху).
Український духовний простір (світоглядні джерела та культуротворчий досвід). 
Українські митці (письменники, поети, композитори, співаки) в творчому при-
множенні та пропагуванні українського світу. Практики українського культуро-
збереження у ХІХ – ХХ ст.
Видавнича діяльність. Кіноіндустрія (розвиток українського кіно, пізнавальних 
програм). Мурали, реклама, поліграфія, фотографія – український продукт (ре-
презентативність і комерційна привабливість). Декоративно-прикладне мисте-
цтво в сучасному побуті (дизайн, декорування). Театр і кіномистецтво (художнє, 
документальне, ігрове, анімаційне, науково-популярне). Участь в міжнародних 
фестивалях.
Корінні народи України (кримські татари, кримчаки, гагаузи, караїми) в розбу-
дові сучасної української держави. Внесок у культуру та різноманітність України. 
Трагічні сторінки історії кримськотатарського народу. Національний рух крим-
ських татар у боротьбі за деокупацію та реінтеграцію Криму. Ідея культурного та 
національного відродження кримськотатарського народу в складі України.
Українське суспільство та етнокультурні громади (меншини). Національний 
склад населення України. Громадянська активність української спільноти та на-
ціонально-культурних громад (меншин). Державотворче підґрунтя та громадян-
ська активність у процесах взаємодії української спільноти та національно-куль-
турних громад (меншин) в Україні.
Мій рідний край. Правозахисна діяльність в умовах війни. Історія наших захис-
ників.
Проєктна робота. Підготувати проєкт з національно-патріотичного виховання.

Міжпредметні зв’язки: 11 клас. Історія: Україна і світ. Розділ 1. Депортації. Повстанська боротьба. Обмін населен-
ням між Польщею і УРСР. Повоєнне місто й село. Розділ 5. Міжнародні відносини. Зарубіжна література. Розділ: Із 
літератури другої половини ХХ ст. Тема: Двополюсність світу після Другої світової війни та її зв’язки із розвитком 
культурного і літературного процесу. Географія. Розділ 4. Населення України. Громадянська освіта. Розділ: Людина 
в соціокультурному просторі. Тема: Я і ми. Соціокультурна багатоманітність.
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Розділ 4. Громадські практики в розвитку українського суспільства

Учень (учениця):
Знаннєва складова 
оперує поняттями: 
громадська активність, 
самоорганізація, коме-
моративні практики, 
декомунізація, релігій-
ні течії, розуміє потре-
бу політики пам’яті, на-
зиває та характеризує 
діяльність молодіжних 
громадських органі-
зацій, волонтерського 
руху в Україні, харак-
теризує риси інформа-
ційної культури, розу-
міє функції громад.

Діяльнісна складова
добирає приклади з пи-
тань політики пам’яті,
називає та характе-
ризує церковні рухи в 
Україні, вміє виділити, 
охарактеризувати і до-
бирати факти ефек-
тивної роботи громад, 
прагне створити влас-
ну громадську ініціати-
ву, застосовувати прак-
тики самоврядування.

Ціннісна складова 
розуміє взаємозалеж-
ність самоорганізації 
спільноти та цінності 
вироблення особистої 
стратегії розвитку в 
громаді, суспільстві, 
державі.

10
Політика історичної пам’яті в Україні. Комеморативні практики. Польова робо-
та з дослідження білих плям в українській історії. Дослідження та офіційне ви-
знання Голодомору, жертв політичних репресій, реабілітація героїв визвольного 
руху. Позиція української держави щодо історичної проблематики на міжнарод-
ному рівні. Формування засад меморіальної героїки Небесної сотні та героїв ро-
сійсько-української війни. Пам’яткоохоронна справа в Україні. Питання декому-
нізації. 
Пропагування української пісні та культури на міжнародних співочих фести-
валях. Українські галерейні мистецькі середовища та їхня активність у світі. 
Мас-медійний продукт та його вплив на молодь. Мистецькі колективи України. 
Молодіжна фестивальна культура.
Природолюбство (екофільність) у політиці держави та практиках громад. 
Проєкти з вивчення та збереження природної екосистеми регіону (лісів, рік, во-
доспадів, парків тощо). Досвід успішних екологічних практик. Природні заповід-
ники в Україні.
Церковне та духовно-релігійне життя в сучасній Україні. Усамостійнення (на-
дання автокефалії) української Церкви в ХХІ ст. Церкви візантійської традиції в 
культуротворчому русі сучасної України. Церква і сучасна сакральна архітектура 
та малярство. Розвиток духовної освіти та примноження богословських знань. 
Українські прочанські традиції, місця прощі та відпустові практики. Сучасна 
українська духовна музика. Стан сучасних течій в релігійному житті України. 
Традиційні та новітні християнські рухи в Україні.
Ісламські традиції та організація в середовищі кримськотатарського народу. 
Духовне відродження караїмів в Україні.
Інформатика, техніка, медицина: український контекст. Інформаційні технології 
та кібербезпека в Україні. Інформаційна культура в сучасному світі. Розуміння 
етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо). 
Інформаційні освітні та культурознавчі ресурси. 
Волонтерський рух як прояв самоорганізації та розвитку громадянського сус-
пільства. Види волонтерської діяльності. Волонтерський рух як самоорганізація 
української спільноти. Цінності, досвід, героїзм і перспективи волонтерського 
руху.
Децентралізація і робота громад. Участь молоді у вирішенні потреб своєї грома-
ди. Соціальна робота з людьми з особливими потребами, людьми похилого віку 
та сиротами.
Мій рідний край. Культуротворча та господарська діяльність сучасної громади в 
умовах децентралізації.
Проєктна робота. Волонтерський досвід і його втілення в межах громади.

Підсумковий урок.

Міжпредметні зв’язки: 11 клас. Історія: Україна і світ. Розділ 5. Міжнародні відносини. Від біполярного до багато-
полярного світу. Розділ 6. Повсякденне життя і культура. Громадянська освіта. Розділ: Людина в соціокультурно-
му просторі. Тема: Я і ми. Соціокультурна багатоманітність. Розділ: Людина в соціокультурному просторі. Тема: 
Конфлікти.
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Анотація. У статті аналізується політична активність шляхти Чернігівського воє-
водства на вигнанні протягом 1648 – 1667 рp. Мета роботи полягає у вивченні парламент-
ської діяльності вимушених мігрантів у контексті змагань за встановлення контролю над 
Задніпров’ям між Польсько-Литовською державою, Військом Запорозьким та Московським 
царством. 

Хронологічні рамки роботи охоплюють 1648 – 1667 рр. Нижня межа зумовлена почат-
ком козацької революції, що започаткувала процес перетворення Чернігівського воєводства 
на складову частину Гетьманщини. Верхня межа обґрунтована укладанням Андрусівського 
перемир’я, за яким цей регіон на 13,5 років потрапляв до сфери впливу московського царя. По-
при те, що дипломатичною капітуляцією Польсько-Литовської держави став Вічний мир 
(1686), уже після Андрусова вигнанці з українських воєводств остаточно втратили свої ма-
єтки, на що вказує грошова компенсація з боку Московського царства. 

У статті розглядається зміст посольських інструкцій, в яких шляхта порушує питан-
ня про повернення своїх маєтків та компенсацію збитків, пов’язаних з їх втратою. Для до-
сягнення поставлених цілей представники воєводства використовували увесь спектр мож-
ливого парламентського тиску, зокрема були готові погрожувати зривом вального сейму. 
Головним результатом цього стало отримання грошового відшкодування (недостатнього, 
на думку прохачів). З приводу сеймових успіхів чернігівського рицарства підсумки були скром-
ними. Зважаючи на скрутну військово-політичну ситуацію в державі, «чернігівське питан-
ня» залишалося другорядною проблемою на фоні більших загроз. Незважаючи на це, навіть 
незначні досягнення чернігівських парламентарів не можуть заперечити факт їх високої по-
літичної активності в період «екзили».

Ключові слова: шляхта-вигнанці; сеймик на вигнанні; cеймик; Чернігівське воєводство; 
Річ Посполита.

EFFECTIVENESS OF THE INITIATIVES OF CHERNIHIV NOBILITY  
IN EXILE IN THE LIGHT OF SEJM RESOLUTIONS OF THE MIDDLE  
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Annotation. The article analyzes the political activity of Chernihiv voivodeship nobility in exile 
during 1648–1667. The purpose of the work is to study the parliamentary activities of the forced migrants 
in the context of competitions for the establishment of control over Left-Bank Ukraine between the Polish-
Lithuanian Commonwealth, the Zaporizhian Host, and the Tsardom of Muscovy. 

The chronological framework of the research is 1648–1667. The lower margin is due to the outset of 
the Cossack revolution, which initiated the process of transforming Chernihiv voivodeship into an integral 
© Воробей М.
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Українознавчі студії налічують неве-
лику кількість досліджень, у яких би ви-
світлювалися сюжети, присвячені шлях-
ті на вигнанні. У фокусі вивчення подій 
середини  – другої половини XVII  cт. 
серед вітчизняних істориків переважа-
ють теми, які стосуються різних аспек-
тів існування Гетьманщини. З огляду на 
це бракує праць, які б могли показати 
історію козацької революції з погляду 
українського шляхетського загалу. До 
сьогодні найбільш відомими працями 
про вимушених мігрантів зі східних кор-
донів Речі Посполитої лишаються робо-
ти польських істориків. Серед них мо-
нографія Міхала Кулецького Wygnańcy 
ze Wschódu  [3] та науковий доробок 
професора Ягеллонського університету 
Ярослава Століцького [10–12].

У своїй книзі М. Кулецький намага-
ється ретельно розглянути діяльність 
роботи комісії, яка займалася розпо-
ділом компенсації вигнанцям згідно з 
рішенням Андрусівського перемир’я, 
натомість Я. Століцький звертає увагу 
на особливість проведення сеймиків «в 
екзилі», стосунків шляхти з королем та 
наслідків укладання Вічного миру для 

рицарства з Київського, Брацлавського 
та Чернігівського воєводств. Слід заува-
жити, що згадані історики не викорис-
товують у своїх дослідженнях важливих 
джерел, які зберігаються в архівах Украї-
ни, зокрема матеріали ґродських та зем-
ських судових книг, що суттєво обмежує 
можливість повноцінного вивчення вка-
заної проблеми. 

З огляду на це низка питань, по в’я-
заних із парламентською діяльністю 
шляхти на вигнанні в контексті зміни 
державної належності Чернігівського 
воєводства, досі не становила спеціаль-
ного предмета дослідження істориків, 
що і зумовлює актуальність проблеми.

Нагадаємо, Чернігівське воєводство 
було утворено на землях, які відійшли 
до Польсько-Литовської держави за 
умовами Поляновського мирного дого-
вору (1634), укладеного з Московським 
царством після завершення Смоленської 
війни (1632–1634). Беручи до уваги роз-
дачу королями Речі Посполитої титуляр-
них чернігівських урядів, номінально 
воно існувало аж до XVIII cт. Утім май-
же одразу після виступу Богдана Хмель-
ницького (1648) Польсько-Литовська 

part of the Hetmanate. The upper margin is justified by the conclusion of the Truce of Andrusovo, which 
left the region under the influence of the Moscow tsar for 13.5 years. Despite the fact that the diplomatic 
capitulation of the Polish-Lithuanian State was the Treaty of Perpetual Peace (1686), it was the Truce of 
Andrusovo that made refugees from Ukrainian voivodeships finally lose their estates, as indicated by the 
monetary compensation from the Moscow tsar.

The article deals with the content of ambassadorial instructions, in which the szlachta raises the 
issue of returning its estates and providing compensation for its losses. In order to achieve those goals, 
voivodeship representatives used the full spectrum of possible parliamentary pressure, in particular, were 
ready to threaten the consistency of general sejm sessions. This ultimately led to receiving monetary 
compensations (however, insufficient, according to the petitioners). The sejm success of the Chernihiv 
nobility was modest. In the light of the difficult military and political situation in the country, the 
“Chernihiv issue” remained a minor problem in the face of greater threats. Despite this, even small 
achievements of Chernihiv members of parliament could not deny the fact of a high political activity 
during their “exile” period.

Key words: Ukrainian nobility (exiles); sejmiks in exile; sejmiks; Chernihiv voivodeship; Polish-
Lithuanian Commonwealth.
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держава втратила контроль над цим 
регіоном. Спочатку землі Чернігово-Сі-
верщини потрапили до сфери впливу 
Війська Запорозького, а згодом були по-
глинені Московським царством. Протя-
гом кількох десятиліть король та стани 
Речі Посполитої намагалися повернути 
Задніпров’я.

Після встановлення царського про-
текторату над Військом Запорозьким 
(1654) московський правитель теж долу-
чився до змагань за регіон. Боротьба за 
Лівобережжя, у тому числі Чернігівське 
воєводство, особливо загострилася у 
період Руїни. Важливе місце у конфлік-
ті відводилося тутешньому рицарству. 
Протягом 1635–1648  рр. місцевий сей-
мик став осередком суспільно-політич-
ного життя. Утім вибух козацької ре-
волюції розділив симпатії зем’ян між 
різними сторонами протистояння. Біль-
шість обивателів, які зберегли вірність 
королю та вітчизні, подалися до інших 
частин Польсько-Литовської держави, 
де у вимушеній міграції продовжили 
користуватися правами на самовряду-
вання, зокрема збиратися на сеймики та 
обирати своїх представників на сейм.

Перші зібрання чернігівців поза 
межами власного воєводства не мали 
конкретного місця проведення. У сеймо-
вій ухвалі 1648 р. зазначалося, що укра-
їнські сеймики «w kościołach war szaw-
skich 23 nowembris odprawić wol no» [13, 
s. 92]. Натомість на коронаційному сеймі 
1649 р. чернігівцям було запропоновано 
зібратися в Любліні [13, s. 92]. Протягом 
1650–1661 рр. рицарське коло змінно за-
сідало то у Житомирі, то у Володимирі, 
а згаданий вище Люблін став запасним 
варіантом на випадок небезпеки (дода-
ток  1). За спостереженням Я. Століць-
кого, протягом 1653–1654 рр. змінилася 

навіть практика написання королівських 
універсалів: вписувалася лише дата, а 
місце проведення сеймику лишали по-
рожнім для уточнення [11, s. 446]. З’їзди 
на вигнанні відрізнялися й тим, що від-
тепер шляхтичі відбували кілька сейми-
ків одного дня або ж один сеймик вико-
нував різні функції  [11, s. 229]. Подібна 
ситуація виникла вже навесні 1649  р., 
коли чернігівці одного дня обрали депу-
татів до трибуналу та заслухали реляції 
послів, хоча зазвичай для кожного сей-
мику відводився окремий час проведен-
ня [13, s. 124–125, 178–198].

Військові та дипломатичні невдачі 
Речі Посполитої у боротьбі з козаками та 
Московським царством змусили обрати 
конкретне місце для зібрань втікачами з 
українських воєводств. На сеймі 1661 р. 
шляхта ухвалила рішення, за яким міс-
то Володимир на Волині було закріплено 
за вигнанцями з Чернігівського воєвод-
ства, де на постійній основі відтепер від-
бувалися їхні сеймики [13, s. 198–202].

Чернігівська шляхта демонструва-
ла активну участь у політичному житті 
держави, що засвідчують збережені по-
сольські інструкції та ухвали сеймиків 
(додаток 1). Застосувавши порівняльний 
метод в аналізі посольських інструкцій 
та сеймових ухвал, спробуємо з’ясувати, 
наскільки потужним був вплив чернігів-
ських репрезентантів у парламенті.

Вибір джерел зроблено не випад-
ково. Перед кожним вальним сеймом 
шляхта з’їжджалася, аби визначити свою 
позицію щодо пунктів, запропонованих 
до розгляду у королівській леґації. Ри-
царське коло обирало своїх представни-
ків до Посольської ізби. Під час затяж-
них, а подеколи і агресивних дискусій 
для цих обранців укладали інструкції, 
у яких розписувалося ставлення зем’ян 
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до загальних і місцевих проблем. По-
сли зобов’язувалися дотримуватися 
побажань братії під час роботи сей-
му. Відступ допускався лише за потре-
би прийняття загального рішення  [22, 
c.  133–140]. Таким чином, інструкції 
найліпше відображають настрої та очі-
кування шляхетської корпорації. А от 
сеймові конституції дають можливість 
зробити висновки, яких успіхів вдалося 
досягти у парламенті.

З огляду на певні причини немає 
змоги проаналізувати всі можливі сей-
микові інструкції у чіткій хронології 
(додаток 1). По-перше, не завжди рицар-
ському колу випадала нагода зібратися 
до сейму, як це було у складний 1648 р. 
Тоді шляхті так і не вдалося організува-
ти передсеймовий з’їзд через вибух «ко-
зацької ребелії». У зв’язку з цим частина 
рицарства приєдналася до волинських 
зем’ян, які засідали у Луцьку [4, c. 8]. По-
друге, значно краще збереглися ухвали 
сеймиків (додаток 1). 

Відтак зосередимо увагу на вияв-
лених інструкціях. Становище черні-
гівських зем’ян й інших «українних» 
мігрантів було скрутним. Як зауважує 
В’я чес лав Липинський, вже на елекцій-
ному сеймі 1649  р. група вигнанців «зі 
сходу» вимагала фінансової підтримки. 
Новгородський хорунжий Миколай Ки-
сіль благав надати притулок принаймні 
їхнім жінкам у вільних маєтках Корони. 
Також шляхта просила відшкодувати за-
подіяні війною збитки. Проте, крім об-
раз, отримати їм нічого не вдалося  [19, 
c. 94–95].

Зауважимо, що опір коронної ар-
мії та війська Великого князівства Ли-
товського виявився недостатнім, щоб 
завадити Б. Хмельницькому протягом 
1648–1649  рр. перебрати контроль над 

українськими воєводствами. Разом з 
цим успіх козаків був під загрозою через 
контакти союзників-татар з комісарами 
Речі Посполитої та виснаження ресурсів. 
З огляду на це гетьман погодився на пе-
реговори. Підсумком напруженого діа-
логу стала Зборівська декларація 1649 р., 
яка вперше засвідчила визнання козаць-
кої автономії в межах трьох воєводств, 
одним із яких було Чернігівське  [23, 
c. 45–46]. Відтак шанси вигнанців на по-
вернення своїх маєтків зменшувалися.

Зі слів чернігівських послів на сей-
мі дізнаємося, що турбувало вигнанців. 
Ключовим було питання оборони, бо від 
успіху на полі бою залежало, як швид-
ко вони повернуться додому. Врешті, у 
конституції вального сейму 1649 р. зна-
ходимо постанову про формування до-
даткових військ, плата яким мала над-
ходити з подвійного подимного податку. 
Важливо, що шляхта Київського, Чер-
нігівського та Брацлавського воєводств 
звільнялася від сплати цих коштів  [13, 
c. 120–127].

Попри відсутність сеймових рішень 
щодо грошової компенсації чи надання 
притулку чернігівцям вдалося отримати 
певне забезпечення від короля. У 1650 р. 
вони одержали «stanowiska» в Авґустов-
ському та Райгородському староствах 
на Підляшші взамін на військову служ-
бу, від якої раніше були звільнені через 
втрату маєтків. Окрім того, король по-
обіцяв, що вигнанцям виплатять по 10 
злотих з кожної волоки цих королівщин. 
Побор мав збирати один із найвідоміших 
представників чернігівської шляхетської 
корпорації  – Якуб Война-Оранський. 
Попри це не усі вигнанці лишилися за-
доволені [6, k. 132v. – 133]. Частина осіб 
на чолі з чернігівським мечником Ми-
колаєм Болтом запідозрили поборцю у 
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приховуванні коштів. Про це дізнаємося 
з листа коронного канцлера Анджея Ле-
щинського до Якуба Войни-Оранського. 
У ньому відправник нагадує, що з його 
допомогою отримали «w Rajgrodzie i w 
Augustowie chleb z łaski jego królewskiej 
mości, do którego i pan łowczy należał». 
Далі тон Лещинського стає суворішим: 
«Jeżeliby oni taką w tej mierze uznali po 
waszmości difficulatem, pewnie by się i 
wasz mościom ten chleb zatrudnić musiał, a 
zatym i mnie na potym w innych okazjach 
nie tak łatwego uznałbyś waszmość»  [3, 
s. 185].

На жаль, реакція Я. Оранського не-
відома. Утім в іншій інструкції, напи-
саній через кілька місяців після битви 
під Берестечком (1651), знову бачимо 
нагадування про виділення «хлібів». 
Очевидно, що проблема не зникла  [15, 
c. 426–433]. Щоправда, на сеймі 1652 р., 
де вкотре мало прозвучати питання ма-
теріальних відшкодувань, набагато важ-
ливішим було затвердження Білоцерків-
ського миру з козаками. Відповідно до 
нього територія, на яку поширювалася 
козацька автономія, обмежувалася Київ-
щиною. Чернігівська шляхта не вважала 
цей пункт угоди позитивним, оскільки 
небезпека не зникла. Наприклад, черні-
гівський полковник Степан Подобайло 
чинив перешкоди річпосполитським хо-
ругвам рушити на Сіверщину. Саме тому 
делегати воєводства мали виступити 
проти і домогтися збільшення чисель-
ності війська, «aby nie na papierze, iako 
się zwykło dziać, ale w rzeczy samey y pod 
chorógwiami tak wiele woyska zostawalо», 
як було постановлено на минулих сей-
мах [15, c. 429].

Непокоїв чернігівських обивате-
лів також захист майнових та станових 
прав, поставлених під загрозу внаслідок 

знищення козаками судових книг. З 
огляду на це посли мали клопотатися 
про встановлення процедури підтвер-
дження шляхетського походження для 
тутешніх вигнанців. Окрім цього, на 
майбутньому сеймі посли мусили ви-
магати ухвали щодо заборони тримати 
уряди у воєводстві шляхті, яка не мала 
в його межах маєтків. І справді, в Корон-
ній Метриці бачимо універсали на до-
бра в Чернігівському воєводстві, які по 
смерті тутешніх обивателів надавалися 
шляхтичам з інших земель  [5–9]. Річ у 
тім, що обивателів, які посідали маєтки в 
межах втраченого воєводства до початку 
Хмельниччини, обурювала ситуація, за 
якою «сторонні» люди могли отримати 
компенсацію. У будь-якому разі спроби 
її отримати вкотре завершилися нічим. 
Прохачів лише звільнили від податків, 
яких вони і так не були здатні платити.

У спільній інструкції українських 
воєводств від 8 березня 1653 р. містили-
ся репліки про погіршення становища 
біженців, які наголошували, що дійшли 
останньої межі зубожіння  [15, c. 457–
463]. У зв’язку з цим шляхта наказувала 
послам спільно вимагати відшкодування 
завданих війною збитків та пожвавити 
збір війська. Утім Берестейський сейм 
1653  р. знову не врахував цих прохань. 
Відтак наступна інструкція, укладена 
на сеймику трьох воєводств 31 груд-
ня 1653  р., мала ще суворіший тон  [15, 
c.  464–474]. Вигнанці вимагали розши-
рення прав сенату, збільшення чисель-
ності гусарських і скорочення чужозем-
них найманих рот. Останні пустошили 
шляхетські маєтки на Волині, де знайшла 
свій прихисток значна група вигнанців. 
Знову порушувалася проблема упоряд-
кування і затвердження прав на земле-
володіння у Чернігівському воєводстві. 
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Утім сейм, призначений на 11 люто-
го 1654 р., було зірвано. В іншій спільній 
інструкції, датованій 19 травня 1654  р., 
більшість старих вимог було повторе-
но, але додано й нові. Зокрема, шляхти-
чі-вигнанці просили вжити заходів для 
відновлення посполитого рушення. На-
гадаємо, що від початку війни очільник 
Війська Запорозького розпочав складну 
дипломатичну гру між Польсько-Литов-
ською державою, Османською імперією 
та Московським царством. Після смерті 
Тимоша Хмельницького ідея входження 
до легітимного кола правителів-васалів 
Порти занепала  [31, c. 50–65]. Іншим 
потенційним союзником Б. Хмельниць-
кого була Московія. Гетьман очікував, 
що втягнення царської армії дасть мож-
ливість втілити в життя «руський про-
єкт», який передбачав суттєве розши-
рення підвладних йому територій  [18, 
c. 55–56]. Розрахунок Хмельницького 
вдався: Земський собор кінця 1653  р. і 
Переяславська рада початку 1654  р. за-
кріпили перехід Війська Запорозького 
під протекцію царя. Такий розвиток по-
дій ще більше схилив шальки на користь 
козаків та знижував шанси чернігівців 
повернутися на Задніпров’я.

З сеймової ухвали 1654  р. випли-
ває, що коаліції послів-мігрантів від 
українських воєводств вдалося досяг-
нути внесення до конституції пункту 
«securitas honorum et bonorum woie-
wod ztwa kiiowskiego, bracławskiego y 
czer niechowskiego»  [13, s. 207]. У ньо-
му було ухвалено знищення земських і 
ґродських судових книг та встановлено 
порядок підтвердження шляхетсько-
го походження вигнанців, належних їм 
маєтків, сплати боргів і виконання угод. 
Крім того, чернігівцям віддали «на по-
живення» Шидловське і Стобніцьке 

староства в центральній частині Коро-
ни, а також маєтки Володимиро-Берес-
тейської єпископії з правом розміщення 
тут на період вигнання [3, s. 184–185].

Відповідно до рішення, ухвалено-
го на сеймику, кошти передбачалися 
лише для представників осілої шляхти. 
Цей підпункт засвідчує конфлікт ін-
тересів нових обивателів із тими, чиє 
пов’язання із втраченими землями без-
сумнівне. Слід зауважити, що останні 
періодично протестували проти «нео-
фітів», які претендували на місця в пар-
ламенті Речі Посполитої. Наприклад, 
чернігівський зем’ян Ян Олезкович у 
1655 р. був невдоволений кандидатурою 
Петра Пясецького як посла від Чернігів-
ського воєводства, оскільки той «осєд-
лости не мєл»  [26, арк. 245–247]. Того 
ж року новгород-сіверський войський 
Ян Себестянович подав протестацію 
через результат депутатського сейми-
ку. На його думку, обрані Якуб Война-
Оранський, Адам Буркацький та Стефан 
Іваницький з тієї ж причини не могли 
виконувати своїх обов’язків у Трибуна-
лі [26, арк. 557зв.–558].  Додамо, що хоча 
пов’язання Пясецького могло викликати 
сумніви, трійка названих депутатів фігу-
рує серед чернігівських землевласників 
задовго до 1648 р. Відтак закиди шляхти 
слід сприймати з обережністю. Вони мо-
гли свідчити і про внутрішню боротьбу 
шляхетських угруповань, і про брак ін-
формації заявників, і про те, що хтось з 
оскаржених таки втратив маєтки за ко-
ролівським рішенням.

Зміст сеймикових документів на-
ступних років показує, що більше чер-
нігівці нічого не отримували від короля. 
Перелічені вище засоби хоча й покращи-
ли становище, але надана їм компенса-
ція не могла покрити збитків, завданих 

Воробей М. Результативність ініціатив Чернігівського...
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війною за Дніпром. Невеликою за об-
сягом видається інструкція спільного 
елекційного сеймику Чернігівського та 
Брацлавського воєводств від 28 квітня 
1655  р.  [14, с.  4–7]. Окрім традиційних 
тез про винагороду «людей заслужоних», 
тут вносяться пропозиція скоротити ро-
боту сейму до двох тижнів і клопотання 
про звільнення з московської неволі де-
яких шляхтичів з родинами. Це можна 
пояснити стурбованістю учасників сей-
мику втягненням у боротьбу Москов-
ського царства. Власне, кожна наступна 
інструкція демонструє зневіру шляхти-
чів-вигнанців у можливість відновлення 
річпосполитського контролю над загар-
баним ворогом регіоном.

Поступово актуальності набуває 
присутність делегатів від воєводства у 
переговорах з московською стороною 
та козаками. По смерті Богдана Хмель-
ницького новим гетьманом у 1657  р. 
став Іван Виговський, колишній гене-
ральний писар Війська Запорозького. 
Його рішення поновити мир з Річчю 
Посполитою випливало не з власних 
симпатій – швидше воно було наслідком 
дволикості царської політики, яка вира-
жалася у підбурюванні до опозиції ліво-
бережних полковників. Важливе місце в 
обранні дипломатичного напряму варто 
відвести й тісним контактам гетьмана з 
кримським ханом [16, с. 98]. 

Умови Віленського перемир’я (1656), 
яке уклали Польсько-Литовська держа-
ва і Московське царство, змінили на-
строї в Речі Посполитій. Для громадян 
Республіки перспектива посідання тро-
ну авторитарним московським правите-
лем була неприпустимою. Саме тому все 
частіше серед шляхти лунали пропозиції 
миру з козаками. Усе це призвело до під-
писання у 1658 р. Гадяцької угоди. Текст 

домовленостей дійшов до нас у різних 
списках. Утім першу редакцію та затвер-
джений сеймовою конституцією 1659 р. 
скорочений варіант поєднує те, що вони 
містять важливі пункти про долю Чер-
нігівського воєводства. В обох списках 
ця територія відводиться козакам, але 
у першій редакції було висунуто ідею 
створення «Князівства Руського», яке 
мало б увійти до складу Речі Посполи-
тої як її третя федеративна частина [ 24, 
с. 33–45; 13, с. 297–300]. 

З огляду на це клопотання про вклю-
чення до складу комісії представників 
рицарського кола міститься в усіх тек-
стах чернігівських інструкцій, почи-
наючи з 1658  р. У спільній посольській 
інструкції з киянами від 17 березня 
1659  р. місцеві делегати висловили не-
вдоволення, що з їхньою думкою ніхто 
не рахувався. Отож, послів застерігають 
приступати до розгляду будь-яких справ 
на сеймі, доки не буде вирішено цю про-
блему  [14, с.  46–55]. Цей категоричний 
припис цілком відповідав напруженим 
обставинам, адже вигнанці опинилися 
перед реальною загрозою юридичної 
втрати своїх володінь, уже давно зайня-
тих козаками. 

Вочевидь, шляхта добре усвідомлю-
вала можливий сценарій повного від-
окремлення їхніх воєводств у результаті 
вдалих домовленостей між Річчю По-
сполитою та Московським царством, які 
започаткували процес переговорів ще з 
часів Віленського перемир’я. Уже в ін-
струкції 1661  р. від послів вимагали не 
дати вчинити «avulsia» навіть у мінімаль-
них масштабах [14, с. 76–85]. У наступній 
інструкції 1662 р. знову вміщено вимогу 
домогтися присутності репрезентантів 
Чернігівського воєводства на перемови-
нах з Московією [14, с. 147–150].  

ДЖЕРЕЛА З УКРАЇНОЗНАВСТВА
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Варто відзначити, що попри неспри-
ятливі обставини чернігівцям не завжди 
вдавалося дотримуватися єдиної лінії 
відстоювання своїх прав, що зумовлю-
валося боротьбою внутрішніх фракцій. 
Наприклад, частина обивателів не ви-
знала рішення передсеймового зібрання 
1664 р. У протестації, яку від імені невдо-
волених виголосив Адам Буркацький, 
йшлося про те, що сеймик почався за-
рано і далеко не всі потенційні учасники 
знали про нього. Скориставшись відсут-
ністю опонентів, зацікавлені особи об-
рали послів, які на сеймі боронитимуть 
приватні інтереси. У відповідь на цей 
закид маршалок цього сеймику Самуель 
Ґлоґовський зазначив, що невдоволення 
заявника та його соратників Якуба Вой-
ни-Оранського та Яна Загоровського 
безпідставні [28, арк. 1320].  Зауважимо, 
що як виправдання правомірності цього 
зібрання у згаданій інструкції вказано 
точний час початку роботи сеймику – «o 
godzinie czwartei z południa». Обидві сто-
рони по-різному переповідають події, 
що призвели до бійки в кафедральній 
церкві, після чого сеймик, який не ви-
знала частина обивателів, перемістився 
у костел домініканців, де й продовжив 
свою роботу  [28, арк. 1319 зв.–1323 зв.; 
29, арк. 618–620].  

Зміст наступних інструкцій все ви-
разніше демонструє зневіру вигнанців 
у повернення до рідного воєводства. 
В сеймикових ухвалах 1665  р. і 1666  р. 
шляхта скаржиться на систематичне по-
рушення прав і вольностей, зокрема, на 
вирішення державних питань без вра-
хування її інтересів [14, с. 167–171, 184–
187]. У буремний 1667 р., коли розподіл 
сфер впливу між Польсько-Литовською 
державою і Московським царством став 
очевидним, чернігівські обивателі були 

ладні використати весь інструмент пар-
ламентського тиску в разі неврахування 
їхніх інтересів. Йдеться про отримання 
коштів як компенсації за втрачені за-
дніпровські маєтності, які постражда-
лій шляхті мав виплатити московський 
цар. Довідавшися про це, репрезентан-
ти Чернігівського воєводства на чолі з 
найактивнішим учасником сеймів чер-
нігівським послом Петром Хажевським 
вимагали від короля і станів Речі По-
сполитої пояснень, чому їм ніхто не по-
відомив цієї важливої інформації. Не 
отримавши належної відповіді і грошей, 
чернігівські посли стали погрожувати 
зриванням сейму, головним завданням 
якого була апробація Андрусівського 
трактату [2, s. 201].  

Як бачимо, з плином часу головний 
акцент вимог шляхти-вигнанців зву-
зився до матеріального відшкодування. 
Хоча Андрусівське перемир’я 1667 р. не 
було фінальним акордом дипломатич-
них змагань двох ворогуючих держав, 
чернігівська шляхта вважала інакше. До 
короля було відряджено Адама Буркаць-
кого та Якуба Войну-Оранського, які 
мали добитися роз’яснення, як їм тепер 
пристосуватися до постійного життя на 
вигнанні [14, c. 230–232].  

Отже, парламентські успіхи черні-
гівської шляхти були мінімальними. 
Щороку тексти інструкцій набували 
жорсткішого тону, але це не давало очі-
куваних результатів. З моменту втра-
ти своїх маєтків чернігівські обивателі 
вимагали від короля і станів Речі По-
сполитої матеріального забезпечення 
на період «екзили», плати за участь у 
військових походах, представництва у 
дипломатичних переговорах, особливо 
щодо дискусій з московськими посла-
ми, тощо. Водночас, з огляду на дуже 
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складну військово-політичну ситуацію 
в державі, «чернігівське питання» ста-
вало другорядною проблемою на тлі 
більш глобальних втрат. Проте навіть 
доволі скромні досягнення не можуть 
заперечити факту високої політичної 
активності тутешніх парламентарів. Для 
досягнення поставлених цілей посли та 

сенатори Чернігівського воєводства вда-
валися до різних методів відстоювання 
своїх інтересів: шантажування короля, 
об’єднання з вигнанцями з інших воє-
водств, зривання сеймів тощо. Головним 
результатом цих дій стало отримання 
ними певної (хоч і недостатньої, на дум-
ку прохачів) грошової компенсації.

ДЖЕРЕЛА З УКРАЇНОЗНАВСТВА

Додаток 1 

Список сеймиків зі збереженими інструкціями та ухвалами 1648 – 1667 рр.

Сеймики Маршалки Посли на сейм

Реляційний сеймик
(Люблін, 26.04.1649)

Ярема-Казимир Воєвуд-
ський –

Реляційний сеймик для 
Київського і Чернігівсько-

го воєводств 
(Житомир, 07.03.1650)

Прокіп Верещака –

Ухвала депутатського 
сеймику 

(Житомир, 12.09.1650)
Миколай Кисіль –

Елекційний сеймик
(Житомир, 15.12.1651) Прокіп Татомир

Криштоф Тишкевич
Якуб Стрільбицький

Олександр Лозинський
Прокіп Татомир

Елекційний сеймик, спіль-
ний для Київського, Брац-
лавського і Чернігівського 

воєводств
(Володимир, 08.03.1653)

Стефан Іваницький
(від чернігівців)

Ян Крентовський
(від киян)

Петро Домбровольський
(від брацлав’ян)

Даніель Стемпковський
Владислав Немирич

Адам Буркацький
Якуб Война-Оранський

Елекційний сеймик, спіль-
ний для Київського, Брац-
лавського і Чернігівського 

воєводств
(Володимир, 31.12.1653)

Стефан Іваницький

Людвік Ворошило
Адам Буркацький

Стефан Іваницький
Ян Себестянович
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Елекційний сеймик,  
спільний для

Київського, Брацлавського 
і Чернігівського воєводств

(Володимир, 19.05.1654)

Адам Буркацький (від 
чернігівців)

Томаш Казимирський 
(від киян)

Ян Кудевич-Копчин-
ський (від брацлав’ян)

Ґабріель Гулевич
Якуб Война-Оранський

Петро Хажевський
Людвік Ворошило
Петро Пясецький
Адам Буркацький

Реляційний сеймик
(Володимир, 14.09.1654) Якуб Война-Оранський –

Депутатський сеймик
Чернігівського воєводства

(Володимир, 16.09.1654)
Якуб Война-Оранський –

Елекційний сеймик,  
спільний для Київського, 
Брацлавського і Чернігів-

ського воєводств
(Володимир, 28.04.1655)

Криштоф
Колчинський

Петро Пясецький
Якуб Война-Оранський
Криштоф Колчинський 

Ян Баргулевич

Депутатський сеймик
Чернігівського воєводства

(Володимир, 13.09.1655)
Адам Буркацький –

Сеймик 1655 – 1658 рр., 
джерел не виявлено

Елекційний сеймик,  
спільний для Київського, 
Брацлавського і Чернігів-

ського воєводств 
(Володимир, 22.06.1658)

Ян Пісочинський

Ґабріель Гулевич
Адам Буркацький

Тобіаш Іваницький
Криштоф Колчинський

Елекційний сеймик, 
спільний для Київського і 
Чернігівського воєводств 
(Володимир, 01.03.1659)

Людвік Ворошило (від 
киян)

Адам Буркацький
 (від чернігівців)

Людвік Ворошило
Олександр Воронич 

Томаш Казимирський
Ян Пісочинський

Стефан Пісочинський 
Адам Буркацький

Якуб Война-Оранський

Депутатський сеймик  
Чернігівського воєводства

(13.09.1660)
Адам Буркацький –
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Елекційний сеймик 
(Володимир, 27.03.1661) Ян Загоровський

Адам Буркацький
Стефан Загоровський

Людвік Ворошило
Олександр Война-

Оранський

Елекційний сеймик 
(Володимир, 13.01.1662) Якуб Война-Оранський

Стефан Загоровський 
Петро Хажевський 
Олександр Война-

Оранський
Миколай Ґлоґовський

Сеймик 1662–1663 рр., 
джерел не виявлено

Елекційний сеймик
(Володимир, 16.10.1664) Самуель Ґлоґовський

Ґабріель Гулевич
Миколай Ґлоґовський
Самуель Ґлоґовський
кн. Вацлав-Святополк 

Четвертинський

Елекційний сеймик
(Володимир, 20.02.1665) Ян Загоровський

Ян Загоровський
Якуб Война-Оранський

Олександр Война-
Оранський

Елекційний сеймик
(Володимир, 03.02.1666) Стефан Іваницький

Петро Хажевський
Адам Буркацький

Миколай Ґлоґовський
Стефан Іваницький

Елекційний сеймик
(Володимир, 28.09.1666) Адам Буркацький

Петро Хажевський
Ян Загоровський
Адам Буркацький

Францішек Ґлоґовський

Депутатський сеймик
(Володимир, 30.09.1666) Якуб Война-Оранський –

Елекційний сеймик
(Володимир, 21.06.1667) Якуб Война-Оранський

Петро Хажевський
Ян Пісочинський

Якуб Война-Оранський
Адам Буркацький
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Парламентські успіхи чернігівської шляхти були міні-
мальними. Щороку тексти інструкцій набували жорсткішого 
тону, але це не давало очікуваних результатів. З моменту 
втрати своїх маєтків чернігівські обивателі вимагали від ко-
роля і станів Речі Посполитої матеріального забезпечення 
на період «екзили», плати за участь у військових походах, 
представництва у дипломатичних переговорах, особливо 
щодо дискусій з московськими послами, тощо. Водночас, 
з огляду на дуже складну військово-політичну ситуацію в 
державі, «чернігівське питання» ставало другорядною про-
блемою на тлі більш глобальних втрат. Проте навіть доволі 
скромні досягнення не можуть заперечити факту високої 
політичної активності тутешніх парламентарів.
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Відомий французький історик, один 
із представників школи «Анналів» Фер-
нан Бродель свого часу назвав урбані-
зацію передвістям появи нової людини. 
Розмірковуючи над значимістю великих 
міст, дослідник наголошував, що саме 
вони значною мірою творили сучасні 
держави, стаючи одночасно результа-
том цього державотворчого процесу  [2, 
c. 156]. 

Історія міського  самоврядування 
Луцька бере свій початок від XV  ст. 
31 жов тня 1432 р. текстом свого надан-
ня польський король Владислав-Яґайло 
дарував мешканцям Луцької землі ні-
мецьке право: «…даємо та щедро від-
пускаємо прелатам, боярам, воїнам і 
знаті землі названої, Луцької, як у вірі 
святій римської церкви, так і східної чи 
грецької, всі права і свободи. А назва-
ним громадянам, таким як поляки, нім-
ці, русини, надаємо право тевтонське; 
іудеям та вірменам таке, яке мають іудеї 
та вірмени, що живуть у наших містах 
Кракові чи Львові, надаємо і даруємо, за 
винятком повинностей, що сплачуються 

за звичаєм, які зберігаємо для нас і для 
наших нащадків» [1, с. 1]. 

Документ, однак, не визначав жодних 
засадничих аспектів створення у Луцьку 
органу місцевого самоврядування – ма-
гістрату. Натомість таку інформацію 
мало надання великого князя литов-
ського Олександра від 31 липня 1497 р. 
Привілей не лише вказував на даруван-
ня лучанам маґдебургії («надаємо їм на 
вічні часи право тевтонське, що маґде-
бурзьким зоветься»), у ньому згадується 
посада війта і визначається розмір його 
прибутків («поновлюємо посаду війта, 
і даруємо її тим, хто є зараз, виділяючи 
для цього дві корчми, вільні від різних 
наших податків, з четвертиною динарія 
із всіх податків, подарунків, судових ви-
плат, грошових штрафів і будь-яких ви-
падкових прибутків») [1, с. 13]. 

Луцькі міщани, що переходили під 
юрисдикцію новоствореної міської вла-
ди, відповідно до привілею 1497 р., мали 
коритись вирокам та наказам війта і 
райців, «які будуть свого часу». У під-
порядкування магістрату переходили 
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мешканці власне міста і «ті, що живуть в 
його околицях» – тобто передміщани [1, 
с. 13–14]. 

Документ визначав порядок вибору 
магістратських урядників: міська гро-
мада Луцька, як і міщани Володимира 
та Кремʼянця, не мали привілею-дозво-
лу на право самостійно обирати серед 
своїх членів особу, достойну посісти по-
саду війта – він призначався королем [9, 
с. 421]. Луцький війт щороку мав обира-
ти половину райців, іншу частину деле-
гувало міське поспільство [1, с. 13–14].

У муніципальному устрої Корони 
Польської і Великого князівства Литов-
ського рада виступала як найвищий ор-
ган міського самоврядування. Управляю-
чи міським майном, вона була водночас і 
виконавчим, і судовим органом, а також 
репрезентантом міста в його зовнішніх 
відносинах. До компетенції ради входив 
переважно розгляд цивільних справ: су-
перечки щодо спадщини і майна, нагляд 
за благоустроєм міста, відання обліком 
міських прибутків та видатків, а також 
дрібні злочини [15, s. 29–31]. 

Актові джерела ХVI  – першої по-
ловини ХVII  ст. свідчать про єдність 
лавничого і радецького міських урядів 
Луцька у судочинській практиці. Так, у 
справі про розгляд суперечки між Яку-
бом Плунським і панами Буремськими 
про грабіжницький напад, внесеній до 
актової документації Луцького ґрод-
ського суду 6 вересня 1566  р., читаємо: 
«…и кгды вжо лавица мɛстская, тоɛст 
лантвои[т] з радцами и с присuжники 
засɛли, пан Zкуб Плунскии припоминал 
сu п͠ну лантвоиту и раицам, хотuчисu 
усправɛдливити, j што был jбвинɛн и 
jжалован» [13, арк. 354–354 зв.].

Попри засвідчену єдність у часі ви-
рішення судових справ у середовищі 

міських урядників Луцька, як, зрештою, 
й інших міст простору ВКЛ, а після 
1569  р.  – Речі Посполитої, траплялися 
суперечності й непорозуміння. Публіко-
ваний нині документ частково проливає 
світло на доволі цікаву історію внутріш-
ніх взаємин між представниками само-
врядної влади Луцька другого десяти-
ліття ХVII ст. Він водночас наводить на 
думку про те, що раєцький (бурмистрів-
ський) уряд не завжди був бажаний для 
міщан [8, с. 25].

15 січня 1614  р. до ґродського уря-
ду Луцька звернувся Матвій Демкович. 
Старий райця подавав протестацію су-
проти двох своїх колег – луцького війта 
Олександра Загоровського і бурмистра 
Кирила Дем’яновича  [12, арк. 50]. Суть 
скарги полягала у фактичному при-
мушенні М.  Демковича до виконання 
бурмистрівських повноважень. По-
при відсутність на урочистій елекції, 
яка, за цінною заувагою позивача, від-
булася «днz вчораишого в ратYшY луц-
ком» (себто 14 січня), О. Загоровський 
з К. Дем’яновичем насильно віднесли 
до дому колишнього урядника «клю-
чи с пєчатю, которою сє мєсто Луцкоє 
пєчатYєтъ» [12, арк. 50 зв.]. Для підсилен-
ня свого обурення позивач гордо заяв-
ляв, що опоненти жодним чином не зва-
жали на те, що той досягнув поважного 
віку, а його самопочуття далеко не спри-
яло виконанню високого бурмистрів-
ського обов’язку («длz хоробы своєи нє 
маючы взглzдY на нєго, zко чоловика 
въ лєтєхъ, зошлого и схоралого...»)  [12, 
арк. 50 зв.]. Ба більше, за словами сла-
ветного міщанина, старого райці Матвія 
Демковича, його урядницька кар’єра на 
той час уже налічувала майже двадцять 
літ («прєз килка двадцєтъ литъ юж пє-
рєд тимъ на розных Yрzдєхъ бYдYчи, 
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Рєчи Посполитои мєсъта ЛYцъкого 
слYжилъ») [12, арк. 50 зв.].

Знаково, що інститут «Старої ради», 
представником якої у Луцьку на схилі 
літ був Матвій Демкович, знаний і в ін-
ших містах простору ВКЛ і Речі Поспо-
литої. Так, білоруський історик Василь 
Дружчиць присутність в урядницькому 
апараті Берестя інституту «Старої ради» 
вважав вагомою перешкодою для з’я су-
ван ня питомої кількості бурмистрів та 
райців у магістраті [4, c. 259].

Незважаючи на минулість своєї ка-
денції, старі райці часто брали участь 
у судових засіданнях Луцького магі-
страту і в наступні десятиліття. Так, 
під час укладення декрету між бурми-
стром Василем Шилневичем та міщани-
ном Кирилком Тимохновичем 4 травня 
1640  р. про особисту образу, завдану 
бурмистру, до складу міського уряду, 
окрім райці-лентвійта Яна Гепнера та 
райці Шимона Злоторовича, лавників 
Антонія Перетятковича, Самуіла Ки-
риловича, Романа Левоновича, Стефана 
Нестеровича та Максима Соколениці, 
входив старий райця Нестер Йовко-
вич  [3, арк.  159–159  зв.]. А під час ма-
ніфестації Василя Шилневича та Ро-
мана Левоновича про готовність їхати 
до Варшави 14 травня того ж року на 
місці лентвійта та райці Яна Гепнера 
сидів старий райця Йона Михайлович. 
Уряд бурмистра тоді посідав ще один 
старий райця Павло Антонович  [11, 
арк. 164 зв. – 165]. 

Апелювання Матвія Демковича у пу-
блікованій протестації до довготривалої 
урядницької кар’єри підтверджується 
документально. Упродовж 1595–1600 рр. 
він був луцьким лавником, а в 1601–1608, 
1611–1613 і 1616 роках служив «місту 
Луцькому» райцею [14, s. 102].

Стосовно його опонентів  – Олек-
сандра Загоровського й Кирила Де м’я-
но вича  – то перший із них війтував у 
Луцьку дев’ять років – з 1611 до 1620 [6, 
с. 224–226; 14, s. 111]. Відомо про зловжи-
вання владою О. Загоровським. Так, во-
лодимирський єврей Шмойло Ізакович 
скаржився на цього війта, оповідаючи, 
що під час вересневого ярмарку 1612 р. 
той незаконно взяв у нього мито. А че-
рез шість років райці й міщани Луцька 
оскаржували перед королем заборону 
О.  Загоровського виготовляти горілку і 
шинкувати цим напоєм попри дозволи 
у привілеях на маґдебурзьке право  [5, 
с. 381; 1, с. 26]. Порушення посполитого 
спокою за війтом були помічені у вимірі 
словесних образ, побиття й змордуван-
ня, відсутності будь-якого контролю за 
міськими фінансами, забороні міській 
громаді скаржитися на його дії монар-
ху. Відтак у травні того ж 1618 р. король 
наказав луцькому старості Альбрехту 
Станіславу Радзивіллу взяти міщан під 
свій захист. На початку 1620 р. О. Заго-
ровський передав війтівство сину Ан-
дрію [5, с. 381; 7, с. 137].

Значно тривалішою була присут-
ність у Луцькому магістраті Кирила Де-
м’я новича. З 1596  р. до 1601  р. він вхо-
див до числа лавників. На уряді райці 
перебував упродовж кількох періодів 
(1602–1608, 1610–1615, 1622, 1623, 1626, 
1627, 1630, 1632, 1633 рр.) [14, s. 109]. Був 
письменним. У 1627 р., займаючи посаду 
бурмистра, подавав до актів ґроду квит 
(розписку) поручникові Войні Чарноті. 
Цікаво, що документ облятовано поль-
ською, а підпис К. Дем’яновича – кири-
личний [8, с. 30].

Питання письменності представни-
ків луцького міського соціуму є дово-
лі цікавим. Так, очільники ремісничих 
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корпорацій, які часто засідали в магі-
страті, не завжди були грамотними. 15 
вересня 1639  р., затверджуючи одну з 
постанов міської влади про справед-
ливе судочинство, поруч з підписами 
магістратських урядників латиницею і 
кирилицею («Павεлъ Анътоновичъ на 
тот часъ бYрмистръ луцъкии, simon 
zlotorowicz, Rayca Łucky, Jan Matfieiowicz 
kosacky, Rayca Łucky, manu propria, Pan 
Jan sokolenica y Pan Andrzey sezenowicz, 
Rayce tegoroczny, pisac nie umieią, na 
miescu ich ja, Jan tomkowicz, pisarz 
przysięgły Mieyski Łucki, Jan Hepner, Raica 
stary, ręką swa, Нεстεръ Иювъковичъ, ра-
ица, Иjна Михаилович, раица старыи, 
samoel kyrylowicz, ławnik Łucki, Роман 
Лεвоновичъ, лавъникъ лүцъкии, Antoni 
Jackowic, ławnik, stefan nesterowicz, 
ławnik Łucki») свої мали поставити й 
очільники луцьких цехів. Зважаючи 
на незнання грамоти цехмістром різ-
ницького цеху Іваном Сачивкою та 
кравецько-кушнірським Станіславом 
Буковським, підпис за них ставив лав-
ник Самуіл Кирилович. Іменем усього 
шевського цеху й неписьменного голов-
ного майстра  – Миколи Василевича  – 
підписувався братчик-швець Іван Рома-
нович: «Ижъ панъ Миколаи Василεвичъ, 
цεхъмистръ шεвъскии, писати нε умεεт, 
тεды за злεцεнъεмъ εго жъ Иванъ 
Романовичъ подписуусε имεнεмъ всεго 
цеху» [10, арк. 111 зв. – 113]. 

Далі суперечлива справа поміж 
Матвієм Демковичем, Олександром За-
горовським і Кирилом Дем’яновичем 
розгорталася таким чином. Старий 
райця за допомогою возного Станісла-
ва П’яновського і в присутності луць-
ких міщан відіслав міські атрибути вій-
ту. О. Загоровського це не зупинило, 
бо його посланець-слуга, цього разу 

уже з погрозами, приніс печатку і клю-
чі до господи М. Демковича знову  [12, 
арк. 50 зв.]. Маючи природний страх за 
своє життя і не наважившись повторно 
ним ризикувати, міщанин залишив клю-
чі і печатку в себе і небавом звернувся до 
ґроду за відновленням справедливості 
(«jбавлzючисє, абы Рєчъ Посъполитаz 
мєсъта Луцкого в затрYдънєнє zкоє нє 
пришла»)  [12, арк. 50 зв.]. Правдивість 
слів Матвія Демковича засвідчив і воз-
ний С. П’яновський [12, арк. 51].

Через два роки, у лютому 1616  р., 
Матвій Демкович помер  [8, с.  26]. Тож 
його свідчення про поважний вік і хво-
роби, вочевидь, були небезпідставними.

Таким чином, публікований доку-
мент розкриває кілька важливих аспек-
тів функціонування Луцького магістрату, 
системи взаємовідносин між міськими 
урядниками, механізму пошуку справед-
ливості у Луцькому ґроді тощо. Разом з 
тим протестація містить низку цікавих 
словесних означень на предмет похило-
го віку й хвороб («чоловика въ лєтєхъ, 
зошлого и схоралого», «длz старости 
своєи и Yломности на здровю»), а також 
переживань за долю свого міста («прєз 
килка двадцєтъ литъ юж пєрєд тимъ на 
розных Yрzдєхъ бYдYчи, Рєчи Поспо-
литои мєсъта ЛYцъкого слYжилъ», «абы 
Рєчъ Посъполитаz мєсъта Луцкого в 
затрYдънєнє zкоє нє пришла»).

***
Публікація тексту документа здій-

снюється на основі едиційних засад і 
принципів методичних рекомендацій зі 
збереженням усіх особливостей щодо пе-
редачі текстів першої половини XVII ст. 
староукраїнською мовою. Акт відтворю-
ється якомога наближено до оригіналу, 
критично-дипломатичним методом, за 
принципом «літера в літеру». Збережено 
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написання букв «ε», «ѣ», «z», «j», «Y», 
«a», «ы», «ъ», за винятком часткового 
регулювання великих і малих літер. До-
тримано норм сучасної пунктуації. У 
квадратних дужках розшифровано ско-
рочення та пропущені літери, виносні 
літери позначені курсивом.

Слова під титлами не відновлюються 
у повних формах, а розкриваються у ру-
бриці «Слова під титлами» після публі-
кованого тексту документа.

ДОКУМЕНТ
1614 р., 15 січня. Луцьк. – Протеста-

ція луцького міщанина, старого райці 
Матвія Демковича проти війта Олек-
сандра Загоровського і бурмистра Ки-
рила Дем’яновича.

Свідчення возного  
Станіслава П’я нов ського у цій справі

Протєстациz мєшчанина луц[кого] 
против пнY ЗагоровскомY, воитови 
лYц[кому], и против бYрмистрови 

луцкомY и сознанє возного
РокY тисєча шєст сотъ чотирнадцатого

мца гєнъвара пєтнадцатого днz
Пришєдши jбличнє до YрzдY и 

книг нинєшних кгродских лYцких до 
мєнє, ZкYба Jкродзинского, бYдYчого 
на тот часъ намєстника подстаро-
ства лYцкого, славєтъныи панъ Матaєи 
Дємъковичъ, старыи раица лYцкии, 
свєтчилсє и протєстовалъ противко 
YрожономY εго мл панY Алєксандрови 
ЗагоровскомY, воитови луцкомY. Такжє 
и противъ славєтномY панY Кирилови 
Дємzновичови, бYрмистрови лYцъкомY, 
j то иж εго панъ воит за намовою по-
мєнєного Кирила Дємzновича Yрzд 
бYрмистровства лYцкого, хотz на тои 
εлєкцыи днz вчораишого в ратYшY луц-
ком нє былъ, jсобою своєю длz хоробы 
своєи нє маючы взглzдY на нєго, zко 

чоловика въ лєтєхъ, зошлого и схорало-
го, которыи прєз килка двадцєтъ литъ юж 
пєрєд тымъ на розных Yрzдєхъ бYдYчи, 
Рєчи Посполитои мєсъта ЛYцъкого 
слYжилъ, силою, моцю Yкладаєт и клю-
чи с пєчатю, которою сє мєсто Луцкоє 
пєчатYєтъ, додомY εго jдослали. 

Котороє скаржучыи, zко чоловикъ 
зошлыи в лєтєх и схоралыи, нє бYдYчы 
на тотъ Yрzдъ прєзъ εлєкцию возваныи, 
бо на нєи длz хоробы нє был, нє могYчи 
спростаст и выдолат Yрzдови тому, 
нє принzлъ, и jнYю с тыми ключами 
до помєнєного Кирила Дємzновича, 
бYрмисътра, Y которого была пєрєд тым, 
прєзъ возъного εнєрала воєводъства 
Волынского, шлzхєтъного Станислава 
Пzновского при вєлю добрых людєи, 
мєсчанъ лYцъкихъ, jдослал. КоторYю 
повторє єго мл панъ воитъ за намовою 
помєнєного Кирила прєзъ слYгY сво-
єго в домY скаржYчого jдосълалъ, и 
тотъ посъланєцъ, силою кгвалътомъ 
в домY скаржYчого покинYлъ, грозєчи 
скаржYчємY. Нє могYчы скаржYчыи длz 
старости своєи и Yломности на здровю 
того YрzдY на сєбє принzти и jномY 
съпросътатъ j таковомъ кгвалътє, нє 
могYчы jтъпорY датъ, jбавлzючисє, 
абы Рєчъ Посъполитаz мєсъта Луц-
кого в затрYдънєнє zкоє нє пришла и 
jнъ шъкоды нє jднєслъ, и повторє j 
таковыи кгвалтъ свєтчилъсє и протєсто-
вал.

А на довод тоє скарги своєє ста-
вил пєрєд Yрzдом нинєшнымъ возного 
вышъ рєчоного Станислава Пzновского. 
Которыи jбличнє станYвъши то всє, 
zко вышєи написано такъ, а нє ина-
чєи бытъ [сознал] доброволнє. Котороє 
jповєданє и возъного jчєвисътоє со-
знанє до книг кгродскихъ лYцких єстъ 
записано.
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ЕТНОДИЗАЙН У ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМУ МИСТЕЦТВІ  
КІНЦЯ XX – ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ
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Анотація. У статті виявлено особливості етнодизайну у декоративно-прикладному 
мистецтві кінця XX – початку XXI ст. Декоративно-прикладне мистецтво збагачується 
завдяки етнодизайну. Застосування тих чи інших елементів етнодизайну у декоративно-
прикладному мистецтві залежить як від уподобання самого автора, так і від доцільності, 
рівня вподобань споживача, на якого орієнтований витвір. Головний шлях розвитку етно-
дизайну – це шлях традиціоналізму, який передбачає виникнення нового за рахунок старого 
або створення нового шляхом входження в старе. Таким чином, відбувається постійне само-
оновлення традиції. Цей традиціоналістський напрям має цілком певну прив’язку до регіону, 
соціально-економічних, природно-кліматичних та місцевих локальних умов. З іншого боку, 
звернення до минулого, народних джерел культури започаткувало етнодизайн насамперед 
як явище стилізації, ніж стилю. 

У роботах професійних художників простежуються використання усталених народних 
традицій і тенденція до створення просторових композицій образно-асоціативного зміс-
ту з прагненням пластичними засобами в різних матеріалах передати глибоку філософську 
думку, настрій, емоції, світовідчуття, втілити певну ідею, конкретний образ. Професійне 
декоративне мистецтво України кінця XX – початку XXI ст. – це величезний пласт націо-
нальної культури, який формується в межах загальноєвропейського художнього процесу. Ки-
лимарство та декоративне скло все активніше використовуються як культурний простір 
для втілення символічних образів у яскравих декоративних формах.

Метою спеціалізації етнодизайну предметного середовища є використання регіональ-
них етнокультурних традицій, яке було концептуально запропоновано як основа для розроб-
ки дизайн-проектів і творчих експериментів у галузі нетиражованого дизайну. Підсумовано, 
що фольклорна стилізація (етнодизайн) – це не відмова від сучасності, не реставрація. Це 
потреба людей в духовній опорі на національні традиції, взаємозв’язок поколінь.

Ключові слова: етнодизайн; декоративно-прикладне мистецтво; фольклорна стиліза-
ція; національні традиції; взаємозв’язок поколінь; самооновлення традиції.
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Декоративно-прикладне мистецтво 
безпосередньо входить у сферу мате-
ріальної і духовної культури народу. У 
цьому плані становлять інтерес думки 
дослідників про аспекти умовного роз-
межування матеріальної і духовної куль-
тури, спеціальне виділення художньої 
культури на тій основі, що в останній 
відбувається процес злиття матеріаль-
ної, реальної форми і духовного змісту. 
Килими, кераміка, одяг, тканини, ви-
шивка і т. ін. є результатом як духовної, 
так і практичної діяльності людей. Збе-
реження традиційних підходів до де-
коративно-прикладної майстерності є 
важливим питанням удосконалення, 
збагачення новими ідеями, ціннісного 
зростання у художньо-культурному та 
практичному вимірах.

Культурна спадщина декоративно-
прикладного мистецтва базується на 
загальноукраїнських національних тра-
диціях, які передаються з покоління в 

покоління, збагачуючись змістовно і ду-
ховно. Вивчення сучасних характерис-
тик етнодизайну є актуальним з огляду 
на глобалізаційні тенденції, які відбу-
ваються в Україні. Об’єкт етнодизайну 
становить поєднання сучасних художніх 
технологій та етнокультурних традицій 
регіону. 

Метою статті є виявлення особли-
востей етнодизайну у декоративно-при-
кладному мистецтві кінця XX – початку 
XXI ст.

Проблема етнодизайну вивчалася 
у працях Ю. Афанасьєва, А. Бровченка, 
Л. Корницької, Ю. Легенького, Л. Оршан-
ського, А. Руденченко, В. Тименка та ін. 
Однак питання поняття етнодизайну, 
його ролі у створенні декоративно-
вжиткового мистецтва залишаються 
дискусійними. 

Історія декоративно-прикладного 
мис тецтва України є багатовимірною. 
На род не декоративне мистецтво України 

design. The use of various elements of ethnic design in decorative arts depends on their appropriateness 
and the author’s preferences, the tastes of the consumer for whom the work is meant. Traditionalism is 
the key path of ethnic design development, which involves the emergence of the new at the expense of 
the old, or the creation of the new by entering the old. Thus, there is a constant renewal of the tradition. 
This traditionalist trend has a definite link to regional, socioeconomic, natural, climatic, and local 
conditions. On the other hand, the appeal to the past and popular sources of culture laid the foundation 
of ethnic design primarily as a phenomenon of stylization rather than style. 

The works of professional artists trace the use of established folk traditions and the tendency to 
create spatial compositions of figurative and associative content in order to convey deep philosophical 
thoughts, mood, emotions, and worldview in different materials by elastic means; to embody a certain 
idea, a specific image. The professional decorative Ukrainian art of this period constitutes a large layer 
of national culture, which is formed within the framework of the pan-European artistic process. Carpets 
and decorative glass are being increasingly used as a cultural space to embody symbolic images in vivid 
decorative forms.

The purpose of specializing the ethnic design of the subject environment is to use regional ethnic 
cultural traditions, the environment conceptually offered as a basis for the development of design 
projects and creative experiments in the field of non-duplicated design. It is concluded that the folklore 
stylization (ethnic design) is not a rejection of the present, not a restoration. It is a human need for 
spiritual support of national traditions and interconnectedness of generations.

Key words: ethnic design; arts and crafts; folklore stylization; national traditions; interconnectedness 
of generations; self-renewal of the tradition.
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розвивалось у двох основних формах  – 
домашнє художнє ремесло й організовані 
художні промисли, пов’язані з ринком [1, 
с. 11]. Відомі високохудожні вироби Ки-
ївської Русі з кераміки, скла, металу та ін. 
Предмети із кістки, бронзи, срібла та зо-
лота, зроблені майстрами Київської Русі, 
вирізнялися стилістикою та незвичністю 
форми, що надавало їм високої худож-
ньої цінності навіть за умов запозичення 
технологій виготовлення таких предме-
тів. Зміцнення держави позначилося на 
збільшенні кількості та якості прикра-
шальних виробів: золотом та коштовним 
камінням прикрашали себе вельможні 
персони. З’явилися традиції прикра-
шання складними малюнками зброї та 
кінської збруї. Поширилися ковані по-
яси, слугуючи швидше прикрасою, бо ре-
тельно оздоблювалися крапкуванням й 
ажурними прорізями. Що ж стосується 
домашніх ремесел, які пов’язані з сіль-
ськогосподарським видом діяльності, 
вони мали допоміжне значення, занят-
тя ними сучасною мовою називалося б 
«хобі». Селяни й у подальшому виготов-
ляли полотна, сукна, взуття та інші пред-
мети вжитку для власних потреб. 

Торкаючись проблеми збереження 
та наукової пропаганди історичних над-
бань національного мистецтва, необхід-
но сказати про надзвичайно важливу 
проблему – створення цілісної система-
тизованої історії українського декора-
тивно-прикладного мис тецтва, того 
мистецтва, яке вийшло з надр народу, 
яке занедбу валось, не знаходило ви-
знання, але, наперекір усіляким вітрам 
і стихіям, продовжувало і продовжує 
жити, становлячи собою важливий еле-
мент національної культури [2, с. 9].

Проводячи паралелі та спогляда-
ючи витвори митців з декоративного 

мистецтва України кінця ХХ  ст., пе-
реконуємося в стійкості деяких пра-
слов’янських символічних мотивів і 
християнських образів, усталеності 
вічної давньослов’янської символіки 
й біблійних сюжетів, значною мірою 
трансформованих і переосмислених су-
часними професійними художниками. 
Тому важливо виявити, як традиційні 
елементи органічно втілюються у сучас-
ний побут українців. У чому проявля-
ється етнодизайн?

На думку Л. Оршанського, «етноди-
зайн … розглядається як проектна ді-
яльність зі створення сучасних форм 
матеріального середовища з викорис-
танням традиційних елементів культури 
певного етносу. Етнічний дизайн відпо-
відає змістовим та естетичним харак-
теристикам конкретної етнокультури, 
використовує національний колорит, ха-
рактерний для традицій того чи іншого 
народу» [3, с. 39]. Ю. Афанасьєв зазначає 
таке: «По-перше, етнодизайн, як і дизайн 
узагалі, є видом професійної естетичної 
діяльності, тобто такої естетичної діяль-
ності, яка відрізняється від побутової 
естетичної діяльності людини. По-друге, 
етнодизайн суттєво відрізняється від 
мистецтва як виду естетичної діяльнос-
ті: у мистецтві естетична функція не є 
вичерпною, адже має широкий куль-
туротворчий спектр. По-третє, дизайн 
взагалі та етнодизайн зокрема, на відмі-
ну від побутових різновидів естетичної 
діяльності, не пов’язаний із практикою 
втілення естетичних ідей у предметне 
середовище. Дизайн і етнодизайн ство-
рюють продукти масового машинного 
виробництва  – моделі естетичного рі-
шення форм відповідних предметів, які 
втілюються виробниками. Етнодизайн 
не є прямим носієм етнокультурних, як 
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правило, архаїчних, дохристиянських, 
цінностей і змістів. До певної міри ви-
користання зображальних мотивів на 
основі артефактів етнокультурного по-
ходження є своєрідним симулякром 
власне етнокультури, яка переважно є 
втраченою»  [4]. Ю. Легенький вказує: 
«Етнодизайн – це нова парадигма бачен-
ня складного комплексу народної, реміс-
ничої та професійної культури. Розвиток 
дизайну з етнічними елементами свід-
чить про новий період у культурному 
розвитку українців, який неминуче по-
винен пробитися крізь товщу універса-
лізму. Дизайн формує людину і впливає 
на неї, на її психіку та поведінку. Розроб-
ка і впровадження нового етностилю по-
винні спонукати до відродження елемен-
тів традицій, обрядовості, до бажання 
ідентифікації з українським народом» [5, 
с.  217]. На нашу думку, більш слушни-
ми є міркування А. Руденченко: «Отже, 
етнодизайн  – це багатогранне поняття, 
формотворення і декор з урахуванням 
національних традицій, що гармонійно 
інтегрує в собі духовні, культурні, мис-
тецькі, художні, проектні, технічні та 
етнонаціональні особливості. Етноди-
зайн  – джерело духовного потенціалу 
особистості, в якому поєдналися тра-
диційне декоративно-вжиткове мисте-
цтво і сучасні промислові технології» [6, 
с.  142]. Декоративно-прикладне мисте-
цтво збагачується завдяки етнодизайну. 
Застосування тих чи інших елементів 
етнодизайну у декоративно-прикладно-
му мистецтві залежить як від уподобан-
ня самого автора, так і від доцільності, 
рівня вподобань споживача, на якого 
орієнтований витвір. Тут слушно вказа-
ти на саморегулювання у декоративно-
прикладному мистецтві, на самооргані-
зацію автора та його внутрішній вибір і 

відчуття. О. Гончаренко вказує: «Само-
регулювання … добровільне здійснення 
заходів суб’єктами з метою організації 
та впорядкування суспільних відносин у 
певній сфері...» [7, с. 29].

Художники львівської школи з при-
кладного мистецтва, майстри роботи з 
художнім текстилем уславилися пере-
довсім мистецтвом гобелена – виткано-
го уручну килима, картини. Ця відома у 
світі школа виховувала митців на осно-
ві ґрунтовних професійних знань з цієї 
галузі, прищеплення їм практичних на-
вичок шанобливого ставлення до тра-
дицій ремесла, глибокого осмислення 
української народної спадщини та досві-
ду світового мистецтва. Художньо-есте-
тичний стрижень львівського гобелена 
представлений геометризованим нача-
лом у комбінації зі складними абстрак-
тними символами. У своїй практиці мит-
ці часто працюють з орнаментальними 
мотивами у писанкарстві, килимарстві, 
вишивці. 

Композиційно гобелени львівських 
майстрів позначені нерозривною єдніс-
тю масштабної абстрактної форми й пі-
сенної ритміки карпатського музичного 
фольклору. В них відчуваються і смере-
кові ліси, і гірські ландшафти, і дерев’яні 
огорожі гуцульських садиб. У народній 
пам’яті Карпати стійко ототожнюються 
з казковими чародійствами. Зазначе-
не знайшло відображення у «Страшній 
помсті» М. Гоголя, де розповідається про 
дивовижну мапу, яка з’явилася перед 
народом і на якій лише старі люди впіз-
нали Карпати. Не дивно, що для казко-
во-міфологічного сюжету письменник 
вибрав Карпати, адже тут, за прадавніми 
легендами, міститься сакральний центр 
Слов’янщини зі священними дубами у 
таємних місцях гірських вершин. Багато 
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різних слов’янських земель зберігає 
пам’ять про чудодійну силу цих сакраль-
них дерев  [8, c. 39]. Мистецьким від-
гомоном таких легенд є творчі проекти 
художників М. Базак, О. Риботицької, 
Л.  Майданець-Саєнко, Т. Богомазової-
Ядчук, Г. Попової, З. Шульги та ін. 

У минулому питання професійної 
підготовки художників-прикладників 
хвилювало як педагогів, так і організа-
торів художньо-виробничої діяльності 
народно-художніх промислів. Проте, 
аналізуючи особистий багаторічний до-
свід у цій діяльності, митець і педагог 
В. Парахін констатує недоліки існуючої 
практики навчання молоді народного 
декоративно-прикладного мистецтва. 
Сучасна здібна молодь вступає у ху-
дожні училища народного прикладно-
го мистецтва, де формалізовано-ака-
демічний процес готує з неї у кращому 
випадку імітаторів народної творчості. 
Він застерігає, що академічні принципи 
навчання несумісні з народними, адже 
народний майстер формується не казен-
ною школою, а культивується усією на-
повненістю культурного середовища [9, 
с. 25].

В академічних навчальних курсах з 
прикладного мистецтва фактично ігно-
рувалася художня спадщина всесвітньо 
відомих народних майстрів Катерини 
Білокур, Тетяни Пати, Параски Хоми, 
Марії Приймаченко, династії Шкрібля-
ків-Корпанюків. Традиційно робота з 
матеріалом у декоративно-прикладно-
му мистецтві відсувається на другий 
план. І, напевно, не мала б українська 
національна культура таких самобутніх 
талантів, якби вони пройшли через су-
часну систему навчання. Перспективні 
шляхи оптимізації змісту дизайн-осві-
ти в Україні окреслив у своїх численних 

працях В. Даниленко. Зокрема, він звер-
тає увагу на необхідність надати змісто-
ві дизайн-освіти таких характеристик, 
які б найкраще відповідали орієнтирам 
розвитку проектної культури в сучасних 
реа ліях нашої держави [10, с. 64].

Одним з основних кроків у вирі-
шенні цих проблем стала розроблена 
Концепція розвитку декоративно-ужит-
кового дизайну на основі традиційної 
етнокультури. Відповідно до концепції 
у 2003  р. в навчальний процес системи 
художньо-мистецької вищої освіти вве-
дена додаткова спеціалізація «Етноди-
зайн». Для забезпечення підготовки ху-
дожників-дизайнерів з цієї спеціалізації 
Б. Тимківим були розроблені і затвер-
джені МОН України навчальний план 
та програми. Метою є створення нової 
моделі предметного середовища на осно-
ві традиційних ремесел, етнокультурних 
традицій шляхом їх збереження і роз-
витку в індивідуальній та колективній 
творчій діяльності митців. 

Головний шлях розвитку етнодизай-
ну – це шлях традиціоналізму, який пе-
редбачає виникнення нового за рахунок 
старого або створення нового шляхом 
входження в старе. Таким чином, від-
бувається постійне самооновлення тра-
диції. Цей традиціоналістський напрям 
має цілком певну прив’язку до регіону, 
соціально-економічних, природно-клі-
матичних та місцевих локальних умов. З 
іншого боку, звернення до минулого, на-
родних джерел культури започаткувало 
етнодизайн насамперед як явище стилі-
зації, ніж стилю. 

Фольклорна стилізація (етноди-
зайн) – це не відмова від сучасності, не 
реставрація. Це потреба людей в ду-
ховній опорі на національні традиції, 
взаємозв’язок поколінь.
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Метою спеціалізації етнодизайну 
предметного середовища є використання 
регіональних етнокультурних традицій, 
яке було концептуально запропоновано 
як основа для розробки дизайн-проек-
тів і творчих експериментів у галузі не-
тиражованого дизайну, формування у 
студентів проектної уяви. В результаті 
вивчення етнодизайну студент не тіль-
ки знатиме теоретичні і практичні осно-
ви проектування об’єктів предметного 
середовища, стаддизайн-проектування, 
сучасні концепції дизайну, а й гармо-
нійно і раціонально суміщатиме все це з 
кращими традиціями автентичного при-
кладного мистецтва свого регіону.

Впровадження такої спеціалізації 
було доцільним, оскільки сьогодні є 
дуже актуальним широке використан-
ня художніх народних традицій регіону 
в процесі практичного формування се-
редовища, яке вимагає кваліфікованих 
проектних розробок. Це ж можна сказа-
ти про спеціалізацію «Етнодизайн одягу 
художніх виробів (аксесуарів)». 

Головними напрямками проведення 
занять з етнодизайну є: а) вивчення сту-
дентами історії вітчизняної дизайнер-
ської думки, витоки, художні виконав-
ські традиції народного декоративного 
мистецтва; б) культивування творчого 
мислення, потрібного для проектуван-
ня й виготовлення художнього виробу, 
що передбачає гармонійне цілісне уяв-
лення про принципи конструктивного 
вирішення; в) прищеплення проектної 
й художньо-виконавської культури, за-
снованої на компетентності в питаннях 
моделювання одягу з урахуванням спе-
цифіки предметно-просторового середо-
вища й технологічних прийомів худож-
нього декорування виробу  [11, с.  117]. 
Під час змістовного аналізу художньої 

речі необхідно висвітлювати такі пи-
тання: де, ким і як створений твір; яким 
чином форма, декор, техніка виконання 
узгоджені з матеріалом і призначенням 
виробу; різноманітність орнаменталь-
них мотивів техніки їх виконання в на-
родному мистецтві; загальне місце в ху-
дожніх виробах різних шкіл народного 
прикладного мистецтва; роль чуттєвого 
сприйняття природи навколишнього 
середовища в процесі виготовлення ху-
дожнього виробу майстром [12, с. 133].

У відборі зразків художніх виробів 
не варто обмежуватися тільки одним 
з видів народного промислу. Важливо 
збагатити студентів знанням видової 
диференціації декоративно-приклад-
ного мистецтва (кераміки, вишивки, 
різьблення та ін.), відзначити їх своєрід-
ність, ансамблевість конструювання ху-
дожніх виробів – гармонійне поєднання 
з навколишнім середовищем.

Студенти на заняттях мають роби-
ти начерки і зарисування конкретних 
художніх виробів, зразків народного 
мистецтва, археологічних знахідок з екс-
позиції певного музею або фонду на-
вчального закладу. Перед студентами 
необхідно ставити конкретне завдання: 
виконати короткочасні, довготривалі 
зарисовки всього виробу, фрагментів 
найбільш виразних орнаментальних мо-
тивів різних шкіл народного мистецтва. 
На важливість виконання зарисовок 
творів народного мистецтва вказував 
М. Бойчук, які він називав «відрисуван-
ням». Виконуючи таку роботу, студент 
переживає композицію й збагачується 
знаннями і навичками, які дають йому 
зрозуміння істотних моментів худож-
ньої композиційності, її формотворчих, 
стилістичних та колористичних прин-
ципів, на снові яких народні майстри 
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створювали гармонійно довершені зраз-
ки, простота і лаконічність яких не пе-
рестають дивувати донині, оскільки, 
наприклад, давні різьби, виконані незви-
чайно просто, з використання великих 
фізичних сил, але з розумінням великої 
форми, мають вигляд величавий, мону-
ментальний [13, с. 344]. 

Духовний світ і естетична уява наро-
ду століттями складалися в щоденному 
спілкуванні з природою, яка наділила 
його відчуттям краси, прагненням ство-
рювати навколишні предмети яскравими 
і досконалими. Цьому сприяє проведен-
ня екскурсій на природу, супроводжува-
не зарисовуванням різних об’єктів. Це 
допоможе студентам глибше зрозуміти 
походження, характер і зміст декоратив-
них форм у народному мистецтві, роз-
криє можливості і засоби застосування 
їх у майбутній творчій діяльності.

У процесі роботи над орнаменталь-
ною композицією необхідно націлювати 
студентів на відтворення в їхній фантазії 
декоративних конструкцій та образів з 
різноманітного багатства навколишньо-
го рослинного і тваринного світу.

Формування у студентів відчуття де-
коративності слід починати з простого: 
дати їм загальне поняття про орнамент, 
пояснити його зв’язок з природою, на-
родним досвідом, традиціями націо-
нальної культури тощо, підкреслити 
характерні особливості побудови орна-
менту, його художньо-образний зміст. 
Під час таких занять студенти мають 
творчо використовувати традиційні еле-
менти і мотиви орнаменту, форми виро-
бів місцевої школи народної творчості, 
компонуючи їх по-своєму. 

Практичні заняття потрібно спря-
мовувати на формування у студен-
тів виконавських навиків і умінь для 

виготовлення художніх виробів на 
основі знань, отриманих у процесі тео-
ретичного навчання (особливо – худож-
ньо-змістовного аналізу виробів). На 
цих заняттях необхідно глибоко вивча-
ти і використовувати в роботі ту техні-
ку і високохудожні прийоми народного 
декоративно-прикладного мистецтва, 
які мають значні художні традиції і 
пов’язані з дійсно національною куль-
турою. При цьому студенти не копію-
ють зразки, а творчо використовують 
отримані знання і навики художньої ді-
яльності. Виконані студентами роботи 
мають вирізнятися яскравою національ-
ною своєрідністю, певною художньою 
цінністю, характеризуватися якістю ви-
конання, бути суспільно корисними. 

Особливо важливим є залучен-
ня студентів до пленерної (бонічної) 
та виробничої практики. Перша дає 
можливість студентам ознайомитися з 
пам’ятками архітектури, народного по-
буту, відвідувати музеї, виставки, гале-
реї. Під час практики студенти роблять 
обміри, замальовки, копіюють твори де-
коративно-прикладного  мистецтва, зі-
брані матеріали застосують у подальшій 
творчій роботі. Накопичені матеріали 
використовують у подальшому творчо-
му завданні з узагальнення та стиліза-
ції зображень елементів природи аж до 
створення емблеми, марки, знака, пред-
метної форми тощо.

Отже, уведення етнодизайну має 
величезне педагогічне значення для на-
вчально-виховного процесу вузів Украї-
ни, сприяє ефективній фаховій підго-
товці художників-дизайнерів в галузі 
декоративно-прикладного  мистецтва.

У роботах професійних художників 
простежуються використання устале-
них народних традицій і тенденція до 
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створення просторових композицій об-
разно-асоціативного змісту з прагнен-
ням пластичними засобами в різних ма-
теріалах передати глибоку філософську 
думку, настрій, емоції, світовідчуття, 
втілити певну ідею, конкретний образ. 

Професійне декоративне мистецтво 
України кінця XX – початку XXI ст. – це 
величезний пласт національної куль-
тури, який формується в межах загаль-
ноєвропейського художнього процесу. 
Килимарство та декоративне скло все 
активніше використовуються як куль-
турний простір для втілення символіч-
них образів у яскравих декоративних 
формах.

Сучасні технології продукування 
художнього скла, позначені складними 
способами його обробки (грануванням, 
хімічним травленням, розписом), ін-
тегруються з мистецько-фантазійною 
формотворчістю. Фарфор, фаянс Украї-
ни є частиною загальної історії світового 
декоративно-ужиткового і промислово-
го мистецтва, невід’ємною складовою 
духовного розвитку людства, одним з 
історико-культурних феноменів еволю-
ції дизайну. Формування традиції віт-
чизняної тонкої кераміки розпочалося 
задовго до періоду, відображеного в єв-
ропейських джерелах. 

Упродовж ХХ  ст. віхи ранньої істо-
рії «білого золота» на українських зем-
лях унаслідок ідеологічних питань і по-
літичних альянсів воліли забути. Адже 
паростки українського м’якого і твердо-
го фарфору пов’язані з королівськими 
родинами Європи, що неминуче ведуть 
до Польщі, Франції, Голландії, Австрії, 
Німеччини. Дружковський завод впро-
вадив виробництво ляльок у спідницях 
для самоварів, засвоїв біжутерію  – га-
лантерею. Більшість заводів опанували 

нову товарну нішу – посуд для рестора-
цій з вензелями, гербами, монограмами, 
емблемами, девізами замовника. До за-
криття Полтавський, Бориславський, а 
також нині існуючий Сумський заводи 
відпрацьовували форми посуду з ажур-
ними потрійними ручками, «баньками», 
дзвіночками.

Новітні вироби пластики репрезен-
тував тандем О. Рапай і Г. Калуги, які 
звернулися до образів національної лі-
тератури і фольклору «Баби Параски і 
баби Палажки», змальованих з гумором 
у вигляді шаржів. Близьку за стилісти-
кою ком позицію на тему «Українського 
весілля» представила В. Трегубова. Ціка-
вими пошуками в галузі форми вирізня-
лися твори О. Жникруп «Матрьошка» і 
«Дебют».

Художниця О. Баранова відома сво-
єю технікою плоско-рельєфного різьб-
лення. Майстерно володіючи лінією, 
вона перетворює її у цілісну, завершену 
й декоративну художню структуру. Її 
роботи ніколи не повторюються, один 
раз знайдена композиція залишається 
не пов торною і оригінальною. Звідси і 
певна загадко вість назв творів, роман-
тичних і водночас звичайних, буден-
них, як, наприклад, «Противага вічного 
і земного», «Ангел мій», «Ангел, який 
трубить», «Мавка», «Трійця», «Благосло-
віння» та ін.

Надзвичайно велику мистецьку 
спадщину зберігає західноукраїнське 
Полісся та, окрім цього, ще й величез-
ний і далеко не вичерпаний мистецький 
потенціал в галузі декоративно-при-
кладного мистецтва. Якщо ж вести мову 
конкретно про художню обробку дерева 
як окремий напрям декоративно-при-
кладного мистецтва, то тут незадіяними 
і нереалізованими виявляються досить 
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значні культурно-мистецькі простори. 
Участь художників-різьбярів у художніх 
виставках (а їх кількість є досить незнач-
ною) і навіть їх визнання не дають пов-
ної уяви ні про стильові ознаки, ні про 
особливості їхньої творчості. Зрештою, 
такими специфічними проблемами зай-
мається вузьке коло спеціалістів. У Рів-
ному успішно функціонує обласний 
Центр народної творчості, в котрому на-
уковець-ентузіаст Катерина Цимбалюк 
на наукових засадах здійснює клопітку 
роботу як із виявлення нових імен ху-
дожників-різьбярів, так і з систематиза-
ції їхньої творчості [14, с. 156–157].

Головний критерій, за яким визнача-
ються промислово розвинені країни,  – 
це високий економічний потенціал, який 
дає змогу державі розвиватися на основі 
великих обсягів технічно передового ка-
піталу і висококваліфікованої ро бочої 
сили. Нині такими країнами є США, Ка-
нада, Японія, більшість країн Західної 
Європи. На жаль, через відсутність про-
мислової політики і «залізної» політико-
економічної волі свідомих керівників, 
які б тримали ці питання під конт ролем 
і дбали про майбутнє, Україна вже не є 
серед цих держав, яким нещодавно мож-
на було переймати у нас досвід. Втрачене 
буде дуже важко надолужити, оскільки 
наша країна страшенно відстала від сві-
ту за останніх два десятки років.

Економічна і промислова політика є 
основним напрямом діяльності держа-
ви та уряду як усередині країни, так і на 
міжнародній арені. Вона охоплює орга-
нізацію праці, управління, координацію 
процесами в галузі економіки відповідно 
до соціально-політичних дій в інтересах 
країни. Економічно-промислова політи-
ка у спектрі від інве стиційного, правово-
го, кредитно-фінансового, бюджетного, 

податкового, зовнішньоекономічного 
до науково-технічного поля визначає 
структуру і спрямованість (скерова-
ність) розвитку орга нізму держави у сві-
товому контексті. Отже, за нею майбут-
нє у кожному сегменті життєдіяльності. 
Декоративно-прикладне мистецтво ста-
ло тим індикатором економічної та про-
мислової політики держави, за яким світ 
визначає рівень нашого розвитку або 
кризи, оскільки за організаційними про-
цесами стоять твори, тобто реальні ви-
роби, що позиціонують нас як націю.

Підсумовуючи, слід наголосити, що 
етнодизайн  – це не відмова від сучас-
ності, не реставрація, а потреба людей у 
духовній опорі на національні традиції, 
взаємозв’язок поколінь. Головний шлях 
розвитку етнодизайну – шлях традиціо-
налізму, який передбачає виникнення 
нового за рахунок старого або створен-
ня нового шляхом входження в старе. 
Таким чином, відбувається постійне 
самооновлення традиції. Цей традиціо-
налістський напрям має цілком певну 
прив’язку до регіону, соціально-еконо-
мічних, природно-кліматичних та міс-
цевих локальних умов. З іншого боку, 
звернення до минулого, народних дже-
рел культури започаткувало етнодизайн 
насамперед як явище стилізації, ніж 
стилю. 
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Збереження традиційних підходів до декоративно-при-
кладної майстерності є важливим питанням удосконален-
ня, збагачення новими ідеями, ціннісного зростання у ху-
дожньо-культурному та практичному вимірах.

Культурна спадщина декоративно-прикладного мистец-
тва базується на загальноукраїнських національних тради-
ціях, які передаються з покоління в покоління, збагачую-
чись змістовно і духовно. Вивчення сучасних характеристик 
етнодизайну є актуальним з огляду на глобалізаційні тен-
денції, які відбуваються в Україні.
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ЕТНОКУЛЬТУРНІ ТРАДИЦІЇ ПОБУТУВАННЯ  
ТА ХУДОЖНЬОГО ОФОРМЛЕННЯ КУСТАРНИХ ВИРОБІВ  

ЗІ ШКІРИ ТА ХУТРА В КИЇВСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ  
У КІНЦІ ХІХ – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ

(НА МАТЕРІАЛАХ ФОНДОВИХ КОЛЕКЦІЙ МУЗЕЙНИХ УСТАНОВ КИЇВЩИНИ)
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Анотація. Стаття написана на основі матеріалів фондових колекцій музейних установ 
Київщини. Залучено польові дослідження автора, здійснені у 2015–2020 рр. Розглянуто етно-
культурні традиції побутування та художнього оформлення виробів зі шкіри та хутра в 
Київській губернії у кінці ХІХ – першій половині ХХ ст. Під впливом історичних, соціальних 
та культурних чинників вироби зі шкіри та хутра як компоненти народного українського 
вбрання зазнали трансформацій. Розвиток легкої промисловості та вплив міської моди при-
звели до витіснення традиційних видів верхнього хутряного одягу, чоловічих головних уборів 
та взуття новими, більш уніфікованими формами фабричного виробництва. Зникнення ав-
тентичного вбрання як об’єкта культурної спадщини українців призводить до руйнування 
національного надбання нашого народу. Народний одяг українців є невідновним ресурсом. Тому 
одним із завдань істориків, етнологів, українознавців має бути не лише наукове вивчення, але 
й популяризація та пропагування суспільної охорони пам’яток автентичного одягу українців. 

Здійснено дослідження предметів зі шкіри та хутра, що зберігаються у фондових колекці-
ях музейних установ Київщини, котрі знаходяться в межах адміністративно-територіаль-
ного устрою Київської губернії кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. 

З’ясовано, що у частині музеїв такі вироби відсутні зовсім або представлені поодиноки-
ми екземплярами. Зазначено, що зразки виробів зі шкіри та хутра, що зберігаються у фондо-
вих колекціях музейних установ Київщини, хоч і є нечисленними, проте гідно репрезентують 
різноманіття матеріалів та форм верхнього хутряного одягу, чоловічих головних уборів, 
шкіряного взуття. Розглянуто їх художньо-конструктивні прийоми, характеристики крою 
та декорування, шляхи збереження та популяризації.

Ключові слова: шкіряний кустарний промисел; шевські вироби; вироби кушнірського про-
мислу; декорування; музейні установи; популяризація.
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Annotation. The article is based on the materials of the repository collections of Kyiv region 
museums and author’s field researches conducted during 2015–2020. The ethnocultural traditions 
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Кустарне шкіряне взуття і хутряний 
одяг є результатом як практичної, так і 
духовної діяльності ремісників. Збере-
ження традиційних підходів до його ви-
готовлення ними вміло поєднувалося з 
етнокультурними особливостями окре-
мо взятого регіону. Шкірообробні про-
мисли посідали важливе місце у системі 
домашнього господарювання Київської 
губернії, оскільки забезпечували насе-
лення виробами зі шкіри та хутра, які 
складали традиційний комплекс вбран-
ня цього регіону (кожухи, смушеві шап-
ки, шкіряне взуття), а також слугували у 
господарстві (шкіряні елементи упряжі). 
Окрім практичного значення, кушнір-
ські та шевські вироби виступали соці-
альними маркерами, підкреслюючи або 
виділяючи майнове становище людини, 
її соціальний статус, а також виконували 
важливі оберегову та обрядову функції. 
Хутряний одяг та шкіряне взуття Київ-
ської губернії наприкінці ХІХ  – у пер-
шій половині ХХ  ст. поєднували в собі 
не тільки загальноукраїнські риси, але й 
вирізнялися регіональною та локальною 

специфікою. Перебування в межах двох 
етнографічних регіонів – Полісся та Се-
редньої Наддніпрянщини  – обумовило 
локальні відмінності компонентів на-
родної культури Київщини, що виявля-
ються насамперед у своєрідних культур-
но-побутових особливостях, наприклад, 
у побутуванні характерного для Київ-
ського Полісся шкіряного плетеного 
взуття.

Вироби зі шкіри та хутра, як і інші 
компоненти українського костюма, за-
знавали розвитку та трансформацій 
під впливом історичних, соціальних та 
культурних чинників. Упродовж першої 
половини ХХ  ст. зміни у традиційному 
одязі українців були зумовлені нестачею 
сировинних матеріалів, стрімким роз-
витком легкої промисловості та впли-
вом міста на устрій селянського життя, 
внаслідок чого народні види одягу ви-
тіснялися новими, більш уніфіковани-
ми формами верхнього одягу та взуття. 
Поширення заводських форм виробни-
цтва та державна політика щодо народ-
них ремесел та промислів спричинили 

of wearing and decorating handicraft sheepskin and leather goods in the late 19th – first half of the 
20th century Kyiv Province are examined. Under the impact of some historical, social and cultural 
factors, the sheepskin and leather goods as the components of traditional Ukrainian costume have 
been transformed. Due to development of light industry and impact of urban fashion, the traditional 
forms of footwear, sheepskin outerwear and men’s headwear have been displaced by the new types of 
manufactured products. Disappearance of authentic clothing as an object of Ukrainian culture may 
cause the destruction of national heritage of our people. Ukrainian folk costume is an irreparable 
resource. Thus, the aim of historians, ethnologists, and Ukrainian studies researchers is both to study 
and promote public protection of components of the authentic Ukrainian costume.

The author discovers sheepskin and leather goods from the repository collections of Kyiv region 
museums, which are located within the administrative structure of the late 19th – first half 20th century 
Kyiv Province. It is found that there is a lack of sheepskin and leather objects at some museums. The 
research demonstrates that the leather footwear and sheepskin clothing from the museum collections 
of Kyiv region are not numerous; however, they show the diversity of forms and materials of footwear, 
outerwear and men’s headwear. The author examines their artistic and functional peculiarities, character 
features of their cut and decoration, and the ways of their preservation and popularization as well.

Key words: tanning handicraft industry; shoemaking goods; sheepskin goods; decoration; 
museums; popularization.
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поступовий занепад традицій кустар-
ного шевства та кожухарства. Зокрема, 
чоловічі головні убори фабричного ви-
робництва масово поширилися на по-
чатку ХХ  ст., витіснивши кустарні  сму-
шеві шапки. У першій половині ХХ  ст. 
виходять з ужитку білі тулуб’ясті ко-
жухи, натомість з’являються більш су-
часні «курткові кожухи», «кожухи під-
жаком» [20, с. 158], які згодом теж були 
витіснені новими формами зимового 
одягу фабричного виробництва (ватян-
ка, куфайка, лейбік, полупальтик)  [17, 
с.  78–102]. Попит на вироби шевського 
промислу (чоботи, черевики) тривав 
найдовше: внаслідок дефіциту шкіряної 
сировини державна промисловість не 
задовольняла потреб населення у взут-
ті. Впровадження виробництва взуття 
із замінників (кирзи) або гуми, однотип-
ність та уніфікованість його видів спри-
яли тимчасовому поверненню майстрів 
до домашнього виробництва у післяво-
єнний період, однак вже у 50–60-х роках 
ХХ ст., коли у продажу з’явилася достат-
ня кількість фабричного взуття, заняття 
кустарним шевством поступово згорта-
ється.

Із припиненням функціонування 
кустарної промисловості кушнірські та 
шевські вироби як компоненти народ-
ного одягу майже повністю виходять з 
масового вжитку. Підкреслимо, що на-
родний одяг українців є невідновним 
ресурсом. Зникнення автентичного 
вбрання як об’єкта матеріальної культу-
ри українців призводить до руйнування 
національної спадщини нашого народу. 
Тому одним із завдань істориків, етно-
логів, українознавців має бути не лише 
наукове вивчення, але й популяризація 
пам’яток автентичного одягу україн-
ців. Нами було здійснено дослідження 

предметів зі шкіри та хутра, що зберіга-
ються у фондових колекціях музейних 
установ Київщини, котрі знаходяться в 
межах адміністративно-територіально-
го устрою Київської губернії. У ХІХ – на 
початку ХХ  ст. до складу Київської гу-
бернії входили такі повіти: Київський, 
Бердичівський, Радомишльський, Липо-
вецький, Васильківський, Канівський, 
Сквирський, Таращанський, Уманський, 
Черкаський, Чигиринський. Межі су-
часної Київської області не охоплюють 
території тогочасних Бердичівського, 
Радомишльського, Липовецького, Зве-
нигородського, Черкаського та Чиги-
ринського повітів, однак нині до її скла-
ду входить Переяславщина, котра до 
1921 р. належала до Полтавської губернії. 
Фондові збірки музеїв Київщини містять 
зразки шкіряних та хутряних виробів 
Звенигородського, Черкаського, Пере-
яславського повітів, які ми також залу-
чили до дослідження. Загалом нами було 
обстежено музейні заклади регіонів, що 
частково охоплюють територію сучас-
ної Київської області: Васильківського, 
Сквирського, Таращанського, Умансько-
го, Бориспільського, Боярського, Обу-
хівського, Фастівського, Броварського, 
Богуславського, Білоцерківського ра-
йонів, а також фонди та експозиції На-
ціонального центру народної культури 
«Музей Івана Гончара», музейного комп-
лексу «Двір чинбаря» та Музею народ-
ного одягу Середньої Наддніпрянщини 
Національного історико-етнографічно-
го заповідника «Переяслав», Національ-
ного музею українського народного де-
коративного мистецтва, Національного 
історичного музею України, фольклор-
но-етнографічної навчально-методич-
ної лабораторії історичного факультету 
Київського національного університету 
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імені Тараса Шевченка, приватної ме-
режевої ©Етнографічної колекції «Кро-
вець» (м. Київ). Ця публікація висвітлює 
результати проведеного дослідження, 
сфокусованого на аналізі наявності, ста-
ну, особливостей побутування та худож-
нього оформлення виробів зі шкіри та 
хутра в музейних установах Київщини, з 
метою наукового вивчення та популяри-
зації знань про автентичний одяг дослі-
джуваного регіону, пропагування тра-
диційної народної ремісничої культури 
та необхідності збереження і суспільної 
охорони пам’яток матеріальної культури 
українців.

Аналіз наукової літератури пока-
зав, що на сьогодні маємо недостатньо 
наукових публікацій, у яких висвітле-
но асортимент хутряного одягу та шкі-
ряного взуття, котрий зберігається у 
фондових колекціях музеїв Київщини. 
Зокрема, можемо вирізнити досліджен-
ня М. Бондаренко, яка здійснила ха-
рактеристику чоловічого та жіночого 
верхнього хутрового одягу,  смушевих 
шапок, взуття, представленого в експо-
зиції Музею народного одягу Середньої 
Наддніпрянщини кінця ХІХ  – початку 
ХХ ст. [2; 4], а також Т. Грудевич [10], яка 
на основі матеріалів фондової колекції 
Музею народної архітектури та побуту 
Середньої Наддніпрянщини розглянула 
вироби шевського промислу, які побуту-
вали на Переяславщині. Для порівняння 
можемо зазначити, що публікації про 
шкіряні та хутряні вироби, які містять-
ся у фондових колекціях музеїв інших 
регіонів України, значно переважають 
у кількісних показниках: праці В. Суш-
ко  [25], В. Буличової  [6; 7] (Харківщи-
на), Л. Чайковської  [26], О. Гофман  [9] 
(західні області України), Є. Косаків-
ської [14] (Вінниччина), Н. Радченко [22] 

(Луганщина), Н. Зозулі  [13] (Поділля) 
та ін. Отже, недостатня наукова розроб-
ка окресленої проблематики й зумовила 
актуальність нашої розвідки. 

У ході дослідницької роботи під час 
фотофіксації шкіряних та хутряних ви-
робів ми зіткнулися з тим, що вони 
представлені в музеях Київщини у не-
великій кількості та обмеженому асор-
тименті, а в деяких регіональних музеях 
відсутні повністю, наприклад, у Бояр-
ському краєзнавчому музеї, Музеї історії 
Богуславщини, Таращанському істори-
ко-краєзнавчому музеї, Обухівському 
районному історико-краєзнавчому му-
зеї, Фастівському державному краєзнав-
чому музеї, Броварському краєзнавчому 
музеї. Ще однією проблемою став обме-
жений доступ до цих виробів у зв’язку з 
їх незадовільним станом. Попри це нами 
віднайдено та зафіксовано шляхом фо-
тозйомки вироби шкіряного промислу 
(понад 50 світлин), які дають можливість 
унаочнити відомості про етнокультурні 
традиції їх побутування, композиційно-
го та художнього оформлення, а також 
чинбарський та шевський інструмента-
рій (понад 30 світлин). 

 Поодинокі, але не менш цінні експо-
нати містяться у фольклорно-етногра-
фічній навчально-методичній лаборато-
рії історичного факультету Київського 
національного університету імені Тара-
са Шевченка, Васильківському істори-
ко-краєзнавчому музеї, Сквирському 
народному краєзнавчому музеї, істори-
ко-краєзнавчому музеї Васильківського 
академічного ліцею «Успіх». Найбільша 
кількість виробів зі шкіри та хутра пред-
ставлена у музейному комплексі «Двір 
чинбаря» та Музеї народного одягу Се-
редньої Наддніпрянщини Національно-
го історико-етнографічного заповідника 
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«Переяслав», НЦНК «Музей Івана Гон-
чара», Національному музеї українсько-
го народного декоративного мистецтва, 
Національному історичному музеї Ук-
раїни, Білоцерківському краєзнавчому 
музеї, Бориспільському державному іс-
торичному музеї, фондах приватної ме-
режевої ©Етнографічної колекції «Кро-
вець».

Для написання статті нами викорис-
тані матеріали польових досліджень, зі-
брані автором упродовж 2015–2020 рр., а 
також відомості, почерпнуті з наукових 
публікацій [2–5]. 

Розглядаючи детальніше традиції 
побутування та художнього оформлен-
ня хутряного одягу та шкіряного взуття 
в Київській губернії наприкінці ХІХ – у 
першій половині ХХ ст., варто зазначити, 
що на цій території носили чоловічі пря-
моспинні «тулуб’ясті» кожухи, а також 
кожухи з відрізною спинкою, жіночі ко-
жушанки. Кольори кожухів  – переваж-
но білий та коричневий. Білі (нагольні) 
кожухи шили з вибілених овечих шкір; 
для надання шкірі коричневого кольору 
її фарбували у концентрованому роз-
чині дубової або вільхової кори. Високі 
манжети, поли, комір кожухів обшива-
лися сірим або чорним смушком. Окрім 
тулуб’ястих, поширеними були й прита-
лені кожухи із завуженою спинкою, ниж-
ня частина яких зшивалася з чотирьох 
клиноподібних частин та призбирувала-
ся. Довжина таких кожухів сягала сере-
дини гомілки, а інколи й до колін. При-
талені кожухи мали переважно стоячий 
комір; у них коміри, манжети, кишені та 
поли оброблялися  смушком, ґудзики та 
петлі виготовляли зі шкіри [19, с. 62].

За формою та кроєм чолові та жіночі 
кожухи майже не відрізнялися; часто у 
бідних сім’ях і чоловіки, і жінки носили 

один і той же кожух. Різниця між ними 
полягала перш за все у формі коміра (чо-
ловічий кожух мав низький стоячий ко-
мір, а жіночий – великий круглий комір 
«вилогу» [19, с. 62]), а також в оздобленні 
(жіночі кожухи були більш орнаментова-
ні). Бідніше населення Київської губернії 
носило нагольні кожухи, заможніші по-
кривали їх фабричною тканиною: краше-
ниною, нанкою або чорним сукном [12, 
с.  143; 21, с.  111–112]. Зазвичай кожухи 
підперізували вовняним поясом синьо-
го, зеленого, жовтого кольорів, а бідні-
ші селяни  – відрізком грубого полотна. 
Містечка Бориспіль та Богуслав слави-
лися підрізними орнаментованими ко-
жухами. В них орнамент розміщувався, 
окрім пілок та рукавів, на талії та уздовж 
вшитих по боках клинців. Також широ-
ко використовувалась вишивка гладдю 
по пілках, спинці та коміру. Вирізнялися 
багатством декору тулу б’яс ті кожухи бі-
лого кольору в центральних повітах Ки-
ївської губернії (Васильківський, Тара-
щанський, Канівський, Сквирський): на 
правій полі у нижньому куті знаходився 
великий квіткоподібний візерунок («на-
ріжник», «квітка» [19, с. 161]) з виплете-
них ниток – «кіски», декоративні нашив-
ки прикрашали поділ і низ рукавів  [21, 
с. 93]. На Київщині майже до 30-х років 
ХХ  ст. були майстри, які оздоблювали 
жіночі кожухи аплікаціями. Для цього з 
картону виготовляли трафарет орнамен-
ту, гострим ножем обводили трафарет, 
накладений на кольорову шкіру (сап’ян). 
Вирізані орнаменти наклеювали на біле 
тло кожуха й прошивали по контуру. 
Комір, рукава та манжети оздоблювали 
по краю тоненькими  смужками з сірої 
та чорної вовни, а також аплікативни-
ми  смугами, кольоровим шнуром  [16, 
с. 12]. 
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У фондовій колекції НЦНК «Музей 
Івана Гончара» хутряний одяг, що по-
бутував на території Київської губернії, 
представлено кількома зразками: кожух 
білий, оздоблений різнокольоровою 
тасьмою по низу рукавів, вздовж правої 
поли та по подолу, а також аплікацією з 
сап’яну у вигляді стилізованого листя та 
квіток (Переяслав-Хмельницький район 
Київської області)1; білий кожух, оздо-
блений чорним та сірим хутром, аплі-
кацією на наріжнику, різнокольоровим 
«в’юнчиком» (Городищенський район 
Черкаської області); коричневий кожух, 
оторочений сірим смушком та оздобле-
ний аплікацією із темно-коричневої шкі-
ри у вигляді стилізованого узору (м. Зве-
нигородка Черкаської області). Також 
у фондовій колекції зберігається білий 
жіночий весільний кожух, вишитий різ-
нокольоровими вовняними нитками та 
квітками з смт Котельва Полтавської об-
ласті.

У фондовій збірці Національного 
музею українського народного декора-
тивного мистецтва зберігається білий 
кожух, оздоблений різнокольоровою 
тасьмою по пілках, внизу рукавів та 
уздовж подолу (Кагарлицький район Ки-
ївської області).

Колекція верхнього хутряного одягу 
Білоцерківського краєзнавчого музею 
представлена жіночими кожухами Чер-
каського повіту Київської губернії. Їх 
унікальність полягає перш за все в ори-
гінальності художнього оформлення. 
Серед наявних кожухів два  – білі пря-
моспинні; один із них (інв. № Е  – 740) 
орнаментований на рукавах, по низу та 
по правій полі  смужками з коричневої 
1 Назви адміністративно-територіальних оди-
ниць, а також назви досліджуваних виробів пода-
но відповідно до їх запису в обліковій документа-
ції музейних установ.

та чорної шкіри, а також хвилястими 
різнокольоровими стрічками, у правому 
нижньому куті декорований аплікацією 
у вигляді стилізованого листя з корич-
невої та чорної шкіри та трьома рядами 
стрічки; колір та манжети рукавів обкла-
дені вовняною смужкою; на плечах – де-
корація у вигляді кольорової шнурівки. 
Другий кожух (інв. № Е – 772) оздобле-
ний чорною вовною по коміру, спереду 
вздовж лінії підрізу та по кишенях; на 
рукавах, кишенях та полі прикрашений 
ромбиками з чорної шкіри та синьою 
шнурівкою; застібається кожух на по-
вітряні шкіряні петлі. Багатство оздоб-
лення кожухів дає можливість зробити 
припущення, що вони є весільними або 
святковими. У колекції музею є також 
коричневий кожух з м. Гайворон Кірово-
градської області.

Цінний експонат зберігається в іс-
торико-краєзнавчому музеї Василь-
ківського академічного ліцею «Успіх» 
(м. Васильків Київської області). Це ко-
жух світло-коричневого кольору, прямо-
спин ний, застібається на шкіряний ґу-
дзик та шкіряну повітряну петлю; комір, 
рукава та кишені обшиті сірою вовною. 
Місце пошиття та побутування – Черня-
хівський район Житомирської області. 
На жаль, внаслідок неправильного збе-
рігання кожух знаходиться у незадовіль-
ному стані та потребує реставрування. 
Він не належить до території досліджува-
ного регіону, однак на його прикладі ми 
можемо порівняти особливості крою та 
декорування кожухів Київщини та Жи-
томирщини, залучивши також відомос-
ті, отримані від керівника музею Н. Ро-
маненко: «Мій прадід, Каленюк Григорій 
Степанович, проживав у селі Головине 
Черняхівського району Житомирської 
області і займався пошиттям кожухів. 
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Цього він навчився від свого батька, 
який теж був кожухарем. Однак батько 
прадіда шив кожухи вручну, а прадід  – 
машинкою «Зінгер». Раз у місяць прадід 
їздив у Житомир на торговицю, де купу-
вав вичинені шкіри. Потім їх фарбував 
залежно від вподобань замовників: бід-
ніші селяни замовляли кожухи світло-
коричневого (рудого) кольору (для них 
шкіри прадід фарбував у цибулинні), за-
можніші – чорного кольору (шкіри фар-
бувалися у бузині та корі дуба). Найбіль-
ше замовляли рудих кожухів; вони були 
простого крою, без оздоблень. На комірі 
кожухів прадід ставив клеймо, яке іден-
тифікувало виробника та слугувало зна-
ком якості, оскільки прадідові кожухи 
цінувалися за високу якість та доступну 
ціну. Тому замовлень було багато…»1. 

Жіночий хутряний одяг кінця XIX – 
початку XX ст. в експозиції Музею народ-
ного одягу Середньої Наддніпрянщини 
Національного історико-етнографічно-
го заповідника «Переяслав» представ-
лений трьома одиницями. Унікальним 
експонатом є дівочий довгий кожух пря-
моспинного покрою (інв. № Т – 4007) з 
Черкаського повіту Київської губернії. 
Кожух пошитий з шести овечих шкір, 
розширений донизу великими кли-
нами. Передня пола по краю і в кутку 
оздоблена сірим  смушком та сап’яном, 
на якому нашиті  смужки: зелена, синя, 
червона. Композицію орнаменту допов-
нює аплікація з сап’яну у вигляді сти-
лізованого листя. Манжет оздоблений 
чорним  смушком, а по краю  – сірим, 
зверху прикрашений  смужками сап’яну 
1 Польові матеріали записані у 2019 р. автором 
від мешканки м. Василькова Романенко Н.  Ю., 
1976 р. н. (Архівні наукові фонди рукописів 
та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, 
фольк лористики та етнології ім. М. Т. Рильського 
НАН України. Ф. 14–3. Спр. 1498).

і «тасьмою». Шви плеча і бокового клина 
під рукавом вишиті  смужкою рожевого 
і зеленого гарусу. Чорний великий вило-
жистий комір обрамлений сірим  смуш-
ком. Інший тип крою демонструє кожух 
(інв. № 3588) білого кольору, пошитий з 
чотирьох овечих шкір, з відрізною спин-
кою до зборів, двома кишенями по бо-
ках. Комір стоячий, обкладений з обох 
боків сірим смушком. Верхня та нижня 
поли оздоблені декоративною нашив-
кою «в’юнчиком» і сап’яном, по краю – 
сірим смушком. Лінія талії прикрашена 
аплікацією з кольорової шкіри сап’яну у 
вигляді ромбів. Манжет рукава обкладе-
ний  смушком, «тасьмою» у три ряди та 
аплікацією з сап’яну. Нижній кут правої 
поли оздоблений сап’яном, хвилястою 
«тасьмою» у два ряди та гарусовою кити-
цею. Застібається на грудях гапликами. 
Місце побутування – с. Григорівка Пере-
яславського повіту Полтавської губернії. 

В експозиції музею також представ-
лено жіночу кожушанку (інв. № 3585), 
виготовлену в с.  Григорівка Переяслав-
Хмельницького району у 20-х роках 
XX ст. Комір, манжети, права пола і низ 
оздоблені  смушком і різнокольоровою 
тасьмою. На лінії талії нашита хвиляс-
та  смужка зеленої тасьми та коричне-
ві шкіряні ромбики, від яких угору по 
спинці відходять хвилясті смужки тась-
ми червоного, зеленого кольорів, що 
між собою чергуються. Верхня та ниж-
ня поли прикрашені різнокольоровою 
тасьмою. Нижній кут правої поли оздоб-
лений «в’юнчиком» у три ряди та гарусо-
вою китицею. Застібається на два ґудзи-
ки продовгуватої форми [2, с. 24–25].

Чоловічі кожухи представлені в 
експозиції музею двома зразками: ко-
жух з с.  Циблі (інв. № Т  – 116) та ко-
жух з с.  Гланишів (інв. № Т  – 3432) 
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Переяслав-Хмельницького району Ки-
ївської області. Вони жовтогарячого 
кольору, з відрізною спинкою по лінії 
талії, до зборів, з двома прорізними ки-
шенями по боках. Передня пола кожухів 
від вирізу коміра до лінії талії оздобле-
на смугами чорного смушку, вистрочкою 
(з  с.  Циблі) та ромбами (з с.  Гланишів). 
Кожух Т  – 116 застібається на металеві 
гаплики, а кожух Т – 3432 – на ґудзики 
продовгуватої форми [2, с. 25–26].

Унікальною є колекція кожухів, що 
зберігається у Бориспільському держав-
ному історичному музеї. Це два жіночих 
кожухи, один із них (інв. № Р 155) обши-
тий чорною фабричною тканиною, має 
низький стоячий комір, вздовж якого, а 
також внизу рукавів та подолу обкладе-
ний сірим смушком. Кожух приталений, 
ззаду розширений донизу трьома кли-
нами. Зліва на грудях міститься декора-
тивна нашивка з сірого смушку, до якої 

прикріплені дві металічні петлі (фото 1, 
2). Другий кожух (інв. № Р 154) також 
обшитий чорним фабричним сукном; 
по краю низького стоячого коміра, на 
манжетах та вздовж подолу облямова-
ний смужкою чорної вовни. Кожух при-
таленого крою, поширений нижче стану 
вісьмома клинами (вусами). Перехід між 
спинкою та клинами оздоблений вісьмо-
ма металевими фабричними ґудзиками. 

Цінним експонатом у колекції музею 
є приталений чоловічий кожух корич-
невого кольору, з завуженою спинкою, 
відрізний у стану, розширений донизу 
(інв.  № Р 153). Нижня частина кожу-
ха призбирується густими складками. 
Кожух має дві поздовжні декоратив-
ні  смужки на грудях з чорної вовни, 
якою також облямовані комір, краї ки-
шень, манжети рукавів та поділ. Засті-
бається кожух за допомогою чотирьох 
металічних петель.

Фото 1, 2. Кожух жіночий, обшитий чорною тканиною, оздоблений сірим каракулем  
(початок ХХ ст., с. Лебедин Бориспільського району Київської області).  

Бориспільський державний історичний музей. Фото О. Семенової, 2020 р.
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Смушеві шапки були загальнопо-
ширеним чоловічим головним убором 
на всій території Київської губернії. Тут 
переважали шапки двох видів крою: не-
високі, циліндричні («круглі»), а також 
високі, конічної форми («стовбоваті», 
«стовбаті»). Селяни Васильківського та 
Київського повітів носили високі на-
півсферичні шапки з чорної або сірої 
овчини, у Канівському повіті  – конічні 
шапки – «єлом» («ємурлук») [18, с. 132–
133]. У Київській губернії побутували 
також смушкові шапки чорного кольору 
з червоною, синьою або зеленою верхів-
кою [12, с.  143]. Були поширені й висо-
кі смушеві шапки із заокругленим дном – 
«йолом», «йоломка», «йолом’яник» та 
гостроверхі  смушеві шапки  – «зінь-
ківка»  [17, с.  132]. Нами встановлено, 
що музейні колекції Київщини містять 
дуже обмежений асортимент  смушевих 
шапок. Так, у фондовій колекції НЦНК 
«Музей Івана Гончара» зберігаються 
п’ять одиниць чоловічих  смушевих ша-
пок сірого та чорного кольорів на сати-
новій підкладці. Два зразки  смушевих 
шапок знаходяться у музейній колекції 
Національного історико-етнографічно-
го заповідника «Переяслав» [5, с. 75]. 

Традиційно шкіряний промисел за-
безпечував населення взуттям, яке по-
ділялося на два види: стягнуте та зшите. 
До шкіряного стягнутого взуття нале-
жали постоли, котрі збереглися майже 
до початку ХХ  ст. У північних повітах 
Київської губернії побутували постоли, 
які плели на зразок личаків із  смужок 
сиром’ятної шкіри та за допомогою дов-
гих шлейок фіксували на нозі. Постоли 
носили поверх полотняних чи сукняних 
онуч; у холодну пору року в них підкла-
дали жмут соломи. У ході дослідниць-
кої роботи нами віднайдено два зразки 

шкіряних плетених постолів: один ек-
земпляр (постоли дорослі) зберігається 
в експозиції Васильківського історико-
краєзнавчого музею; другий (постоли 
дитячі)  – у колекції фольклорно-етно-
графічної навчально-методичної лабо-
раторії історичного факультету Київ-
ського національного університету імені 
Тараса Шевченка (фото 3).

Чоботи до широкого вжитку ввій-
шли наприкінці XVIII – у ХІХ ст., голов-
ним чином серед заможної частини на-
селення. У  другій половині ХІХ  – на 
початку ХХ  ст. побутували чоботи ви-
тяжні (виворітні) та кроєні. Витяжні 
чоботи були двох видів: у першого – ха-
лявки та переди суцільні, виготовлені з 
одного шматка шкіри; у другого – пере-
ди виготовлялися окремо та зшивалися 
з халявкою і задником, вирізаними як 
одна деталь. Кроєні чоботи складалися 
з передів і халявок, котрі кроїлися ра-
зом із задниками, та підошви. Чоботи, 
що шили для сільського та міського на-
селення, відрізнялися не лише якістю 
шкіри, але й за зовнішніми формами. 
Зокрема, простий сільський чобіт був 
просторим, з високими та широкими 
халявками, мав овальний носок, одну 
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Фото 3. Постоли дитячі (Київщина).  
Фольклорно-етнографічна навчально- 
методична лабораторія історичного  

факультету Київського національного  
університету імені Тараса Шевченка.  

Фото О. Семенової, 2016 р.
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підошву, напівкруглі, широкі та невисо-
кі каблуки, підбиті залізними цвяхами 
(іноді цвяхи заміняли підковами). Шили 
такі чоботи з волов’ячої або конячої шкі-
ри (шкапини). Зазвичай чоботи взували 
на босу ногу. Зимові чоботи були більші 
за розміром, оскільки в них для тепла 
вкладали пучок соломи («устілки»), ноги 
обмотували онучами.

Більш заможні селяни носили ранто-
ві чоботи з юхти чи сап’яну. Вони відріз-
нялися тим, що мали подвійну підошву, 
усічені носки, орнаментально вистро-
чені закаблуки. Підбори на таких чобо-
тях робили вищі, охайніші, підбивали в 
основному підковами. Рантові чоботи 
шили на колодці; вони мали вишука-
ний вигляд, були пригнаними по нозі. 
Існував такий підвид рантових чобіт, як 
шпилькові чоботи: вони мали підбиті 
дерев’яними (або залізними) штифтами 
(шпильками) підошви та підбори  [11, 
с.  200]. Невелика група кустарів шила 
взуття («чистий сапог») для заможних 
верств населення з дорогих сортів шкір: 
хрому, плато, шевро, гамбургу. 

Чоловічі чоботи в Київській губернії 
мали високі халявки та підбиті заліз-
ними скобами підбори  [12, с.  142–143]. 
Жіночі чоботи мали більш вузькі ха-
лявки та майже завжди прикрашалися 
на каблуках намальованими стрічками 
та смужками. У святкові дні жінки та дів-
чата вдягали чоботи, що виготовлялися з 
кольорового сап’яну, зокрема жовтого та 
червоного кольорів [18, с. 136, 156]; жов-
ті чоботи були широко розповсюджені у 
Васильківському, Канівському, Сквир-
ському повітах Київської губернії. Чер-
воні сап’янці у святкові дні також взу-
вали парубки, наприклад, у с. Ходосівка 
Київського повіту  [24, с.  112]. До кінця 
ХІХ ст. кольорові чоботи майже вийшли 

з ужитку. Найдовше проіснували дво-
колірні чоботи  – «чорнобривці». Окрім 
чобіт, побутували червоні та чорні че-
ревики [21, с. 112], венгерки – черевики 
на ґудзиках [23, с. 192]. Черевики також 
виготовляли контрастних кольорів, вер-
хи халявок фігурно вирізували [15, с. 89, 
105]. Вплив міської культури та моди 
призвів до зміни асортименту виробів 
шевців: скоротилося виготовлення чо-
біт, а черевиків та туфель – збільшилося. 
Зокрема, на початку ХХ ст. в українських 
селах поширилися жіночі черевики на 
шнурівці та резинці, напівчобітки, а та-
кож чоловічі штиблети [27, с. 214]. 

У ході дослідження фондових збірок 
музейних закладів нами виявлено ви-
роби шевців різних регіонів Середньої 
Наддніпрянщини: Київщини, Черні-
гівщини, Полтавщини. Так, у фондовій 
колекції Національного історико-етно-
графічного заповідника «Переяслав» 
зберігаються жіночі двоколірні чоботи з 
чорними передами та червоними халяв-
ками («чорнобривці») (інв. № Т  – 7696 
(1), с.  Жовніне Черкаської області, кі-
нець ХІХ ст.); жіночі чорні черевики на 
шнурівці (інв. № Т –ХІ – 5985, м. Пере-
яслав-Хмельницький Київської області, 
30-ті роки ХХ ст.); прості чоловічі чобо-
ти, виготовлені з дешевої грубої шкіри 
в експозиції музею «Двір безземельни-
ка» (с.  В’юнище Переяславського пові-
ту Полтавської губернії, кінець ХІХ ст.), 
чоловічі чоботи з експозиції музею «По-
штова станція «Переяслав». Також у ко-
лекції представлено жіночі святкові чо-
боти та черевики з Полтавської області 
(інв. №№ Т – 3655, Т – 6808).

Колекційне зібрання шкіряного взут-
тя НЦНК «Музей Івана Гончара» містить 
зразки чоловічого, жіночого та дитя-
чого взуття: жіночі чорні черевики на 
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шнурівці (інв. № КТН – 2143/1–2, кінець 
ХІХ ст., Київщина), черевики «сап’янці» 
жіночі шкіряні на шнурівці та високих 
набірних підборах (КН  – 7012/1, перша 
половина ХХ  ст., Черкаська область), 
черевики жіночі (інв. № КНТ  – 2329/2, 
початок ХХ  ст., Чигиринський район 
Черкаської області), черевики жіночі 
кооперативного виробництва (приблиз-
но кінець ХІХ – перша половина ХХ ст., 
м.  Київ), чобітки дитячі (інв № НДФ  – 
392, 40-ві роки ХХ ст.,Таращанський ра-
йон Київської області). У колекції також 
представлено взуття Чернігівщини, Він-
ниччини, Полтавщини: чоботи корич-
неві (інв. № 19214, м.  Козелець), дитячі 
черевики (інв. № КН 19214/1, м. Борзна), 
жіночі черевики (інв. № КН – 12176/1-2, 
Вінницька область), чоботи жіночі чор-
ні з підківками (інв. № КТН – 2408/1-2, 
Полтавщина).

У фондах Національного музею іс-
торії України шкіряне взуття Київщи-
ни представлено двома парами чор-
них жіночих черевиків на шнурівках: 
інв. №  Шк  – 131, початок ХХ  ст., та 
інв. № Шк – 303, 20-ті роки ХХ ст., а та-
кож чорними жіночими черевиками, що 
застібаються на ґудзики (інв. № ШК  – 
156, початок ХХ ст.). Окрім них, у колек-
ції музею зберігаються червоні жіночі 
черевики на шнурівці (інв. № Шк – 337, 
початок ХХ ст., Чернігівщина), жовті жі-
ночі черевики на шнурівці (інв. № Шк – 
191, початок ХХ  ст., Середня Наддніп-
рянщина). 

Серед шкіряного взуття у колекції 
фонду Національного музею українсько-
го народного декоративного мистецтва 
зберігаються чоботи жіночі «сап’янці» 
з чорними передками та темно-черво-
ними халявками (інв. № Д-4720, початок 
ХХ ст., Черкаська область), чоботи жіночі 

чорні (інв. №  Д 4719, 30-ті роки ХХ ст., 
Черкаська область), а також чорні жі-
ночі чоботи на шнурівці (інв. № Д 4834, 
кінець ХІХ  ст., Лохвицький район Пол-
тавської області).

Приватна мережева ©Етнографічна 
колекція «Кровець» презентує жіноче 
та чоловіче взуття Черкаського повіту 
Київської губернії, зокрема, чоботи чо-
ловічі (інв. № kyD 1981, початок ХХ ст., 
Городищенський район Черкаської об-
ласті), чоботи-чорнобривці жіночі з тем-
но-коричневими передками та яскраво-
червоними халявками (інв. № kyD 1983, 
початок ХХ  ст., Чорнобаївський район 
Черкаської області).

У Білоцерківському краєзнавчому 
музеї зберігаються святкові чорні жіно-
чі черевики на шнурівці, з підбитими 
гвіздочками середньої висоти підбора-
ми та вистроченим носком і п’яткою 
(інв. № Е – 1299, 10-ті роки ХХ ст., м. Біла 
Церква).

Шкіряне взуття у колекції Бориспіль-
ського державного історичного музею 
представлено жіночими чорними чобіт-
ками на шнурівці (інв. № БМ № 6129), що 
мали середньої висоти каблуки, підбиті 
металевими гвіздочками, вистрочені 
носки, всередині – кольорову підкладку. 
Також в експозиції музею знаходяться 
жіночі сценічні чоботи червоного ко-
льору з прямими халявками, високими 
каблуками, обтягнутими шкірою та під-
битими гвіздочками (інв. № БМ № 161). 
Ці чоботи були вироблені 1924  р. у 
шевській майстерні на замовлення для 
Бориспільського театру «Березіль». Чо-
ловіче взуття представлене парою про-
стих селянських чобіт чорного кольору, 
з високими халявами, широкими перед-
ками, низькими широкими каблуками 
(інв. № Р 656).
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Унікальним є зразок жіночого взуття, 
що зберігається у колекції Сквирського 
народного краєзнавчого музею: виготов-
лені на замовлення святкові червоні жі-
ночі черевики (м. Сквира, 1949 р. Фото 4). 
Вони вирізняються вишуканим вигля-
дом, багатством декору і свідчать про не-
абияку майстерність ремісника. Зокрема, 
черевики мають фігурно вирізані халяв-
ки, обстрочені вздовж краю двома шва-
ми, між якими вибиті декоративні отво-
ри. Всередині є шкіряна підкладка білого 
кольору. Черевики оздоблені аплікацій-
ними  смугами  – шкіряними шнурівка-
ми, фігурно пристроченими з обох боків 
халявок та на передках. Каблуки високі, 
обшиті червоною шкірою. Підошва тон-
ка, зверху на ній вздовж передків та над 
каблуками пришита контрастна (червона 
та біла) декоративна шкіряна шнурівка. 
Спереду по центру черевиків від верху 
до носкової частини та упоперек перед-
ків вниз до середини підошви пришитий 
декоративний шкіряний шнур білого ко-
льору. Застібаються черевики за допомо-
гою накладних декоративних металевих 
пластин-пряжок з петлями та прикріпле-
них короткими ланцюжками білих цилін-
дричних втулок. Ці черевики є яскравим 
свідченням того, що заможна частина на-
селення Київщини, не вдовольняючись 
однотипним та уніфікованим взуттям 
фабричного виробництва, зверталась 
до шевців для індивідуального пошиття 
взуття за власними уподобаннями.

Як бачимо, у фондових колекціях му-
зеїв Київщини представлено переважно 
жіноче святкове взуття. Це пояснюєть-
ся перш за все бережливим ставленням 
до нього: нерідко (особливо у негоду), 
йдучи в гості або до церкви, жінки не-
сли чоботи в руках та взували їх уже на 
місці [1, с. 152]. 

Підсумовуючи, маємо констатувати 
високу динаміку зникнення автентичних 
шкіряних та хутряних виробів. Вражаю-
чим є той факт, що у музейних закладах 
містечок, котрі ще століття тому були 
центрами шевського та кушнірського 
промислів (наприклад, м. Васильків, Бо-
гуслав, Сквира), ці вироби або відсутні, 
або представлені в дуже обмеженій кіль-
кості. Крім того, у досліджених музейних 
колекціях повністю відсутні експонати, 
які представляють вироби рукавично-
го (овчинні рукавиці) та лимарського 
(кінська збруя) промислу. Тому одним з 
найдієвіших шляхів збереження автен-
тичного хутряного одягу та шкіряного 
взуття є надання їм статусу пам’ятки 
історії та культури, тобто об’єкта охо-
рони, що включає в себе облік (вияв-
лення, ідентифікацію, наукове вивчення, 
класифікацію, державну реєстрацію), 

Фото 4. Черевики жіночі, 1949 р.  
(м. Сквира Київської області).  

Сквирський народний краєзнавчий музей.
 Фото О. Семенової, 2020 р.
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консервацію, музеєфікацію, належне 
утримання та реставрування у відпо-
відних спеціалізованих установах  [28, 
c. 153]. Втім збереження автентичного 
одягу потребує не лише наукового підхо-
ду. Велике значення має людський фак-
тор, індивідуальна ініціатива. Яскравим 
прикладом цього є краєзнавчий музей, 
відкритий у Васильківському академіч-
ному ліцеї «Успіх» з ініціативи його ди-
ректора  М. Гайдучак, а нині очолюваний 
Н. Романенко, яка до колекції експонатів 
музею додала особисту сімейну релік-
вію  – кожух кустарного вироблення. В 
цьому контексті також варто згадати 
приватних колекціонерів народного одя-
гу, які власними зусиллями врятували 
від зникнення значну кількість зразків 
автентичного одягу. Наприклад, власни-
ки приватної мережевої ©Етнографічної 
колекції «Кровець» (м. Київ), окрім збе-
реження та реставрації експонатів, про-
водять широку популяризаційну роботу, 
оцифровуючи експонати та викладаючи 
їх для загального доступу у мережу Ін-
тернет. «Кровець» є першим приватним 
зібранням, яке презентує багатство та 
розмаїття української культури усій сві-
товій спільноті, приєднавшись до між-
народної музейної мережі europeana та 
впровадивши англомовну версію сайта. 
Ще одним способом популяризації ав-
тентичного українського одягу є лекто-
рій «З історії традиційного костюма», 
що проводиться у НЦНК «Музей Іва-
на Гончара», в рамках якого 16 березня 
2019 р. відбулася лекція старшого науко-
вого співробітника музею Олек сандри 
Сторчай «Взуття та інші вироби з шкі-
ри»  [7]. Отже, проблема збереження, 
наукового вивчення та популяризації 
автентичного хутряного одягу та шкіря-
ного взуття постає важливою частиною 

науково-дослідної та просвітницької ді-
яльності музейних закладів. 

Насамкінець зазначимо, що зразки 
виробів зі шкіри та хутра, що зберіга-
ються у фондових колекціях музеїв Київ-
щини, хоч і є нечисленними, проте гідно 
репрезентують етнокультурні традиції 
їх побутування та художнього оформ-
лення, різноманіття матеріалів і форм 
верхнього хутряного одягу, чоловічих 
головних уборів, шкіряного взуття. Ці 
надзвичайно цінні та унікальні експона-
ти відзначаються багатством  декоруван-
ня та розмаїтістю локальних варіантів.
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ПРИЧИНКИ ДО БІОГРАФІЇ ГНАТА КОЛЦУНЯКА (1888–1937):  
ІСТОРІЯ ДВОХ ІНСКРИПТІВ
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старший науковий співробітник відділу соціокультурної антропології НДІУ

Анотація. У статті визначено наукову новизну дослідження біографії репресованого ді-
яча української науки та культури Галичини першої третини ХХ ст. Гната Миколайовича 
Колцуняка. Зроблено акценти на ті сфери наукового знання та мистецтва, де його діяль-
ність мала фундаментальний характер: народознавчі, етнографічні та мистецтвознавчі 
студії. Метою дослідження обрано продовження реконструкції долі Г. Колцуняка на основі 
узагальнення розрізненої історіографії, нової архівної інформації, візуальних джерел, вивчен-
ня ролі мистецького та наукового доробку персоналії в культурологічному та історично-
му дискурсах першої третини ХХ ст. та України незалежної. Опрацьовані de visu візуальні 
джерела (мистецькі твори, музейна документація) узагальнені в медіа-архів дослідження. 
Систематизовано, процитовано та прокоментовано історіографію і джерельну базу дослі-
дження. Зазначено про внесок музейників Києва та Коломиї – консультантів дослідження. 
Основна частина статті подана як реконструкція галицького, воєнного (Перша світова 
вій на та доба Української революції 1917–21 рр.) і київського періодів життя Г. Колцуняка, 
зроблено припущення щодо подій у період його заслання в 1933–37 рр. Проведено книгознавчий 
аналіз книжкових обкладинок та інскриптів, створених Г. Колцуняком. Визначено критерії, 
за якими примірники з його публікацією та інскриптами в бібліотечному фонді Національ-
ного музею історії України мають перспективу внесення в Державний реєстр національно-
го культурного надбання. Додатково висвітлено зміст і долю книжкової колекції Кабінету 
антропології та етнології ім. Ф. Вовка, заснованого на честь фундатора українознавства 
та знищеного репресіями. Подано методи дослідження, визначено його виклики: брак архів-
ної інформації, зокрема радянських карально-репресивних органів, мала збереженість творів 
Г. Колцуняка в музейних колекціях. Визначено перспективи дослідження на основі нових ар-
хівних джерел.

Ключові слова: Всеукраїнський історичний музей ім. Т. Г. Шевченка; Колцуняк Гнат; екс-
лібрис; інскрипт; Наукове товариство імені Шевченка; Українська Галицька Армія; репресо-
ване краєзнавство.

SOME ASPECTS OF HNAT KOLTSUNIAK’S BIOGRAPHY (1888–1937):  
THE HISTORY OF TWO INSCRIPTIONS
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Annotation. This article determines the novelty of the research of Hnat Koltsuniak’s biography – 
the repressed figure of Ukrainian science and culture of Galicia of the first third of the 20th century. 
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Наукова проблема статті полягає в 
актуальності ґрунтовного дослідження 
хоча вже «повернутих», але маловідомих 
в культурологічному та історичному 
дискурсах біографій репресованих діячів 
української культури та науки. Об’єк том 
вивчення обрано біографію Гната Колцу-
няка (15.06.1888 – 1937(?) рр.) – етногра-
фа, художника, військового і музейника. 
Предметом  – реконструкцію маловідо-
мих деталей біографії Г. Колцуняка, його 
творчу та дослідницьку діяльність, для 
якої він знаходив натхнення в етногра-
фічних, культурологічних, мистецтво-
знавчих і народознавчих студіях. Метою 
дослідження є продовження комплекс-
ної реконструкції біографії Г.  Колцуня-
ка на основі узагальнення розрізнених 
матеріалів про наукову та творчу ді-
яльність; розуміння ролі непересічного 

сподвижника розбудови української 
культури та уваги до нього в сучасному 
історичному, культурологічному та мис-
тецтвознавчому наративах.

Не можна сказати, що знання про 
Г.  Колцуняка  – це terra incognita. Істо-
ріографія 2000-х років дає можливість 
розуміти його як художника  [3; 4; 17], 
учасника творчих процесів в лавах Укра-
їнської Галицької Армії (далі – УГА) [19], 
жертву репресій  [1; 36], менше  – му-
зейника  [9], етнографа  [24–26] і зовсім 
мало – як учасника Першої світової вій-
ни та військових дій доби Української 
революції. Головна заслуга в «повернен-
ні» персоналії Г. Колцуняка в історичний 
дискурс належить П.  Арсеничу  [1; 2]. 
А історія роду Колцуняків – це спадко-
ва духовна пристрасть до національної 
культури та мови [15; 18; 27].

The research emphasizes the areas of scientific knowledge and arts where his activity was fundamental: 
ethnic, ethnographic, and art studies. The purpose of the proposed article is to continue the 
reconstruction of Hnat Koltsuniak’s life on the cumulative basis of fragmented historiography, new 
archival information, and visual sources; study of the role which his artistic and scientific work played 
in the cultural and historical discourses of the first third of the 20th century and those of independent 
Ukraine. The visual sources of the research studied “de visu” (works of art, museum documentation) 
have been summarized in the topical media archives. The historiography and sources of the article 
have been systematized, cited, and commented on. The contribution of Kyiv and Kolomyia museum 
professionals, who consulted the proposed research, has been determined. The main part of the article 
is presented as the reconstruction of the Galician, military (World War I, the period of the Ukrainian 
Revolution of 1917–1921), and Kyiv periods of Hnat Koltsuniak’s life. Some hypotheses about his exile 
in 1933–1937 have been made. The analysis of the book covers and inscriptions (a type of bookplates) 
created by Hnat Koltsuniak has been carried out from the point of view of book studies. The article 
identifies the criteria which make the copies with his publication and inscriptions stored in the librarian 
fund of the National Museum of the History of Ukraine prospective for inclusion in the State Register of 
National Cultural Heritage. The contents and fate of the book collection of the Cabinet of Anthropology 
and Ethnology named after Fedir Vovk, established in honor of the founder of Ukrainian studies and 
destroyed by repressions, is additionally highlighted. Such research methods and their challenges are 
defined: lack of archival information, in particular that of the Soviet punitive and repressive organs; 
insufficient amount of Hnat Koltsuniak’s works of art in museum collections. The prospects of this 
research on the basis of new archival information are determined.

Key words: Taras Shevchenko National Historical Museum; Hnat Koltsuniak; bookplate; 
inscriptions; Shevchenko Scientific Society; Ukrainian Galician Army; repressed researchers of local 
history.



198 №1 (74) 2020 Ukrainian Studies

ВИЗНАЧНІ УКРАЇНСЬКІ НАУКОВЦІ

Публікації можна ділити на гру-
пи не тільки для вивчення зацікавлень 
Г. Колцуняка, а й періодів його життя – 
галицького, мандрів Європою та Украї-
ною під час Першої світової війни та з 
УГА, київського та заслання в  ГУЛАГ. 
Досі багато інформації знаходиться 
поза увагою дослідників. Наприклад, 
«маршрут» військових походів Г. Колцу-
няка виявлений нами в Архівно-слідчій 
справі репресованого (далі – АСС) лише 
в 2019  р. Це рукопис з переліком міст 
і дат: 1914  р.  – Золочів, Львів, Відень, 
1915 р. – Словаччина, Австрія, 1917 р. – 
Італія, Словенія, 1918 р. – Італія, Слове-
нія, Львів, Коломия, 1919 р. – Коломия, 
с. Жванець (Хмельниччина), Кам’янець-
Подільський, Вінниця, Конотоп, Казань, 
Київ [35, арк. 104–104 зв.]. 

І. Максимлюк узагальнила части-
ну історіографії про Г. Колцуняка. Вона 
деталізувала період, хід, район і мето-
дологію (соціологічний метод збору по-
льового матеріалу) етнографічної екс-
педиції дослідника у 1910-х роках  [24, 
с. 61–62]. Експедиція дала багатий мате-
ріал, але Г.  Колцуняк зміг опублікувати 
лише один доробок – «Народні хрести в 
Коломийщині» (1919 р.) [12, с. 215–229]. 
Матеріали він подав до друку в лип-
ні 1918  р., адже збірник відклали через 
Першу світову війну, і у вступі зазначив: 
«Хоч не велика і не повна ся перша про-
ба, але дати може новий доказ, що на-
родна творчість й на сім полі до якого 
не забирався ще ніхто у нас на галицькій 
Україні». Він узагальнив історію хреста – 
об’єкта матеріальної культури, подав 21 
таблицю, 213 коментованих ілюстрацій, 
змальованих особисто.

У дослідженнях про християн-
ське па м’ят никарство та цвинтарну 
скульптуру В.  Малина визначив, що 

Г.  Колцуняк не лише провів важли-
ві класифікації, працював паралельно 
з мистецтвознавцем і фольклористом 
К.  Широцьким та посилався на його 
книгу «Надгробні хрести на Україні» 
(1908 р.), а разом із ним і мистецтвозна-
вицею (репресованою) Вірою Свєнціць-
кою заклав основи вивчення хрестороб-
ства. Г. Колцуняк першим звернув увагу 
на необхідність дослідження з мистець-
кого боку дере в’я них народних над-
гробних хрестів  [24, с.  68–69; 25, с.  97; 
26, с. 13]. Л. Хом’як вірно зазначила, що 
«праця тим більш вартісна, що зафіксо-
вані у ній па м’ятки втрачені, публікацію 
можна вважати єдиним повним джере-
лом візуальної інформації про дере в’яні 
надгробки з підкарпатських місцевос-
тей» [24, c. 62].

Неабияка увага мистецтвознавців 
присвячена Г.  Колцуняку-художнику 
через його внесок в культурно-мистець-
кі процеси Галичини. О.  Борисенко об-
ґрунтувала, що він створив «своєрідну 
графічну мову, побудовану з елементів 
давньої української культури, встано-
вив зв’язок між елементами з націо-
нальною символікою і новими модер-
ністичними виявами»  [3, с.  167–169]. 
Дослідниця встановила, що Г. Колцуняк 
продовжив ідеї видатного учасника ста-
новлення українського графічного мис-
тецтва Ю.  Панкевича; увійшов у когор-
ту «запрошених художників графіків», 
які в першій третині ХХ  ст. створили 
стиль львівських періодичних видань; 
був одним із найцікавіших оформлюва-
чів книжок серед львівських митців  [4, 
с.  167–169]. Н.  Лаврук узагальнила те, 
що художник долучився до створення 
неповторних листівок, які достойно пре-
зентували українську історію й культу-
ру [18, с. 130].
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Основним джерелом дослідження є 
згадана АСС № 66576. До початку 1990-х 
років її зберігав Галузевий архів СБУ, по-
тім Центральний державний архів гро-
мадських об’єднань. 

Арешт Г. Колцуняка, завідувача фон-
дів Всеукраїнського історичного музею 
ім. Т. Г. Шевченка (далі – ВІМ), і висунен-
ня обвинувачення задокументували 7 
січня та 16 липня 1933 р. Обвинувачення 
з першої постанови про арешт  – це пе-
редача даних політичного та економіч-
ного характеру представнику посоль-
ства Франції в 1931  р. В документах є і 
«всяка участь в контрреволюційній ор-
ганізації», шпигунство, антирадянська 
пропаганда  [35, арк.  3, 44, 46]. Свідчен-
ня заступника директора ВІМ Якова 
Струхманчука, співробітника Київсько-
го художнього інституту Мелетія Кічури 
та науковця ВІМ Бориса Пилипенка де-
монструють, що під підозру ДПУ Г. Кол-
цуняк потрапив майже за рік до подій. 
Але він не ключовий фігурант справи, 
і доля музейника була потрібна для до-
повнення статистики репресій. До спра-
ви УВО у 1933–34 рр. додавали учасни-
ків, усього 148 осіб [36, с. 163].

П.  Арсенич встановив, що Колцу-
няка катували. Його самозвинувачення 
містить лексику радянської ідеології: 
«банда Шепеля … кулацький елемент … 
загострення класової боротьби на селі» 
(Яків Шепель  – полковник армії УНР, 
отаман повстанських сил Поділля), явно 
створено під диктовку, надруковане, а не 
написане від руки. За версією слідства, 
Г. Колцуняка вербували в літературну ор-
ганізацію «Західноукраїнський ПЛУГ». 
Він «зізнався», що в ПЛУГ не вступив, 
погодився на роботу в «конспіративній 
організації», але не вдався до ганебної 
стратегії виживання  – «(не) свідомої 

обмови» інших. У протоколі написано: 
«Про наслідки злочинної праці я не пе-
ред ким не відчитувався та не від кого 
не отримував завдань» [35, арк. 37–40]. І 
хоча Г. Колцуняк розповів про знайомих, 
у чиїх помешканнях «відбулась» вербов-
ка, але не здійснив наклепу, наприклад, 
на колегу по ВІМ і побратима по УГА 
Ростислава Заклинського (літературо-
знавець, служив у Видавничому відділі 
Пресової Квартири Начальної Команди 
УГА, директор ВІМ (1927–30  рр.), ви-
сланий до Сибіру, вчителював на Івано-
Франківщині) [19, с. 328; 35, арк. 17].

Наведене зізнання від 10 березня 
1933 р. в Києві на 10 аркушах є головним 
документом, що добилось слідство. 
Г. Колцуняк зізнався «про прихильність 
до ідеї федеративної та автономної Ук-
раїни, протирадянських злочинах на 
користь шовіністичної галицько-укра-
їнської організації різними балачками». 
11 березня, невідомо на що розраховую-
чи, він використав нову тактику вижи-
вання і написав «Покаяння з проханням 
про помилування». Але Г.  Колцуняка 
перевезли в Харків, де 19 травня він від-
мовився від попередніх свідчень і про-
сив матеріали справи для ознайомлен-
ня [35, арк. 27, 45]. Припустити, що він 
міг уникнути засудження, складно. У 
протоколі очної ставки з іншим колегою 
та військовим побратимом Я. Струхман-
чуком від 19 липня той підтвердив, що 
Гнат  – український націоналіст і член 
контрреволюційної організації. Хоча об-
винувачення складали опосередковані 
факти. В обвинувальному висновку за-
значені  ст.  54–6, 54–10 Кримінального 
кодексу УРСР: «Діяльність в зв’язку з 
небезпечною контрреволюційною ор-
ганізацією, яка, встановивши зв’яз ки 
із закордонними націоналістичними 
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організаціями, мала за мету створення 
соборної України». Заключна частина 
обвинувального висновку встановила, 
що справа направляється до позасудово-
го органу для «застосування до соціаль-
но-небезпечної особи міри соціального 
захисту у вигляді тримання в концтаборі 
п’ять років». Витяг із засідання «трій-
ки» – особливої наради при Колегії ДПУ 
УРСР від 27 липня 1933 р. – постановив 
ув’язнити Г. Колцуняка в виправно-тру-
дові табори на три роки, з 7 січня 1933 р., 
з дня арешту [35, арк. 47–47 зв.].

За даними П.  Арсенича в «Енци-
клопедії сучасної України», розстріля-
ли Г.  Колцуняка в урочищі Сандармох 
у 1937  р. Однак «Список Сандармоху» 
(27.10–04.11.1937 р.) прізвища не містить, 
точна дата та місце загибелі засудженого 
невідомі, як і про останні чотири роки 
життя. Чому після завершення терміну 
його повторно заарештували (подовжи-
ли ув’язнення)? Г.  Колцуняка реабіліту-
вали через 56 років після вироку  – 27 
квітня 1989  р.  – за відсутністю доказів 
вини. Причину відмови в знятті обвину-
вачень під час першої хвилі реабілітацій 
у 1955  р. пояснює політика посмертних 
відмов тим, «чиє негативне ставлення 
до заходів радянської влади мало місце 
та виявлялось будь-яким способом»  [8, 
с.  16]. Окрім того, що Г.  Колцуняк був 
відданим дослідником українських тра-
дицій та культури, митцем і рятівником 
культурних цінностей в музеї, він кадро-
вий військовий. Життєва позиція визна-
чила безкомпромісність ставлення до 
нього тоталітарної системи.

АСС містить мікроджерела, які свід-
чать про те, що приватне життя Г. Кол-
цуняка зазнало трагедій. Розлучений 
з рідними, які залишились у Галичині, 
він не зустрівся з братом Юліаном, хоча 

обидва клопотали про дозволи на по-
їздки. Не був поряд із хворою на тубер-
кульоз сестрою Марією, яка померла в 
Коломиї. Дружина  – Марія Одинець, з 
якою Гнат побрався в Києві та спільних 
дітей не мав, вимушено розлучилась із 
ним після вироку. Вона не тільки підда-
лась соціальному остракізму через шлюб 
із репресованим, а могла втратити шанс 
на опіку над донькою на суді з колишнім 
чоловіком. Встановити з нею контакт 
реа білітаційна комісія не змогла.

З джерел можна прослідкувати і таку 
дискусію. Б. Луканюк зазначив, що музи-
кознавець-фольклорист (репресований) 
Климент Квітка під час своїх музично-
етнографічних студій у 1921–23  рр. да-
ремно приписав Г.  Колцуняка «до київ-
ського притулку для біженців». Адже в 
місті він опинився після демобілізації, 
став працівником Всеукраїнського іс-
торичного музею ім.  Т.  Г.  Шевченка. 
Для дослідження К. Квітки Г. Колцуняк 
поділився мотивом колядки (щедрів-
ки) «Ардан вода студиненька», будучи 
серед понад 20 опитаних, з «яких абсо-
лютну більшість скла ли автентичні носії 
фольклору» [10, с. 121; 21, с. 51]. Складно 
сказати, чи знання про народну мелодію 
були частиною родинної пам’яті або це 
результат розвідок Г. Колцуняка з фольк-
лористики, адже він був і музикантом.

Серед джерел дослідження є два при-
мірники розвідки Г. Колцуняка «Народ-
ні хрести в Коломийщині», що різняться 
інскриптами і вміщені в бібліотечний 
фонд Національного музею історії Укра-
їни (далі – НМІУ). Вони введені в науко-
вий обіг під час упорядкування книжко-
вих колекцій його кураторкою Ларисою 
Дідорою та нами в 2019 р. Це примірни-
ки збірника Етнографічної комісії НТШ 
«Матеріали до української етнології» про 
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весільні обряди та звичаї. Через унікаль-
ні особливості вони заслуговують на ре-
єстрацію відповідно до Порядку відбору 
рукописних книг, рідкісних і цінних ви-
дань до Державного реєстру національ-
ного культурного надбання як «книги та 
періодичні видання, надруковані укра-
їнською мовою протягом 1801–1922 ро-
ків, незалежно від того, на якій території 
вони надруковані». Цінності примірни-
кам додають інскрипти.

Один інскрипт «Книгозбірні му-
зею ім.  Хв.  Вовка від автора, 22  ве-
ресня 1922  р.» свідчить про дарунок 
книги Кабінету антропології та етно-
логії ім. Хв. Вовка при ВУАН (екслібрис 
№ 6253). Кабінет заснували в 1922 р. на 
честь фундатора українознавства Федо-
ра Вовка, і він отримував подарункову 
літературу від науковців. Книгу привез-
ли в ВІМ у 1936 р. разом з експонатами 
знищеного в 1934 р. репресіями Кабіне-
ту. Другий інскрипт говорить про това-
риство музейників у ВІМ: «Високопо-
важному Д[аниїлу] Щербаківському від 
автора, Київ, 21 вересня 1922  р.». При-
мірник засновника Київського етногра-
фічного товариства та директора ВІМ 
Д.  Щербаківського потрапив у бібліо-
теку від нього або після того, як упо-
рядкували речі директора, що покінчив 
життя самогубством під тиском влади в 
1927 р.

Пошук архівних джерел у ВІМ (нині 
НМІУ) дав можливість частково показа-
ти діяльність Г.  Колцуняка  – завідувача 
фондів (06.12.1931–03.03.1933  рр.). Упо-
рядниці архіву НМІУ старші наукові 
співробітниці відділу збереження фон-
дів Тетяна Радієвська та Оксана Заваль-
на, а також завідувачка сектору відділу 
збереження фондів Світлана Сорокіна 
виявили 13 важливих документів, що 

існують в єдиному екземплярі. Акти 
та протоколи огляду приміщень музею 
за лютий  – серпень 1932  р. розповіда-
ють про видачу експонатів і порятунок 
культурної спадщини. Частина джерел 
опублікована дослідницями  [30, с.  222], 
а інша надана нам для введення в науко-
вий обіг. Наприклад, в акті від 6 серпня 
1932 р. йдеться: «Зі складів на горишньо-
му поверсі вилучено срібні, золоті, по-
сріблені і позолочені експонати та пере-
несено їх до сховищ дорогоцінностей». 
Тоді ВІМ займав непристосовані для 
музею приміщення в Києво-Печерській 
лаврі. Інформацію про роботу Г. Колцу-
няка, наукового співробітника в 1920–
31 рр., до призначення на керівну посаду 
не виявлено через зміну місця розташу-
вання музею, втрату документів під час 
евакуації в 1941  р., заборону па м’я тати 
репресованих. Але ВІМ не був єдиним 
місцем роботи Г. Колцуняка в Києві. Він 
викладав креслення, музику в трудовій 
школі та Вищому музично-драматично-
му інституті ім. М. Лисенка (Університет 
театру, кіно і телебачення ім.  І. Карпен-
ка-Карого) у 1931–32 рр.

Звичайно, що джерел дослідження 
більше. П. Арсенич дослідив листування 
Г. Колцуняка в Центральному державно-
му історичному архіві у Львові. М. Кря-
чок виявив у фонді новеліста Григорія 
Косинки в Центральному державному 
архіві-музеї літератури та мистецтв дві 
поштівки «Гуцульські мотиви: Писан-
ковий орнамент» авторства Г. Колцуня-
ка [16, с. 139].

Викладений матеріал деталізував ки-
ївський період життя Г.  Колцуняка, дав 
можливість зробити припущення про 
ув’яз нення. Друга частина статті харак-
теризує галицький період його біогра-
фії, що був ключовим для становлення 
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творчої особистості та вияву громадян-
ської позиції.

Колцуняк Микола Семенович 
(16.05.1856–02.07.1891) і Цурковська 
Клементина Гнатівна (15.08.1846  – ?) 
мали чотирьох дітей: Марію (06.12.1884–
23.09.1922), Юліана (24.09.1885  – ?), 
Гната (15.06.1888  – 1937(?)), Софію 
(05.01.1892 – ?). Батько родини – народ-
ний учитель, етнограф, фольклорист, 
громадський діяч. Під час слідства Гнат, 
у спробі зменшити негатив до себе че-
рез непролетарське походження рід-
них, вимушено свідчив, що він є сином 
сільського вчителя та неімущого  [35, 
арк.  14]. Цією спробою приховати істо-
рію родини, що не вкладалась у рамки 
радянської держави, ми розширимо тезу 
І.  Реви. Під час репресій та Голодомору 
«все це призвело до дезорієнтації укра-
їнців. Зробило їх вразливішими перед 
викликами життя … підштовхнуло до 
підсвідомого бажання зникнути, позбу-
тись української самості та стати кимось 
іншими» [31, с. 170].

Сестра Гната – Марія Кузьмова-Кол-
цу няк, перекладачка з російської та 
польської, письменниця в жанрі поезії 
та малої «гуцульської» прози, учасниця 
книговидавничого руху в Станиславові 
1920-х років, педагогічна постать жіно-
чого руху Західної України  [6, с.  73; 29, 
с.  20]. Популяризації її творів сприяла 
родинна підтримка  – оповідання «Про-
ти хвиль» видав чоловік Орест Кузьма в 
1920 р. [27, с. 42]. Про повість «На стрічу 
сонцю золотому» (1904  р.), перевидану 
Видавництвом української книгарні в 
Скрентоні 1918  р., преса США писа-
ла: «Займаюча повість, представлене 
жите українського студента в галиць-
ких школах під польським панованєм. Є 
се вірний образ злодіїв, голоду, холоду, 

денунціяцій і переслідувань, які падуть 
на голову молодого хлопця – селянсько-
го сина, іде просвіщати меншого бра-
та і вказувати шлях знання, поступу і 
волі» [34, с. 6].

Відзначимо азбуку-читанку для до-
рослих і підлітків «Битий Шлях» Марії, 
у якій ставилося завдання «зробити з 
цілком неграмотної людини писемну, 
чи перевчити «грамотну» на вкраїнську 
мову, тим паче, що сучасна українська 
мова засмітнена від чужих мов і особли-
во мови московської та так званої «га-
лицької зіпсованої гутірки»  [13, с.  3–4]. 
Видання здійснила Надзвичайна комісія 
з ліквідації неписьменності в Києві. Це 
був період загравання з «національними 
окраїнами», коли користувались нат-
хненням інтелігенції працювати заради 
бодай радянської, але України. Читанка 
повна радянських кліше, але базувалась 
на українознавчому матеріалі та літе-
ратурі. Її відносять до одного з восьми 
основних підручників для ліквідації не-
письменності [5, с. 12]. І хоча авторське 
слово підписано «Харків, 1921, 1922», але 
Марія там не була. Тим більше, що 1922 – 
це рік її смерті. Імовірно, що її брат Гнат 
відіграв роль у публікації.

Сам Г.  Колцуняк завершив архі тек-
турний факультет Цісарсько-коро лів-
сь кої технічної академії («Львівська 
політехніка») і працював художником 
в Архітектурному бюро «будівничого 
Львова» Івана Левинського  [35, арк.  23 
зв.]. Став членом етнографічної сек-
ції НТШ у Львові. В Києві він також 
був членом Етнографічного товари-
ства АН  УРСР  [2, с.  235]. Служба в пі-
хоті австро-угорської армії з 1912 р., а з 
1914  р. перебування на російському та 
італійському фронтах порушили студії 
Г. Колцуняка, але не зупинили. В 1916 р. 
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він служив в картографічній частині 
«рисівником у військовому альбомі». В 
чині офіцера УГА став організатором і 
диригентом військового оркестру, брав 
участь в урочистостях у Коломиї. Г. Кол-
цуняк був одним із трьох працівників 
Історичного відділу Пресової Квартири 
Начальної Команди УГА (інформаційна 
служба). Відділ організовував публікації 
в армійських газетах з історичної тема-
тики, на відзначення пам’ятних подій 
збирав матеріали з історії УГА, вів про-
паганду через періодичну пресу героїч-
них традицій народу та війська. Відділу 
вдалося зібрати чимало свідчень бойової 
історії, але багато неопублікованих мате-
ріалів зникли під час війни [7, с. 87–88; 
19, с.  329]. Життєвий вибір спонукав 
Г.  Колцуняка приєднатись до Черво-
ної УГА, а після її розформування  – до 
РСЧА. В 1919  р., не маючи можливості 
повернутися до Галичини, він переїхав з 
Казані в Київ. Ім’я Гната згадано в 1921 р. 
у діаспорній пресі США в переліку гали-
чан на території більшовиків  [33, с.  1]. 
Це підтверджує думку письменниці Іри-
ни Вільде про «кладовище власних юних 
мрій кінця 1920–30-х років, коли обдуре-
ні політично, обкрадені духовно більшо-
вицькими облудними планами й ідеями, 
тисячі галичан-українців  – калинового 
цвіту інтелігенції різними шляхами діс-
талися радянської України з надією до-
лучитися до нової соціалістичної Украї-
ни» [28, с. 3].

Досвід Г. Колцуняка-художника уні-
кальний. Його відносять до прикар-
патських митців, чия творчість ґрун-
тувалась на традиційних засадах, мала 
визначальні риси  – поєднання євро-
пейських новацій із здобутками україн-
ського мистецького досвіду, стилізація 
мотивів народного мистецтва в руслі 

сецесії  – писанкових орнаментів, моти-
вів кераміки, хатніх гуцульських роз-
писів і дерев’яної різьби, вишивки  [23, 
с. 270–271]. Це стало визначальним для 
становлення стандартів західноукраїн-
ської книжкової графіки [22, с. 66].

Серед ранніх робіт орнаменталіс-
та 1910-х років була чорно-біла картка 
«Веселих свят» із різьбленим підсвічни-
ком-трійником [32, с. 69]. Були й творчі 
експерименти з орнаментування худож-
ньо-промислової кераміки. Слід згадати 
округлі образи на тарелях, які, очевид-
но, могли виконувати функцію «хатніх» 
християнських оберегів  – так, 1912  р. 
галицька преса відзначила появу вели-
кодніх настінних тарелів Г.  Колцуняка 
з зображенням Богородиці та написом 
«Воскрес Христос, воскресне й Украї-
на» [11, с. 487]. Видання мистецьких ро-
біт Г. Колцуняка продовжувалось і тоді, 
коли він не жив у Галичині. В 1920-х 
роках у Жовкві надрукували великодні 
листівки «Гуцульські мотиви» з розписа-
ми на декоративно-ужиткових предме-
тах і патріотичну листівку «Герб Галиць-
кої України» [17, с. 129].

Книжково-журнальна графіка Гна-
та  Колцуняка цікава тим, що у Львові 
в 1918  р. він виконав оформлення об-
кладинки твору Кнута Гамсуна «Вікто-
рія» в серії «Новітня бібліотека» у пере-
кладі журналіста Федя Федорця, з яким 
співпрацював. Малюнок складався з 
дзеркально відбитих павичів і багатого 
орнаменту. Певний час він був фірмовим 
зображенням видавництва «Нові шля-
хи». Ілюстрацію використали для об-
кладинки нарисів «Криваве поле» Осипа 
Маковея та поеми «Мойсей» Івана Фран-
ка (Львів, 1921–22 рр.). 

Мода на книжковий знак не обійшла 
Г. Колцуняка. В 1931 р. бібліофіл Ярослав 
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Стешенко отримав для своєї колекції «в 
обмінному порядку» від історика Івана 
Крип’якевича власницький екслібрис 
художника та екслібрис хорового дири-
гента, співака-аматора Петра Артимо-
вича авторства Г. Колцуняка, з яким той 
працював у Пресовій Квартирі УГА. В 
1963 р. в колекції І. Крип’якевича все ще 
зберігались екслібриси авторства Г. Кол-
цуняка. Історик погодився передати їх 
мистецтвознавцю, художнику та одному 
із засновників Музею книги і друкарства 
України Андрію В’юнику [20, с. 242–243].

Збережених робіт Г. Колцуняка мало. 
За результатами моніторингу Інтернету 
молодша дослідниця в громадській орга-
нізації «Культура заради майбутнього» 
Єлизавета Куцаєва створила медіа-ар-
хів із 10 зображень: 6 листівок (джере-
ло: інтернет-проект публічної історії 
«Локальна історія», приватні публікації 
в соціальних мережах); три книжкові 
обкладинки серії «Новітня бібліотека» 
(джерело: Національна бібліотека Украї-
ни ім.  Ярослава Мудрого, дисертація 
О. Борисенко [3, с. 254]); один експонат. 
Цей експонат  – графічний портрет Та-
раса Шевченка (27,5х23,8  см) з Націо-
нального музею народного мистецтва 
Гуцульщини та Покуття ім.  Й.  Кобрин-
ського в Коломиї. Портрет надрукували 
в ювілейний 1914 рік Кобзаря у друкарні 
Якова Оренштайна, що спеціалізувалась 
на шевченківській тематиці  [14, с.  81]. 
Зображення та наукову атрибуцію екс-
понату люб’язно надала завідувачка від-
ділу образотворчого мистецтва музею 
Марія Двилюк.

Узагальнюючи огляд деяких творів 
Г.  Колцуняка, зробимо акцент на тому, 
що поєднання ним іконографічних та 
інших традицій з актуальними лозун-
гами мистецтва не були б можливі без 

ґрунтовних етнографічних, культуро-
логічних, мистецтвознавчих і народо-
знавчих студій. Висновком статті є те, 
що життєва позиція Гната Колцуняка, 
виявлена в період Української револю-
ції, творчі та наукові здобутки, напра-
цьовані в галицький період, які мали 
позитивну інерцію під час життя в Киє-
ві, відіграли помітну роль у локальному 
культурологічному дискурсі Галичини 
першої третини ХХ  ст. Зацікавленість 
української діаспори США та Канади 
зберегти спогад про військового побра-
тима та організатора культурного життя 
УГА, а також кропітка праця сучасних 
українських дослідників дедалі більше 
сприяють заповненню лакун біографії 
патріота, приреченого на смерть тоталі-
тарною системою в 1937 році.
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АНАТОЛІЙСЬКІ МОВИ ЯК ОСНОВНИЙ СУБСТРАТ УКРАЇНСЬКОЇ
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Анотація. До цього часу в українському мовознавстві переважала думка, що основним 
субстратом для української мови є північноіранський/скіфський. За основу бралася відома гі-
потеза філологів радянської школи і, зокрема, осетинського мовознавця Васо Абайти (більше 
відомого як Василь Абаєв) про іранське походження мови скіфів. Саме останній, наполягаючи, 
що осетинська є нащадком гіпотетичної скіфо-сарматської мови, намагався пояснити на-
ймення найбільших водних артерій не тільки Причорномор’я, але й усієї України та Східної 
Європи, залучаючи лише ірано-осетинські слова.  

Автор статті підготував ряд матеріалів, що спростовують це хибне твердження су-
часних дослідників. У цьому плані йому, звичайно, значною мірою допоміг унікальний арте-
факт – доісторичний напис, виявлений десять років тому в підвалі одного із храмів облас-
ного Житомира. З’ясувалося, в сучасному українському лексиконі є величезна кількість слів, 
значення та звучання яких майже абсолютно подібні до анатолійських глос – фригійських, 
лідійських, фракійських, лікійських А та лікійських Б (мілійських), карійських, а також мов 
їхніх попередників – хатських та лувійських. Як засвідчив лексичний матеріал фригійсько-
українського словника, підготовлений автором статті, найбільше таких споріднених слів 
(повних когнатів) спостерігаємо саме у цих двох мовах – фригійській та українській. Отже, 
спростовується ще одне хибне твердження лінгвістів, котрі, оперуючи сорока словами, які 
в грецькій звучать подібно до фригійських, заявляють, що найбільше близька до фригійської 
мови давньогрецька. 

У запропонованому дослідженні з’ясовано, що більше половини відомих на сьогодні старо-
фригійських слів увійшли до «Словника української мови». Чому про це не повідомлялося ра-
ніше? Виявляється, дослідники до цього часу порівнювали з фригійською лише грецьку, ві-
рменську, давньомакедонську, албанську. Проте чомусь ніхто не наважувався назвати її 
найближчою родичкою … українську. Цьому, можливо, завадило те, що, за визначенням Геро-
дота, фригійська вважалася «найдавнішою мовою світу».

Ключові слова: Анатолія; Бахус; гора; Гордіон; Діоніс; Житомир; Зевс; Кібела; Лідія; не-
вербальні графіті; Опішня; пагорб; покрівля; Сабазій; Семела.

ANATOLIAN LANGUAGES AS THE MAIN SUBSTRATE  
OF THE UKRAINIAN LANGUAGE

Outline One. Part One. Phrygian as the Defining Component  
of the Ukrainian Lexicon

Viktor LAKYZIUK
research fellow of the Department of Military and Patriotic Education of RIUS

Annotation. Until now, the Ukrainian linguistics has claimed that the main substrate for the 
Ukrainian language is North Iranian / Scythian. This dominant opinion was based on the well-known 
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1. Чи молодша українська Опішня1  
від італійського Риму?

Коли багато років тому в розмові з 
І. Шрамко, доцентом кафедри історіо-
графії, джерелознавства та археології 
історичного факультету, кандидатом 
історичних наук, керівником постій-
но діючої археологічної експедиції та 
очільником музею археології Харків-
ського національного університету імені 
В.  Н.  Каразіна (котра тривалий час до-
сліджує Більське городище – відоме на-
уці як залишки геродотівського міста Ге-
лона), довелося попросити її допомогти 
матеріалами з історії тамтешнього краю 
і, зокрема, таких поселень, як Котельва, 
Опішня та Зіньків, автору цих рядків, 
1 Використовуємо саме цю форму назви (побутує 
й інша – Опішне), адже її подає «Словник геогра-
фічних назв України» (Київ: Довіра, 2001. С. 291), 
видання Інституту української мови НАН Украї-
ни.

звичайно, не гадалося, що згодом він 
уже сам зможе консультувати викладача 
університету з цього питання. А саме – 
розповісти багато нового про етноси, 
які заснували Гелон, та про походження 
назв зазначених вище населених пунк-
тів. Отож, для прикладу, зупинимося 
на Опішні, котра знаменита на весь світ 
насамперед своїми майстрами: нині тут 
розташований Національний музей-за-
повідник українського гончарства та Ін-
ститут керамології – відділення Інститу-
ту народознавства НАН України.

Сучасні найавторитетніші джере-
ла стверджують, що селище міського 
типу Опішня (місцева назва Опíшне), 
яке розташоване в Зіньківському райо-
ні Полтавської області, всього за кілька 
кілометрів південніше від Більського 
городища, «відоме з 1640-х  рр. як сло-
бода»  [1, с.  604]. Жаль, що вітчизняна 

hypothesis of the Soviet school philologists and, in particular, of the Ossetian linguist Vaso Abaiti 
(better known as Vasyl Abaev (Abayev)) about the Iranian origin of the Scythian language. The scholar 
insisted that the Ossetian language descended from the hypothetical Scythian-Sarmatian one, and tried 
to explain the names of the largest waterways not only of the Black Sea region but also of the entire 
Ukraine and Eastern Europe using only Iranian-Ossetian words. 

The author of the article has prepared a number of materials to refute this false claim of modern 
researchers. In this respect, undoubtedly helpful is a unique artifact, a prehistoric inscription discovered 
ten years ago in the basement of a temple in the regional center, Zhytomyr. It turned out that the 
modern Ukrainian vocabulary contains a large number of words whose meanings and sounds are 
almost identical to the Anatolian glosses – Phrygian, Lydian, Thracian, Lycian A and Lycian B (Milyan), 
Carian, as well as the preceding languages – Hattic/Hattian and Luwian/Luvian. As evidenced by the 
lexical material of the Phrygian-Ukrainian dictionary, prepared by the author of the article, most of 
such related words (full cognates) are observed in these two languages – Phrygian and Ukrainian. Thus, 
another false linguistic statement is refuted which most closely relates Ancient Greek to Phrygian. It was 
made by linguists relying on forty Greek words that sound similar to Phrygian.

The proposed study provides striking discoveries: more than a half of the Old Phrygian words known 
today have entered the vocabulary of the Ukrainian language. Why has it been concealed before? It turns 
out that the researchers have so far compared Phrygian only with Greek, Armenian, Old Macedonian, 
Albanian; however, for some reason, no one dared call it the closest relative of the Ukrainian language. 
This might have been prevented by the fact that, by Herodotus’ definition, Phrygian was considered “the 
most ancient language of the world”.

Keywords: Anatolia; Bacchus; mountain; Gordium; Dionysus or Dionysos; Zhytomyr; Zeus; 
Cybele; Lydia; nonverbal graffiti; Opishnia; hill; roof; Sabazios; Semele.
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історична наука так мало може роз-
повісти про минувшину цього справ-
ді унікального населеного пункту  – як 
для краю, так і всієї України. І не тільки 
тому, що на території гончарної столиці 
України археологи виявили кілька горо-
дищ доісторичної пори, а перша писем-
на згадка про Опішню датується ХІІ ст.1 
Насправді ж це поселення, в якому про-
тягом багатьох століть зосереджений 
головний осередок сучасного україн-
ського гончарства, має набагато давнішу 
та цікавішу історію. Називаючи колись 
Опішню «українським Римом» (напевно, 
тому, що Опішня, як і Рим, розташована 
на семи пагорбах), автори цієї перифра-
зи, звичайно, й уявити не могли, що вона 
за віком таки не молодша Риму.

Дешифрований нами давній текст, 
виявлений у Житомирі (про це йти-
меться далі), підтверджує правильність 
гіпотези походження назви Опішня, яку 
ми нижче оприлюднимо. Згадане сели-
ще розміщене на семи пагорбах, які в 
народі здавна йменують Фесенковими2. 
1 URL: https://www.radiosvoboda.org/a/25035904.
html
2 Полтавська область: географічний атлас (серія 
«Моя мала Батьківщина»)/ під ред. Т. В. Погурель-
ської (редактор).  Київ: Мапа, 2004. При ретельно-
му вивченні особливостей рельєфу України стає 
зрозумілим, що назва Фесе́нкові не належить до 
числа власних: це слово слід віднести до апеля-
тивної лексики, і воно, вочевидь, є оронімом (що 
й підтвердить далі запропонована етимологія). 
Адже так звані Фесенкові пагорби (горби, висо-
ти) фіксуємо на карті й в інших куточках України. 
Так, на тій же Полтавщині, у межах Диканського 
р-ну, між селами Великі Будища та Писарівщина, 
маємо Фесе ́нкові Горби́ – загальнозоологічний за-
казник місцевого значення, що є складовою Ре-
гіонального ландшафтного парку «Диканський». 
Територія заказника (а це 70,2 га земель)  охоплює 
низку горбів, що розкинулися у розлогій балці за 
два кілометри від правого берега річки Ворскли. З 
великою долею вірогідності можна стверджувати, 
що назва Писарівщина і вказує на присутність па-
горбів у цій місцевості: вона, вочевидь, походить 

Цю особливість у тамтешньому рельє-
фі засвідчує й опис герба Опішні, що 
був затверджений 08.10.2002  р. (автор 
С. Дерев’янко): «На щиті, розтятому на 
золоте й зелене поля, на семи пагорбах в 
обернених кольорах стоїть червоно-зо-
лотий куманець із рослинним орнамен-
том (також в обернених кольорах). Щит 
обрамований декоративним картушем і 
увінчаний срібною міською короною»3. 

Отже, як дізнаємося з опису герба 
Опішні, селище розташоване на семи 
мальовничих пагорбах, що розкинули-
ся уздовж течії Ворскли. Як засвідчують 
документи, тамтешні жителі заселяли 
зазначені височини (очевидно, спочатку 
три) з найдавніших часів (до речі, саме 
на одному узвишші археологи й вияви-
ли прадавнє городище, датоване VII–
XII ст.). Науковцями стверджується, що, 
починаючи «з 1660-х років Опішня роз-
міщувалася на трьох  пагорбах, розді-
лених річкою Тарапунькою і струмком 
Чехонею. Територія кожного пагор-
ба виконувала різні функції. Оскільки 
Опішня, як і кожне місто Лівобережної 
України XVII–XVIII століть, було фор-
тецею, два з пагорбів були укріплені ро-
вами, земляними валами і дерев’яними 
стінами… На тому ж пагорбі, де нині 
центральна частина селища, розташо-
вувався «город». Зокрема, торговий і 
адміністративний центр міста – ринкова 
площа, будинок сотенної канцелярії, ра-
туша.
від фригійського aipos «крутий пагорб; пагорб, 
гора» (чит. далі). Напевне, композит Писарівщина 
включає в себе і фригійське ạrẹ{y} «епітет Великої 
Матері»; отже, назву цього поселення слід розу-
міти як «Гора Великої Матері» (Кібели). До речі, 
терміни арії, арійці, орії («люди, які поклонялися 
Великій Матері» –  areyastin, areyasti-, ạrẹ{y}), вва-
жаємо, й походять від зазначеного епітета фри-
гійської Матері богів.
3 URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Опішня
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На другому пагорбі (нині розташову-
ється частина кутків Гончарівка і Їсіпів-
ка1) розташовувався «замок»… На тре-
тьому пагорбі (куток Прогоня) містився 
форштат. На ньому стояла Покровська 
церква і була система підземних хо-
дів» [9, с. 176].

Отже, ландшафтні особливості ре-
льєфу місцевості, де розташована Опіш-
ня, а саме круті пагорби, з прадавніх 
часів2 відігравали значущу роль. Насам-
перед – з точки зору захисту населення 
та оборони міста від завойовників. І ці 
його висотно-фортифікаційні перева-
ги були зафіксовані у назві поселення – 
Опішня. А вона утворилася, як вдалося 
встановити, від фригійського aipos «кру-
тий пагорб». Тому зрозумілим стає, чому 
пагорби в Опішні здавна йменують Фе-
сенковими: знову ж таки цей оронімний 

1 Маємо приклад метатези ще у фригійському 
aipos «крутий пагорб», від якого й утворилося 
українське Їсіпівка.
2 Про те, що Опішня – одне з найдавніших посе-
лень Полтавщини, засвідчують артефакти, вияв-
лені археологами на території та околицях сели-
ща. Виявляється, що ці обшири були заселені ще 
за неолітичної доби: широке використання кера-
мічного посуду на території уздовж течії Ворскли 
підтверджує цю тезу. На околицях навколишніх 
сіл – Глинського, Хижняківки та Яблучного – на-
уковці розкопали рештки глиняного посуду най-
давніших часів, виготовленого ще без допомоги 
гончарного круга (відбитки пальців на кераміч-
них виробах це засвідчують). Досить багатими на 
знахідки були й розкопки, які на південній околи-
ці Опішні проводила недавно археологічна експе-
диція Інституту керамології відділення Інституту 
народознавства НАН України. Тоді було розкопа-
но курган скіфського часу V ст. до н. е., а на само-
му городищі дослідники знайшли срібну монету 
часів римського імператора Доміціана (I ст. н. е.). 
А ще – фрагмент залізного панцира, бронзові на-
конечники стріл, посуд, прикраси. Крім того, нау-
ковці виявили прясло, ліплену кераміку черняхів-
ської культури, черепки амфор давньоримського 
часу тощо. Особливо численними були рештки 
ліпленого та гончарного посуду, виготовленого в 
антські часи (III–V ст. н. е.).

термін насправді походить не від імені 
(прізвища) якоїсь особи, а від фригій-
ського aipos «крутий пагорб; пагорб, 
гора». До речі, торкаючись геоморфо-
логічних особливостей природного се-
редовища, фахівці стверджуюють, що 
Опішня є «найвищим» поселенням Пол-
тавщини, адже територія селища розта-
шована на висоті 208 м над рівнем моря.

Серед найбільш поширених гіпотез 
походження назви Опішня найвідоміша 
так звана «опоківська». Дехто з дослід-
ників доводить, що ойконім утворився 
від  апелятива «опока»  – осадóвої гір-
ської породи. Так, М. Янко, автор досить 
відомого в Україні (додамо – і настільки 
ж нефахово підготовленого) довідника 
«Топонімічний словник України», який 
вміщує в основному перекази «народ-
них» етимологій, щодо наймення Опіш-
ня пише: «Назва від  опока  – осадочна 
легка шарувата світло-сіра порода, що 
складається з аморфного  та дрібнозер-
нистого кремнезему з домішками глау-
коніту, піща них та глинистих частинок. 
Звідси колишня назва Опошнь  – «посе-
лення на опокових урвищах».  Згодом 
назва трансфор мувалася на Опошня > 
Опішня.  Давньослов’янське  опока  озна-
чало ще «скеля» [10, с. 260].

Проте неможливість такого етимона 
для Опішні очевидна вже з точки зору 
фонетичних особливостей терміна «опо-
ка» і наймення Опішня. До речі, на укра-
їнських, польських, болгарських та пів-
нічноросійських землях зустрічаємо цю 
назву – Опока – невидозміненою.

Так, у ґміні Конськоволя Пулавсько-
го повіту Люблінського воєводства є 
прадавнє село Опока, польськ. Opoka. 

В Болгарії, в Тирговиштській області, 
на лівому березі р. Черні-Лом, розкину-
лося доісторичне місто Опака. Недавно 
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на його території археологи виявили 
давню фракійську гробницю – похован-
ня кремованого сановника II ст. до н. е. 

У Пороховському районі Псковської 
області розташоване також прадавнє 
село Опоки; на його території знахо-
диться городище давньоруського міста 
Опок, заснованого 1239  р. на високому 
березі  р. Шелоні новгородським кня-
зем Олександром Ярославовичем (Нев-
ським). Тамтешні жителі впевнені, що 
назва їхнього поселення утворилася від 
слова «опока», що означає «вапняк крей-
дяних властивостей; зміцніла крейда». 
На території згаданого краю було багато 
вапняку, тому місцеві жителі часто вико-
ристовували його на будівництві. Проте, 
зважаючи, що місто Опок розташовува-
лося на високому пагорбі, який височів 
над р.  Шелонню, більш вірогідною вба-
чається версія про походження ойконіма 
саме від фригійського aipos «крутий па-
горб» (і, можливо, «гора»).

В тій же Росії, Великоустюзькому ра-
йоні Вологодської області, є ще с. Опóки, 
що раніше йменувалося Порог. Розта-
шоване воно на правому березі р. Сухо-
ні. Тут, до речі, є й поріг Опóки. Жителі 
тамтешнього краю стверджують, що на-
зва й села Опóки, й однойменного поро-
га пов’язана з д.-руськ. опока, що тлума-
читься як «скеля». А ще, на їхню думку, 
це кремнеземиста осадóва гірська поро-
да з домішками глинистої речовини та 
залишками мікроскопічних водоростей.

Найвищою вершиною Ленінград-
ської області є гора Гапсельга. Розташо-
вана вона на кордоні з Вологодською об-
ластю, поруч з озером Чогоозеро. Висота 
Гапсельги досягає 291 м над рівнем моря, 
тобто вона вища, ніж телевежа в об-
ласному центрі  – м.  Санкт-Петербурзі. 
Немає сумніву, що назва гори Гапсельга 

зобов’язана своїм походженням фригій-
ському aipos «крутий пагорб, гора».

Є ще у згаданому регіоні (Східноєв-
ропейська рівнина) Російської Федерації 
Вéпсовська (Вéпська) височина, що зай-
має територію Витегорського району 
Вологодської області та Подпорозький, 
Бокситогорський та Тихвінський райони 
Ленінградської області. Згадана місце-
вість майже суцільно вкрита пагорбами, 
які досягають не менше ніж 150–200  м 
над рівнем моря. Тому є підстави вва-
жати, що наймення Вепська (Вепсовська) 
також утворилося від фригійського оро-
німного aipos «крутий пагорб, гора». 
Що ж стосується співзвучного етноніма 
вепси (до 1917  р. цей нечисленний фін-
но-угорський народ, котрий в основно-
му заселяв північні райони Карелії, на-
зивали чуддю), то вважаємо, що він до 
творення назви Вепська не має ніякого 
стосунку.

І, нарешті, перейдемо до українських 
теренів. «Опоківські» поселення тут 
представлені назвами Опаки́ та Опакá. 

Перше з них (Руда-Колтівської сіль-
ської ради Золочівського району Львів-
ської області) розкинулося на дуже ви-
соких пагорбах, що височать на обох 
берегах повноводного Західного Бугу. 
Село розташоване на висоті 313 м над 
рівнем моря, що, очевидно, й дало під-
стави так його йменувати  – Опаки (від 
фригійського aipos «крутий пагорб»).

Село Опакá розташоване на бере-
гах р. Опачка в Дрогобицькому районі 
Львівської області, що межує з прадав-
німи Бориславом та Східницею. Доку-
менти засвідчують і велику давність са-
мої Опаки: вона заснована за часів князя 
Данила Галицького. Кутки села  – Опач-
ка, Клюткавиця, Звір, Зворець та Пере-
хрестя  – засвідчують, на наш погляд, 
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які давні етноси були його першопосе-
ленцями. Так, наймення Клюткавиця, 
ймовірно, утворилося від лідійського 
kλida «земля». Крім того, цей композит 
(Клюткавиця) включає в себе ще й лідій-
ське kaweś «жрець; згодом  – священик» 
(якщо, звичайно, складник -кавиця не є 
лідійським Kuvav, іменем богині Кібели). 
Тому можна стверджувати, що на сучас-
ному кутку Клюткавиця у прадавні часи 
проживав жрець, котрому ця земля на-
лежала і котрий, очевидно, був вихідцем 
з Анатолії (Лідії).

Цікаво й те, що гори, які впритул 
оточують Опаку, мають назви явно 
мало азійського походження  – Кобила, 
Когутів Горб та Гута. Так, перша з них і 
водночас найвища (920 м) має свого ана-
толійського етимона  – Кібелу, фригій-
ську Велику Богиню.

Подамо ще кілька прикладів, які 
підтверджують надійність уже озвуче-
ної вище етимології, а саме походження 
наймення Опішня від фригійського оро-
німного aipos.

Як зазначається в «Словнику укра-
їнської мови», основа описувати  – по-
лісемічна. Під значеннями № 5 та №  6 
це академічне видання подає відпо-
відно такі тлумачення зазначеного ді-
єслова: «окреслювати, обмальовувати 
що-небудь лініями, рисками»; «здійсню-
вати рух по кривій, пересуватися по кри-
вій» [8, с. 710]. Стає очевидним, що подіб-
не визначення терміна  – «здійснювати 
рух по кривій»  – має прямий стосунок 
до давньофригійського aipos «крутий па-
горб». Бо саме підйом на такий пагорб 
(гору, горб, височину) і є тотожним ви-
словом щодо фрази «здійснювати рух 
по кривій, пересуватися по кривій». 
Крім того, випливає ще один висно-
вок: очевидно, на перших порах свого 

побутування термін описувати саме й 
припускав дію, що передбачала відтво-
рення (опис) рельєфних особливостей 
місцевості – пагорбів, гори, горбів тощо. 
Тобто семантичні параметри цього діє-
слова далеко не виходили за межі однієї 
функції – зображення за допомогою різ-
них засобів (у тому числі й візуальних) 
ознак (особливостей) рельєфу навко-
лишньої місцевості з акцентом на її го-
ристість, похилість тощо. 

Безумовно, від фригійського aipos 
«крутий пагорб» (пор.: укр. упасти, спа-
дати, сповзати, опускати; рос. опас-
ность, óползень, сползать) походить і 
назва річки Пістинька п. Пруту л. Дунаю 
(Косівський та Коломийський райони 
Івано-Франківської області). Ця висо-
когірна водна артерія бере свій початок 
з джерел на східних схилах гори Верса-
лем  (1406 м), що в Покутсько-Буковин-
ських Карпатах. Уздовж русла (а його 
довжина становить 56 км) Пістиньки 
спостерігаємо кілька водоспадів. Похил 
річки1 в середньому становить 18 м/км 
(для порівняння: у Дніпра цей показник 
ледве досягає 11 см/км; як бачимо, похил 
Пістиньки в 164 рази переважає похил 
дніпровських вод!). Тому й не випадко-
во, що рельєфні особливості «пістин-
ської» місцевості призвели до утворен-
ня низки водоспадів, порогів, перекатів 
тощо. Так, далеко за межами цього краю 
добре знані так звані водоспади Великий 
Гук та Малий Гук, більше відомі під на-
звою Сріблясті водоспади. Тому назву 
Пістинька, очевидно, слід розуміти як 
1 По́хил річки – відношення падіння річки (чи 
окремої її ділянки) до довжини річки (чи ділян-
ки річки). Виражають похил зазвичай у метрах на 
кілометр (м/км), рідше – у проміле (‰) чи відсот-
ках (%). Великий похил спостерігаємо саме у гір-
ських водотоках. Доведено, що від похилу річки 
прямо залежить швидкість її течії.
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«та, що спадає» (від фригійського aipos 
«крутий пагорб»). 

Від цієї фригійської глоси, найімовір-
ніше, утворилася й ще одна оронімна на-
зва – Бусова гора (Бусовиця). Йдеться про 
високий пагорб у Києві (188,8 м), який 
нині займає Центральний ботанічний 
сад НАНУ; найвища точка цього узвиш-
шя знаходиться на південному сході від 
входу до ботанічного саду. Якщо взяти 
до уваги, що абсолютна позначка рів-
ня води у Дніпрі становить приблизно 
91,5 м, то можна стверджувати: вершина 
Бусової гори піднімається над Дніпром 
майже на 100 м.  Тому версія про похо-
дження назви Бусова гора нібито від іме-
ні вождя антів Божа / Буса (IV ст.) вбача-
ється неправдоподібною. Очевидним є й 
те, що в назві Бусова гора спостерігаємо 
тавтологію, адже основа Бусова (від фри-
гійського aipos «крутий пагорб») одно-
часно означає й поняття «гора».

Прикладом використання фригій-
ської глоси aipos «крутий пагорб» у тво-
ренні інших оронімних назв на терито-
рії сучасних українських земель можна 
також назвати Пашини (колишнє село в 
Коростенському районі Житомирської 
області; в 1955  р. включено до складу 
міста й нині – мікрорайон м. Коростень); 
Опішняни (село Черкасівської сільської 
ради Полтавського району одноймен-
ної області, що знаходиться на правому 
березі річки  Коломак; прикметно, що 
до Опішнян вище за течією примикає 
село  Божки, наймення якого, вірогідно, 
також має фригійський етимон – лексе-
му aipos «крутий пагорб»). 

За 5 км на захід від Опішні розташо-
ване село Бухалівка Попівської сільської 
ради Зіньківського району Полтавської 
області. Цілком імовірно, що назва цьо-
го населеного пункту також сходить до 

прадавнього фригійського aipos «крутий 
пагорб», адже середня висота, на якій 
знаходяться вулиці поселення, стано-
вить 180 м над рівнем моря. 

Найімовірніше, що й село Пушко-
ве, що розташоване в Голованівському 
районі Кіровоградської області, також 
отримало свою назву від фригійського 
aipos «крутий пагорб, пагорб, гора». Ре-
льєфні особливості розташування посе-
лення підтверджують цю думку: вулиці 
Пушкового простяглися на високих па-
горбах, які внизу, в долині, омиває річка 
Мокра Деренюха.

До зазначеного переліку поселень, 
очевидно, слід внести й с.  Бужок Біло-
камінської сільської ради Золочівсько-
го району Львівської області. У давніх 
писемних джерелах (1467  р.) воно йме-
нується Буг (Buh, Bug) та Бежек (Bezek). 
Розташоване поселення на висоті 239 м 
над рівнем моря. Є підстави стверджу-
вати, що в глибоку давнину оселі жите-
лів Бежека знаходилися на пагорбах, які 
нині йменуються Жулицькою горою та 
Святою горою. Тягнуться вони на схід-
ній окраїні сучасного села, праворуч від 
шляху в напрямку Олеського. Цікаво, що 
досить поширеним прізвищем у Бужку є 
Косар, яке, очевидно, є основою-коренем 
фригійського kcianaveyos «переселенця, 
переселенців» (род. відм.).

До речі, з подібною назвою – Бужок – 
зустрічаємо на українських обширах і 
річку, що зрошує землі Красилівського 
району Хмельницької області. Місце-
вість, де протікає Бужок, горбиста. Так, 
на високому лівому березі водотоку роз-
міщене село Вереміївка (місцева назва 
Вермівка). Його територія – це суцільні 
горби та видолинки. Тамтешні жителі 
розповідають, що за давніх часів навко-
лишні пагорби з’єднували підземні ходи. 
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Ось і нині над цими ходами досить час-
то утворюються провалля. Крім того, в 
с.  Заруддя, що сусідить з Вереміївкою, 
розкинувся великий пагорб-курган, на-
званий Кривавою Греблею. Інший сусід-
ній курган  – теж вражаючих розмірів, 
розташований він тут же, неподалік, 
біля с. Митинці, землями якого протікає 
річка Бужок.

Ще можна назвати с.  Пашківці Хо-
тинського району Чернівецької області 
(розміщене на пагорбах висотою 214 м 
над рівнем моря) та с. Буша Ямпільсько-
го району Вінницької області. Остан-
нє за часів середньовіччя було великим 
містом, розташованим на горі (особливо 
вражав своїми розмірами та неприступ-
ністю зведений тут у XVII ст. замок, який 
ніяк не могли захопити польські війська). 
Очевидно, що до творення назв Пашків-
ці та Буша фригійське слово aipos «кру-
тий пагорб» має безпосередній стосунок.

Про етнічну спорідненість заселен-
ців сучасних українських теренів та 
північно-східних земель Давньої Русі 
красномовно засвідчує наймення Опоч-
ка. Мається на увазі село (1341 р.), а по-
тім місто (1412 р.) поблизу міста Пскова 
(очевидно, і ця назва своїм народжен-
ням зобов’язана фригійському aipos). 
Як стверджують науковці, «сама Опочка 
розташовувалась на острівку на високо-
му пагорбі – кручі піднімалися прямо з 
води»1. В цьому майже чверть століття 
тому на власні очі пересвідчилися й ми, 
коли тут довелося зупинятися на кілька 
годин під час подорожі до колишньої ро-
сійської столиці.

У світлі викладеного вище постає за-
кономірне запитання: а чи могла озву-
чена раніше рельєфна особливість у 
розташуванні населеного пункту стати 
1 https://ru.wikipedia.org/wiki/Осада_Опочки_(1517)

приводом для її увічнення в назві цьо-
го поселення? Частково відповідь на це 
питання вже подано раніше, коли йшло-
ся про сім пагорбів полтавської Опішні. 
Про можливість таких прадавніх найме-
нувань засвідчує й назва Круті Горби – 
села в Таращанському районі Київської 
області. До речі, тут, за 2 км від населе-
ного пункту, обіч насипаного невелич-
кого кургану встановлено стовп із таким 
написом: «На цьому місці розташована 
найвища вершина у Київській області – 
272,8 м». 

У Крижопільському районі Вінниць-
кої області розташоване с.  Горби (до 
7  червня 1946  р.  – Каєтанські Горби; 
нині поселення входить до складу Ан-
дріяшівської сільської ради). Зрозумі-
ло, що рельєфні особливості місця роз-
ташування населеного пункту колись 
і тут зіграли вирішальну роль у найме-
нуванні поселення. Ймовірно, що й саме 
с.  Андрія́шівка має найменування фри-
гійського походження: від прикметника 
adrotos «багатий, могутній».

Крім того, на території України вда-
лося зафіксувати понад десяток населе-
них пунктів, які у своїх назвах мають дав-
ньоруський корінь -холм. Це: а) Холми 
(селище міського типу в Корюківському 
районі Чернігівської області). Розташо-
ване поселення на правому березі річки 
Убеді. А назва останньої красномовно 
засвідчує: першопоселенцями на її бе-
регах були люди, які спілкувалися фри-
гійською  – у цій мові слово bedu/wedu 
означає «вода, ріка»; б) Холмець (село в 
Ужгородському районі Закарпатської об-
ласті). Поселення розташоване на бере-
гах р. Латориці. Як зазначають тамтешні 
краєзнавці, «в письмових джерелах село 
відоме під назвою Helmech. Назва Холм-
ці виникла у слов’янському мовному 
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середовищі, фіксуючи, що село виникло 
на пагорбі-холмі. В околиці Холмців ві-
домі давні поселення, в тому числі й сло-
в’ян ські VIII  – ІХ  ст., що свідчить про 
виникнення сучасного села набагато ра-
ніше від XIII ст. В XIII ст. угорський ко-
роль подарував землі біля Холмців кіль-
ком шляхтичам, які додавали до свого 
прізвища прикладку «холмецькі»1; Хол-
мовець (село у Виноградівському районі 
Закарпатської області; середня висота 
над рівнем моря тут становить 157 м); 
Холмок (село в Ужгородському районі 
Закарпатської області). Перша письмова 
згадка про це поселення, яка дійшла до 
нас, датована 1358  р. Як засвідчили ар-
хеологічні дослідження, на околиці села 
вже у VI–XI ст. існували слов’янські по-
селення. 

І, звичайно, варто обов’язково зга-
дати Холм (польськ. Chełm), давньорусь-
ке місто  на сході сучасної  Польщі, що 
1237 р. було засноване князем Данилом 
Галицьким. Нині  Хелм на правах  адмі-
ністративного центру однойменного 
повіту  входить до складу Люблінського 
воєводства. Місто розташоване на Холм-
ській височині над річкою Угеркою (до-
пливом Західного  Бугу); висота берегів 
водотоку, на яких простяглися вулиці 
прадавнього Холма, сягає не менше ніж 
20–40 м. Тому справедливо вважати, що 
столиця князя Данила (удостоєного Па-
пою Римським титулу короля) та його 
наступників  – удільних князів  Галиць-
ко-Волинського князівства – з прадавніх 
часів була розміщена на пагорбах. 

Крім того, як зазначалося в книзі 
«Полонез над вічністю», «у ста ро сло-
в’янській та словенській мовах слово луб 
(лоб)  [lub, lob] означає «крутий пагорб, 
пагорб; гора»  [6, с.  11]. Тож і виходить, 
1 URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Холмець

що в Опішні є семантичні двійники: Луб-
ни (місто та районний центр у Полтав-
ській області), Підлуби (село в Ємільчин-
ському районі Житомирської області), 
Лубня (село у Великоберезнянському 
районі Закарпатської області), Лубенці 
(село у Кам’янському районі Черкаської 
області), Лубенець (село у Білопільсько-
му районі Сумської області), Луб’янка 
(село у Синельниківському районі Дні-
пропетровської області), Луб’янці (село 
у Васильківському районі Дніпропе-
тровської області). Як і Любляна (словен. 
Ljubljana), столиця Словенії, та Люблін 
(пол. Lublin), адміністративний центр 
Люблінського воєводства в Польщі.

Наша розповідь про походження 
ойконіма буде неповною, якщо не згада-
ти про значення новофригійського сло-
ва, що має один корінь з уже згаданим 
aipos «крутий пагорб». Йдеться про при-
слівник υψοσαν  [upsodan] «зверху, вго-
рі». У грецькій його аналогом виступає 
співзвучне υψóθεν  [upsóten] «вгорі, на-
горі». 

Підбиваючи підсумки, варто зазна-
чити таке. З певних причин, не володію-
чи глибокими знаннями про семантичні 
властивості назви Опішня, автор герба 
цього населеного пункту С. Дерев’янко у 
2002 р., проте, відтворив на щиті сім па-
горбів, що абсолютно правильно відпо-
відає значенню слова Опішня. Таку вра-
жаючу точність у відтворенні суті назви 
поселення на гербі тепер можна побачи-
ти на символах лише кількох населених 
пунктів України.

2. «Житомирський» текст  
і можливість встановлення  

доісторичних предків українців
Можливо, подані нижче твердження 

ще довго відносили б до розряду не дуже 
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переконливих гіпотез, якби не відкрит-
тя доісторичного тексту в українському 
місті Житомирі. Про цю надзвичайної 
історичної ваги писемну знахідку, ви-
явлену на Поліссі, варто розповісти де-
тальніше.

Трапилася ця подія десять років 
тому. Під час візиту до свого давньо-
го знайомого, невтомного краєзнавця, 
керівника обласної організації Україн-
ського товариства охорони пам’яток іс-
торії та культури Георгія Мокрицького, 
останній звернув нашу увагу на особ-
ливо цінний артефакт, виявлений на 
Замковій горі (як стверджують архео-
логи, найраніше заселеній частині пра-
давнього Житомира). В підвалі одного 
з найбільших храмів обласного центру – 
Хрестовоздвиженської церкви (після пе-
редачі цієї будівлі 8 вересня 2011 р. в під-
порядкування Української православної 
церкви Московського патріархату його 
йменують Свято-Хрестовоздвиженсь-
ким кафедральним собором), що на ву-
лиці Кафедральній1, 14, під півторамет-
ровим шаром ґрунту він разом зі своїм 
товаришем Сергієм Собчуком (до речі, 
також одержимим краєзнавцем) виявив 
величезний кам’яний хрест. 

Служба в цьому храмі, що був по-
будований у класичному візантійському 
стилі, вперше почала правитися в грудні 
1900 р. До цього часу на місці спорудже-
ної упродовж 1897–1900 рр. церкви сто-
яла давніша, дерев’яна; про її існування 
1 Як зазначається в довіднику, «вулиця – одна з 
найстаріших у місті і виникла зі шляху, що вів зі 
сходу (з Києва) до житомирського замку, не пізні-
ше XIV– XV ст. Забудова сформувалася не пізніше 
XVIII ст., коли навколо замку почав утворювати-
ся посад… Перша відома назва вулиці – Київська 
(1781 р.), що пояснювалось її напрямком» (див.: 
Мокрицький Г. П. Вулиці Житомира. Енциклопе-
дія Житомира. Кн. 1. Житомир: Вид-во «Волинь», 
2007. С . 85).

вже засвідчують документи XVII ст. Хоча 
можна стверджувати, що вік останньої, 
очевидно, набагато більший – на кілька 
століть. 

Про доісторичне походження зазна-
ченої пам’ятки, виготовленої із піскови-
ку, свідчив прадавній напис (віком дві з 
половиною тисячі років!), вирізьблений 
на одній зі сторін знайденого крижа. 

Цим написом був, як спочатку зда-
валося, тримовний текст, що включав 
лідійські, лікійські слова, а також  – що 
викликало величезне здивування – фра-
зу з культивованого набагато раніше 
лінійного письма Б, відомого ще як кри-
то-мікенське. Вгорі, над першим рядком 
тексту, було викарбувано неалфавітний 
знак  , що складався з лігатури, котра 
включала два знаки «М». Де зустрічаєть-
ся подібний неалфавітний знак?

У музеї Гордіона (розташований у не-
величкому турецькому поселенні Ясси-
хюйюк, що в окрузі Полатли, провінція 
Анкара; село знаходиться на місці Гор-
діона, колишньої столиці Фригійського 
царства, потужної доісторичної держа-
ви, до складу якої у VIII–VII ст. до н. е. 
входили майже всі землі Анатолії)  збе-
рігається експонат під інвентарним но-
мером 1395. Це фрагмент миски, знайде-
ний у мішаному заповненні будівлі на 
західній стороні тамтешнього кургану та 
датований V ст. до н. е. На керамічному 
виробі виразно видніється зображення 
цього безсловесного знака [15, с. 217; 16, 
с. 162; 11, с. 170–171; 17, с. 193; 14, с. 385]. 
В останній чверті XX ст. палеолінгвісти 
встановили, що це зображення, знайде-
не колись на графіті у фригійському Гор-
діоні (у наукових колах воно відоме як 
знак G-208), слід розуміти як знак ана-
толійської Богині-Матері  [2, с.  200; 15, 
с.  217; 14, с.  385; 3, с.  100]. До речі, цей 
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невербальний знак був набагато раніше 
(а «житомирський» текст слід датувати 
серединою VI ст. до н. е.) представлений 
одночасно як у критській ієрогліфіці, так 
і як ідеограма та фонетичний складовий 
знак у лінійному письмі А. Французький 
лінгвіст, фахівець у галузі історії фоне-
тики давньогрецької мови, Мішель Лє-
жен (30.01.1907–27.01.2000) свого часу 
зазначав: «Фонетичне значення знака 

 – невідоме» [12, с. 63–64].
У 1950 р. на руїнах колишнього Гор-

діона (що знаходяться на відстані 96 км 
на південний захід від Анкари) почала 
вести розкопки археологічна експедиція 
музею Пенсильванського університету 
(м. Філадельфія, США). За десятиліття 
ретельних досліджень було зібрано ве-
личезну кількість фрагментів гончарних 
виробів та інших предметів з невербаль-
ними графіті, дипінті та штампами (всі 
вони являють собою короткі надряпані 
або нанесені фарбою на поверхню різ-
них посудин написи). В 70-х роках до 
вивчення прадавньої епіграфічної спад-
щини фригійців долучилася науковець 
Лінн Роллер, нині почесний професор 
історії мистецтв, викладач кафедри кла-
сичної філології Каліфорнійського уні-
верситету. Результатом її напруженої 
праці у вивченні анатолійських симво-
лів, що не належать до алфавіту, а саме – 
невербальних графіті, дипінті та штам-
пів, стало видання в 1987  р. унікальної 
праці «Невербальні графіті, дипінті та 
штампи». У ній дослідниця подає по-
над півтисячі символів (які розташова-
ні у книзі відповідно до типу з описом, 
інтерпретацією та функціями різних 
категорій), що не належать до алфавіту 
та були нанесені на поверхню гончар-
них виробів після випалення (випалу) 
останніх. Дізнаємося, що ці «безсловесні 

написи  – характерний елемент повсяк-
денної «буденної» культури населення 
античної держави»  [16, с.  162]. Як від-
значає у своїй книзі Л. Роллер, «ці невер-
бальні знаки не утворюють ідентифіко-
ваних слів, але дають ключі до розуміння 
грамотності населення та повсякденного 
життя в Гордіоні від бронзової доби до 
початку елліністичного періоду»  [16, 
с. 165]. 

Відійшовши на якийсь час від роз-
повіді про анатолійські невербальні зна-
ки, повернемося до подібних знахідок 
на українських землях. Так, сорок шість 
років тому газета «Молодь України» роз-
повіла про невідомі знаки на лютізькому 
пряслиці. Автором статті став невтом-
ний дослідник Змійових валів, доцент 
Київського політехнічного інституту, 
кандидат фізико-математичних наук 
Аркадій Бугай (1905–1988). Увагу крає-
знавця привернуло «глиняне пряслице із 
загадковим написом, знайдене поблизу 
валу на березі Київського водосховища, 
на північ від села Лютіж», а точніше  – 
викарбувані на ньому вісім таємничих 
знаків. «Можна гадати, – робить припу-
щення вчений, – що напис на лютізькому 
пряслиці є зразком поки що невідомої 
науці писемності. Кому ж вона належа-
ла? Чия рука багато сотень років тому 
карбувала ще на м’якій глині таємничі 
знаки?.. Коли ж був зроблений напис 
на пряслиці? За формою воно схоже на 
пряслиця зарубинецької культури, яка 
розквітла на Київщині у перші століття 
нашої ери. Приблизно в той же період 
будувалися i Змійові вали. Саме біля од-
ного із велетенських земляних насипів і 
був знайдений цей невеличкий предмет 
із обпаленої глини. Дуже спокусливо ви-
водити «рід» слов’янських «черт» і «різ» 
саме з тих часів. Спокусливо припустити 
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також, що на початку нашої ери древні 
слов’яни мали розвинене суспільство, 
яке вже опанувало писемність, володіло 
неабиякими інженерними знаннями, що 
знайшли своє втілення у спорудженні 
Змійових валів. Але не будемо робити 
передчасних висновків. Для остаточної 
відповіді на ці хвилюючі запитання по-
трібні нові пошуки, знахідки, досліджен-
ня...» [4].

Повідомимо: всі вісім знаків «лютізь-
кого» пряслиця за способом нанесення 
на обпалений глиняний виріб та фор-
мою зображення («складаються з трьох 
вертикальних або похилих рисок, в 
окремих випадках доповнених горизон-
тальними або майже горизонтальними 
позначками», а деякі «нагадують основу 
гілки, відірваної від стовбура») ідентичні 
анатолійським. Скажімо, символам, що 
утворюють рисунок 31 і, зокрема, знака 
2В-44, опублікованого у книзі Л.  Рол-
лер [16, с. 165].

Тут же вгорі «житомирського» на-
пису, праворуч від неалфавітного знака 

, було вирізьблено лідійською мовою 
теонім: baki-/(Bakiva-, bakival). Науков-
цям вже давно відомо про зв’язок лі-
дійського Bakiva- (яке було запозичене 
у давньо фригійську у формі vạk ̣ị) із за-
хідномалоазійським vaki/baki з при-
таманним для лікійської ономастики 
фонетичним чергуванням в анлауті [18, 
с. 118]. А ще набагато раніше німецький 
сходознавець Енно Літман (16.09.1875–
04.05.1958) довів: малоазійські форми 
імені божества є аналогами грецького 
Βάκχος [13, с. 159].

Як відомо, Вакх (він же Бахус, Діо-
ніс – добре знаний у давньогрецькій мі-
фології як бог рослинності, врожаю та 
виробничих сил природи, а ще  – релі-
гійного екстазу) серед фригійців був не 

менш шанованим божеством під іменем 
Сабазій (Σαβάζιος,  Σαβάδιος, Σαβάσιος, 
Σαβάνδος, Σεβάζιος, Σεβάδιος). Очевидно, 
теонім Сабазій слід розуміти як «це  – 
бог»  – від фригійських: ze «це» та bagu 
«бог». У віруваннях анатолійських на-
родів Сабазій, на противагу грецькому 
Діонісу, більше опікувався землею та 
урожаєм, ніж збудженням релігійного 
екстазу. Серед фракійців це божество 
(аналог уже згадуваного Вакха) знали не 
тільки під іменем Сабазій, але й Σαβάδιος/
Σεβάδιος  [7, с.  124] (пор. Сабатинівка, 
наймення села у Благовіщенському – ко-
лишньому Улянівському  – районі Кіро-
воградської області, що, як відомо, дало 
назву доісторичній археологічній куль-
турі). Доречно додати, що й постать Діо-
ніса грецька традиція відносить до числа 
давніх фракійських [5].

Батьком Діоніса, як відомо, був 
Зевс, а матір’ю  – Семела (д.-гр. Σεμέλη, 
лат.  Semela, Semele). Звичайно, це ім’я 
фрако-фригійського походження (пор. 
фриг. zemelɔːs/ζεµελως, zemeló  – «зем-
лянин, чоловік»; «людина, чоловік»; 
«земна людина»). Але після того, як Ді-
оніс переселив її з підземного царства 
на Олімп та зробив безсмертною, Се-
мела отримала інше ім’я – Тіона, також 
Фіона (гр.  Θυώνη). Цікаво, що й донині 
українські водні об’єкти мають назви, 
можливо, на її честь: Тінь (потік, л. Мо-
чарного п. Боржави п. Тиси л. Дунаю; 
с.  Приборжавське Іршавського райо-
ну Закарпатської області); Тня (річка, 
п. Случі п. Горині п. Прип’яті п. Дніпра 
(Романівський, Пулинський та Ново-
град-Волинський райони Житомирської 
області)). Якщо, звичайно, не утворені 
від іншого  ст.-фриг. теоніма Tiei «Зевс» 
(у н.-фриг. знах. відм. одн. – Τιαν «Зевса»; 
род. відм. одн.  – Τιος «Зевса»; дав. відм. 
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одн. – Τιε, Τι(ε) «Зевсу, Зевсові»). Або ж – 
від н.-фриг. τιηιον «божий».

Висловимо думку, що давня назва 
Дніпра  – Данапріс  – також, імовірно, 
походить від імені Τιαν (до цього часу 
переважала думка, що це наймення 
(Данапріс) є слов’янізованою формою 
тюркського гіпотетичного Динпоріс 
(нібито від тюркських тин «тихий» та 
борис «звивистий»)). Очевидно, що й 
доісторичне найменування Дністра  – 
Данастр  – є нащадком фригійського 
Τιαν. Не менш ймовірним (з фонетичної 
точки зору) вбачається утворення назв 
зазначених гідронімів (в тому числі й 
Дунаю) від слова Тіона, іншого фригій-
ського імені Семели, матері Діоніса. Тим 
більше, що ріка, відповідно до релігій-
них уявлень наших далеких предків, 
з’єднувала хтонічний (земний) світ з по-
тойбічним царством, яке раніше й зали-
шила богиня Семела (Тіона).

… Вгорі ліворуч від знака  на 
кам’яному хресті було вирізьблено лідій-
ське rawa-, тому вся фраза перекладала-
ся як «Вакх звільнив».

Внизу напису у хаотичному порядку, 
на противагу лідійським текстам, які пе-
реважно читаються справа наліво, лікій-
ським, що традиційно пишуться зліва 
направо та за правилом бустрофедону 
(від д.-гр. βοῦς «віл, бик» та στρέφω «по-
вертаю»: хід письма, що подібний руху 
бика, котрий тягне плуг на полі), були 
нанесені, очевидно, складові знаки лі-
нійного письма Б: po-da-qe-di.

Але чим можна було пояснити, що 
на одній пам’ятці писемності відтво-
рено тексти лінійного письма Б, відо-
мого ще як крито-мікенське, та лідій-
ського? Адже дату зникнення першого 
та дату побутування другого відділяла 
справжня часова прірва майже в тисячу 

років!.. Та згодом все стало зрозумілим. 
З’ясувалося, що символи, викарбувані 
внизу хреста, своїм накресленням лише 
нагадували знаки крито-мікенського 
письма. Насправді це були символи, що 
не належали до жодного із будь-яких до-
історичних алфавітів: вони являли со-
бою ряд безсловесних (невербальних) 
знаків Давньої Анатолії і, головним чи-
ном, були точною копією тих, що зафік-
совані на керамічних та гончарних виро-
бах, знайдених археологами на території 
прадавнього Фригійського царства, зо-
крема довкола сучасного турецького 
поселення Яссихюйюк  – колишнього 
славного міста Гордіона. Останнє ж, як 
відомо, досягло піку свого економічно-
го та культурного розвитку у VIII–VI ст. 
до  н. е. Так, найбільший зі знаків, ви-
карбуваних у нижній частині пісковика, 
зовні нагадував сидячу пташку. Він був 
абсолютною копією «гордіонівського» 
символа, що його Л. Роллер подає під но-
мерами 2А-138 (с. 152) та 1А-14 (с. 136), 
які ідентифіковували рисунок № 2. «Жи-
томирський» знак, що нагадував собою 
літеру «Т» в горизонтальному положен-
ні, був точною копією «гордіонівського» 
під № 2А-59 (с. 144), зафіксованого на 
анатолійському рисунку № 51.

З’ясувалося, що кожен із безсловес-
них знаків, вирізьблених на кам’яному 
хресті, має по кілька своїх «двійників» 
(точних копій) в довіднику Л. Роллер. 
Що ж означали ці позначки, котрі, окрім 
кераміки та гончарних виробів, були 
зафіксовані й на інших анатолійських 
об’єктах Гордіона (печатках, лічильни-
ках монет, штампах, формах тавра, клей-
мах, монетних пристроях, кам’яних ви-
робах, знаках, що мітили коней, тощо)? 
Як правило, вони повідомляли щось про 
богів або власників предметів, вказували 
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на наповнення посуди. Крім того, на гон-
чарні вироби після випалювання нано-
силися мітки та тексти певного змісту. 

Звичайно, відкриття та дешифру-
вання «житомирського» тексту значною 
мірою допомогли відповісти й на питан-
ня походження та значення багатьох то-
понімів, етнонімів та інших лексичних 
одиниць, пов’язаних з українськими те-
ренами.

Вага кам’яного хреста становила 
кілька тонн, а це означало, що пам’ятку, 
очевидно, не завезли з території Анато-
лії (Малої Азії), а криж був витесаний з 
пісковику, найімовірніше, саме тут, на 
землях Житомирщини. Отже, впевнено 
можна стверджувати, що дві з полови-
ною тисячі років тому на обширах сучас-
ної України проживало населення, котре 
використовувало на письмі анатолійські 
мови – фригійську, лідійську, лікійську А 
та лікійську Б (мілійську), фракійську, а 
також карійську. Лікійська А, як відомо, 
разом із власне лувійською, мілійською 
(лікійською Б) та, очевидно, карійською 
належать до лувійської групи. Лувій-
ською мовою спілкувалося населення, 
котре в II – першій половині I тис. до н. е. 
проживало в центральних та південних 
областях Анатолії, а також у північно-за-
хідній частині Сирії.

У процесі подальших досліджень 
з’ясувалося, що переважна більшість 
давніх загальних та власних назв в су-
часній українській мові має малоазій-
ське походження, тобто витоки україн-
ської лексики слід шукати у фригійській, 
насамперед, фракійській, лідійській, 
лікійській та карійській мовах. Подані 
нижче етимології яскраво підтверджу-
ють щойно озвучене. Тому сьогодні ми 
почали розповідь (а в наступному чис-
лі часопису продовжимо) про далеких 

предків української з фригійської мови, 
яка, очевидно, має найбільший відсоток 
епонімних найменувань у сучасній укра-
їнській мові.
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ФЕНОМЕН КРИМУ У МИНУЛОМУ,  
СЬОГОДЕННІ І МАЙБУТТІ УКРАЇНИ

(Рецензія на книгу «Наш Крим: неросійські історії українського пів-
острова: зб. ст. / упоряд. та вступ С. В. Громенко. Київ: К.І.С., 2016. 315 с.»)

Крим – це не лише ділянка суходолу 
загальною площею 27 тисяч квадратних 
кілометрів, яка оточена з трьох сторін 
Чорним й Азовським морями та впро-
довж багатьох тисячоліть приваблювала 
на свої терени багато етнічних спільнот 
і груп. Насамперед кримський півост-
рів – один із важливих геополітичних 
та геоекономічних центрів Чорномор-
ського регіону, за володіння яким з дав-
ніх-давен велася жорстока і кровопро-
литна боротьба. Не випадково, що саме 
з анексії Криму розпочалася російсько-
українська неоголошена гібридна війна в 
лютому–березні 2014 р. Тогочасна укра-
їнська влада на чолі з О. Турчиновим 
сподівалася, що відмова від українських 
територій цілком задовольнить апетити 
російських агресорів, але сталося нав-
паки – влітку 2014 р. на Сході України 
розпочалася справжня війна, яку офі-
ційний Київ чомусь сором’язливо на-
звав АТО (антитерористична операція). 
За влучним висловом В. Черчилля, якщо 
влада між ганьбою і війною обирає гань-
бу, то, зрештою, вона отримає і ганьбу, і 
війну. Україна у 2014 р. вкотре підтвер-
дила цю аксіому. Проте аншлюс Кри-
му не лише став великим досягненням 
особисто В. Путіна та його поплічників 
і яскравим зразком для наслідування 
проросійськи налаштованих антиукра-
їнських сил Півдня й Сходу України. 
Також ця успішна операція російських 
неоімперіалістів створила ідеологічний 
концепт-мем «Крым – Наш!», який, у 
свою чергу, став вагомим фактором в 

інформаційно-мілітарному наступі Ро-
сійської Федерації на Українську Держа-
ву. Зрештою, те, що сталося з Кримом, – 
не випадковість, а закономірність. Київ, 
на відміну від Москви, завжди катастро-
фічно мало приділяв уваги Кримській 
автономії, не створив і не зреалізував на 
теренах півострова україноцентричної 
державницької соціальної, економічної, 
ідеологічної й культурної політики. У 
результаті, коли настав час випробувань, 
на захист української державності в 
Криму піднялися лише кримські татари, 
а переважна більшість мешканців авто-
номії вичікувала, хто переможе і до кого 
приєднатися. Зрештою, проблема Криму 
не зникла з його тимчасовою втратою, а, 
навпаки, його поверненням треба зай-
матися на всіх рівнях: міжнародному, 
дипломатичному, політичному, еконо-
мічному, мілітарному, гуманітарному й 
інтелектуальному.

Тому поява такої цікавої і важливої 
книги «Наш Крим: неросійські історії 
українського півострова» є актуальною 
й на часі. Попри заявлену публіцистич-
ність видання авторський колектив у 
складі таких дослідників, як Ярослав 
Антонюк, Гульнара Бекірова, Петро 
Вольвач, Владислав Грибовський, Сер-
гій Громенко, Вадим Джувага, Андрій 
Іванець, Олеся Ісаюк, Вахтанг Кіпіані, 
Богдан Короленко, Олена Любовець, 
Максим Майоров, Ростислав Пиля-
вець, Ярослав Тинченко, Віктор Трегу-
бов і Станіслав Цалик, відповідально 
поставився до завдання дезавуювати й 
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показати брехливість і фейковість кон-
дового імперського міфу про Крим як 
про «исконно русскую землю», що «за-
вжди належала Росії», який, врешті-
решт, став наріжним каменем пропаган-
дистської кампанії реваншистської Росії 
як у переддень анексії півострова, так і 
сьогодні задля виправдовування своїх 
агресивних дій перед власними громадя-
нами та міжнародним співтовариством 
(с. 2).

Книга складається зі вступу, шести 
розділів і післямови. 

Зокрема, у вступі «Історія Криму 
між міфом та реальністю» автор й упо-
рядник рецензованої нами праці С. Гро-
менко зазначає, що з метою узаконення 
загарбання півострова й увічнення кон-
цепту «Крым – Наш!» штатні пропаган-
дисти Кремля створили для мешканців 
Криму та Росії комплексний набір різно-
планових міфів, що мають обґрунтувати 
право Москви на володіння цими тери-
торіями. Це стосується і фальсифікації 
давньої кримської історії, і відвертих 
вигадок, і знеславлення та оббріхування 
кримськотатарського народу (кримців) 
(с. 6–7).

Саме тому, наголошує дослідник, ав-
тори книги намагалися зреалізувати два 
найголовніших завдання: «По-перше, ми 
знову нагадаємо читачам, що Крим – це 
Україна, і це не лише політичне гасло. А, 
по-друге, що історія Криму абсолютно 
відрізняється від старанно вилизаного 
і активно поширюваного російського 
міфу про «Крим Наш». Минуле півост-
рова (як, зрештою, і будь-якого іншого 
краю) є набагато складнішим, ніж це 
малюють кремлівські пропагандисти» 
(с. 8). 

У першому розділі «Кримський ханат 
і його сусіди. ХV ст. – 1783 р.» дослідники 

С. Громенко, В. Грибовський, В. Джу-
вага, Б. Короленко, С. Цалик описують 
історію створення, розвитку та зане-
паду Кримського ханства (1441 – 1783). 
Особ ливу увагу автори сфокусували на 
взаєминах кримських татар з українця-
ми, наголошуючи, що вони не лише між 
собою постійно ворогували, а від 1624 р. 
«звичайною справою стали кримсько-
козацькі військові союзи» (с. 10), а під час 
Хмельниччини саме військова допомога 
Кримського ханства (кіннота Тугай-Бея) 
стала одним із вагомих факторів успіш-
ного початку національно-визвольної 
війни українців супроти Речі Посполи-
тої. Також у розділі розкриваються мето-
ди, за допомогою яких Російська імперія 
крок за кроком обмежувала суверенітет 
Кримського ханства й, зрештою, успіш-
но його анексувала.

Дослідники С. Цалик, Р. Пилявець, 
Г. Бекірова у другому розділі «В тіні дво-
голового орла. 1783–1918» аналізують 
імперську добу в історичному розвитку 
кримських татар, поєднуючи їх із до-
лею українців, оскільки терени Криму та 
Північної Таврії (між Дніпром і Переко-
пом) стали єдиною Таврійською губер-
нією. Росія весь час намагалася змусити 
кримців емігрувати до Османської ім-
перії, а на їх місце завозила росіян і гре-
ків. Незважаючи на цей потужний дис-
кримінаційний тиск, кримські татари на 
півострові пережили національне відро-
дження під впливом ідей свого великого 
просвітника І. Гаспринського (с. 62).

У третьому розділі «У вихорі рево-
люцій. 1917–1920 рр.» науковці С. Гро-
менко, Г. Бекірова, Я. Тинченко, О. Ісаюк, 
А. Іванець дослідили перебіг революцій-
них подій у Криму, а саме історію підго-
товки і функціонування першого у ХХ ст. 
Курултаю кримських татар; вагому роль 
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Фігурний Ю. Феномен Криму у минулому, сьогоденні...

у державотворчих процесах у Криму 
кримськотатарських лідерів – Н. Челе-
біджіхана й Д. Сейдамета; вирішення 
проблеми Чорноморського флоту в Кри-
му; стосунки українців і кримців у добу 
національно-визвольних змагань і соці-
альної революції 1917–1921 рр. тощо.

Дослідниця Г. Бекірова у четверто-
му розділі «Міжвоєнне двадцятиліття. 
1921–1941 рр.» аналізує період між по-
чатком комуністичного панування в 
Криму та першою фазою нацистсько-
більшовицької війни. Це складна доба 
для кримців, оскільки, з одного боку, на 
півострові постала автономна респуб-
ліка – Кримська АРСР, де офіційними 
мовами були кримськотатарська і росій-
ська, а управлінська верхівка складалася 
переважно з кримців, з іншого – на по-
чатку 1920-х років у Криму розпочався 
великий голод, від якого постраждали 
переважно кримські татари, а дещо зго-
дом почалися тотальні сталінські репре-
сії, які призвели до винищення значної 
частини політичної, творчої та наукової 
еліти кримців (с. 162).

У п’ятому розділі «Кривава земля, 
спустошена земля. 1941–1954 рр.» до-
слідники Я. Антонюк, С. Громенко, Г. Бе-
кірова, В. Трегубов, В. Кіпіані осмис-
лювали низку важливих питань, серед 
яких: діяльність українських націона-
лістів у Криму; депортація сталінськими 
посіпаками понад 250 тис. кримських 
татар, болгар, вірмен, греків і представ-
ників інших етносів Криму до Середньої 
Азії та Сибіру тощо. Як зазначається у 
книзі, внаслідок бойових дій, Голокос-
ту й сталінських депортацій число жи-
телів Криму скоротилося втричі – від 
1,2 млн. до 400 тис. Оскільки знелюд-
нений півострів суттєво втратив свій 
соціально-економічний потенціал для 

комуністичної метрополії, то в 1945  р. 
його спочатку позбавили автономії, а в 
1954 р. передали до складу Української 
РСР (с. 187).

Автори П. Вольвач, С. Громенко, 
В. Бекірова, О. Любовець у шостому роз-
ділі «За Київським часом. 1954–1991 рр.» 
аналізують перебування Криму у складі 
радянської України (37 років) і наголо-
шують, що за цей короткий, як за істо-
ричними мірками, час було перетворено 
півострів із занедбаного регіону радян-
ської Росії (яким він був усі 33 роки під 
підпорядкуванням РСФРР ) у промис-
ловий, аграрний і туристичний центр 
СРСР (с. 246). Також дослідники осмис-
люють правозахисну діяльність україн-
ця П. Григоренка, самоспалення кримця 
М. Мамута, відновлення кримської авто-
номії та підготовку і проведення ІІ  Ку-
рултаю кримськотатарського народу 
(26–30.06.1991 р.).

В останньому підрозділі книги «За-
мість післямови» С. Громенко, Б. Коро-
ленко, М. Майоров оприлюднили свою 
рецензію на суто пропагандистську пра-
цю «История Крыма», надруковану у Мо-
скві у 2015 р. за ініціативою тогочасного 
міністра культури Російської Федерації 
(далі – РФ) В. Мединського. У виснов-
ках рецензії автори відзначають, що по-
ява книги «История Крыма» вкотре «не 
стала найбільш ґрунтовним виданням 
серед собі подібних, не уникнула поши-
рених помилок, не запровадила нових 
концептуальних підходів та не вияви-
лася шедевром вишуканої словесності… 
Головним стрижнем видання є оповідь 
про «російську» історію Криму, україн-
ський складник минувшини півострова 
здебільшого просто проігноровано, а 
кримськотатарський – зумисно замов-
чано» (с. 313). Саме тому, наголошують 
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рецензенти, після ознайомлення з цією 
книгою «складається стійке враження, 
що вона написана з однією метою – роз-
казати про росіян якнайбільше, а про ін-
ших мешканців півострова – якнаймен-
ше, і тим самим показати читачеві, чий 
же Крим «насправді» (с. 314).

Загалом книга «Наш Крим: неро-
сійські історії українського півострова» 
є вагомою інтелектуальною зброєю у 
протистоянні в інформаційній війні з 
РФ. Разом з тим у рецензента є низка за-
уважень і пропозицій, врахування яких, 
на його думку, зможе покращити текст і 
навіть оприлюднити ще одне доопрацьо-
ване видання цієї важливої україноцен-
тричної праці.

По-перше, значним недоопрацю-
ванням авторського колективу є відсут-
ність розділу про перебування Криму 
у складі Української Держави у 1991–
2014 рр., хоча у книзі є стаття О. Любо-
вець «Фантомні болі імперії. Чи могла 
Україна втратити Крим у 1990-х?». На 
нашу думку, варто було її виокремити 
з 6-го розділу (бо хронологічно вона 
не вписується у його часові рамки) й 
доповнити ще декількома публікація-
ми, які показали б, як наступально й 
агресивно діяла РФ на теренах Криму 
у політичній, економічній, соціальній, 
культурній і гуманітарній сферах при 
повній бездіяльності тогочасної укра-
їнської влади. Проте якби Київ послі-
довно проводив на півострові політику 
поміркованої українізації, налагодив 
взаємовигідну співпрацю з кримськи-
ми татарами, посприяв деколонізації й 
деасиміляції кримських українців, то 
ситуація у Криму могла змінитися кар-
динально на користь України. Яскра-
вий приклад цієї думки – відкриття й 
функціонування у Сімферополі першої 

сучасно облаштованої української гім-
назії, яка, до того ж, активно співпрацю-
вала з НДІУ МОН України.

По-друге, недоліком книги є те, що 
анексія Криму на початку 2014  р. зали-
шилася поза її межами. Втім з початку 
тих подій до появи книги «Наш Крим: 
неросійські історії українського півост-
рова» минуло понад 2,5 року, і як в елек-
тронних ресурсах, так і у друкованих 
виданнях з’явилася чимала кількість 
публікацій, присвячених початку росій-
ської агресії супроти України, її перебігу 
та наслідкам, які, зрештою, призвели не 
лише до втрати Криму, а й до війни на 
Сході України.

По-третє, враховуючи наведені вище 
пропозиції, було би варто творчому ко-
лективу суттєво доопрацювати цю кни-
гу чи навіть підготувати нове видання 
збірника «Крим – це Україна», в якому 
обов’язково оприлюднити власну стра-
тегію деокупації Криму.

По-четверте, хоча авторський колек-
тив позиціонує книгу як публіцистич-
не видання, але, зважаючи на незнач-
ну кількість праць такого важливого 
змісту, цей збірник має бути присутній 
у всіх бібліотеках шкіл і вишів України 
як у друкованому форматі, так і на елек-
тронних ресурсах у відкритому доступі. 
Саме тому доцільно було б доповнити 
доопрацьовану й перевидану книгу роз-
ширеним списком літератури і джерел 
та докладнішою інформацією про авто-
рів, щоб у разі необхідності отримати ще 
більше важливих знань з цієї актуальної 
теми. 

Таким чином, в умовах російсько-
української неоголошеної гібридної вій-
ни книга «Наш Крим: неросійські істо-
рії українського півострова» є не лише 
важливим публіцистичним виданням, 
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яке розкриває складне минуле україн-
ців і кримців, деміфологізує імперські, 
радянські й путінські псевдонаукові 
наративи щодо історії Криму, але й по-
тужною зброєю супроти російської ін-
формаційної агресії. Маємо надію, що 
ця праця знайде свого вдумливого чи-
тача і допоможе відновити соборність 
і суверенність Української держави та 

остаточно перемогти російських загарб-
ників та їхніх посіпак, оскільки Крим – 
це Україна!

Юрій ФІГУРНИЙ
orcid.org/0000-0002-6463-0920

кандидат історичних наук,
завідувач відділу  

української етнології НДІУ
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